


 

 



 



 
 
 





 
 
 

 بسم الّله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و الصالة و السالم علی أشرف األنبیاء و المرسلین محّمد و 
آله الطیبین الطاهرین، و اللعنة الدائمة علی أعدائهم أجمعین، من اآلن إلی قیام یوم 

 .الدین
 

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

صرف اینکه  تواند در اصول دین تقلید نماید، یعنی گفته کسی را که علم به آنها دارد به نمی
او گفته است قبول کند. ولی چنانچه شخص به عقاید حّقه اسالم یقین داشته باشد، و 

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

ـ باید شخص یا مجتهد باشد که  در غیر ضروریات و قطعیات و اما در احکام دین ـ
بتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد، یا از مجتهد تقلید کند، یا از راه احتیاط 

 د را انجام داده است.طوری به وظیفه خود عمل نماید که یقین کند تکلیف خو

گویند حرام  دیگر می گروهدانند، و  از مجتهدین عملی را حرام می گروهیاگر مثاًل: 
 .نیست، آن عمل را انجام ندهد

 دانند، آن را بجا آورد. و اگر عملی را بعضی واجب، و بعضی مستحب می

ت از توانند به احتیاط عمل کنند، واجب اس پس کسانی که مجتهد نیستند، و نمی
 مجتهد تقلید نمایند.

تقلید در احکام: عمل کردن به دستور مجتهد است. و از مجتهدی باید ـ  2مسأله 
 زاده، زنده و عادل باشد. تقلید کرد که مرد، بالغ، عاقل، شیعه دوازده امامی، حالل
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و عادل کسی است که کارهایی را که بر او واجب است بجا آورد، و کارهایی را که بر 
 ام است ترک کند.او حر

و نشانه عدالت این است که در ظاهر شخص خوبی باشد، که اگر از اهل محل یا 
همسایگان، یا کسانی که با او معاشرت دارند حال او را بپرسند، خوبی او را تصدیق 

 نمایند.

ـ  و لو اجمالً  و در صورتی که اختالف فتوا بین مجتهدین در مسائل محل ابتالء ـ
یعنی در کند أعلم باشد،  لزم است مجتهدی که انسان از او تقلید میمعلوم باشد، 

 .زمان خود تواناتر باشد ینفهمیدن حکم خدا از تمام مجتهد

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

آنکه خود انسان یقین کند، مثل آنکه از اهل علم باشد، و بتواند مجتهد و أعلم اّول: 
 .را بشناسد

توانند مجتهد و أعلم را تشخیص دهند، مجتهد  آنکه دو نفر عالم و عادل که میدّوم: 
شرط آنکه دو نفر عالم و عادل دیگر با گفته  بودن یا أعلم بودن کسی را تصدیق کنند، به

آنان مخالفت ننمایند. بلکه اجتهاد یا أعلمیت کسی به گفته یک نفر از اهل خبره و اطالع 
 شود. نسان باشد نیز ثابت میکه مورد وثوق ا

های عقالئی به اجتهاد یا أعلمیت فردی اطمینان پیدا کند،  آنکه انسان از راهسّوم: 
توانند مجتهد و أعلم را تشخیص دهند، و از گفته آنان  ای از اهل علم که می مثل آنکه عّده

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

 به دست آوردن فتوا، یعنی دستور مجتهد چهار راه دارد:ـ  4له مسأ

 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: 
طمینان داشته درستی آن رساله ا دیدن در رساله مجتهد در صورتی که انسان بهچهارم: 

 باشد.
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تواند به آنچه  تا انسان یقین نکند که فتوای مجتهد عوض شده است، میـ  5مسأله 
در رساله او نوشته شده عمل نماید، و اگر احتمال دهد که فتوای او عوض شده جستجو 

 لزم نیست.
ه تواند در آن مسأله ب ای فتوا دهد، مقّلد نمی اگر مجتهد أعلم در مسألهـ  6مسأله 

 فتوای مجتهد دیگر عمل کند.
مثاًل بفرماید  ولی اگر فتوا ندهد، و بفرماید احتیاط آن است که فالن طور عمل شود ـ

ـ  احتیاط آن است که در رکعت اّول و دّوم نماز بعد از سوره حمد یک سوره تمام بخواند
، و یا به کندعمل  شود یا لزم نامیده میمقّلد باید یا به این احتیاط که احتیاط واجب 

ـ عمل نماید، پس اگر او فقط سوره  با رعایت األعلم فاألعلم فتوای مجتهد دیگری ـ
 تواند سوره را ترک کند. حمد را کافی بداند، می

 و همچنین است اگر مجتهد أعلم بفرماید مسأله محل تأمل، یا محل اشکال است.
ا داده، یا پیش از آن احتیاط ای فتو اگر مجتهد أعلم بعد از آنکه در مسألهـ  7مسأله 

شود اگرچه  مثاًل بفرماید ظرف نجس را که یک مرتبه در آب کر بشویند پاک می کند ـ
تواند عمل به احتیاط را ترک نماید، و  ـ مقّلد او می احتیاط آن است که سه مرتبه بشویند

 نامند. این را احتیاط مستحب می
کند از دنیا برود، حکم بعد از فوت  ید میاگر مجتهدی که انسان از او تقلـ  8مسأله 

با علم به  او حکم زنده بودنش است، بنابراین اگر او أعلم از مجتهد زنده باشد باید ـ
 ـ بر تقلید او باقی بماند. اختالف در مسائل محل ابتالء و لو اجمالً 

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

آنها ثابت شود به این معنا که در فتوا دادن بیشتر احتیاط کند باید از او تقلید کند و اگر 
ثابت نشود مخیر است عمل خود را با فتوای هرکدام تطبیق نماید، مگر در موارد علم 

ـ که بنا  مانند موارد اختالف در قصر و تمام ی بر تکلیف ـاجمالی، یا قیام حجت اجمال
 بر احتیاط واجب باید رعایت هر دو فتوا را بنماید.
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و مراد از تقلید در صدر این مسأله صرف التزام به متابعت از فتوای مجتهد معین 
 است، نه عمل کردن به دستور او.

دهد به واسطه یاد نگرفتن  یبر مکّلف لزم است مسائلی را که احتمال مـ  9مسأله 
 شود یاد بگیرد. ـ واقع می یعنی ترک واجب یا فعل حرام آنها در معصیت ـ

داند، لزم است  ای پیش آید که حکم آن را نمی اگر برای انسان مسألهـ  11مسأله 
 احتیاط کند، یا اینکه با شرایطی که ذکر شد تقلید نماید.

آن مسأله نداشته باشد، جایز است از غیر  ولی چنانچه دسترسی به فتوای أعلم در
 أعلم تقلید نماید، با رعایت األعلم فاألعلم.

اگر کسی فتوای مجتهدی را به شخص دیگری بگوید، چنانچه فتوای ـ  11مسأله 
 آن مجتهد عوض شود، لزم نیست به او خبر دهد که فتوای آن مجتهد عوض شده است.

شود که آن  تباه کرده، و گفته او موجب آن میولی اگر بعد از گفتن فتوا بفهمد اش
ـ اشتباه را در  بنا بر احتیاط لزم اش عمل کند، باید ـ شخص برخالف وظیفه شرعی

 صورت امکان برطرف کند.
اگر مکّلف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد، اگر اعمال او ـ  12مسأله 

تواند مرجع او باشد صحیح است، و  ن میمطابق با واقع، یا فتوای مجتهدی باشد که اکنو
در غیر این صورت اگر جاهل قاصر بوده، و نقص عمل از جهت ارکان و مانند آن نبوده 

 است، عمل صحیح است.
و همچنین است اگر جاهل مقّصر بوده است، و نقص عمل از جهتی بوده است که در 

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

 ذکر شده است.« منهاج»بعضی موارد که در 



 
 
 

 احکام طهارت
 آب مطلق و مضاف

آب یا مطلق است یا مضاف: آب مضاف آبی است که آن را از چیزی ـ  13مسأله 
قدری با ِگل و  مثل آبی که به بگیرند، مثل آب هندوانه و گالب، یا با چیزی مخلوط باشد،

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

 آب کر.اّول: 
 آب قلیل.دّوم: 

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

 
 ـ آب کر 1

 (1)شش وجبآب کر مقدار آبی است که مساحت ظرف آن سی و ـ  14مسأله 
 ( لیتر است.483باشد، و آن تقریبًا معادل )

اگر عین نجس مانند بول و خون یا چیزی که نجس شده است مانند ـ  15مسأله 
لباس، به آب کر برسد، چنانچه آن آب، بو یا رنگ یا مزه نجاست را بگیرد، نجس 

 شود. شود، و اگر تغییر نکند نجس نمی می
مزه آب کر به واسطه غیر نجاست تغییر کند نجس  اگر بو یا رنگ یاـ  16مسأله 

 شود. نمی
                                                 

 باشد. سانتیمتر می 22هر وجب متعارف تقریبًا  (1)



 توضیح المسائل  .....................................................................................................................  11

اگر عین نجس مانند خون به آبی که بیشتر از کر است برسد، و بو یا ـ  17مسأله 
رنگ یا مزه قسمتی از آن را تغییر دهد، چنانچه مقداری که تغییر نکرده کمتر از کر باشد 

باشد فقط مقداری که بو یا رنگ یا مزه اندازه کر یا بیشتر  شود، و اگر به تمام آب نجس می
 آن تغییر کرده نجس است.

کند، ولی اگر  آب فّواره اگر متصل به کر باشد، آب نجس را پاک میـ  18مسأله 
کند، مگر آنکه چیزی روی فّواره بگیرند  قطره قطره روی آب نجس بریزد آن را پاک نمی

د. و لزم است که آب فّواره با تا آب آن قبل از قطره قطره شدن با آب نجس متصل شو
 آب نجس مخلوط گردد.

اگر چیز نجس را زیر شیری که مّتصل به کر است بشویند، آبی که از آن ـ  19مسأله 
ریزد اگر متصل به کر باشد، و بو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد، و عین  چیز می

 نجاست هم در آن نباشد، پاک است.
آب کر یخ ببندد و باقی آن به قدر کر نباشد، چنانچه  اگر مقداری ازـ  21مسأله 

 شود، و هر مقدار از یخ هم آب شود نجس است. نجاست به آن برسد نجس می
اندازه کر بوده، اگر انسان شک کند از کر کمتر شده یا نه، مثل  آبی که بهـ  21مسأله 

سد نجس کند، و اگر نجاستی هم به آن بر آب کر است، یعنی نجاست را پاک می
شود. و آبی که کمتر از کر بوده و انسان شک دارد به مقدار کر شده یا نه، حکم آب  نمی

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

 آنکه خود انسان یقین یا اطمینان کند.اّول: 

کسی که کر در اختیار آنکه دو مرد عادل خبر دهند. و اما اگر یک عادل یا ثقه یا دّوم: 
 او است خبر دهد اگر مفید اطمینان نباشد اعتبار آن محل اشکال است.

 
 ـ آب قلیل 2

 آب قلیل، آبی است که از زمین نجوشد و از کر کمتر باشد.ـ  23مسأله 
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اگر آب قلیل روی چیز نجس بریزد، یا چیز نجس به آن برسد نجس ـ  24مسأله 
رسد نجس  چیز نجس بریزد، مقداری که به آن چیز میشود. ولی اگر از بال روی  می

 است، و مقداری که به آن چیز نرسیده پاک است.
آب قلیلی که برای برطرف کردن عین نجاست روی چیز نجس ریخته ـ  25مسأله 

گردد نجس است، و  بار شستن پاک نمی شود و از آن جدا گردد، در چیزهایی که با یک
برطرف شدن عین نجاست برای تطهیر چیز نجس روی آن  همچنین آب قلیلی که بعد از

 ـ نجس است. بنا بر احتیاط لزم شود ـ ریزند و از آن جدا می می
شویند با پنج شرط چیزی  آب قلیلی که با آن مخرج بول و غائط را میـ  26مسأله 

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

 نجاست دیگری مثل خون با بول یا غائط بیرون نیامده باشد.سّوم: 
 های غائط در آب پیدا نباشد. ذّرهچهارم: 
 بیشتر از مقدار معمول نجاست به اطراف مخرج نرسیده باشد.پنجم: 

 
 ـ آب جاری 3

ـ جاری باشد  2بع طبیعی داشته باشد. ـ من 1شود که:  آب جاری به آبی گفته می
الجمله استمرار داشته باشد، و لزم نیست  ـ فی 4ای آن را جاری سازند.  هرچند به وسیله

به منبع طبیعی متصل باشد، پس اگر به طور طبیعی از آن جدا شود مانند ریزش آب از 
اگر چیزی  آید، ولی بال به صورت قطره با فرض جریان در زمین جاری به حساب می

مانع اتصال آن به منبع شود مثاًل اگر مانع ریزش با جوشش آب شود، یا ارتباط آن را با 
 منبع قطع کند، آب باقی مانده حکم جاری را ندارد هرچند جریان داشته باشد.

آب جاری اگرچه کمتر از کر باشد، چنانچه نجاست به آن برسد تا ـ  27مسأله 
 ن به واسطه نجاست تغییر نکرده پاک است.وقتی که بو یا رنگ یا مزه آ
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اش  اگر نجاستی به آب جاری برسد، مقداری از آن که بو یا رنگ یا مزهـ  28مسأله 
به واسطه نجاست تغییر کرده نجس است. و طرفی که متصل به چشمه است اگرچه کمتر 

واسطه آبی که اندازه کر باشد یا به  های طرف دیگر نهر اگر به از کر باشد پاک است. و آب
 تغییر نکرده به آب طرف چشمه متصل باشد، پاک وگرنه نجس است.

ای که جاری نیست ولی طوری است که اگر از آن بردارند  آب چشمهـ  29مسأله 
جوشد، حکم آب جاری را ندارد، یعنی اگر نجاست به آن برسد و کمتر از کر باشد  باز می

 شود. نجس می
ایستاده و متصل به آب جاری است، حکم آب جاری  آبی که کنار نهرـ  31مسأله 

 را ندارد.
جوشد و در تابستان از جوشش  ای که مثاًل در زمستان می چشمهـ  31مسأله 

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

اندازه کر است متصل باشد و به مالقات نجس، بو یا رنگ یا مزه  وض بهبه ضمیمه آب ح
 شود. آن تغییر نکند، نجس نمی

ریزد اگر  ها می که از شیرها و دوش ها ساختمانهای حمام و  آب لولهـ  33مسأله 
 .به ضمیمه منبعی که متصل به آن است به قدر کر باشد حکم کر را دارد

جوشد، چنانچه کمتر  جریان دارد ولی از زمین نمی آبی که روی زمینـ  34مسأله 
شود، اما اگر از بال جاری باشد و نجاست به  از کر باشد و نجاست به آن برسد نجس می

 شود. پائین آن برسد، طرف بالی آن نجس نمی

 
 ـ آب باران 4

چیزی که نجس است و عین نجاست در آن نیست، به هر جای آن ـ  35مسأله 
شود مگر بدن و لباس که به بول نجس شده باشد که در این  ان برسد پاک مییک مرتبه بار

ـ دو مرتبه لزم است، و در فرش و لباس و مانند اینها فشار  بنا بر احتیاط واجب دو ـ
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لزم نیست، البته باریدن دو سه قطره فایده ندارد بلکه باید طوری باشد که بگویند باران 
 آید. می

جای دیگر ترشح کند، چنانچه عین  ان بر عین نجس ببارد و بهاگر بارـ  36مسأله 
نجاست همراه آن نباشد و بو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد پاک است، پس اگر 

ای خون در آن باشد، یا آنکه بو یا رنگ یا  باران بر خون ببارد و ترشح کند، چنانچه ذّره
 باشد. مزه خون گرفته باشد نجس می

گر بر سقف عمارت یا روی بام آن عین نجاست باشد، تا وقتی باران اـ  37مسأله 
ریزد، پاک است، ولی  بارد، آبی که به چیز نجس رسیده و از سقف یا ناودان می به بام می

ریزد، به چیز نجس رسیده است، نجس  بعد از قطع شدن باران اگر معلوم باشد آبی که می
 باشد. می

شود، و اگر باران بر زمین  ن بر آن ببارد پاک میزمین نجسی که باراـ  38مسأله 
جای نجسی که زیر سقف است برسد آن را نیز پاک  جاری شود و در حال باریدن به

 کند. می
شود به  خاک نجسی که آب باران همه اجزای آن را فرا بگیرد پاک میـ  39مسأله 

 ت.شرط آنکه معلوم نباشد آب به واسطه رسیدن به خاک، ُمضاف شده اس
هرگاه آب باران در جایی جمع شود، اگرچه کمتر از کر باشد در موقعی ـ  41مسأله 
آید چنانچه چیز نجس را در آن بشویند و آب بو یا رنگ یا مزه نجاست نگیرد،  که باران می

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

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

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

نجاست به آن برسد، تا وقتی که بو یا رنگ یا مزه آن به واسطه نجاست تغییر نکرده پاک 
 است.
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ریزد و بو یا رنگ یا مزه آب آن را تغییر دهد، اگر نجاستی در چاه بـ  43مسأله 
بنا بر احتیاط  شود. ولی پاک شدنش ـ چنانچه تغییر آب چاه از بین برود، پاک می

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

 ها احکام آب

را پاک ( گفته شد، چیز نجس 14آب مضاف که معنی آن در مسأله )ـ  44مسأله 
 کند، و وضو و غسل هم با آن باطل است. نمی

ای نجاست به آن برسد  آب مضاف اگرچه به مقدار کر باشد، اگر ذّرهـ  45مسأله 
شود، ولی چنانچه از بال روی چیز نجس بریزد، مقداری که به چیز نجس  نجس می

ا از گالبدان باشد. مثاًل اگر گالب ر رسیده نجس است و مقداری که نرسیده است پاک می
روی دست نجس بریزند، آنچه به دست رسیده نجس، و آنچه به دست نرسیده پاک 

 است.
اگر آب مضاف نجس طوری با آب کر یا جاری مخلوط شود که دیگر ـ  46مسأله 

 شود. آب مضاف به آن نگویند، پاک می
ه، آبی که مطلق بوده و معلوم نیست که به حد مضاف شدن رسیده یا نـ  47مسأله 

کند، و وضو و غسل هم با آن صحیح  مثل آب مطلق است، یعنی چیز نجس را پاک می
است. و آبی که مضاف بوده و معلوم نیست مطلق شده یا نه، مثل آب مضاف است، یعنی 

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

کند، و وضو و غسل هم با آن باطل است. و  نجس را پاک نمیچیز مطلق بوده یا مضاف، 
اندازه کر یا  شود، و اگر به چنانچه نجاستی به آن برسد و آب کمتر از کر باشد نجس می

 شود. ـ نیز نجس می بنا بر احتیاط واجب بیشتر باشد ـ
ون و بول به آن برسد و بو یا رنگ یا مزه آن آبی که عین نجاست مثل خـ  49مسأله 

شود، بلکه اگر بو یا رنگ یا مزه آب به  را تغییر دهد، اگرچه کر یا جاری باشد نجس می
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واسطه نجاستی که بیرون آن است عوض شود، مثاًل مرداری که پهلوی آب است بوی آن 
 شود. ـ نجس می بنا بر احتیاط لزم را تغییر دهد ـ
بی که عین نجاست مثل خون و بول در آن ریخته و بو یا رنگ یا مزه آـ  51مسأله 

آن را تغییر داده، چنانچه به کر یا جاری متصل شود، یا باران بر آن ببارد، یا باد باران را در 
آن بریزد، یا آب باران از ناودان هنگام باریدن در آن جاری شود، در تمام این صور چنانچه 

 شود. ولی باید آب باران یا کر یا جاری با آن مخلوط گردد. پاک میتغییر آن از بین برود 

اگر چیز نجسی را در کر یا جاری تطهیر نمایند در شستنی که با آن پاک ـ  51مسأله 
 ریزد پاک است. گردد، آبی که بعد از بیرون آوردن از آن می می

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

 
ی

ّ
 احکام تخل

واجب است انسان وقت تخّلی و مواقع دیگر، عورت خود را از کسانی ـ  53مسأله 
اند، اگرچه مثل خواهر و مادر با او محرم باشند، و همچنین از دیوانه و بچه اگر  که مکّلف

فهمند، بپوشاند، ولی زن و شوهر لزم نیست عورت  یممیز باشند یعنی خوب و بد را م
 خود را از یکدیگر بپوشانند.

لزم نیست با چیز مخصوصی عورت خود را بپوشاند، و اگر مثاًل با ـ  54مسأله 
 دست هم آن را بپوشاند کافی است.

ـ جلوی بدن یعنی شکم و سینه  بنا بر احتیاط لزم موقع تخّلی باید ــ  55مسأله 
 قبله و پشت به قبله نباشد. رو به

اگر موقع تخّلی جلوی بدن کسی رو به قبله یا پشت به قبله باشد، و ـ  56مسأله 
کند، و احتیاط واجب آن است که هنگام  عورت خود را از قبله بگرداند، کفایت نمی

 .تخّلی عورت را نیز رو به قبله یا پشت به قبله ننماید
که احکام  که جلوی بدن در موقع استبراء ـ احتیاط مستحب آن استـ  57مسأله 
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ـ و موقع تطهیر مخرج بول و غائط، رو به قبله و پشت به قبله  شود آن بعدًا گفته می
 نباشد.

اگر برای آنکه نامحرم او را نبیند مجبور شود رو به قبله یا پشت به قبله ـ  58مسأله 
 بنشیند، بنا بر احتیاط لزم باید پشت به قبله بنشیند.

احتیاط مستحب آن است که بچه را در وقت تخّلی رو به قبله یا پشت ـ  59مسأله 
 به قبله ننشانند.

 در چهار جا تخّلی حرام است:ـ  61مسأله 
بست، در صورتی که صاحبانش اجازه نداده باشند، و همچنین در  های بن در کوچهـ  1

 ن باشد.های عمومی در صورتی که موجب ضرر به عابری ها و راه کوچه
 در ملک کسی که اجازه تخّلی نداده است.ـ  2
 ها. در جایی که برای عّده مخصوصی وقف شده است مثل بعضی از مدرسهـ  3
احترامی  احترامی به آنان باشد بلکه حّتی اگر بی روی قبر مؤمنین در صورتی که بیـ  4

ی که تخّلی موجب هم نباشد، مگر اینکه زمین از مباحات اصلی باشد. و همچنین هر جای
 هتک حرمت یکی از مقدسات دین یا مذهب شود.

 شود: در سه صورت مخرج غائط فقط با آب پاک میـ  61مسأله 
 آنکه با غائط نجاست دیگری مثل خون بیرون آمده باشد.اّول: 
آنکه نجاستی از خارج به مخرج غائط رسیده باشد، بجز رسیدن بول به مخرج دّوم: 

 غائط در زنان.
 آنکه اطراف مخرج بیشتر از مقدار معمول آلوده شده باشد.م: سّو 

توان مخرج را با آب شست، و یا به دستوری که بعدًا گفته  و در غیر این سه صورت می
 شود با پارچه و سنگ و مانند اینها پاک کرد، اگرچه شستن با آب بهتر است. می

شستن کافی است، گر  بار شود، و یک مخرج بول با غیر آب پاک نمیـ  62مسأله 
چه احتیاط مستحب این است که دو بار شسته شود، و افضل آن است که سه بار شسته 

 شود.
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اگر مخرج غائط را با آب بشویند، باید چیزی از غائط بر آن نماند، ـ  63مسأله 
ولی باقی ماندن رنگ و بوی آن مانعی ندارد. و اگر در دفعه اّول طوری شسته شود که 

 ز غائط بر آن نماند، دوباره شستن لزم نیست.ای ا ذّره
با سنگ و کلوخ و پارچه و مانند اینها اگر خشک و پاک باشند ـ  64مسأله 

شود مخرج غائط را تطهیر کرد، و چنانچه رطوبت کمی داشته باشد که موضع را تر  می
 نکند اشکال ندارد.

ا پارچه کاماًل پاکیزه مخرج غائط را اگر یک مرتبه با سنگ یا کلوخ یـ  65مسأله 
کند، ولی بهتر آن است که سه مرتبه انجام دهد. بلکه با سه قطعه هم  نماید کفایت می

قدری اضافه نماید تا مخرج کاماًل پاکیزه  باشد، و اگر با سه مرتبه پاکیزه نشود باید به
 رود اشکال ندارد. شود، ولی باقی ماندن اثری که معموًل بدون شستن از بین نمی

پاک کردن مخرج غائط با چیزهایی که احترام آنها لزم است مانند ـ  66مسأله 
کاغذی که اسم خدا و پیغمبران بر آن نوشته شده حرام است. و پاک کردن مخرج با 

 استخوان و سرگین اشکال ندارد.
اگر شک کند که مخرج را تطهیر کرده یا نه، لزم است تطهیر نماید، ـ  67مسأله 

 کرده. تًا همیشه بعد از بول یا غائط فورًا تطهیر میاگرچه عاد
اگر بعد از نماز شک کند که قبل از نماز، مخرج را تطهیر کرده یا نه، ـ  68مسأله 

 نمازی که خوانده صحیح است، ولی برای نمازهای بعدی باید تطهیر کند.
 

 استبراء

آمدن بول انجام استبراء عمل مستحّبی است که مردها بعد از بیرون ـ  69مسأله 
هایی انجام  دهند، برای آنکه اطمینان کنند بول در مجری نمانده است. و آن به گونه می
شود، یکی از آنها این است که بعد از قطع شدن بول، اگر مخرج غائط نجس شده،  می

اّول آن را تطهیر کنند، بعد سه دفعه با انگشت میانه دست چپ از مخرج غائط تا بیخ آلت 
و بعد انگشت شست را روی آلت و انگشت پهلوی شست را زیر آن بگذارند و  بکشند،
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 گاه بکشند و پس از آن سه مرتبه سر آلت را فشار دهند. سه مرتبه تا ختنه
« مذی»شود و به آن  آبی که گاهی با تحریک شهوت از مرد خارج میـ  71مسأله 

گفته « وذی»آید و به آن  می گویند پاک است، و نیز آبی که گاهی بعد از منی بیرون می
گویند اگر بول به آن  می« ودی»آید و به آن  شود، و آبی که گاهی بعد از بول بیرون می می

نرسیده باشد پاک است. و چنانچه انسان بعد از بول استبراء کند و بعد آبی از او خارج 
 شود و شک کند که بول است یا یکی از این سه آب، پاک است.

گر انسان شک کند که استبراء کرده یا نه، و رطوبتی از او بیرون آید که اـ  71مسأله 
شود. ولی  باشد، و چنانچه وضو گرفته باشد باطل می نداند پاک است یا نه، نجس می

اگر شک کند استبرایی که کرده درست بوده یا نه و رطوبتی از او بیرون آید که نداند پاک 
 کند. هم باطل نمیباشد و وضو را  است یا نه، پاک می

کسی که استبراء نکرده اگر به واسطه آنکه مدتی از بول کردن او گذشته ـ  72مسأله 
اطمینان کند بول در مجری نمانده است، و رطوبتی ببیند و شک کند پاک است یا نه، آن 

 کند. باشد و وضو را هم باطل نمی رطوبت پاک می
ند و وضو بگیرد، چنانچه بعد از وضو اگر انسان بعد از بول استبراء کـ  73مسأله 

رطوبتی ببیند که بداند یا بول است یا منی، واجب است احتیاطًا غسل کند و وضو هم 
 بگیرد. ولی اگر وضو نگرفته باشد، فقط گرفتن وضو کافی است.

برای زن استبراء از بول نیست، و اگر رطوبتی ببیند و شک کند که بول ـ  74مسأله 
 کند. باشد، و وضو و غسل او را هم باطل نمی یاست یا نه پاک م

 
ی

ّ
 مستحبات و مکروهات تخل

مستحب است در موقع تخّلی جایی بنشیند که کسی او را نبیند، و ـ  75مسأله 
موقع وارد شدن به مکان تخّلی، اّول پای چپ، و موقع بیرون آمدن، اّول پای راست را 

ر را بپوشاند و سنگینی بدن را بر پای بگذارد، و همچنین مستحب است در حال تخّلی س
 چپ بیندازد.
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نشستن روبروی خورشید و ماه در موقع تخّلی مکروه است، ولی اگر ـ  76مسأله 
ای بپوشاند مکروه نیست. و نیز در موقع تخّلی، نشستن روبروی  عورت خود را به وسیله

دهد، و خوردن  ه میباد، و در جاده و خیابان و کوچه، و در خانه و زیر درختی که میو
باشد. و همچنین است  چیزی، و توقف زیاد، و تطهیر کردن با دست راست، مکروه می

 در حال تخّلی، ولی اگر ناچار باشد یا ذکر خدا بگوید اشکال ندارد. صحبت کردن
جانوران، و در  لنهایستاده بول کردن، و بول کردن در زمین سخت، و ـ  77مسأله 

 .اده، مکروه استآب، خصوصًا آب ایست
خودداری کردن از بول و غائط مکروه است. و اگر برای بدن ضرر ـ  78مسأله 

 کلی داشته باشد حرام است.
مستحب است انسان پیش از نماز و پیش از خواب، و پیش از جماع و ـ  79مسأله 

 بعد از بیرون آمدن منی، بول کند.
 

 تانجاس

 نجاسات ده چیز است:ـ  81مسأله 
 ول.باّول: 
 غائط.دّوم: 

 منی.سّوم: 
 مردار.چهارم: 

 خون.پنجم: 
 سگ و خوک.ششم و هفتم: 

 کافر.هشتم: 
 شراب.نهم: 
 خوار. عرق حیوان نجاستدهم: 
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 ـ بول و غائط 2، 1

گوشتی که خون جهنده دارد یعنی  بول و غائط انسان و هر حیوان حرامـ  81مسأله 
گوشتی  د، نجس است. و غائط حیوان حرامکن اگر رگ آن را ببرند، خون از آن جستن می

گوشت، و همچنین فضله حیوانات کوچک  کند مثل ماهی حرام که خون آن جستن نمی
گوشت که خون  مثل پشه و مگس که گوشت ندارند پاک است، ولی از بول حیوان حرام

 ـ اجتناب کرد. بنا بر احتیاط لزم جهنده ندارد باید ـ

 گوشت پاک، و بهتر اجتناب از آنهاست. گان حرامبول و فضله پرندـ  82مسأله 
خوار نجس است، و همچنین است بول و  بول و غائط حیوان نجاستـ  83مسأله 

ها  ها و آشامیدنی به تفصیلی که در احکام خوردنی غائط بچه بزی که شیر خوک خورده ـ
 ـ یا حیوانی که انسان با آن نزدیکی نموده است. خواهد آمد

 
 ـ منی 3

گوشتی که خون جهنده دارد نجس  منی َمرد، و هر حیوان مذکر حرامـ  84له مسأ
به تفصیلی  شود و موجب جنابت او است ـ است، و رطوبتی که از زن با شهوت خارج می

ـ در حکم منی است و بنا بر احتیاط واجب باید از  ( ذکر خواهد شد433که در مسأله )
 ه دارد اجتناب شود.گوشتی که خون جهند منی حیوان مذکر حالل

 
 ـ مردار 4

مردار انسان و حیوانی که خون جهنده دارد نجس است، چه خودش ـ  85مسأله 
مرده باشد، یا به غیر دستوری که در شرع معین شده آن را کشته باشند. و ماهی چون 

 خون جهنده ندارد، اگرچه در آب بمیرد پاک است.
و، و کرک و استخوان و دندان، که روح چیزهایی از مردار مثل پشم و مـ  86مسأله 

 ندارند، پاک است.
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در حالی که زنده  دارد اگر از بدن انسان یا حیوانی که خون جهندهـ  87مسأله 
 .است گوشت یا چیز دیگری را که روح دارد جدا کنند، نجس است

های مختصر لب و جاهای دیگر بدن را بکنند چنانچه روح  اگر پوستـ  88مسأله 
 باشد و به آسانی کنده شود، پاک است. نداشته

آید پاک است هرچند پوست  که از شکم مرغ مرده بیرون می یتخم مرغـ  89مسأله 
 .روی آن سفت نشده باشد، ولی ظاهر آن را باید آب کشید

ای که در  اگر بّره و بزغاله پیش از آنکه علفخوار شوند بمیرند، پنیرمایهـ  91مسأله 
د پاک است، ولی چنانچه ثابت نشود که مایع است باید ظاهر آن را باش شیردان آنها می

 ـ بشویند. که با بدن میته مالقات کرده است ـ
 کشورهای غیر اسالمی، عطر، روغن، واکس و صابون که از داروهاـ  91مسأله 

 .آوردند، اگر انسان یقین به نجاست آنها نداشته پاک است می
ه احتمال آن برود از حیوانی است که به دستور گوشت، پیه و چرمی کـ  92مسأله 

شرع کشته شده پاک است، ولی اگر از دست کافر گرفته شود یا اینکه دست مسلمانی 
باشد که از کافر گرفته و رسیدگی نکرده که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده 

است، و آنچه از بازار یا نه، خوردن آن گوشت و پیه حرام است، ولی نماز در آن چرم جایز 
ها، یا از مسلمانی گرفته شود و معلوم نباشد که از کافر گرفته شده، یا اینکه  مسلمان

احتمال آن برود که تحقیق کرده اگرچه از کافر گرفته باشد خوردن آن گوشت و پیه نیز 
جایز است، مشروط بر اینکه آن مسلمان در آن تصرفی بکند که مختص گوشت حالل 

 نند اینکه برای خوردن بفروشد.است، ما
 

 ـ خون 5
یعنی حیوانی  خونی که از انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد ــ  93مسأله 

ـ بیرون بیاید نجس است، پس خون  کند که اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن می
 باشد. حیوانی که مانند ماهی و پشه خون جهنده ندارد پاک می
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گوشت را به دستوری که در شرع معین شده بکشند و  یوان حاللاگر حـ  94مسأله 
ماند پاک است. ولی اگر به علت  خون آن به مقدار لزم بیرون آید، خونی که در بدنش می

نفس کشیدن یا به واسطه اینکه سر حیوان در جای بلند بوده خون به بدن حیوان برگردد، 
 آن خون نجس است.

ای خون در آن  است که از زرده تخم مرغی که ذّره احتیاط مستحب آنـ  95مسأله 
 باشد اجتناب شود. می

شود نجس است، و شیر را  خونی که گاهی موقع دوشیدن شیر دیده میـ  96مسأله 
 کند. نجس می

آید به واسطه مخلوط شدن با آب  ها می اگر خونی که از لی دندانـ  97مسأله 
 زم نیست.دهان از بین برود، اجتناب از آب دهان ل

میرد، اگر  خونی که به واسطه کوبیده شدن، زیر ناخن یا زیر پوست میـ  98مسأله 
طوری شود که دیگر به آن خون نگویند پاک، و اگر به آن خون بگویند و ظاهر گردد 

طوری که خون جزء ظاهر بدن  نجس است. پس چنانچه ناخن یا پوست سوراخ شود به
ن و تطهیر محل جهت وضو یا غسل مشقت زیاد دارد حساب شود، اگر بیرون آوردن خو

 باید تیّمم نماید.
اگر انسان نداند که خون زیر پوست مرده یا گوشت به واسطه کوبیده ـ  99مسأله 

 شدن به آن حالت در آمده، پاک است.
ای خون در آن بیفتد، تمام غذا و ظرف آن  اگر موقع جوشیدن غذا ذّرهـ  111مسأله 

 کننده نیست. شود، و جوشیدن، و حرارت، و آتش، پاک ـ نجس می ط لزمبنا بر احتیا ـ
شود، اگر  ای که در حال بهبودی زخم در اطراف آن پیدا می زردابهـ  111مسأله 

 باشد. معلوم نباشد که با خون مخلوط است، پاک می
 

 ـ سگ و خوک 7، 6
خن و اند، حتی مو و استخوان و پنجه و نا سگ و خوک نجسـ  112مسأله 

 های آنها. رطوبت
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 ـ کافر 8

 تکسی که معترف به خدا یا به یگانگی او نباشد و همچنین ُغالـ  113مسأله 
السالم را خدا خوانده، یا بگویند خدا در او حلول کرده   )آنهایی که یکی از ائمه علیهم
السالم اظهار دشمنی   یعنی آنهایی که به ائمه علیهم است( و خوارج و نواصب ـ

اند، و همچنین است کسی که نبّوت یا یکی از ضروریات دین، مانند  ـ نجس نمایند می
  نماز و روزه را منکر شود، اگر به نحوی باشد که مستلزم تکذیب پیامبر صلی الله علیه و

ـ محکوم به  یعنی یهود و نصاری و مجوس الجمله. و اما اهل کتاب ـ آله بشود هرچند فی
 اند. طهارت

 های او نجس است. تمام بدن کافر، حتی مو و ناخن و رطوبتـ  114مسأله 
اگر پدر و مادر و جّد و جّده بچه نابالغ کافر باشند، آن بچه هم نجس ـ  115مسأله 

است، مگر در صورتی که ممیز و مظهر اسالم باشد، که در این صورت پاک است. و اگر 
شته باشد، و یا در حال تحقیق و ها تمایل دا از پدر و مادر خود روگردان و به مسلمان

بررسی باشد، حکم به نجاستش مشکل است. و اگر پدر و مادر و جّد و جّده، یکی از 
 ـ بچه پاک است. ( خواهد آمد212به تفصیلی که در مسأله ) اینها مسلمان باشد ـ

ای هم بر اسالمش  کسی که معلوم نیست مسلمان است یا نه، و نشانهـ  116مسأله 
تواند زن مسلمان  باشد، ولی احکام دیگر مسلمان را ندارد، مثاًل نمی پاک مینباشد، 

 بگیرد، و باید در قبرستان مسلمانان دفن نشود.
السالم از روی دشمنی دشنام   شخصی که به یکی از دوازده امام علیهمـ  117مسأله 

 دهد، نجس است.
 

 ـ شراب 1
کند  ایی که انسان را مست میشراب نجس است، و غیر آن از چیزهـ  118مسأله 

 نجس نیست.
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 ـ به تمام اقسامش پاک است. چه صنعتی چه طبی الکل ــ  119مسأله 
اگر آب انگور به خودی خود یا به واسطه پختن جوش بیاید پاک، ولی ـ  111مسأله 

ـ حرام است  بنا بر احتیاط واجب خوردن آن حرام است، و همچنین انگور جوشیده ـ
 .ولی نجس نیست

خرما و مویز و کشمش و آب آنها اگرچه جوش بیایند پاک، و خوردن ـ  111مسأله 
 آنها حالل است.

شود و موجب درجه خفیفی از مستی  فقاع که غالبًا از جو گرفته میـ  112مسأله 
است حرام است، و بنا بر احتیاط واجب نجس است. و اما آب جوی که موجب 

 باشد. یگونه مستی نیست پاک و حالل م هیچ
 

 خوار ـ عرق حیوان نجاست 11
عرق شتری که به خوردن نجاست انسان عادت کرده باشد نجس ـ  113مسأله 

ـ عرق حیوانات دیگری که این چنین  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

 شود: نجاست هر چیزی از سه راه ثابت میـ  115مسأله 
آنکه خود انسان یقین یا از راه عقالئی به آن اطمینان پیدا کند که آن چیز نجس اّول: 

است، و اگر گمان داشته باشد چیزی نجس است، لزم نیست از آن اجتناب نماید. 
ه مردمان لابالی و کسانی که هایی ک خانه ها و میهمان خانه بنابراین غذا خوردن در قهوه

خورند، اگر انسان اطمینان نداشته  کنند در آنجا غذا می پاکی و نجسی را مراعات نمی
 اند نجس است، اشکال ندارد. باشد غذایی را که برای او آورده

آنکه کسی که چیزی در اختیار اوست بگوید آن چیز نجس است و متهم نباشد دّوم: 
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یا کلفت انسان نسبت به ظرف یا چیز دیگری که در اختیار اوست مثاًل همسر یا نوکر  ـ
 باشد. ـ نجس می بگوید

شرط آنکه از سبب نجاست  آنکه دو مرد عادل بگویند چیزی نجس است، بهسّوم: 
خبر دهند، مثاًل بگویند آن چیز با خون یا بول مالقات کرده است. و اگر یک مرد عادل یا 

هد و اطمینان از گفته او پیدا نشود احتیاط واجب آن شخصی که مورد وثوق است خبر د
 است که از آن چیز اجتناب شود.

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

کند که پاک است یا نه، مثاًل شک کند آن چیز خون داند، در چیزی شک  مسأله را می
باشد، و وارسی کردن یا  است یا نه، یا نداند که خون پشه است یا خون انسان، پاک می

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

ر هم بتواند نجس بودن یا پاک پاک را اگر شک کند نجس شده یا نه، پاک است. و اگ
 بودن آن را بفهمد، لزم نیست وارسی کند.

اگر بداند یکی از دو ظرف یا دو لباسی که از هر دوی آنها استفاده ـ  118مسأله 
داند  کند نجس شده و نداند کدام است، باید از هر دو اجتناب کند. ولی اگر مثاًل نمی می

باشد،  تصّرف او خارج بوده و مال دیگری میلباس خودش نجس شده یا لباسی که از 
 لزم نیست از لباس خودش اجتناب نماید.

 
 شود چیز پاک چگونه نجس می

طوری تر  اگر چیز پاک به چیز نجس برسد، و هر دو یا یکی از آنها بهـ  119مسأله 
شود، ولی با تعدد واسطه  باشد که تری یکی به دیگری برسد، چیز پاک نیز نجس می

 شود. مینجس ن
مثال: در صورتی که دست راست به بول متنّجس شود، آنگاه آن دست با رطوبت 
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جدیدی با دست چپ مالقات کند، این مالقات موجب نجاست دست چپ خواهد بود، 
و اگر دست چپ بعد از خشک شدن با لباس مرطوب مثاًل مالقات کند لباس نیز نجس 

رطوبت مالقات کند حکم به نجاست آن چیز شود، ولی اگر آن لباس با چیز دیگری با  می
قدری کم باشد که به دیگری نرسد، چیزی که پاک بوده نجس  شود. و اگر تری به نمی
 شود اگرچه به عین نجس برسد. نمی

اگر چیز پاکی به چیز نجس برسد، و انسان شک کند که هر دو یا یکی ـ  121مسأله 
 شود. از آنها تر بوده یا نه، آن چیز پاک نجس نمی

داند کدام پاک و کدام نجس است، اگر چیز  دو چیزی که انسان نمیـ  121مسأله 
پاکی با رطوبت بعدًا به یکی از آنها برسد اجتناب از آن لزم نیست، مگر در بعضی از 
موارد مثل آنکه حالت سابقه در هر دو نجاست باشد، و یا آنکه با طرف دیگر هم، چیز 

 ات کند.پاک دیگری با رطوبت مالق
زمین و پارچه و مانند اینها اگر رطوبت داشته باشد، هر قسمتی که ـ  122مسأله 

شود، و جاهای دیگر آن پاک است، و همچنین است خیار  نجاست به آن برسد نجس می
 .مانند اینهاو و خربزه 

هرگاه شیره و روغن و مانند اینها طوری باشد که اگر مقداری از آن را ـ  123مسأله 
ای از آن نجس شد، تمام آن نجس  ماند، همین که یک نقطه ارند جای آن خالی نمیبرد
شود. ولی اگر طوری باشد که جای آن در موقع برداشتن خالی بماند، اگرچه بعد پر  می

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

اگر مگس یا حیوانی مانند آن روی چیز نجسی که تر است بنشیند، و ـ  124مسأله 
بعد روی چیز پاکی که آن هم تر است بنشیند، چنانچه انسان بداند نجاست همراه آن 

 شود، و اگر نداند پاک است. حیوان بوده، چیز پاک نجس می
جای  ، و عرق از آنجا بهاگر جایی از بدن که عرق دارد نجس شودـ  125مسأله 

جای دیگر نرود  شود، و اگر عرق به دیگر برود، هر جا که عرق به آن برسد نجس می
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 جاهای دیگر بدن پاک است.
آید، اگر خون داشته باشد، جایی  اخالط غلیظی که از بینی یا گلو میـ  126مسأله 

ینی برسد، مقداری که خون دارد نجس و بقیه آن پاک است. پس اگر به بیرون دهان یا ب
که انسان یقین دارد جای نجس اخالط به آن رسیده نجس است، و محّلی را که شک 

 باشد. دارد جای نجس به آن رسیده یا نه پاک می
ای را که ته آن سوراخ است روی زمین نجس بگذارند،  اگر آفتابهـ  127مسأله 

تابه یکی حساب شود، آب چنانچه از جریان بیفتد و آب زیر آن جمع گردد که با آب آف
 شود. شود، ولی اگر آب آفتابه با فشار جریان داشته باشد نجس نمی آفتابه نجس می

اگر چیزی داخل بدن شود و به نجاست برسد، در صورتی که بعد از ـ  128مسأله 
بیرون آمدن، آلوده به نجاست نباشد پاک است. پس اگر اسباب اماله یا آب آن در مخرج 

ود، یا سوزن و چاقو و مانند اینها در بدن فرو رود و بعد از بیرون آمدن به غائط وارد ش
نجاست آلوده نباشد، نجس نیست. و همچنین است آب دهان و بینی اگر در داخل به 

 خون برسد و بعد از بیرون آمدن به خون آلوده نباشد.
 

 احکام نجاسات

لزم هتک باشد حرام نجس کردن خط و ورق قرآن در صورتی که مستـ  129مسأله 
ـ در غیر  بنا بر احتیاط واجب است، و اگر نجس شود باید فورًا آن را آب بکشند. بلکه ـ

 فرض هتک نیز نجس کردن آن حرام، و آب کشیدن واجب است.
احترامی به قرآن باشد،  اگر جلد قرآن نجس شود، در صورتی که بیـ  131مسأله 

 باید آن را آب بکشند.
اشتن قرآن روی عین نجس مانند خون و مردار، اگرچه آن عین گذـ  131مسأله 

 احترامی به قرآن باشد حرام است. نجس خشک باشد، در صورتی که بی
ـ حکم  اگرچه یک حرف آن باشد نوشتن قرآن با مرکب نجس ــ  132مسأله 

و نجس کردن آن را دارد، و اگر نوشته شود باید آن را آب بکشند، یا به واسطه تراشیدن 
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 مانند آن کاری کنند که از بین برود.
در صورتی که دادن قرآن به کافر مستلزم هتک باشد حرام، و گرفتن ـ  133مسأله 

 قرآن از او واجب است.
اگر ورق قرآن یا چیزی که احترام آن لزم است، مثل کاغذی که اسم ـ  134مسأله 

تد، بیرون آوردن و آب کشیدن آن بیف دستشوییخدا یا پیغمبر یا امام بر آن نوشته شده، در 
ـ واجب است و اگر بیرون آوردن آن ممکن نباشد، باید به آن  اگرچه خرج داشته باشد ـ

بیفتد و  دستشویینروند تا یقین کنند آن ورق پوسیده است. و نیز اگر تربت در  دستشویی
از بین رفته به آن  اند که به کّلی بیرون آوردن آن ممکن نباشد، باید تا وقتی که یقین نکرده

 .نروند دستشویی
خوردن و آشامیدن چیز متنجس حرام است، و همچنین است ـ  135مسأله 

خوراندن آن به دیگری، ولی خوراندن آن به طفل یا دیوانه، جایز است. و اگر خود طفل یا 
دیوانه غذای نجس را بخورد، یا با دست نجس غذا را نجس کند و بخورد، لزم نیست از 

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

 ندارد، ولی لزم است که نجس بودن آن را به طرف بگوید، با دو شرط:

آنکه طرف در معرض آن باشد که در مخالفت تکلیف شرعی واقع شود، مثل اّول: 
چنین نباشد لزم نیست  ید، و اگر ایناینکه او را در خوردن یا آشامیدن استعمال نما

خواند لزم نیست به او بگوید  بگوید، مثاًل نجس بودن لباسی را که طرف با آن نماز می
 زیرا پاک بودن لباس شرط واقعی نیست.

آنکه احتمال بدهد که طرف به گفته او ترتیب اثر دهد، و اما اگر بداند که ترتیب دّوم: 
 ت.دهد گفتن لزم نیس اثر نمی

خورد، یا با لباس نجس نماز  اگر انسان ببیند کسی چیز نجسی را میـ  137مسأله 
 خواند، لزم نیست به او بگوید. می

اگر جایی از خانه یا فرش کسی نجس باشد، و ببیند بدن یا لباس یا ـ  138مسأله 
چه جای نجس رسیده است، چنان شوند با رطوبت به چیز دیگر کسانی که وارد خانه او می
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 او موجب این امر شده باشد باید با دو شرطی که در مسأله پیش گذشت به آنان بگوید.
با  خانه در بین غذا خوردن بفهمد غذا نجس است باید ـ اگر صاحبـ  139مسأله 

ها بفهمد لزم  ها بگوید، و اما اگر یکی از میهمان ـ به میهمان شرط دومی که گذشت
چنانچه طوری با آنان معاشرت دارد که به واسطه نجس نیست به دیگران خبر دهد، ولی 

شود باید  بودن آنان، خود از جهت ابتالی به نجاست، مبتال به مخالفت حکم الزامی می
 به آنان بگوید.

اگر چیزی را که عاریه کرده نجس شود، باید صاحبش را از نجس ـ  141مسأله 
گاه ک141شدن آن با دو شرطی که در مسأله )  ند.( گذشت آ

اگر بچه بگوید چیزی نجس است، یا چیزی را آب کشیده، نباید ـ  141مسأله 
کند  خوبی درک می ای که ممیز است و پاکی و نجسی را به حرف او را قبول کرد. ولی بچه

اش مورد  اگر بگوید چیزی را آب کشیدم، در صورتی که آن چیز در تصّرف او باشد یا گفته
 و همچنین اگر بگوید چیزی نجس است.شود،  اطمینان باشد قبول می

 
 مطّهرات

کند، و آنها را مطّهرات گویند: اّول:  دوازده چیز نجاست را پاک میـ  142مسأله 
آب، دّوم: زمین، سّوم: آفتاب، چهارم: استحاله، پنجم: انقالب، ششم: انتقال، هفتم: 

یوان اسالم، هشتم: تبعیت، نهم: برطرف شدن عین نجاست، دهم: استبراِء ح
خوار، یازدهم: غائب شدن مسلمان، دوازدهم: خارج شدن خون از ذبیحه. و  نجاست

 شود. احکام اینها به طور تفصیل در مسائل آینده گفته می
 

 ـ آب 1

 کند: آب با چهار شرط چیز نجس را پاک میـ  143مسأله 
 آنکه مطلق باشد، پس آب مضاف مانند گالب و عرق بید، چیز نجس را پاکاّول: 

 کند. نمی
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 آنکه پاک باشد.دّوم: 
شویند آب مضاف نشود، و در شستنی که بعد از آن  آنکه وقتی چیز نجس را میسّوم: 

شستن دیگر لزم نیست باید بو یا رنگ یا مزه نجاست هم نگیرد، و در غیر آن شستن 
زم تغییر ضرر ندارد، مثاًل چیزی را با آب کر یا قلیل بشوید و دو دفعه شستن در او ل

باشد، در دفعه اّول اگرچه تغییر کند، و در دفعه دّوم با آبی تطهیر کند که تغییر نکند پاک 
 شود. می

آنکه بعد از آب کشیدن چیز نجس، اجزاء کوچک عین نجاست در آن چهارم: 
های دیگری هم  ـ شرط یعنی آب کمتر از کر نباشد. و پاک شدن چیز نجس با آب قلیل ـ

 شود. می دارد که بعدًا گفته
داخل ظرف نجس را با آب قلیل باید سه مرتبه شست، و همچنین با ـ  144مسأله 

آب کر و جاری و باران بنا بر احتیاط واجب. و ظرفی را که سگ از آن آب یا چیز روان 
مالی کرد، سپس خاک او را زایل نموده و بعد  دیگر خورده، باید اّول با خاک پاک خاک

ا کر یا جاری شست. و همچنین ظرفی را که سگ لیسیده، باید دو مرتبه با آب قلیل ی
مالی کرد، و اگر آب دهان سگ در ظرفی بریزد یا جایی از بدنش به  پیش از شستن خاک

مالی کرد، و بعد سه مرتبه با آب  ـ باید آن را خاک بنا بر احتیاط لزم آن اصابت کند، ـ
 شست.

ده تنگ باشد باید خاک را در آن اگر دهانه ظرفی که سگ دهن زـ  145مسأله 
بریزند و با شّدت حرکت دهند تا خاک به همه آن ظرف برسد، و بعد به ترتیبی که ذکر شد 

 بشویند.
ظرفی را که خوک بلیسد یا از آن چیز روانی بخورد، یا اینکه در آن ـ  146مسأله 

ت، و لزم موش صحرائی مرده باشد، با آب قلیل یا کر یا جاری باید هفت مرتبه شس
 مالی کنند. نیست آن را خاک

ظرفی را که به شراب نجس شده، باید سه بار شسته شود هرچند با ـ  147مسأله 
 آب کر یا جاری و یا مانند آن باشد، و احتیاط مستحب آن است که هفت بار بشویند.
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ای که از ِگل نجس ساخته شده و یا آب نجس در آن فرو رفته،  کوزهـ  148مسأله 
شود. و اگر بخواهند  در آب کر یا جاری بگذارند، به هر جای آن که آب برسد پاک می اگر

قدری در آب کر یا جاری بماند که آب به تمام آن فرو رود،  باطن آن هم پاک شود، باید به
و اگر ظرف رطوبتی داشته باشد که از رسیدن آب به باطن آن مانع باشد باید خشکش 

 ر یا جاری بگذارند.نمایند، و بعدًا در آب ک
 توان آب کشید: ظرف نجس را با آب قلیل به دو گونه میـ  149مسأله 

 یکی آنکه سه مرتبه پر کنند و خالی کنند.
دیگر آنکه سه دفعه قدری آب در آن بریزند، و در هر دفعه آب را طوری در آن 

 بگردانند که به جاهای نجس آن برسد و بیرون بریزند.
رف بزرگی مثل پاتیل و خمره نجس شود، چنانچه سه مرتبه آن اگر ظـ  151مسأله 

شود. و همچنین است اگر سه مرتبه از بال آب در  را از آب پر کنند و خالی کنند پاک می
شود  طوری که تمام اطراف آن را بگیرد، و در هر دفعه آبی که ته آن جمع می آن بریزند به

ها  ر مرتبه دّوم و سّوم ظرفی را که با آن آببیرون آورند. و احتیاط مستحب آن است که د
 آورند آب بکشند. را بیرون می

اگر مس نجس و مانند آن را آب کنند و آب بکشند، ظاهرش پاک ـ  151مسأله 
 شود. می

تنوری که به بول نجس شده است، اگر یک مرتبه از بال آب در آن ـ  152مسأله 
شود، و احتیاط مستحب آن است که  رد پاک میطوری که تمام اطراف آن را بگی بریزند، به

این کار را دو مرتبه انجام دهند. و در غیر بول اگر پس از برطرف شدن نجاست یک مرتبه 
به دستوری که گفته شد آب در آن بریزند کافی است. و بهتر است که گودالی ته آن بکنند 

 با خاک پاک پر کنند.ها در آن جمع شود و بیرون بیاورند، بعد آن گودال را  تا آب
اگر چیز نجس را یک مرتبه در آب کر یا جاری فرو برند که آب به ـ  153مسأله 

شود. و در فرش و لباس و مانند اینها فشار یا مانند  تمام جاهای نجس آن برسد، پاک می
آن از مالیدن یا لگد کردن لزم نیست. و در صورتی که بدن یا لباس متنّجس به بول باشد، 
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بر احتیاط واجب در کر و مانند آن نیز دو مرتبه شستن لزم است، ولی در آب جاری  بنا
 شود. بار شستن پاک می با یک

اگر بخواهند چیزی را که به بول نجس شده با آب قلیل آب بکشند، ـ  154مسأله 
چنانچه یک مرتبه آب روی آن بریزند و از آن جدا شود، در صورتی که بول در آن چیز 

شود، مگر در لباس و بدن که باید دو مرتبه روی آنها آب بریزند تا پاک  پاک می نمانده
شوند، و در هر حال در شستن لباس و فرش و مانند اینها با آب قلیل باید فشار دهند تا 
غساله آن بیرون آید. )و غساله آبی است که معموًل در وقت شستن و بعد از آن چیزی 

 ریزد(. وسیله فشار می د یا بهشود، خود به خو که شسته می
اگر چیزی به بول پسر یا دختر شیرخواری که غذا خور نشده، نجس ـ  155مسأله 

ـ روی آن بریزند که به تمام جاهای نجس  هرچند کم باشد شود، چنانچه یک مرتبه آب ـ
شود، ولی احتیاط مستحب آن است که یک مرتبه دیگر هم آب روی آن  آن برسد پاک می

 . و در لباس و فرش و مانند اینها فشار لزم نیست.بریزند
اگر چیزی به غیر بول نجس شود، چنانچه با برطرف کردن نجاست ـ  156مسأله 

گردد، ولی لباس و مانند آن  یک مرتبه آب قلیل روی آن بریزند و از آن جدا شود، پاک می
 را باید فشار دهند تا غساله آن بیرون آید.

یر نجس را که با نخ بافته شده در آب کر یا جاری فرو برند اگر حصـ  157مسأله 
شود، ولی اگر بخواهند آن را با آب قلیل آب  بعد از برطرف شدن عین نجاست پاک می

ـ فشار دهند تا غساله  اگرچه با لگد کردن باشد بکشند باید به هر طور که ممکن است ـ
 آن جدا شود.
مانند اینها نجس شود، با فرو بردن در کر و اگر ظاهر گندم و برنج و ـ  158مسأله 

شود تطهیر کرد. و اگر باطن آنها نجس شود  گردد، و با آب قلیل نیز می جاری پاک می
 شوند. چنانچه آب کر یا جاری به باطن آنها برسد پاک می

شود آن را تطهیر کرد، ولی اگر باطن  اگر ظاهر صابون نجس شود، میـ  159مسأله 
بل تطهیر نیست. و اگر انسان شک کند که آب نجس به باطن صابون آن نجس شود قا
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 رسیده یا نه، باطن آن پاک است.
اگر ظاهر برنج و گوشت یا چیزی مانند اینها نجس شده باشد، ـ  161مسأله 

چنانچه آن را در کاسه پاک و مانند آن بگذارند و یک مرتبه آب روی آن بریزند و خالی 
در ظرف نجس بگذارند باید سه مرتبه این کار را انجام دهند، و  شود، و اگر کنند پاک می

شود. و اگر بخواهند لباس و مانند آن را که فشار لزم  در این صورت ظرف هم پاک می
ریزند آن را  ای که آب روی آن می دارد در ظرفی بگذارند و آب بکشند، باید در هر مرتبه

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

فرو برند و آب پیش از آنکه به واسطه رنگ پارچه مضاف شود به تمام آن برسد، لباس 
شود. و اگر با آب قلیل بشویند، چنانچه موقع فشار دادن، آب مضاف از آن  پاک می

 شود. یرون نیاید پاک میب
ـ لجن آب در  مثالً  اگر لباسی را در کر یا جاری آب بکشند، و بعد ــ  162مسأله 

 آن ببینند، چنانچه احتمال ندهند که جلوگیری از رسیدن آب کرده آن لباس پاک است.
اگر بعد از آب کشیدن لباس و مانند آن خورده ِگل یا صابون در آن ـ  163مسأله 

چنانچه احتمال ندهند که جلوگیری از رسیدن آب کرده آن لباس پاک، ولی  دیده شود،
اگر آب نجس به باطن ِگل یا صابون رسیده باشد، ظاهر ِگل و صابون پاک و باطن آنها 

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

ده باشد اشکال ندارد، پس اگر خون را از لباس ولی اگر بو یا رنگ نجاست در آن مان
 باشد. برطرف کنند و لباس را آب بکشند و رنگ خون در آن بماند پاک می

اگر نجاست بدن را در آب کر یا جاری برطرف کنند، بدن پاک ـ  165مسأله 
شود، مگر آنکه بدن به بول نجس شده باشد که در این صورت بنا بر احتیاط واجب با  می

شود، ولی بیرون آمدن و دو مرتبه در آب رفتن لزم نیست،  ر به یک مرتبه پاک نمیآب ک
بلکه اگر در زیر آب به آن محل دست بکشند که آب از بدن جدا شود و دو مرتبه آب به 
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 کند. بدن برسد کفایت می
ها مانده، اگر آب در دهان بگردانند و به  غذای نجس که لی دندانـ  166مسأله 

 شود. ی نجس برسد پاک میتمام غذا
اگر موی سر و صورت را با آب قلیل آب بکشند چنانچه مو انبوه ـ  167مسأله 

نباشد برای جدا شدن غساله لزم نیست فشار دهند؛ زیرا به مقدار متعارف خود به خود 
 شود. جدا می

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

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

و آب بریزند. پس اگر برای آب کشیدن یک را پهلوی چیز نجس بگذارند و روی هر د
ها آب بریزند و آب نجس و همچنین آب پاک به همه  انگشت نجس روی همه انگشت

 شود. ها پاک می آنها برسد، با پاک شدن انگشت نجس، تمام انگشت
ای که نجس شده، مثل چیزهای دیگر آب کشیده  گوشت و دنبهـ  169مسأله 

ن یا لباس یا ظرف، چربی کمی داشته باشد که از رسیدن شود. و همچنین است اگر بد می
 آب به آنها جلوگیری نکند.

طوری چربی شود که از رسیدن  اگر ظرف یا بدن نجس باشد، و بعد بهـ  171مسأله 
آب به آنها جلوگیری کند، چنانچه بخواهند ظرف و بدن را آب بکشند، باید چربی را 

 برطرف کنند تا آب به آنها برسد.
 آب شیری که متصل به کر است حکم کر را دارد.ـ  171له مسأ

اگر چیزی را آب بکشد و یقین کند پاک شده و بعد شک کند که عین ـ  172مسأله 
نجاست را از آن برطرف کرده یا نه، باید دوباره آن را آب بکشد تا یقین کند که عین 

 نجاست برطرف شده است.
رود مثل زمینی که روی آن شن یا ریگ  یزمینی که آب در آن فرو مـ  173مسأله 
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 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 

قدری آب روی آن بریزند  گردد، ولی باید به رود، اگر نجس شود با آب قلیل پاک می نمی
اند از سوراخی بیرون نرود و در جایی جمع  ریختهکه جاری شود، و اگر آبی که روی آن 

 ای یا ظرفی بیرون آورند. شود، 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 

 شود. می
ری بگذارند اگر شکر نجس آب شده را قند بسازند و در آب کر یا جاـ  176مسأله 

 شود. پاک نمی
 

 ـ زمین 2
 کند: زمین با چهار شرط کف پا و ته کفش را پاک میـ  177مسأله 

 آنکه زمین پاک باشد.اّول: 
 آنکه زمین خشک باشد.دّوم: 

 آنکه بنا بر احتیاط لزم نجاست از ناحیه زمین حاصل شده باشد.سّوم: 
س مثل ِگلی که نجس شده در آنکه اگر عین نجس مثل خون و بول، یا متنّج چهارم: 

کف پا و ته کفش باشد، به واسطه راه رفتن یا مالیدن پا به زمین برطرف شود، و چنانچه 
قباًل عین نجاست برطرف شده باشد با راه رفتن یا مالیدن پا به زمین بنا بر احتیاط لزم 

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

پاک شدن کف پا و ته کفش نجس، به واسطه راه رفتن روی اسفالت ـ  178مسأله 
 و روی زمین که با چوب فرش شده محّل اشکال است.
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 (1)برای پاک شدن کف پا و ته کفش بهتر است مقدار پانزده ذراعـ  179مسأله 
دست یا بیشتر راه بروند، اگرچه به کمتر از پانزده ذراع یا مالیدن پا به زمین، نجاست 

 برطرف شود.
لزم نیست کف پا و ته کفش تر باشد، بلکه اگر خشک هم باشد به ـ  181مسأله 

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

 گردد. شود پاک می آلوده می اطراف آن هم که معموًل به گل
رود، اگر کف دست یا زانوی او نجس  کسی که با دست و زانو راه میـ  182مسأله 

شود، پاک شدن آن با راه رفتن محّل اشکال است. و همچنین است ته عصا، و ته پای 
 اینها. مصنوعی، و نعل چهار پایان، و چرخ اتومبیل و درشکه و مانند

های کوچکی از نجاست که دیده  اگر بعد از راه رفتن، بو یا رنگ یا ذّرهـ  183مسأله 
شوند، در کف پا یا ته کفش بمانند اشکال ندارد، اگرچه احتیاط مستحب آن است که  نمی

 قدری راه بروند که آنها هم برطرف شوند. به
و پاک شدن کف شود.  توی کفش به واسطه راه رفتن پاک نمیـ  184مسأله 

جوراب به واسطه راه رفتن محّل اشکال است، مگر اینکه کف آن از چرم یا مانند آن باشد 
 و راه رفتن با آن نیز متعارف باشد.

 
 ـ آفتاب 3

 کند: آفتاب زمین و ساختمان و دیوار را با پنج شرط پاک میـ  185مسأله 
ه آن برسد تر شود، پس اگر طوری تر باشد که اگر چیز دیگر ب آنکه آن چیز بهاّول: 

 ای آن را تر کنند تا آفتاب خشک کند. وسیله خشک باشد باید به
 آنکه عین نجاست در آن چیز باقی نمانده باشد.دّوم: 

                                                 
های  از آرنج تا سر نوک انگشت وسط دست را ذراع گویند، که گفته شده است در انسان(1)

 .باشد سانتیمتر می 31القامه چیزی برابر  متوسط
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آنکه چیزی از تابیدن آفتاب جلوگیری نکند، پس اگر آفتاب از پشت پرده یا ابر سّوم: 
شود، ولی اگر ابر  یز پاک نمیو مانند اینها بتابد و چیز نجس را خشک کند، آن چ

 قدری نازک باشد که از تابیدن آفتاب جلوگیری نکند، اشکال ندارد. به
آنکه آفتاب به تنهایی چیز نجس را خشک کند، پس اگر مثاًل چیز نجس به چهارم: 

گردد، ولی اگر طوری باشد که خشک شدن به  واسطه باد و آفتاب خشک شود، پاک نمی
 کال ندارد.آفتاب مستند باشد اش

آنکه آفتاب مقداری از بنا و ساختمان را که نجاست به آن فرو رفته، یک مرتبه پنجم: 
خشک کند، پس اگر یک مرتبه بر زمین و ساختمان نجس بتابد و روی آن را خشک کند 

 ماند. شود و زیر آن نجس می و دفعه دیگر زیر آن را خشک نماید، فقط روی آن پاک می
کند، ولی اگر با نخ بافته شده باشد  حصیر نجس را پاک می آفتابـ  186مسأله 

کند، و همچنین پاک شدن درخت، گیاه، و در و پنجره به واسطه آفتاب  ها را پاک نمی نخ
 محّل اشکال است.

اگر آفتاب به زمین نجس بتابد، بعد انسان شک کند که زمین موقع ـ  187مسأله 
ن به واسطه آفتاب خشک شده یا نه، آن زمین نجس تابیدن آفتاب تر بوده یا نه، یا تری آ

است، و همچنین است اگر شک کند که عین نجاست از آن برطرف شده یا نه، و اگر 
 شک کند که چیزی مانع تابش آفتاب بوده یا نه، پاک شدن محّل اشکال است.

وسیله آن طرفی که  اگر آفتاب به یک طرف دیوار نجس بتابد، و بهـ  188مسأله 
اب به آن نتابیده نیز خشک شود، بعید نیست هر دو طرف پاک شود، ولی اگر یک روز آفت

 شود. ظاهر دیوار 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 

چوب نجس بسوزد و خاکستر گردد، یا سگ در نمکزار فرو شود، مثل آنکه  درآید پاک می
رود و نمک شود، ولی اگر جنس آن عوض نشود مثل آنکه گندم نجس را آرد کنند یا نان 
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 شود. بپزند پاک نمی
کوزه ِگلی و مانند آن که از ِگل نجس ساخته شده، نجس است، و اما ـ  191مسأله 

یک از خواص حقیقت سابقه در آن  زغالی که از چوب نجس درست شده چنانچه هیچ
بنا بر احتیاط  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

ل سرکه و اگر شراب به خودی خود یا به واسطه ریختن چیزی مثـ  192مسأله 
 گردد. نمک در آن سرکه شود، پاک می

شرابی که از انگور نجس و مانند آن درست کنند، یا نجاست دیگری ـ  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.

خرما داخل آنها باشد و سرکه بریزند، ضرر اگر پوشال ریز انگور یا ـ  195مسأله 
ندارد، بلکه ریختن خیار و بادنجان و مانند اینها در آن اگرچه پیش از سرکه شدن باشد 

 نیز اشکال ندارد، مگر اینکه پیش از سرکه شدن مسکر شده باشد.
شود،  آب انگوری که به آتش یا به خودی خود جوش بیاید، حرام میـ  196مسأله 

شود، و  قدر بجوشد که دو قسمت آن کم شود و یک قسمت آن بماند، حالل می و اگر آن
کننده است چنانچه بعضی در صورتی که خود به خود جوش بیاید  اگر ثابت شود که مست

( گذشت که آب انگور به 112شود. و در مسأله ) اند تنها با سرکه شدن حالل می گفته
 شود. جوش آمدن نجس نمی

دو قسمت آب انگور بدون جوش آمدن کم شود، چنانچه اگر ـ  197مسأله 
باقیمانده آن جوش بیاید اگر عرفًا به آن آب انگور بگویند نه شیره، بنا بر احتیاط لزم 
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 حرام است.
آب انگوری که معلوم نیست جوش آمده یا نه، حالل است، ولی اگر ـ  198مسأله 

 شود. ده، حالل نمیجوش بیاید تا انسان یقین نکند که دو قسمت آن کم ش
اگر مثاًل در یک خوشه غوره مقداری انگور باشد، چنانچه به آبی که ـ  199مسأله 

 شود آب انگور نگویند و بجوشد، خوردن آن حالل است. از آن خوشه گرفته می
جوشد بیفتد و بجوشد و  اگر یک دانه انگور در چیزی که با آتش میـ  211مسأله 

 ـ حرام است. بنا بر احتیاط واجب ن دانه ـمستهلک نشود، فقط خوردن آ
اگر بخواهند در چند دیگ شیره بپزند، جایز است کفگیری را که در ـ  211مسأله 

 اند، در دیگی که جوش نیامده بزنند. دیگ جوش آمده زده
چیزی که معلوم نیست غوره است یا انگور، اگر جوش بیاید حالل ـ  212مسأله 

 است.
 

 ـ انتقال 6
اگر خون بدن انسان یا خون حیوانی که اگر رگ آن را ببرند خون از آن ـ  213مسأله 

طوری که در معرض آن باشد که  کند، حیوانی که عرفًا خون ندارد آن را بمکد به جستن می
ـ آن  مکد همان طوری که پشه از بدن انسان یا حیوان می جذب بدن آن حیوان گردد ـ

گویند. و اما خونی که زالو از انسان برای معالجه  میشود، و این را انتقال  خون پاک می
 شود نجس است. مکد چون معلوم نیست جزء بدن او می می

ای را که به بدنش نشسته بکشد و خونی را که پشه  اگر کسی پشهـ  214مسأله 
مکیده از او بیرون بیاید، آن خون پاک است؛ زیرا در معرض آن بوده که غذای پشه شود 

ه میان مکیدن خون و کشتن پشه بسیار کم باشد، ولی احتیاط مستحب آن اگرچه فاصل
 است که از آن خون در این صورت اجتناب شود.
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 ـ اسالم 7

یعنی به یگانگی خدا و نبوت خاتم األنبیاء  اگر کافر شهادتین بگوید ــ  215مسأله 
محکوم به  شود. و چنانچه قبالً  : مسلمان می ـ شهادت بدهد، به هر لغتی که باشد

نجاست بوده بعد از مسلمان شدن، بدن و آب دهان و بینی و عرق او پاک است. ولی اگر 
موقع مسلمان شدن، عین نجاست به بدن او بوده، باید برطرف کند و جای آن را آب 
بکشد، بلکه اگر پیش از مسلمان شدن عین نجاست برطرف شده باشد، احتیاط واجب 

 شد.آن است که جای آن را آب بک
اگر موقعی که کافر بوده لباس او با رطوبت به بدنش رسیده باشد چه ـ  216مسأله 

ـ باید  بنا بر احتیاط واجب آن لباس در موقع مسلمان شدن در بدن او باشد چه نباشد، ـ
 از آن اجتناب کند.

اگر کافر شهادتین بگوید، و انسان نداند قلبًا مسلمان شده یا نه، پاک ـ  217مسأله 
ت، و همچنین اگر بداند قلبًا مسلمان نشده است ولی چیزی که منافی با اظهار اس

 شهادتین باشد از او سر نزند.

 
 ـ تبعیت 8

 تبعیت آن است که چیز نجسی به واسطه پاکی چیز دیگر پاک شود.ـ  218مسأله 
اگر شراب سرکه شود، ظرف آن هم تا جایی که شراب موقع جوش ـ  219مسأله 
گذارند اگر  شود. و کهنه و چیزی هم که معموًل روی آن می ا رسیده پاک میآمدن به آنج

گردد. ولی اگر پشت ظرف به آن شراب آلوده شود، احتیاط  با آن نجس شده، پاک می
 واجب آن است که بعد از سرکه شدن شراب از آن اجتناب کنند.

 شود: بچه کافر به تبعیت در دو مورد پاک میـ  211مسأله 
فری که مسلمان شود، طفل او در پاکی تابع اوست، و همچنین اگر جّد طفل یا کاـ  1

مادر یا جّده او مسلمان شوند. ولی حکم به طهارت در این مورد مشروط به آن است که 
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تر از او همراه  بچه همراه آن تازه مسلمان و در کفالت او باشد، و همچنین کافری نزدیک
 آن بچه نباشد.

ه به دست مسلمانی اسیر گردد، و پدر یا یکی از اجداد همراه او طفل کافری کـ  2
 نباشد.

در این مورد پاکی طفل به تابعیت مشروط به این است که طفل در صورت ممیز بودن، 
 اظهار کفر ننماید.

ای که با  دهند، و پارچه تخته یا سنگی که روی آن، میت را غسل میـ  211مسأله 
دهد، تمام این چیزها که با  ، و دست کسی که او را غسل میپوشانند آن عورت میت را می

 شود. میت شسته شده است بعد از تمام شدن غسل، پاک می
کشد، بعد از پاک شدن آن چیز دست او هم  کسی که چیزی را آب میـ  212مسأله 

 شود. که با آن چیز شسته شده پاک می
اندازه معمول فشار  بکشند و به اگر لباس و مانند آن را با آب قلیل آبـ  213مسأله 

 ماند پاک است. دهند تا آبی که با آن شسته شده جدا شود، آبی که در آن می
کشند، بعد از جدا شدن آبی که  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 1
اگر بدن حیوان به عین نجس مثل خون، یا متنّجس مثل آب نجس ـ  215مسأله 

شود، و همچنین باطن بدن  آلوده شود، چنانچه آنها برطرف شوند، بدن آن حیوان پاک می
شود،  انسان که مثل توی دهان و بینی و گوش باشد با مالقات نجاست خارجی نجس می

اما نجاست داخلی مانند خونی که از لی دندان گردد. و  و با از میان رفتن آن پاک می
شود، و همچنین مالقات چیز خارجی در  آید موجب نجس شدن باطن بدن نمی بیرون می

کند، بنابراین اگر دندان عاریه در دهان  باطن بدن با نجاست داخلی، آن چیز را نجس نمی
شیدن آن لزم نیست، ها بیرون آمده مالقات کند، آب ک با خونی که از لی دیگر دندان
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 ولی اگر با غذای نجس مالقات کند آب کشیدن آن لزم است.
اگر غذا لی دندان مانده باشد و داخل دهان خون بیاید، غذا به ـ  216مسأله 

 شود. مالقات با خون نجس نمی
آید حکم  ها و پلک چشم که موقع بستن، روی هم می مقداری از لبـ  217مسأله 

چنانچه با نجاست خارجی مالقات کند آب کشیدن آن لزم نیست،  باطن را دارد، پس
داند از ظاهر بدن است یا باطن آن، اگر با نجاست خارجی  ولی جایی را که انسان نمی

 مالقات کند لزم است آن را آب بکشد.
اگر گرد و خاک نجس به لباس و فرش خشک و مانند اینها بنشیند، ـ  218مسأله 

را تکان دهند که مقدار متیقن از گرد و خاک نجس که در آن بوده چنانچه طوری آنها 
 بریزد آن لباس و فرش پاک است و شستن لزم نیست.

 
 خوار ـ استبراء حیوان نجاست 11

بول و غائط حیوانی که به خوردن نجاست انسان عادت کرده، نجس ـ  219مسأله 
یعنی تا مّدتی نگذارند نجاست  است. و اگر بخواهند پاک شود، باید آن را استبراء کنند

خوار به آن نگویند، و  بخورد، و غذای پاک به آن بدهند که بعد از آن مّدت دیگر نجاست
خوار را چهل روز، و گاو را بیست روز، و  احتیاط مستحب آن است که شتر نجاست

خوردن گوسفند را ده روز، و مرغابی را هفت روز یا پنج روز، و مرغ خانگی را سه روز، از 
خوار گفته  نجاست جلوگیری کنند، هرچند پیش از گذشت این مدت به آنها نجاست

 نشود.
 

 ـ غائب شدن مسلمان 11
اگر بدن یا لباس یا چیز دیگری مانند ظرف و فرش در اختیار مسلمان ـ  221مسأله 

بالغ، یا ممیز طهارت و نجاست باشد و نجس شود و آن مسلمان غائب گردد، چنانچه 
 باشد. احتمال عقالئی دهد که او آن چیز را آب کشیده است پاک می انسان
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اگر انسان یقین یا اطمینان پیدا کند که چیزی که نجس بوده پاک شده ـ  221مسأله 
است، یا دو نفر عادل بر پاک شدن آن شهادت دهند، و مورد شهادت آنان سبب پاک 

نکه لباس آلوده به بول دو مرتبه شدن باشد، آن چیز پاک است، مثاًل شهادت دهند به ای
شسته شده، و همچنین است اگر کسی که چیز نجس در اختیار اوست بگوید آن چیز 
پاک شده، و مورد اتهام هم نباشد، یا مسلمانی چیز نجسی را به منظور پاک شدن آب 

 کشیده باشد، اگرچه معلوم نباشد درست آب کشیده یا نه.
ست لباس، را آب بکشد، اگر بگوید آب کشیدم کسی که وکیل شده اـ  222مسأله 

 و انسان به گفته او اطمینان پیدا کند، آن لباس پاک است.
کند، اگر  انسان وسواس که در آب کشیدن چیز نجس یقین پیدا نمیـ  223مسأله 

 کند. کشند رفتار نماید کفایت می به همان نحوی که افراد متعارف آب می
 

 ـ رفتن خون متعارف 12
ذبیحه بعد از کشتن آن به طریق شرعی باقی  داخل بدنخونی که در ـ  224ه مسأل

ماند، چنانچه خون به مقدار متعارف خارج شده باشد پاک است، چنانکه در مسأله  می
 .( گذشت۴3)

گوشت  ـ مختص به حیوان حالل بنا بر احتیاط واجب حکم سابق ــ  225مسأله 
 .گوشت جاری نیست است، و در حیوان حرام

 
 ها احکام ظرف

ظرفی که از پوست سگ یا خوک یا مردار ساخته شده، آشامیدن و ـ  226مسأله 
خوردن چیزی از آن ظرف در صورتی که رطوبتی موجب نجاستش شده باشد حرام است، 
و نباید آن ظرف را در وضو و غسل و کارهایی که باید با چیز پاک انجام داد، استعمال 

اگرچه ظرف هم  ن است که چرم سگ و خوک و مردار را ـکنند. و احتیاط مستحب آ
 ـ استعمال نکنند. نباشد
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بنا بر احتیاط  خوردن و آشامیدن از ظروف طال و نقره، بلکه ــ  227مسأله 
ـ مطلق استعمال آنها حرام است، ولی زینت نمودن اتاق و مانند آن و نگاه داشتن  واجب

و همچنین است ساختن ظروف طال و نقره و  آنها مانعی ندارد، اگرچه احوط ترک است.
 خرید و فروش آنها برای زینت نمودن یا نگاه داشتن.

سازند، اگر ظرف به آن گفته شود،  گیره استکان که از طال یا نقره میـ  228مسأله 
 حکم استکان طال و نقره را دارد، و اگر ظرف به آن گفته نشود استعمال آن مانعی ندارد.

اند اشکال  ستعمال ظرفی که روی آن را آب طال یا آب نقره دادهاـ  229مسأله 
 ندارد.

اگر فلزی را با طال یا نقره مخلوط کنند و ظرف بسازند، چنانچه ـ  231مسأله 
قدری باشد که ظرف طال یا نقره به آن ظرف نگویند، استعمال آن مانعی  مقدار آن فلز به

 ندارد.
در ظرف طال یا نقره است در ظرف دیگری  اگر انسان غذایی را کهـ  231مسأله 

ـ واسطه خوردن از ظرف اّول نباشد،  به حسب متعارف بریزد، چنانچه ظرف دّوم ـ
 اشکال ندارد.
استعمال بادگیر قلیان، غالف شمشیر، کارد و قاب قرآن اگر از طال یا ـ  232مسأله 

دان طال و  ان و سرمهاز نقره باشد، اشکال ندارد، ولی احتیاط مستحب آن است که عطرد
 .نقره را استعمال نکنند

خوردن و آشامیدن از ظرف طال یا نقره در حال ناچاری به مقدار دفع ـ  233مسأله 
 ضرورت اشکال ندارد، ولی زیاده بر این مقدار جایز نیست.

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

 
 وضو

ها را بشویند، و جلوی سر و  در وضو واجب است صورت و دستـ  235مسأله 
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 روی پاها را مسح کنند
درازای صورت را باید از بالی پیشانی جایی که موی سر بیرون ـ  236مسأله 

آید تا آخر چانه شست، و پهنای آن به مقداری که بین انگشت وسط و شست قرار  می
و اگر مختصری از این مقدار را نشویند وضو باطل است، و اگر گیرد باید شسته شود،  می

انسان یقین نکند که این مقدار کاماًل شسته شده باید برای اینکه یقین کند، کمی اطراف 
 آن را هم بشوید.

تر از متعارف مردم  تر یا بزرگ اگر صورت یا دست کسی کوچکـ  237مسأله 
شویند، او هم تا  ف تا کجای صورت خود را میباشد، باید مالحظه کند که مردمان متعار

اندازه  همانجا بشوید. و نیز اگر در پیشانی او مو روییده، یا جلوی سرش مو ندارد باید به
 معمول، پیشانی را بشوید.

های چشم و  اگر احتمال دهد چرک یا چیز دیگری در ابروها و گوشهـ  238مسأله 
سد، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد، گذارد آب به آنها بر لب او هست که نمی

 باید پیش از وضو وارسی کند که اگر هست برطرف نماید.
اگر پوست صورت از لی مو پیدا باشد باید آب را به پوست برساند، و ـ  239مسأله 

 اگر پیدا نباشد شستن مو کافی است و رساندن آب به زیر آن لزم نیست.

بنا بر  پوست صورت از لی مو پیدا است یا نه، ـاگر شک کند ـ  241مسأله 
 ـ باید مو را بشوید، و آب را به پوست هم برساند. احتیاط واجب

شستن توی بینی و مقداری از لب و چشم که در وقت بستن دیده ـ  241مسأله 
شود واجب نیست، ولی انسان اگر یقین نکند که از جاهایی که باید شسته شود  نمی

انده، واجب است برای آنکه یقین کند، مقداری از آنها را هم بشوید، و چیزی باقی نم
دانسته اگر نداند در وضویی که گرفته مقدار لزم را شسته یا نه،  کسی که این امر را نمی

نمازهایی را که با آن وضو خوانده صحیح است و لزم نیست برای نماز بعدی دوباره وضو 
 بگیرد.

ـ از بال به  بنا بر احتیاط لزم ا و همچنین صورت را ـه باید دستـ  242مسأله 
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 پائین شست، و اگر از پائین به بال بشوید وضو باطل است.
ها بکشد، چنانچه تری دست  اگر دست را تر کند و به صورت و دستـ  243مسأله 

قدری باشد که به واسطه کشیدن دست آب آنها را فرا گیرد کافی است، و لزم نیست  به
 بر آنها جاری شود. که

بعد از شستن صورت باید دست راست، و بعد از آن دست چپ را از ـ  244مسأله 
 ها بشوید. آرنج تا سر انگشت

اگر انسان یقین نکند که آرنج را کاماًل شسته، باید برای آنکه یقین ـ  245مسأله 
 کند، مقداری بالتر از آرنج را هم بشوید.

های خود را تا مچ شسته، در  شستن صورت دست کسی که پیش ازـ  246مسأله 
 موقع وضو باید تا سر انگشتان بشوید، و اگر فقط تا مچ بشوید وضوی او باطل است.

ها مرتبه اّول واجب، و مرتبه دّوم  در وضو شستن صورت و دستـ  247مسأله 
مام باشد، و شستن مرتبه اّول وقتی ت مستحب، و مرتبه سّوم و بیشتر از آن حرام می

شود که به قصد وضو آن مقدار آب به صورت یا دست بریزد که آب تمام آن را فرا بگیرد  می
و دیگر جایی برای احتیاط باقی نماند، پس اگر به قصد شستن مرتبه اّول مثاًل ده مرتبه 
آب به صورت بریزد تا اینکه آب همه آن را فرا بگیرد اشکال ندارد، و تا وقتی که قصد 

تواند چند مرتبه  شود، پس می صورت مثاًل نکند شستن اّول محقق نمیوضو و شستن 
ریزد قصد شستن وضویی نماید، ولی  همه صورت را بشوید و در آخرین مرتبه که آب می

اعتبار قصد در شستن دّوم خالی از اشکال نیست، و احتیاط لزم آن است که بیش از 
 را نشوید اگرچه به قصد وضو هم نباشد.ها  یک مرتبه بعد از مرتبه اّول صورت و یا دست

بعد از شستن هر دو دست باید جلوی سر را با تری آب وضو که در ـ  248مسأله 
دست مانده مسح کند، و احتیاط مستحب آن است که با کف دست راست مسح نماید. و 

 مسح را از بال به پائین انجام دهد.
بل پیشانی است جای مسح یک قسمت از چهار قسمت سر، که مقاـ  249مسأله 

باشد، و هر جای این قسمت را به هر اندازه مسح کند کافی است، اگرچه احتیاط  می
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اندازه پهنای سه  اندازه درازای یک انگشت، و از پهنا به مستحب آن است که از درازا به
 انگشت بسته مسح نماید.

جلوی سر هم لزم نیست مسح سر بر پوست آن باشد بلکه بر موی ـ  251مسأله 
ای بلند است که اگر مثاًل شانه  اندازه صحیح است، ولی کسی که موی جلوی سر او به

رسد، باید بیخ موها را مسح کند، و  ریزد، یا به جاهای دیگر سر می کند به صورتش می
رسد جلوی سر جمع کند و بر  جای دیگر سر می ریزد یا به اگر موهایی را که به صورت می

ید، یا بر موی جاهای دیگر سر که جلوی آن آمده مسح کند، چنین مسحی آنها مسح نما
 باطل است.
بعد از مسح سر باید با تری آب وضو که در دست مانده، روی پاها را ـ  251مسأله 

ها تا مفصل مسح نماید و بنا بر احتیاط واجب مسح تا برآمدگی  از سر یکی از انگشت
آن است که پای راست را با دست راست، و پای روی پا کافی نیست. و احتیاط مستحب 

 چپ را با دست چپ مسح نماید.
پهنای مسح پا به هر اندازه باشد کافی است، ولی بهتر آن است که ـ  252مسأله 

 اندازه پهنای سه انگشت بسته بلکه تمام روی پا را با تمام دست مسح نماید. به
ها بگذارد و بعد به  سر انگشت لزم نیست در مسح پا دست راست برـ  253مسأله 

 تواند تمام دست را روی پا بگذارد و کمی بکشد. پشت پا بکشد، بلکه می
در مسح سر و روی پا باید دست را روی آنها بکشد، و اگر دست را ـ  254مسأله 

کشد سر یا  نگهدارد و سر یا پا را به آن بکشد باطل است، ولی اگر موقعی که دست را می
 رکت کند اشکال ندارد.پا مختصری ح

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

 باشد که در رطوبت دست مستهلک باشد اشکال ندارد.
تواند دست را با  ه باشد نمیاگر برای مسح، رطوبتی در دست نماندـ  256مسأله 

آب خارج تر کند، بلکه باید از ریش خود رطوبت بگیرد و با آن مسح نماید، و گرفتن 
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 رطوبت از غیر ریش و مسح نمودن با آن محّل اشکال است.
اندازه مسح سر باشد احتیاط واجب آن  اگر رطوبت دست فقط بهـ  257مسأله 

 و برای مسح پاها از ریش خود رطوبت بگیرد. است که سر را با همان رطوبت مسح کند،
مسح کردن از روی جوراب و کفش باطل است، ولی اگر به واسطه ـ  258مسأله 

سرمای شدید یا ترس از دزد و درنده و مانند اینها نتواند کفش یا جوراب را بیرون آورد، 
اگر تقیه در  احتیاط واجب آن است که مسح بر جوراب و کفش نموده و تیمم نیز نماید، و

 کند. بین باشد مسح بر جوراب و کفش کفایت می
اگر روی پا نجس باشد و نتواند برای مسح، آن را آب بکشد، باید ـ  259مسأله 

 تیّمم نماید.
 

 ارتماسی یوضو

ها را به قصد وضو  وضوی ارتماسی آن است که انسان صورت و دستـ  261مسأله 
ح با تری دستی که ارتماسی شسته شده اشکال در آب فرو برد، و ظاهر آن است که مس

 ندارد هرچند خالف احتیاط است.
ها از بال به پائین شسته  در وضوی ارتماسی هم باید صورت و دستـ  261مسأله 

برد قصد وضو کند، باید  ها را در آب فرو می شود، پس اگر وقتی که صورت و دست
 رنج در آب فرو برد.ها را از طرف آ صورت را از طرف پیشانی، و دست

اگر وضوی بعضی از اعضاء را ارتماسی و بعضی را غیر ارتماسی ـ  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 الماَء َطُهورًا َوَلْم یْجَعْلُه َنِجساً بْسِم الله َوِبالله َوالَحْمُد ل»افتد بگوید:  می  .«له الَّ

ِبْسِم الله َوِبالله، اللهمَّ »شوید بگوید:  و موقعی که پیش از وضو دست خود را می
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 .«اجَعْلِنی ِمَن الَتّواِبیَن، َواْجَعْلِنی ِمَن الُمَتَطّهِریَن 
تِ »و در وقت مضمضه کردن بگوید:  ی یْوَم َاْلقاک، َوَاْطِلْق ِلساِنی اللهمَّ َلّقِنی ُحجَّ

 .«ِبِذکرِک
ْم َعَلیَّ »و در وقت استنشاق، یعنی آب در بینی کردن بگوید:  ِة،  اللهمَّ ال ُتَحِرّ ِریَح الَجنَّ

ْن یُشمُّ ِریَحها َوَرْوَحها َوِطیَبها  .«َواَجَعْلِنی ِممَّ
دُّ ِفیِه الُوُجُوه، َوال ُتَسّوْد َوْجِهی اللهمَّ َبیْض َوْجِهی یْوَم َتْسَو »و موقع شستن رو بگوید: 

 .«یْوَم َتْبیضُّ الُوُجوهُ 
ِمیِنی، َوالُخْلَد ِفی الِجناِن اللهمَّ َاْعِطِنی کتاِبی بیَ »و موقع شستن دست راست بگوید: 

 .«ِبیساِری، َوحاِسْبِنی ِحسابًا یِسیراً 
ِشماِلی، َوال ِمْن َوراِء َظْهِری، اللهمَّ ال ُتْعِطِنی کتاِبی بِ »و موقع شستن دست چپ بگوید: 

عاِت الّنیرانِ   .«َوال َتْجَعْلها َمْغُلوَلًة إلی ُعُنِقی، َوَاُعوُذ ِبک ِمْن ُمَقطِّ
ِنی ِبَرْحَمِتک َوَبَرکاِتک َوَعْفِوک»کند بگوید:  و موقعی که سر را مسح می  .«اللهمَّ َغشِّ

الّصراِط یْوَم َتِزلُّ ِفیِه ااَلْقداُم، َواْجَعْل اللهمَّ َثّبْتِنی َعَلی »و در وقت مسح پا بگوید: 
 .«َسْعیی فی ما یْرِضیک َعّنی، یا َذا الَجالِل َوااِلکراِم 

 
 ط صّحت وضویشرا

 شرایط صحیح بودن وضو چند چیز است:
آنکه آب وضو پاک باشد، و بنا بر قولی نباید آلوده باشد به آنچه انسان از شرط اّول: 

گوشت، و مردار پاک، و چرک زخم هرچند  د بول حیوانات حاللآن متنفر است، مانن
 شرعًا پاک باشد، و این قول موافق احتیاط است.

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

زی هم خوانده یا مضاف بودن آن را نداند یا فراموش کرده باشد. و اگر با آن وضو نما
 باشد، باید آن نماز را دوباره با وضوی صحیح بخواند.
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آلود مضاف، آب دیگری برای وضو ندارد، چنانچه  اگر غیر از آب گلـ  265مسأله 
وقت نماز تنگ است باید تیمم کند، و اگر وقت دارد باید صبر کند تا آب صاف شود، یا 

شود  آلود در صورتی مضاف می ی آب گلای آن را صاف نماید و وضو بگیرد. ول وسیله به
 که دیگر به آن آب گفته نشود.

 آنکه آب وضو مباح باشد.شرط سّوم: 
وضو با آب غصبی و با آبی که معلوم نیست صاحب آن راضی است یا ـ  266مسأله 

ها در جای غصبی بریزد، یا  نه، حرام و باطل است. و نیز اگر آب وضو از صورت و دست
گیرد غصبی باشد، چنانچه در غیر آنجا نتواند وضو بگیرد،  در آن وضو میآنکه فضائی که 

تکلیف او تیّمم است. و اگر در غیر آنجا بتواند وضو بگیرد لزم است که در غیر آنجا وضو 
بگیرد، ولی چنانچه در هر دو صورت معصیت کرده و همانجا وضو بگیرد، وضویش 

 صحیح است.
داند آن حوض را برای  ای که انسان نمی مدرسه وضو گرفتن از حوضـ  267مسأله 

اند یا برای محّصلین همان مدرسه، در صورتی که معموًل مردم از آن  همه مردم وقف کرده
 کند اشکال ندارد. گیرند و کسی منع نمی حوض وضو می

خواهد در مسجدی نماز بخواند، اگر نداند حوض آن را  کسی که نمیـ  268مسأله 
تواند از  خوانند، نمی اند یا برای کسانی که در آنجا نماز می وقف کرده برای همه مردم

خواهند در آنجا نماز  حوض آن مسجد وضو بگیرد، ولی اگر معموًل کسانی هم که نمی
 تواند از آن وضو بگیرد. کند، می گیرند و کسی منع نمی بخوانند از آن حوض وضو می

ها و مانند اینها برای  و مسافرخانه ها وضو گرفتن از حوض تیمچهـ  269مسأله 
کسانی که ساکن آنجاها نیستند، در صورتی صحیح است که معموًل کسانی هم که ساکن 

 آنجاها نیستند از آنها وضو بگیرند و کسی منع نکند.
وضو گرفتن از نهرهایی که بنای عقالء بر جواز تصرف در آنهاست ـ  271مسأله 

ـ اگرچه انسان نداند که صاحب آنها  اشد چه کوچکچه بزرگ ب بدون اجازه مالک ـ
راضی است، اشکال ندارد. بلکه اگر صاحب آنها از وضو گرفتن نهی کند، یا اینکه انسان 
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بداند که مالک راضی نیست، یا اینکه مالک صغیر یا مجنون باشد، باز هم تصرف جایز 
 است.

بگیرد، صحیح است. اگر فراموش کند آب غصبی است و با آن وضو ـ  271مسأله 
ولی کسی که خودش آب را غصب کرده، اگر غصبی بودن آن را فراموش کند و وضو 

 بگیرد، وضوی او محّل اشکال است.
اگر آب وضو ملک اوست ولی در ظرف غصبی است، و غیر از آن آب ـ  272مسأله 

نماید  دیگری ندارد، در صورتی که بتواند به وجه مشروعی آن آب را در ظرف دیگر خالی
لزم است خالی کرده و بعدًا وضو بگیرد، و چنانچه میسور نباشد باید تیّمم کند، و اگر آب 
دیگری دارد لزم است با آن وضو بگیرد، و در هر دو صورت اگر مخالفت کرده و با آب 

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

که برداشتن آب در عرف، تصّرف در آن آجر یا سنگ نباشد، اشکالی ندارد، و در صورتی 
 که تصّرف باشد برداشتن آب حرام، ولی وضو صحیح است.

اگر در صحن یکی از امامان یا امامزادگان که سابقًا قبرستان بوده، ـ  274مسأله 
زمین صحن را برای قبرستان وقف حوض یا نهری بسازند، چنانچه انسان نداند که 

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

حال وضو آن را قبل از شستن یا مسح کردن تطهیر کند، و اگر وضو گرفتن با آب کر و 
 نیست. مانند آن باشد تطهیر قبل از شستن لزم

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

اگر غیر از اعضای وضو جایی از بدن نجس باشد، وضو صحیح ـ  276مسأله 
است. ولی اگر مخرج را از بول یا غائط تطهیر نکرده باشد، احتیاط مستحب آن است که 

 و بعد وضو بگیرد. اّول آن را تطهیر کند
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اگر یکی از اعضای وضو نجس باشد، و بعد از وضو شک کند که ـ  277مسأله 
پیش از وضو آنجا را آب کشیده یا نه، وضو صحیح است، ولی جایی را که نجس بوده باید 

 آب بکشد.
ها بریدگی یا زخمی است که خـون آن بند  اگر در صورت یا دستـ  278مسأله 

آن ضرر ندارد، باید بعد از شستن اجزاء صحیحه آن عضو با رعایت  آید و آب برای نمی
ترتیب، موضع زخم یا بریدگی را در آب کر یا جاری فرو برد، و قدری فشار دهد که خون 
بند بیاید، و انگشت خود را روی زخم یا بریدگی در زیر آب از بال به پائین بکشد تا آب بر 

 از آن را بشوید وضو صحیح است.آن جاری شود و سپس مواضع پائین تر 
 آنکه وقت برای وضو و نماز کافی باشد.شرط پنجم: 

قدری تنگ است که اگر وضو بگیرد تمام نماز یا  هرگاه وقت بهـ  279مسأله 
شود، باید تیّمم کند، ولی اگر برای وضو و تیّمم یک  مقداری از آن بعد از وقت خوانده می

 گیرد.اندازه وقت لزم است باید وضو ب
کسی که در تنگی وقت نماز باید تیّمم کند، اگر به قصد قربت یا برای ـ  281مسأله 

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.

فی است به قصد امتثـال امر آنکه به قصد قربت وضو بگیرد، و کاشرط ششم: 
 خداوند باشد، و اگر برای خنک شدن، یا به قصد دیگری وضو بگیرد، باطل است.

لزم نیست نیت وضو را به زبان بگوید یا از قلب خود بگذراند، بلکه ـ  281مسأله 
 کند. اگر تمام افعال وضو به داعی امر خداوند بجا آورده شود کفایت می

را به ترتیبی که گفته شد بجا آورد، یعنی اّول صورت و بعد آنکه وضو شرط هفتم: 
دست راست و بعد دست چپ را بشوید، و بعد از آن سر و بعد پاها را مسح نماید، و 
احتیاط مستحب آن است که هر دو پا را با هم مسح نکند، بلکه پای چپ را بعد از پای 

 راست مسح کند.
 هم انجام دهد.آنکه کارهای وضو را پشت سر شرط هشتم: 
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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

خواهد جایی را  ـ این امر معتبر نیست، بلکه اگر وقتی می فراموشی یا تمام شدن آب
تمام جاهایی که پیش از آن شسته یا مسح کرده بشوید یا مسح کند، چنانچه رطوبت 

خشک شده باشد، وضو باطل است. و اگر فقط رطوبت جایی که جلوتر از محّلی است 
خواهد دست  خواهد بشوید یا مسح کند، خشک شده باشد، مثاًل موقعی که می که می

چپ را بشوید رطوبت دست راست خشک شده باشد و صورت تر باشد، وضویش 
 صحیح است.

اگر کارهای وضو را پشت سر هم بجا آورد ولی به واسطه گرمای هوا ـ  283مسأله 
یا حرارت زیاد بدن و مانند اینها، رطوبت جاهای پیشین خشک شود، وضوی او صحیح 

 است.
راه رفتن در بین وضو اشکال ندارد، پس اگر بعد از شستن صورت و ـ  284مسأله 

 پا را مسح کند وضوی او صحیح است. ها چند قدم راه برود و بعد سر و دست
ها و مسح سر و پاها را خود انسان انجام  آنکه شستن صورت و دستشرط نهم: 

ها و مسح سر و  دهد، و اگر دیگری او را وضو دهد، یا در رساندن آب به صورت و دست
 پاها به او کمک نماید، وضو باطل است.

باید از دیگری کمک بگیرد،  تواند خود وضو بگیرد، کسی که نمیـ  285مسأله 
و چنانچه مزد هم بخواهد در  هرچند شستن و مسح کشیدن با مشارکت هر دو باشد. ـ

ـ ولی باید خود او نیت وضو کند و با  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 

ه او را وضو بدهد، و در این صورت احتیاط واجب آن است که هر دو نیت وضو بخواهد ک
جای مسح او بکشد، و اگر  نمایند، و اگر ممکن باشد باید نائبش دست او را بگیرد و به

این هم ممکن نباشد باید نائب از دست او رطوبت بگیرد و با آن رطوبت، سر و پای او را 
 مسح کند.
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تواند به تنهائی انجام دهد، نباید در  ز کارهای وضو را که میهرکدام اـ  286مسأله 
 آن از دیگری کمک بگیرد.

 آنکه استعمال آب برای او مانعی نداشته باشد. شرط دهم:
ترسد که اگر وضو بگیرد مریض شود، یا اگر آب را به  کسی که میـ  287مسأله 

و اگر نداند که آب برای او  مصرف وضو برساند تشنه بماند، وظیفه ندارد که وضو بگیرد.
 ضرر دارد و وضو بگیرد، اگر واقعًا ضرر داشته وضوی او باطل است.

ها به مقدار کمی که وضو با آن  اگر رساندن آب به صورت و دستـ  288مسأله 
 صحیح است ضرر ندارد و بیشتر از آن ضرر دارد، باید با همان مقدار وضو بگیرد.

 وضو مانعی از رسیدن آب نباشد.آنکه در اعضای شرط یازدهم: 
داند چیزی به اعضای وضو چسبیده، ولی شک دارد که از  اگر میـ  289مسأله 

 کند یا نه، باید آن را برطرف کند یا آب را به زیر آن برساند. رسیدن آب جلوگیری می
اگر زیر ناخن چرک باشد، وضو اشکال ندارد، ولی اگر ناخن را ـ  291مسأله 

ه آن چرک مانع از رسیدن آب به پوست باشد، باید برای وضو آن چرک را بگیرند چنانچ
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 سوختن  اگر در صورت و دستـ  291مسأله 
برآمدگی پیدا شود، شستن و مسح روی آن کافی است، و چنانچه سوراخ  یا چیز دیگر

شود، رساندن آب به زیر پوست لزم نیست، بلکه اگر پوست یک قسمت آن کنده شود 
لزم نیست آب را به زیر قسمتی که کنده نشده برساند، ولی چنانچه پوستی که کنده شده 

د آن را قطع کند یا آب را به زیر آن شود، بای چسبد و گاهی بلند می گاهی به بدن می
 برساند.

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

ن پیدا کند که قدری دست بمالد که اطمینا ـ باید وارسی کند، یا به دست او چسبیده یا نه
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 اگر بوده برطرف شده، یا آب به زیر آن رسیده است.
اگر جایی را که باید شست یا مسح کرد چرک باشد، ولی چرک آن ـ  293مسأله 

مانع از رسیدن آب به بدن نباشد اشکال ندارد، و همچنین است اگر بعد از گچ کاری و 
نماید بر دست بماند، ولی  نمیمانند آن چیز سفیدی که جلوگیری از رسیدن آب به پوست 

 رسد یا نه، باید آنها را برطرف کند. اگر شک کند که با بودن آنها آب به بدن می
اگر پیش از وضو بداند که در بعضی از اعضای وضو مانعی از رسیدن ـ  294مسأله 

آب هست، و بعد از وضو شک کند که در موقع وضو آب را به آنجا رسانده یا نه، وضوی 
 یح است.او صح

اگر در بعضی از اعضای وضو مانعی باشد که گاهی آب به خودی ـ  295مسأله 
رسد، و انسان بعد از وضو شک کند که آب زیر آن  رسد و گاهی نمی خود زیر آن می

رسیده یا نه، چنانچه بداند موقع وضو ملتفت رسیدن آب به زیر آن نبوده، احتیاط 
 مستحب آن است که دوباره وضو بگیرد.

اگر بعد از وضو چیزی که مانع از رسیدن آب است در اعضای وضو ـ  296مسأله 
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.
چیزی که مانع رسیدن آب است در  اگر بعد از وضو شک کندـ  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

رد که وضوی گذا اگر شک کند که وضوی او باطل شده یا نه، بنا میـ  299مسأله 
او باقی است، ولی اگر بعد از بول استبراء نکرده و وضو گرفته باشد و بعد از وضو رطوبتی 

 از او بیرون آید که نداند بول است یا چیز دیگر، وضوی او باطل است.
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 کسی که شک دارد وضو گرفته یا نه، باید وضو بگیرد.ـ  311مسأله 
مثاًل بول  حدثی هم از او سر زده ـ داند وضو گرفته و کسی که میـ  311مسأله 

ـ اگر نداند کدام جلوتر بوده، چنانچه پیش از نماز است باید وضو بگیرد و اگر در  کرده
بین نماز است باید نماز را بشکند و وضو بگیرد، و اگر بعد از نماز است نمازی که خوانده 

 صحیح است، و برای نمازهای بعد باید وضو بگیرد.
گر بعد از وضو یا در بین آن یقین کند که بعضی جاها را نشسته یا اـ  312مسأله 

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

آن است بشوید یا مسح  آن خشک شده، باید جایی را که فراموش کرده و آنچه بعد از
کند. و اگر در بین وضو در شستن یا مسح کردن جایی شک کند، باید به همین دستور 

 عمل نماید.
اگر بعد از نماز شک کند که وضو گرفته یا نه، نمازش صحیح است، ـ  313مسأله 

 ولی باید برای نمازهای بعد وضو بگیرد.
بنا بر احتیاط  گرفته یا نه، ـاگر در بین نماز شک کند که وضو ـ  314مسأله 

 ـ باید وضو بگیرد و نماز را دوباره بخواند. واجب
اگر بعد از نماز بفهمد که وضوی او باطل شده ولی شک کند که قبل ـ  315مسأله 

 از نماز باطل شده یا بعد از نماز، نمازی که خوانده صحیح است.
تواند از  ریزد یا نمی ره میاگر انسان مرضی دارد که بول او قطره قطـ  316مسأله 

بیرون آمدن غائط خودداری کند، چنانچه یقین دارد که از اّول وقت نماز تا آخر آن به 
کند، باید نماز را در وقتی که مهلت پیدا  مقدار وضو گرفتن و نماز خواندن مهلت پیدا می

وقتی که کند بخواند، و اگر مهلت او به مقدار کارهای واجب نماز است، باید در  می
مهلت دارد، فقط کارهای واجب نماز را بجا آورد و کارهای مستحب مانند اذان و اقامه 

 و قنوت را ترک نماید.
کند و در بین نماز  اگر به مقدار وضو و قسمتی از نماز مهلت پیدا میـ  317مسأله 
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در شود، احتیاط لزم آن است که  یک دفعه یا چند دفعه بول یا غائط از او خارج می
مهلتی که دارد وضو گرفته و نماز بخواند، ولی در میان نماز لزم نیست به سبب بول یا 

 غائط خارج شده وضو را تجدید کند.
شود که به مقدار  درپی از او خارج می کسی که بول یا غائط طوری پیـ  318مسأله 

است،  کند، یک وضو برای چندین نمازش کافی وضو و قسمتی از نماز مهلت پیدا نمی
کند، مانند خواب از او سر بزند، و یا بول و  مگر اینکه چیز دیگری که وضو را باطل می

غائط به طور طبیعی از او خارج شود، و بهتر آن است که برای هر نماز یک وضو بگیرد، 
 ولی برای سجده و تشّهد قضا شده و نماز احتیاط وضوی دیگری لزم نیست.

شود، لزم نیست بعد از  درپی از او خارج می غائط پیکسی که بول یا ـ  319مسأله 
 وضو فورًا نماز بخواند، اگرچه بهتر این است که به نماز مبادرت نماید.

شود، بعد از وضو گرفتن  درپی از او خارج می کسی که بول یا غائط پیـ  311مسأله 
 جایز است که نوشته قرآن را مس نماید اگرچه در غیر حال نماز باشد.

ای  وسیله کیسه ریزد، باید برای نماز به کسی که بول او قطره قطره میـ  311أله مس
کند  که در آن پنبه یا چیز دیگری است که از رسیدن بول به جاهای دیگر جلوگیری می

خود را حفظ نماید، و احتیاط واجب آن است که پیش از هر نماز مخرج بول را که نجس 
تواند از بیرون آمدن غائط خودداری کند، چنانچه  شده آب بکشد. و نیز کسی که نمی

ممکن باشد باید به مقدار نماز از رسیدن غائط به جاهای دیگر جلوگیری نماید. و 
 احتیاط واجب آن است که اگر مشّقت ندارد، برای هر نماز مخرج غائط را آب بکشد.

کند، در  تواند از بیرون آمدن بول یا غائط خودداری کسی که نمیـ  312مسأله 
صورتی که ممکن باشد به مقدار نماز از خارج شدن بول یا غائط جلوگیری نماید، و بهتر 
آن است که جلوگیری نماید، اگرچه خرج داشته باشد. بلکه اگر مرض او به آسانی 

 معالجه شود، بهتر آن است که خود را معالجه نماید.
ا غائط خودداری کند، بعد از تواند از بیرون آمدن بول ی کسی که نمیـ  313مسأله 

اش  آنکه مرض او خوب شد، لزم نیست نمازهایی را که در وقت مرض مطابق وظیفه
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خوانده قضا نماید. ولی اگر در بین وقت نماز مرض او خوب شود، باید بنا بر احتیاط 
 لزم نمازی را که در آن وقت خوانده دوباره بخواند.

تواند از خارج شدن باد جلوگیری کند،  نمی اگر کسی مرضی دارد کهـ  314مسأله 
توانند از بیرون آمدن بول یا غائط خودداری کنند عمل  باید به وظیفه کسانی که نمی

 نماید.
 

 ی که باید برای آنها وضو گرفتیچیزها

 برای شش چیز وضو گرفتن واجب است:ـ  315مسأله 
ی مستحب وضو شرط برای نمازهای واجب غیر از نماز میت. و در نمازهااّول: 

 صحت است.
برای سجده و تشّهد فراموش شده، اگر بین آنها و نماز حدثی از او سر زده، مثاًل دّوم: 

 بول کرده باشد، ولی برای سجده سهو واجب نیست وضو بگیرد.
 برای طواف واجب خانه کعبه که جزء حج یا عمره باشد.سّوم: 

 باشد که وضو بگیرد. اگر نذر یا عهد کرده، یا قَسم خوردهچهارم: 
 اگر نذر کرده باشد که قرآن را مثاًل ببوسد.پنجم: 
و  دستشوییبرای آب کشیدن قرآنی که نجس شده، یا برای بیرون آوردن آن از ششم: 

مانند آن، در صورتی که مجبور باشد دست یا جای دیگر بدن خود را به خط قرآن برساند. 
احترامی به قرآن باشد، باید بدون اینکه وضو  ولی چنانچه معّطل شدن به مقدار وضو بی

 .بگیرد، قرآن را از مستراح و مانند آن بیرون آورد، یا اگر نجس شده آب بکشد
مس نمودن خط قرآن، یعنی رساندن جایی از بدن به خط قرآن برای ـ  316مسأله 

ر ترجمه کسی که وضو ندارد حرام است. ولی اگر قرآن را به زبان فارسی یا به زبان دیگ
 کنند، مس آن اشکال ندارد.

جلوگیری بچه و دیوانه از مس خط قرآن واجب نیست، ولی اگر مس ـ  317مسأله 
 احترامی به قرآن باشد باید از آنان جلوگیری کنند. نمودن آنان بی
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ـ حرام است اسم خداوند  بنا بر احتیاط واجب کسی که وضو ندارد ــ  318مسأله 
را به هر زبانی نوشته شده باشد، مس نماید. و بهتراست که اسم  متعال و صفات خاصه او

 السالم را هم مس ننماید.  مبارک پیغمبر و امامان و حضرت زهرا علیهم
وضو هر وقت بگیرد چه قبل از وقت نماز نزدیک به آن، یا با فاصله، ـ  319مسأله 

وجوب و و چه بعد از دخول وقت اگر به قصد قربت باشد صحیح است، و نیت 
استحباب لزم نیست بلکه اگر اشتباهًا نیت وجوب کند و بعد معلوم شود واجب نبوده 

 وضو صحیح است.
کسی که یقین دارد وقت داخل شده، اگر نیت وضوی واجب کند و ـ  321مسأله 

 بعد از وضو بفهمد وقت داخل نشده، وضوی او صحیح است.
هر نماز دوباره وضو بگیرد، و  مستحب است کسی که وضو دارد برایـ  321مسأله 

اند: مستحب است انسان برای نماز میت، و زیارات اهل قبور، و  بعضی از فقهاء فرموده
السالم، و برای همراه داشتن قرآن و خواندن و   رفتن به مسجد و حرم امامان علیهم

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

تواند با آن وضو  تواند بجا آورد، مثاًل می است، و هر کاری که باید با وضو انجام داد می
 نماز بخواند.

 
 کند ی که وضو را باطل مییچیزها

 کند: هفت چیز وضو را باطل میـ  322مسأله 
ر حکم بول است ظاهرًا رطوبت مشتبهی که از انسان بعد از بول و قبل بول، و داّول: 

 شود. از استبراء خارج می
 غائط.دّوم: 

 باد معده و روده که از مخرج غائط خارج شود.سّوم: 
خوابی که به واسطه آن چشم نبیند و گوش نشنود، ولی اگر چشم نبیند و چهارم: 
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 شود. گوش بشنود وضو باطل نمی
 برد، مانند دیوانگی و مستی و بیهوشی. ایی که عقل را از بین میچیزهپنجم: 
 شود. استحاضه زنان که بعدًا گفته میششم: 
 جنابت، بلکه بنا بر احتیاط مستحب هر کاری که برای آن باید غسل کرد.هفتم: 

 
 احکام وضوی جبیره

آن بندند، و دوائی که روی زخم و مانند  چیزی که با آن زخم و شکستگی را می
 شود. نامیده می« جبیره»گذارند  می

اگر در یکی از جاهای وضو زخم یا دمل یا شکستگی باشد، چنانچه ـ  323مسأله 
 روی آن باز است و آب ضرر ندارد، باید به طور معمول وضو گرفت.

ها است و روی آن  اگر زخم یا دمل یا شکستگی در صورت و دستـ  324مسأله 
طوری که در  به ن ضرر دارد، باید اطراف زخم یا دمل را ـباز است و آب ریختن روی آ

ـ از بال به پائین بشوید، و بهتر آن است که چنانچه کشیدن دست تر بر آن  وضو گفته شد
ضرر ندارد دست تر بر آن بکشد، و بعد پارچه پاکی روی آن بگذارد و دست تر را روی 

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

آن باز است، چنانچه نتواند آن را مسح کند به این معنی که زخم مثاًل تمام محل مسح را 
گرفته باشد، یا آنکه از مسح جاهای سالم نیز متمکن نباشد، در این صورت لزم است 

احتیاط مستحب وضو نیز گرفته و پارچه پاکی روی آن بگذارد، و  تیّمم نماید، و بنا بر
 روی پارچه را با تری آب وضو که در دست مانده مسح کند.

اگر روی دمل یا زخم یا شکستگی بسته باشد، چنانچه باز کردن آن ـ  326مسأله 
بدون مشقت ممکن است و آب هم برای آن ضرر ندارد، باید باز کند و وضو بگیرد، چه 

 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 
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باشد، چنانچه باز کردن و ریختن آب روی آن ضرر دارد، باید مقداری را که ممکن است 
 ره را مسح نماید.ـ روی جبی 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 
گذاشته شده پاک است، و رساندن آب به زخم ممکن است و ضرر هم ندارد، باید آب را 
به روی زخم از بال به پائین برساند، و اگر زخم یا چیزی که روی آن گذاشته شده نجس 

یدن آن و رساندن آب به روی زخم ممکن باشد باید آن را آب است، چنانچه آب کش
بکشد، و موقع وضو آب را به زخم برساند، و در صورتی که آب برای زخم ضرر ندارد ولی 
آب کشیدن آن ممکن نیست، یا باز کردن زخم موجب مشقت یا ضرر است باید تیمم 

 نماید.
فرا گرفته باشد، وضوی  اگر جبیره تمام بعضی از اعضای وضو راـ  329مسأله 

جبیره ای کافی است، ولی اگر تمام اعضای وضو را یا بیشتر آن گرفته باشد بنا بر احتیاط 
 باید تیمم نماید و وضوی جبیره نیز بگیرد.

لزم نیست جبیره از جنس چیزهایی باشد که نماز در او جایز است، ـ  331مسأله 
وردن گوشت آن جایز نیست بوده باشد، مسح بلکه اگر از حریر یا از اجزاء حیوانی که خ

 بر آن جایز است.
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.

اگر جبیره تمام پهنای روی پا را گرفته ولی مقداری از طرف انگشتان ـ  332مسأله 
مقداری از طرف بالی پا باز است، باید جاهایی که باز است روی پا را، و جایی که و 

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

یی که جبیره ها در سر یا روی پاها باشد، باید بین آنها را مسح کند، و در جاها اگر جبیره
 است باید به دستور جبیره عمل نماید.

اگر جبیره بیشتر از معمول اطراف زخم را گرفته و برداشتن آن بدون ـ  334مسأله 
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مشقت ممکن نیست باید تیمم نماید، مگر اینکه جبیره در مواضع تیمم باشد که در این 
ر برداشتن جبیره صورت لزم است بین وضو و تیمم جمع نماید. و در هر دو صورت اگ

ها است  بدون مشقت ممکن است باید جبیره را بردارد، پس اگر زخم در صورت و دست
اطراف آن را بشوید، و اگر در سر یا روی پاها است اطراف آن را مسح کند، و برای جای 

 زخم به دستور جبیره عمل نماید.
به جهت اگر در جای وضو زخم و جراحت و شکستگی نیست، ولی ـ  335مسأله 

 دیگری آب برای آن ضرر دارد، باید تیمم کند.
تواند آن را آب  اگر جایی از اعضای وضو را رگ زده است و نمیـ  336مسأله 

بکشد، لزم است تیمم نماید، ولی اگر آب برای آن ضرر دارد باید به دستور جبیره عمل 
 کند.

رداشتن آن اگر در جای وضو یا غسل چیزی چسبیده است که بـ  337مسأله 
اش تیمم است مگر  شود تحّمل کرد، وظیفه قدری مشقت دارد که نمی ممکن نیست، یا به

آنکه آن چیز در مواضع تیمم باشد که در این صورت لزم است بین وضو و تیمم جمع 
 کند، و اگر آن چیزی که چسبیده دوا باشد حکم جبیره را دارد.

ل، غسل جبیره ای مثل وضوی در غیر غسل میت از سایر اغساـ  338مسأله 
ـ آن را ترتیبی بجا آورند، و اگر در بدن  بنا بر احتیاط لزم جبیره ای است، ولی باید ـ

زخم یا دمل باشد مکلف مخیر است بین غسل و تیمم، و در صورتی که غسل را اختیار 
ز کند و روی زخم باز باشد احتیاط مستحب آن است که پارچه پاکی روی زخم یا دمل با

گذاشته و روی پارچه را مسح نماید. و اما اگر در بدن شکستگی باشد باید غسل نماید، 
و احتیاطًا روی جبیره را هم مسح کند، و در صورتی که مسح روی جبیره ممکن نباشد یا 

 اینکه محل شکسته باز باشد لزم است تیمم کند.
های تیمم او زخم یا کسی که وظیفه او تیمم است اگر در بعضی از جاـ  339مسأله 

 دمل یا شکستگی باشد، باید به دستور وضوی جبیره ای، تیمم جبیره ای نماید.
کسی که باید با وضو یا غسل جبیره ای نماز بخواند، چنانچه بداند ـ  341مسأله 



 63  ..............................................................................................  واجب یها غسل/  احکام طهارت

تواند در اّول وقت نماز بخواند، ولی اگر امید  شود، می که تا آخر وقت عذر او برطرف نمی
آخر وقت عذر او برطرف شود، بهتر آن است که صبر کند، و چنانچه عذر او دارد که تا 

برطرف نشد در آخر وقت نماز را با وضو یا غسل جبیره ای بجا آورد. و در صورتی که 
اّول وقت نماز را خواند و تا آخر وقت عذرش برطرف شد، احتیاط مستحب آن است که 

 اید.وضو گرفته یا غسل کرده و نماز را اعاده نم
اگر انسان برای مرضی که در چشم اوست، موی چشم خود را ـ  341مسأله 

 بچسباند، باید تیمم نماید.
بنا بر  اش تیمم است یا وضوی جبیره ای ـ داند وظیفه کسی که نمیـ  342مسأله 

 ـ باید هر دو را بجا آورد. احتیاط واجب
انده صحیح است، و نمازهایی را که انسان با وضوی جبیره ای خوـ  343مسأله 

 .تواند با آن وضو نمازهای بعدی را نیز بجا آورد می
 

 های واجب غسل

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

 غسل نفاس.سّوم: 
 غسل استحاضه.چهارم: 
 غسل مّس میت.پنجم: 
 غسل میت.ششم: 
 شود. میغسلی که به واسطه نذر و قَسم و مانند اینها واجب هفتم: 

و اگر کسوف کّلی، یا خسوف کّلی شود، و مکّلف عمدًا نماز آیات را نخواند تا قضا 
 ـ باید برای قضای آن غسل کند. بنا بر احتیاط واجب شود ـ
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 احکام جنابت

 شود: به دو چیز انسان جنب میـ  344مسأله 
 جماع.اّول: 
یا زیاد، با شهوت باشد یا  بیرون آمدن منی، در خواب باشد یا بیداری، کم باشددّوم: 

 اختیار. بی شهوت، با اختیار باشد یا بی
اگر رطوبتی از مرد خارج شود و نداند منی است یا بول یا غیر اینها، ـ  345مسأله 

چنانچه با شهوت و جستن بیرون آمده و بعد از بیرون آمدن آن بدن سست شده، آن 
سه نشانه یا بعضی از اینها را نداشته یک از این   رطوبت حکم منی را دارد، و اگر هیچ

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

 است.
ضع احساس انگیز در خود مو رطوبتی که زنان در موقع مالعبه یا تصّورات شهوت و

د، پاک است و کن آلوده را دیگر جاهای که نیست زیاد ای اندازه بهکنند و آن رطوبت  می
کند و اّما اگر زیاد باشد به حّدی که صدق )انزال(  غسل ندارد و وضو را نیز باطل نمی

که همراه با رسیدن زن به اوج لّذت جنسی و ارضای  ا آلوده نماید در صورتیر کند و لباس
بنا  ارگاسم( باشد، نجس و موجب جنابت است، بلکه اگر همراه با آن هم نباشد ـکامل )

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

 شود. نمیغسل واجب نیست و وضو و غسل هم باطل 
ای  اگر از مردی که مریض نیست آبی بیرون آید که یکی از سه نشانهـ  346مسأله 

های دیگر را داشته یا نه، چنانچه  که در مسأله پیش گفته شد داشته باشد و نداند نشانه
تواند به همان وضو اکتفا کند، و اگر وضو  پیش از بیرون آمدن آن آب وضو داشته می

 قط وضو بگیرد و غسل بر او لزم نیست.نداشته کافی است ف
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مستحب است انسان بعد از بیرون آمدن منی بول کند، و اگر بول ـ  347مسأله 
نکند و بعد از غسل رطوبتی از او بیرون آید که نداند منی است یا رطوبت دیگر، حکم 

 منی را دارد.
بیشتر داخل شود،  گاه یا اندازه ختنه اگر انسان با زنی جماع کند و بهـ  348مسأله 

 شوند. در قبل باشد یا در دبر، بالغ باشند یا نابالغ، اگرچه منی بیرون نیاید هر دو جنب می
گاه داخل شده یا نه، غسل بر او  اگر شک کند که به مقدار ختنهـ  349مسأله 

 واجب نیست.
آید، ـ با حیوانی نزدیکی نماید و منی از او بیرون  نعوذ بالله اگر ــ  351مسأله 

غسل تنها کافی است، و اگر منی بیرون نیاید، چنانچه پیش از وطی وضو داشته باز هم 
غسل تنها کافی است، و اگر وضو نداشته احتیاط واجب آن است که غسل کند و وضو 

 هم بگیرد. و همچنین است حکم در نزدیکی نمودن با مرد یا پسر.
رون نیاید، یا انسان شک کند اگر منی از جای خود حرکت کند و بیـ  351مسأله 

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

 تواند با عیال خود نزدیکی کند. داخل شدن وقت نماز هم می
د اوست و برای آن اگر در لباس خود منی ببیند و بداند که از خوـ  353مسأله 

غسل نکرده باید غسل کند، و نمازهایی را که یقین دارد بعد از بیرون آمدن منی خوانده 
دهد پیش از بیرون آمدن آن منی خوانده، لزم  قضا کند، ولی نمازهایی را که احتمال می

 نیست قضا نماید.
 

 ی که بر جنب حرام استیچیزها

 :پنج چیز بر جنب حرام استـ  354مسأله 
رساندن جایی از بدن خود به خط قرآن یا به اسم خداوند به هر لغت که باشد، و اّول: 

 السالم نیز نرساند.  بهتر آن است که به اسماء پیغمبران، و امامان و حضرت زهراء علیهم
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آله اگرچه از یک   وارد شدن به مسجد الحرام، و مسجد پیغمبر صلی الله علیه ودّوم: 
 دیگر خارج شود.در داخل و از در 

ـ در حرم امامان  بنا بر احتیاط واجب توقـف در مساجـد دیگر، و همچنین ـسّوم: 
السالم، ولی اگر از مسجد عبور کند مثل اینکه از یک دِر مسجد داخل و از دِر   علیهم

 دیگر خارج شود، مانعی ندارد.
یزی در داخل شدن در مسجد برای برداشتن چیزی، و همچنین گذاشتن چچهارم: 

 آن هرچند خودش وارد مسجد نشود، بنا بر احتیاط لزم.

های واجب در سوره  و سجده، در قرآن خواندن هریک از آیات سجده واجبپنجم: 
آیه شصت و  «النجم»هفتم ، و سوره  آیه سی و «فصلت»آیه پانزدهم ، و سوره  «سجده»

 .باشد آیه نوزدهم می «علق»دوم ، و سوره 
 

 جنب مکروه استی که بر یچیزها

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

 شود. ها را بشوید کراهت کمتر می مکروه نیست، و اگر تنها دست
 خواندن بیشتر از هفت آیه از قرآن که سجده واجب ندارد.سّوم: 

 های قرآن. جایی از بدن به جلد و حاشیه و بین خطرساندن چهارم: 
 همراه داشتن قرآن.پنجم: 
خوابیدن، ولی اگر وضو بگیرد یا به واسطه نداشتن آب، بدل از غسل تیمم کند ششم: 

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

 مالیدن روغن به بدن.هشتم: 
یعنی در خواب منی از او بیرون آمده جماع کردن بعد از آنکه محتلم شده، نهم: 

 است.
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 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 لزم نیست.
کند، بلکه  جب میلزم نیست در وقت غسل، نیت کند که غسل واـ  357مسأله 

 اگر فقط به قصد قربت، یعنی برای تذلل در پیشگاه خداوند عالم غسل کند کافی است.
اگر یقین کند وقت نماز شده و نیت غسل واجب کند بعد معلوم شود ـ  358مسأله 

 که پیش از وقت غسل کرده، غسل او صحیح است.
 ترتیبی و ارتماسی. شود انجام داد: غسل جنابت را به دو قسم میـ  359مسأله 

 
 غسل ترتیبی

ـ اّول تمام سر  بنا بر احتیاط لزم در غسل ترتیبی باید به نیت غسل ــ  361مسأله 
و گردن و بعد بدن را بشوید، و بهتر آن است که اّول طرف راست، بعد طرف چپ بدن را 

به قصد  گانه در زیر آب بشوید، و تحقق غسل ترتیبی به حرکت دادن هر یک از اعضاء سه
اشکال نیست، و احتیاط در اکتفا نکردن به آن است. و اگر عمدًا بدن را قبل از  غسل بی

 ـ غسل او باطل است. بنا بر احتیاط، پایان یافتن غسل تمام سر و گردن بشوید ـ
در صورتی که بدن را قبل از سر بشوید، لزم نیست غسل را اعاده ـ  361مسأله 

 وباره بشوید، غسل او صحیح خواهد شد.کند بلکه چنانچه بدن را د
اگر یقین نکند که هر دو قسمت یعنی سر و گردن و بدن را کاماًل ـ  362مسأله 

شوید مقداری از قسمت دیگر  غسل داده، باید برای آنکه یقین کند، هر قسمتی را که می
 را هم با آن قسمت بشوید.

نشسته، و نداند کجای بدن اگر بعد از غسل بفهمد جایی از بدن را ـ  363مسأله 
دهد  است، دوباره شستن سر لزم نیست، و فقط هر جایی را از بدن که احتمال می
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 نشسته باید بشوید.
اگر بعد از غسل بفهمد مقداری از بدن را نشسته، چنانچه از طرف ـ  364مسأله 

چپ باشد شستن همان مقدار کافی است. و اگر از طرف راست باشد احتیاط مستحب 
ن است که بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف چپ را بشوید. و اگر از سر و گردن آ

 ـ باید بعد از شستن آن مقدار، دوباره بدن را بشوید. بنا بر احتیاط واجب باشد ـ
اگر پیش از تمام شدن غسل، در شستن مقداری از طرف چپ یا ـ  365مسأله 

بشوید، و اگر در شستن مقداری از سر طرف راست شک کند، لزم است که آن مقدار را 
 ـ باید بعد از شستن آن دوباره بدن را بشوید. بنا بر احتیاط لزم و گردن شک کند ـ

 
 غسل ارتماسی

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

ی معتبر نیست که قبل از شروع در غسل، تمام بدن بیرون آب باشد، بلکه اگر مقداری ول
 کند. از آن بیرون باشد و به نیت غسل در آب فرو رود کفایت می

در غسل ارتماسی تدریجی باید بدن را به نیت غسل تدریجًا با حفظ ـ  367مسأله 
هر عضو قبل از غسل دادن آن  و حدت عرفی در آب فرو برد، و در این قسم لزم است که

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

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

 غسل ارتماسی کند.
کسی که برای حج یا عمره احرام بسته نباید غسل ارتماسی کند، ولی ـ  371له مسأ

 اگر از روی فراموشی غسل ارتماسی کند غسلش صحیح است.
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 احکام غسل کردن

در غسل ارتماسی یا ترتیبی پاک بودن تمام بدن پیش از غسل لزم ـ  371مسأله 
صد غسل، بدن پاک شود، غسل نیست، بلکه اگر به فرو رفتن در آب یا ریختن آب به ق

کند از پاک بودن خارج نشود، مثاًل با  شرط آنکه آبی که با آن غسل می شود به محقق می
 آب کر غسل کند.

کسی که از حرام جنب شده، چنانچه با آب گرم غسل کند اگرچه ـ  372مسأله 
 کند، غسل او صحیح است. عرق می

از بدن نشسته بماند، غسل باطل  اندازه سر مویی اگر در غسل بهـ  373مسأله 
 شود، واجب نیست. است، ولی شستن توی گوش و بینی و هر چه از باطن شمرده می

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

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

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

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

شود بشوید،  در غسل باید موهای کوتاهی را که جزء بدن حساب میـ  378مسأله 
و شستن موهای بلند واجب نیست، بلکه اگر آب را طوری به پوست برساند که آنها تر 

ون شستن آنها ممکن نباشد نشود، غسل صحیح است، ولی اگر رساندن آب به پوست بد
 باید آنها را بشوید که آب به بدن برسد.

هایی که برای صحیح بودن وضو گفته شد، مثل پاک بودن  تمام شرطـ  379مسأله 
آب و غصبی نبودن آن، در صحیح بودن غسل هم شرط است، ولی در غسل لزم نیست 
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م نیست بعد از شستن سر و گردن بدن را از بال به پائین بشوید، و نیز در غسل ترتیبی لز
فورًا بدن را بشوید، پس اگر بعد از شستن سر و گردن صبر کند و بعد از مدتی بدن را 
بشوید اشکال ندارد، بلکه لزم نیست تمام سر و گردن یا بدن را یک مرتبه بشوید، پس 

واند از ت جایز است مثاًل سر را شسته و بعد از مدتی گردن را بشوید. ولی کسی که نمی
ای که غسل کند و نماز بخواند، بول  اندازه بیرون آمدن بول یا غائط خودداری کند، اگر به

 آید، باید فورًا غسل کند و بعد از غسل هم فورًا نماز بخواند. یا غائط از او بیرون نمی
کسی که پول حمامی را بدون اینکه بداند حمامی راضی است بخواهد ـ  381مسأله 
 ، اگرچه بعد حمامی را راضی کند، غسل او باطل است.نسیه بگذارد
اگر حمامی راضی باشد که پول حمام نسیه بماند، ولی کسی که غسل ـ  381مسأله 

 کند قصدش این باشد که طلب او را ندهد یا از مال حرام بدهد، غسل او باطل است. می
رچه مرتکب اگر پولی را که خمس آن را نداده به حمامی بدهد، اگـ  382مسأله 

اش به مستحّقین خمس  حرام شده ولی ظاهر این است که غسل او صحیح باشد و ذّمه
 شود. مشغول می

اگر شک کند که غسل کرده یا نه، باید غسل کند، ولی اگر بعد از ـ  383مسأله 
 غسل شک کند که غسل او درست بوده یا نه، لزم نیست دوباره غسل نماید.

غسل، حدث اصغر از او سر زند، مثاًل بول کند، لزم اگر در بین ـ  384مسأله 
تواند غسل خود را تمام نماید و  نیست غسل را رها کرده و غسل دیگری بنماید، بلکه می

ـ باید وضو هم بگیرد، ولی اگر از غسل ترتیبی به ارتماسی و یا از  بنا بر احتیاط لزم ـ
 بگیرد. ارتماسی به ترتیبی عدول نماید، لزم نیست وضو هم

اگر از جهت تنگی وقت وظیفه مکّلف تیمم بوده ولی به خیال اینکه ـ  385مسأله 
اندازه غسل و نماز وقت دارد، غسل کند، در صورتی که در انجام غسل قصد قربت  به

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

نمازهایی را که خوانده صحیح است، ولی برای نمازهای بعد باید غسل کند. و در صورتی 
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که بعد از نماز، حدث اصغر از او صادر شده باشد لزم است وضو هم بگیرد، و اگر وقت 
 ـ نمازی را که خوانده اعاده نماید. بنا بر احتیاط لزم باقی است ـ

تواند به نیت همه آنها یک  کسی که چند غسل بر او واجب است میـ  387ه مسأل
غسل بجا آورد، و ظاهر این است که اگر یکی معین از آنها را قصد کند، از بقیه کفایت 

 کند. می
اگر بر جایی از بدن، آیه قرآن یا اسم خداوند متعال نوشته شده باشد، ـ  388مسأله 

ی بجا آورد، باید آب را طوری به بدن برساند که دست او به چنانچه بخواهد غسل را ترتیب
نوشته نرسد. و همچنین اگر بخواهد وضو بگیرد در مورد آیه قرآن بلکه در مورد اسم 

 خداوند نیز بنا بر احتیاط واجب.
کسی که غسل جنابت کرده نباید برای نماز وضو بگیرد، بلکه با ـ  389مسأله 

های مستحب که  ـ و با غسل سل از استحاضه متوسطهغیر غ های دیگر واجب ـ غسل
تواند بدون وضو نماز بخواند، اگرچه احتیاط مستحب آن  آید نیز می ( می144در مسأله )

 .است که وضو هم بگیرد

 
 استحاضه

شود خون استحاضه است، و زن را در موقع  هایی که از زن خارج مییکی از خون
 یند.گو می« مستحاضه»دیدن خون استحاضه 

خون استحاضه در بیشتر اوقات زرد رنگ و سرد است و بدون فشار ـ  391مسأله 
آید و غلیظ هم نیست، ولی ممکن است گاهی سیاه یا سرخ و گرم و  و سوزش بیرون می

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

دارد آلوده  ای را که زن با خود برمی ه: آن است که خون فقط روی پنبهاستحاضه قلیل
 کند و در آن فرو نرود.

استحاضه متوسطه: آن است که خون در پنبه فرو رود، اگرچه در یک گوشه آن باشد، 
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 بندند، نرسد. ها برای جلوگیری از خون می ولی از پنبه به دستمالی که معموًل زن
 ت که خون پنبه را فرا گرفته و به دستمال برسد.استحاضه کثیره: آن اس

 
 احکام استحاضه

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

 رسیده آب بکشد.
ـ زن برای نمازهای  بنا بر احتیاط لزم طه باید ـدر استحاضه متوسـ  393مسأله 

خود روزانه یک غسل نماید، و نیز باید کارهای استحاضه قلیله را که در مسأله پیش گفته 
شد انجام دهد. بنابراین اگر استحاضه قبل از نماز صبح یا در همان آن حاصل شود باید 

وشی برای نماز صبح غسل نکند، برای نماز صبح غسل کند، و اگر عمدًا یا از روی فرام
باید برای نماز ظهر و عصر غسل کند، و اگر برای نماز ظهر و عصر غسل نکند، باید 

 پیش از نماز مغرب و عشا غسل نماید، چه آنکه خون بیاید یا قطع شده باشد.
ـ زن برای هر نماز  بنا بر احتیاط واجب در استحاضه کثیره باید ــ  394مسأله 
ال را عوض کند یا آب بکشد، و لزم است یک غسل برای نماز صبح، و یکی پنبه و دستم

برای نماز ظهر و عصر، و یکی برای نماز مغرب و عشا بجا آورد، و بین نماز ظهر و عصر 
و مغرب و عشا فاصله نیندازد، و اگر فاصله بیندازد باید برای نماز عصر و عشا دوباره 

درپی از پنبه به دستمال برسد، اما  که خون پیغسل کند، اینها همه در صورتی است 
چنانچه رسیدن خون از پنبه به دستمال با قدری فاصله باشد که زن بتواند در آن فاصله 
یک نماز یا بیشتر بخواند احتیاط لزم آن است که هرگاه خون از پنبه به دستمال برسد پنبه 

براین اگر زن غسل کرد و نماز و دستمال را عوض کرده و یا آب بکشد و غسل نماید. بنا
ظهر را مثاًل خواند ولی قبل از نماز عصر یا در میان آن خون دوباره از پنبه به دستمال 
رسید باید برای نماز عصر نیز غسل نماید، ولی چنانچه فاصله به مقداری باشد که زن 

و عشا را نیز قبل  بتواند در آن میان دو نماز یا بیشتر بخواند، مثل اینکه بتواند نماز مغرب
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از آنکه خون دوباره به دستمال برسد، بخواند، برای آن نمازها لزم نیست غسل دیگری 
 کند. بکند، و در هر صورت در استحاضه کثیره غسل از وضو کفایت می

اگر خون استحاضه پیش از وقت نماز هم بیاید، چنانچه زن برای آن ـ  395مسأله 
باشد، باید در موقع نماز وضو یا غسل بجا آورد اگرچه  خون، وضو یا غسل بجا نیاورده

 در آن موقع مستحاضه نباشد.
ـ  بنا بر احتیاط لزم مستحاضه متوسطه که باید وضو بگیرد و هم ــ  396مسأله 

غسل کند، باید غسل را اّول بجا آورد بعد وضو بگیرد، ولی در مستحاضه کثیره اگر 
 ل وضو بگیرد.بخواهد وضو بگیرد باید قبل از غس

اگر استحاضه قلیله زن بعد از نماز صبح متوسطه شود، باید برای ـ  397مسأله 
نماز ظهر و عصر غسل کند، و اگر بعد از نماز ظهر و عصر متوسطه شود، باید برای نماز 

 مغرب و عشا غسل نماید.
به اگر استحاضه قلیله یا متوسطه زن بعد از نماز صبح کثیره شود و ـ  398مسأله 

( گفته شد نسبت به نماز ظهر و 4۴3این حال باقی بماند، باید احکامی را که در مسأله )
 عصر، و مغرب و عشا رعایت نماید.

در مستحاضه کثیره در صورتی که لزم است میان غسل و نماز ـ  399مسأله 
ـ اگر انجام غسل پیش از داخل  ( گذشت4۴3چنانکه در مسأله ) ای واقع نشود ـ فاصله

شدن وقت نماز باعث وقوع فاصله گردد، آن غسل برای نماز فایده ندارد، و باید 
مستحاضه برای نماز دوباره غسل نماید. و این حکم در مستحاضه متوسطه نیز جاری 

 است.
غیر از نماز  در مستحاضه قلیله و متوسطه، زن برای هر نمازی ــ  411مسأله 

چه مستحب، باید وضو بگیرد، ولی اگر ـ چه واجب باشد  یومیه که حکم آن گذشت
ای را که خوانده احتیاطًا دوباره بخواند، یا بخواهد نمازی را که تنها  بخواهد نماز یومیه

خوانده است دوباره با جماعت بخواند، باید تمام کارهایی را که برای استحاضه گفته شد 
، و تشهد فراموش شده انجام دهد. اما برای خواندن نماز احتیاط، و سجده فراموش شده
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ـ و همچنین برای سجده سهو در هر حال، لزم  اگر آنها را بعد از نماز فورًا بجا آورد ـ
 نیست کارهای استحاضه را انجام دهد.

زن مستحاضه بعد از آنکه خونش قطع شد، فقط برای نماز اّولی که ـ  411مسأله 
 نمازهای بعدی لزم نیست. خواند، باید کارهای استحاضه را انجام دهد و برای می

خواهد نماز  اگر زن نداند استحاضه او چه قسم است، موقعی که میـ  412مسأله 
ـ خود را وارسی کند، مثاًل مقداری پنبه داخل فرج نماید و  بنا بر احتیاط بخواند، باید ـ

 کمی صبر کند و بیرون آورد و بعد از آنکه فهمید استحاضه او کدام یک از آن سه قسم
است، کارهایی را که برای آن قسم دستور داده شده انجام دهد، ولی اگر بداند تا وقتی که 

تواند  کند، پیش از داخل شدن وقت هم می خواهد نماز بخواند استحاضه او تغییر نمی می
 خود را وارسی کند.

زن مستحاضه اگر پیش از آنکه خود را وارسی کند مشغول نماز شود، ـ  413مسأله 
اش قلیله بوده و به  چه قصد قربت داشته و به وظیفه خود عمل کرده مثاًل استحاضهچنان

وظیفه استحاضه قلیله عمل نموده، نماز او صحیح است، و اگر قصد قربت نداشته یا 
اش نبوده، مثل آنکه استحاضه او متوسطه بوده و به وظیفه قلیله  عمل او مطابق وظیفه

 رفتار کرده، نماز او باطل است.
زن مستحاضه اگر نتواند خود را وارسی نماید، باید به آنچه مسّلمًا ـ  414مسأله 

داند استحاضه او قلیله است یا متوسطه باید  وظیفه اوست عمل کند، مثاًل اگر نمی
داند متوسطه است یا کثیره باید کارهای  کارهای استحاضه قلیله را انجام دهد، و اگر نمی

دهد، ولی اگر بداند سابقًا کدام یک از آن سه قسم بوده، باید  استحاضه متوسطه را انجام
 به وظیفه همان قسم رفتار نماید.

اگر خون استحاضه در اّول ظهورش در باطن باشد و بیرون نیاید، ـ  415مسأله 
کند، و اگر بیرون بیاید هرچند کم باشد وضو و  وضو یا غسل را که زن داشته باطل نمی

 .کند غسل را باطل می
زن مستحاضه اگر بعد از نماز خود را وارسی کند و خون نبیند اگرچه ـ  416مسأله 
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 تواند نماز بخواند. آید، با وضویی که دارد می بداند دوباره خون می
زن مستحاضه اگر بداند از وقتی که مشغول وضو یا غسل شده خونی ـ  417مسأله 

داند  واند خواندن نماز را تا وقتی که میت از او بیرون نیامده و در داخل فرج هم نیست، می
 ماند تأخیر بیندازد. پاک می

اگر مستحاضه بداند که پیش از گذشتن وقت نماز به کّلی پاک ـ  418مسأله 
ـ صبر کند و  بنا بر احتیاط لزم آید، باید ـ اندازه خواندن نماز خون بند می شود یا به می

 نماز را در وقتی که پاک است بخواند.
اگر بعد از وضو و غسل خون در ظاهر قطع شود، و مستحاضه بداند ـ  419أله مس

که اگر نماز را تأخیر بیندازد، به مقداری که وضو و غسل و نماز را بجا آورد به کّلی پاک 
ـ نماز را تأخیر بیندازد، و موقعی که به کّلی پاک شد  بنا بر احتیاط لزم شود، باید ـ می

بجا آورد و نماز را بخواند. و اگر موقعی که خون در ظاهر قطع  دوباره وضو و غسل را
شود وقت نماز تنگ باشد، لزم نیست وضو و غسل را دوباره بجا آورد، بلکه با وضو و 

 تواند نماز بخواند. غسلی که دارد می
مستحاضه کثیره وقتی که به کّلی از خون پاک شد اگر بداند از وقتی ـ  411مسأله 
ز پیش مشغول غسل شده دیگر خون نیامده، لزم نیست دوباره غسل نماید، که برای نما

ـ و  هرچند کلیت این حکم بنا بر احتیاط است و در غیر این صورت باید غسل نماید ـ
 اما در مستحاضه متوسطه لزم نیست برای آنکه از خون به کّلی پاک شده غسل نماید.

مستحاضه متوّسطه بعد از غسل و  مستحاضه قلیله بعد از وضو، وـ  411مسأله 
وضو، و مستحاضه کثیره بعد از غسل، باید فورًا مشغول نماز شوند، مگر در دو موردی 

( به آنها اشاره شد، ولی گفتن اذان و اقامه قبل از نماز 324( و )4۴3که در مسأله )
 ا آورد.تواند کارهای مستحب مثل قنوت و غیر آن را بج اشکال ندارد، و در نماز هم می

اش این باشد که میان وضو یا غسل و نماز  زن مستحاضه اگر وظیفهـ  412مسأله 
اش رفتار نکند، باید دوباره وضو گرفته یا غسل کند و  فاصله نیندازد ولی مطابق وظیفه

 بالفاصله مشغول نماز شود.
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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

نماید، و چنانچه کوتاهی کند و خون بیرون آید، اگر نماز خوانده باید دوباره نماز بخواند، 
 بلکه احتیاط مستحب آن است که دوباره غسل کند.

ت، ولی اگر در اگر در موقع غسل خون قطع نشود غسل صحیح اسـ  414مسأله 
 بین غسل استحاضه متوسطه کثیره شود، لزم 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

صورتی صحیح است که بنا بر مشهور روزه زن مستحاضه کثیره، در ـ  416مسأله 
خواهد فردای آن را روزه بگیرد بجا آورد، و نیز در  غسل نماز مغرب و عشای شبی که می

هایی را که برای نمازهای روز واجب است انجام دهد، ولی بعید نیست که در  روز غسل
ـ در مستحاضه متوسطه  بنا بر اقوی اش غسل شرط نباشد، همچنان که ـ صحت روزه

 شرط نیست.
اگر بعد از نماز عصر، مستحاضه شود و تا غروب غسل نکند، ـ  417أله مس

 اش بدون اشکال صحیح است. روزه
اگر استحاضه قلیله زن پیش از نماز متوسطه یا کثیره شود، باید ـ  418مسأله 

کارهای متوسطه یا کثیره را که گفته شد انجام دهد، و اگر استحاضه متوسطه کثیره شود 
تحاضه کثیره را انجام دهد، و چنانچه برای استحاضه متوسطه غسلی باید کارهای اس

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

همان نماز بشکند و برای استحاضه کثیره غسل کند، و کارهای دیگر آن را انجام دهد و 
ـ قبل از غسل وضو بگیرد، و اگر برای غسل  و بنا بر احتیاط استحبابی را بخواند، ـ

بنا بر  وقت ندارد لزم است عوض غسل تیمم کند، و اگر برای تیمم نیز وقت ندارد ـ
ـ نماز را نشکند و به همان حال تمام کند، ولی لزم است در خارج  احتیاط مستحب
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چنین اگر در بین نماز، استحاضه قلیله او متوسطه یا کثیره شود وقت قضا نماید، و هم
 باید نماز را بشکند، و برای استحاضه متوسطه یا کثیره کارهای آن را انجام دهد.

اگر در بین نماز خون بند بیاید، و مستحاضه نداند که در باطن هم ـ  421مسأله 
طهارت و نماز یا بخشی از نماز اندازه تحصیل  قطع شده است یا نه، یا نداند پاکی به

اش وضو گرفته یا  ـ باید بر حسب وظیفه بنا بر احتیاط واجب دهد یا نه، ـ مهلت می
 غسل نموده و نماز را دوباره بجا آورد.

اگر استحاضه کثیره زن متوسطه شود، باید برای نماز اّول عمل کثیره، ـ  421مسأله 
آورد، مثاًل اگر پیش از نماز ظهر استحاضه و برای نمازهای بعدی عمل متوسطه را بجا 

کثیره متوسطه شود، باید برای نماز ظهر غسل کند و برای نماز عصر و مغرب و عشا فقط 
وضو بگیرد. ولی اگر برای نماز ظهر غسل نکند و فقط به مقدار نماز عصر وقت داشته 

نکند باید برای باشد باید برای نماز عصر غسل نماید، و اگر برای نماز عصر هم غسل 
نماز مغرب غسل کند، و اگر برای آن هم غسل نکند و فقط به مقدار نماز عشا وقت 

 داشته باشد باید برای نماز عشا غسل نماید.
اگر پیش از هر نماز خون مستحاضه کثیره قطع شود و دوباره بیاید، ـ  422مسأله 

 برای هر نماز باید یک غسل بجا آورد.
حاضه کثیره قلیله شود، باید برای نماز اّول عمل کثیره و برای اگر استـ  423مسأله 

نمازهای بعدی عمل قلیله را انجام دهد. و نیز اگر استحاضه متوسطه قلیله شود، باید 
 برای نماز اّول عمل متوسطه را انجام دهد اگر قباًل انجام نداده باشد.

باشد ترک کند،  اجب میاگر مستحاضه یکی از کارهایی را که بر او وـ  424مسأله 
 نمازش باطل است.

مستحاضه قلیله یا متوسطه اگر بخواهد غیر از نماز کاری انجام دهد ـ  425مسأله 
که شرط آن وضو داشتن است، مثاًل بخواهد جایی از بدن خود را به خط قرآن برساند، 

د، و وضویی ـ باید وضو بگیر بنا بر احتیاط واجب چنانچه بعد از تمام شدن نماز باشد ـ
 که برای نماز گرفته کافی نیست.
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های واجب خود را بجا آورده، رفتن او در  مستحاضه ای که غسلـ  426مسأله 
ای که سجده واجب دارد، و نزدیکی شوهر با او  مسجد و توّقف در آن، و خواندن آیه

نبه و داد مثل عوض کردن پ حالل است، اگرچه کارهای دیگری را که برای نماز انجام می
 دستمال، انجام نداده باشد. بلکه این کارها بدون غسل نیز جایز است.

اگر زن در استحاضه کثیره یا متوسطه بخواهد پیش از وقت نماز ـ  427مسأله 
ـ باید  بنا بر احتیاط مستحب ای را که سجده واجب دارد بخواند، یا مسجد برود ـ آیه

 د با او نزدیکی کند.غسل نماید، و همچنین است اگر شوهرش بخواه
نماز آیات بر مستحاضه واجب است، و باید برای نماز آیات همه ـ  428مسأله 

 کارهایی را که برای نماز یومیه گفته شد انجام دهد.
هرگاه در وقت نماز یومیه نماز آیات بر مستحاضه واجب شود، اگرچه ـ  429مسأله 

تواند هر دو را با یک  ـ نمی تیاط لزمبنا بر اح بخواهد هر دو را پشت سرهم بجا آورد ـ
 غسل و وضو بخواند.

اگر زن مستحاضه بخواهد نماز قضا بخواند، باید برای هر نماز ـ  431مسأله 
تواند برای  کارهایی را که برای نماز ادا بر او واجب است بجا آورد، و بنا بر احتیاط نمی

 اکتفا کند.نماز قضا به کارهایی که برای نماز ادا انجام داده 
شود خون زخم نیست، و مردد  اگر زن بداند خونی که از او خارج میـ  431مسأله 

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

بنا بر احتیاط  انچه نشانه آنها را نداشته باشد ـهای دیگر، چن استحاضه است یا خون
 ـ باید کارهای استحاضه را انجام دهد. واجب

 
 حیض

شود، و زن  ها خارج می حیض، خونی است که غالبًا در هر ماه چند روزی از رحم زن
 گویند. می« حائض»را در موقع دیدن خون حیض 
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و رنگ آن سیاه یا سرخ خون حیض در بیشتر اوقات، غلیظ و گرم، ـ  432مسأله 
 آید. است، و با فشار و کمی سوزش بیرون می

بینند حکم حیض  ها پس از تمام شدن شصت سال می خونی را که زنـ  433مسأله 
بیند گر چه احتیاط  را ندارد، ولی در فاصله پنجاه تا شصت سالگی زن حیض می

ه در مواردی که قباًل هایی که قرشیه )سیده( نیستند در این فاصل مستحب این است زن
آمد، محرمات حائض را ترک کند و وظایف مستحاضه را انجام  حیض به حساب می

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

ه یکسان است، فقط زن حامله در صورتی که بعد از گذشتن حکم زن حامله و غیر حامل
بنا بر  بیست روز از اّول عادتش اگر خونی ببیند که صفات حیض را دارد لزم است ـ

 ـ بین تروک حائض و اعمال مستحاضه جمع نماید. احتیاط
داند ُنه سالش تمام شده یا نه، اگر خونی ببیند که  دختری که نمیـ  436مسأله 

های حیض را داشته باشد  های حیض نباشد، حیض نیست، و اگر نشانه نشانهدارای 
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
یند و نداند زنی که شک دارد شصت ساله شده یا نه، اگر خونی ببـ  437مسأله 

 حیض است یا نه، باید بنا بگذارد که شصت ساله نشده است.
شود، و اگر  مّدت حیض کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نمیـ  438مسأله 

 مختصری هم از سه روز کمتر باشد، حیض نیست.
باید سه روز اّول حیض پشت سر هم باشد، پس اگر مثاًل دو روز ـ  439مسأله 
 یک روز پاک شود و دوباره یک روز خون ببیند، حیض نیست.خون ببیند و 
ابتدای حیض لزم است خون بیرون بیاید، ولی لزم نیست در تمام ـ  441مسأله 

سه روز خون بیرون بیاید، بلکه اگر در باطن فرج خون باشد کافی است، و چنانچه در 
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یا بعضًا متعارف است، ها تمامًا  بین سه روز مختصری پاک شود به نحوی که در بین زن
 باز هم حیض است.

لزم نیست شب اّول و شب چهارم را خون ببیند، ولی باید در شب ـ  441مسأله 
دّوم و سّوم خون قطع نشود، پس اگر از اّول صبح روز اّول تا غروب روز سّوم پشت سر 

های روز  هم خون بیاید و هیچ قطع نشود، حیض است، و همچنین است اگر در وسط
 ّول شروع شود و در همان موقع از روز چهارم قطع گردد.ا

اگر سه روز پشت سر هم خون ببیند و پاک شود، چنانچه دوباره ـ  442مسأله 
خون ببیند و روزهایی که خون دیده و روزهایی که در وسط پاک بوده روی هم از ده روز 

زم آن است که در بیشتر نشود، همه روزهایی که خون دیده، حیض است. ولی احتیاط ل
روزهایی که در وسط پاک بوده کارهایی که بر غیر حائض واجب است انجام دهد، و 

 آنچه بر حائض حرام است ترک کند.
اگر خونی ببیند که از سه روز بیشتر و از ده روز کمتر باشد، و نداند ـ  443مسأله 

 خون دمل و زخم است یا خون حیض، نباید آن را خون حیض قرار دهد.
های  اگر خونی ببیند که نداند خون زخم است یا حیض، باید عبادتـ  444مسأله 

 اش حیض باشد. خود را بجا آورد، مگر اینکه حالت سابقه
اگر خونی ببیند و شک کند که خون حیض است یا استحاضه، ـ  445مسأله 

 چنانچه شرایط حیض را داشته باشد، باید حیض قرار دهد.
ببیند که نداند خون حیض است یا بکارت، باید خود را  اگر خونیـ  446مسأله 

وارسی کند، یعنی مقداری پنبه داخل فرج نماید و کمی صبر کند بعد بیرون آورد، پس اگر 
 باشد. اطراف آن آلوده باشد، خون بکارت است، و اگر به همه آن رسیده، حیض می

عد سه روز خون ببیند، اگر کمتر از سه روز خون ببیند و پاک شود و بـ  447مسأله 
 خون دّوم حیض است، و خون اّول اگرچه در روزهای عادتش باشد حیض نیست.
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 احکام حائض

 چند چیز بر حائض حرام است:ـ  448مسأله 

هایی که مانند نماز باید با وضو یا غسل یا تیمم بجا آورده شود که اگر زن  عبادتاّول: 
ح انجام دهد، جایز نیست. ولی بجا آوردن گونه اعمال را به قصد عمل صحی حائض این

ـ مانعی  مانند نماز میت هایی که وضو و غسل و تیمم برای آنها لزم نیست ـ عبادت
 ندارد.

 تمام چیزهایی که بر جنب حرام است و در احکام جنابت گفته شد.دّوم: 
جماع کردن در فرج، که هم برای مرد حرام است و هم برای زن، اگرچه به سّوم: 

گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید، بلکه احتیاط واجب آن است که مقدار  مقدار ختنه
شود، ولی بنا بر  گاه را هم داخل نکند، و این حکم شامل وطی در دبر نمی کمتر از ختنه

 احتیاط وطی زن در دبر اگر راضی نباشد چه حائض باشد چه نباشد، جایز نیست.
زهایی هم که حیض زن قطعی نیست ولی شرعًا جماع کردن در روـ  449مسأله 

بیند و  باید برای خود حیض قرار دهد، حرام است، پس زنی که بیشتر از ده روز خون می
شود روزهای عادت خویشان خود را حیض قرار دهد،  باید به دستوری که بعدًا گفته می

 تواند در آن روزها با او نزدیکی نماید. شوهرش نمی
مرد با زن خود در حال حیض نزدیکی کند لزم است استغفار  اگرـ  451مسأله 

کند، و کفاره واجب نیست گر چه بهتر است، و کفاره آن در اّول حیض یک مثقال طالی 
دار، و در وسط آن نصف مثقال، و در آخر آن یک چهارم مثقال است. و مثقال  سکه

 ( نخود است.18شرعی )
زن حائض، سایر استمتاعات مانند بوسیدن و غیر از نزدیکی کردن با ـ  451مسأله 

 مالعبه نمودن مانعی ندارد.
طوری که در احکام طالق گفته  طالق دادن زن در حال حیض بهـ  452مسأله 

 شود باطل است. می
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ام، چنانچه محل اتهام  اگر زن بگوید حائضم یا از حیض پاک شدهـ  453مسأله 
محل اتهام باشد قبول حرف او محل اشکال  نباشد باید حرف او را قبول کرد، ولی اگر

 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.
اگر زن در بین نماز شک کند که حائض شده یا نه، نمازش صحیح ـ  455مسأله 
گر بعد از نماز بفهمد که در بین نماز حائض شده، نمازی که خوانده باطل است، ولی ا

 است. همچنان که در مسأله قبل گذشت.
بعد از آنکه زن از خون حیض پاک شد، واجب است برای نماز و ـ  456مسأله 

های دیگری که باید با وضو یا غسل یا تیمم بجا آورده شود، غسل کند. و دستور  عبادت
کند. و بهتر آن است که پیش از غسل،  جنابت است. و از وضو کفایت می آن مثل غسل

 وضو هم بگیرد.
بعد از آنکه زن از خون حیض پاک شد، اگرچه غسل نکرده باشد، ـ  457مسأله 

تواند با او جماع کند، ولی احتیاط لزم آن  طالق او صحیح است، و شوهرش هم می
تیاط مستحب آن است که پیش از غسل، است که جماع پس از شستن فرج باشد، و اح

از جماع با او خودداری نماید. اما کارهای دیگری که در وقت حیض از جهت اشتراط 
شود. و  ـ تا غسل نکند بر او حالل نمی مانند مّس خط قرآن طهارت بر او حرام بوده ـ

جهت ـ کارهایی که ثابت نشده که حرمت آنها از  بنا بر احتیاط واجب همچنین است ـ
 اشتراط به طهارت باشد مثل توقف در مسجد.

ای باشد که بتواند  اندازه اگر آب برای وضو و غسل کافی نباشد، و بهـ  458مسأله 
غسل کند، باید غسل کند، و بهتر آن است که بدل از وضو تیمم نماید. و اگر فقط برای 

رد و باید عوض غسل اندازه غسل نباشد، بهتر آن است که وضو بگی وضو کافی باشد و به
یک از آنها آب ندارد باید بدل از غسل تیمم کند، و بهتر آن  تیّمم نماید. و اگر برای هیچ

 است که بدل از وضو نیز تیمم نماید.
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های  نمازهایی که زن در حال حیض نخوانده قضا ندارد، ولی روزهـ  459مسأله 
ـ  بنا بر احتیاط لزم و همچنین ـماه رمضان را که در حال حیض نگرفته باید قضا نماید، 

 هایی که به نذر در وقت معین واجب شده و در حال حیض نگرفته باید قضا نماید. روزه
هرگاه وقت نماز داخل شود، و بداند که اگر نماز را تأخیر بیندازد ـ  461مسأله 

اگر ـ  بنا بر احتیاط لزم شود، باید فورًا نماز بخواند، و همچنین است ـ حائض می
 شود. احتمال دهد که چنانچه نماز را تأخیر بیندازد حائض می

اندازه خواندن یک نماز  اگر زن نماز را تأخیر بیندازد، و از اّول وقت بهـ  461مسأله 
با تمام مقدمات، از قبیل تحصیل لباس پاک و وضو بگذرد و سپس حائض شود، قضای 

توانسته یک نماز  ده در حالی که زن میآن نماز بر او واجب است، بلکه اگر وقت داخل ش
ـ باید آن  بنا بر احتیاط واجب با وضو یا غسل بلکه با تیمم بخواند، و نخوانده باشد، ـ

نماز را قضا کند هرچند وقت برای تحصیل سایر شرایط وافی نبوده است، ولی در تند 
مثاًل زنی که خواندن و کند خواندن و چیزهای دیگر باید مالحظه حال خود را بکند، 

شود که به  مسافر نیست اگر در اّول ظهر نماز نخواند، قضای آن در صورتی واجب می
مقدار خواندن چهار رکعت نماز با انجام وضو یا تیمم از اّول ظهر بگذرد و حائض شود، و 
برای کسی که مسافر است گذشتن وقت به مقدار خواندن دو رکعت با تحصیل طهارت 

 کافی است.
اندازه غسل و  اگر زن در آخر وقت نماز، از خون پاک شود و بهـ  462مسأله 

خواندن یک رکعت نماز یا بیشتر از یک رکعت وقت داشته باشد، باید نماز را بخواند، و 
 اگر نخواند باید قضای آن را بجا آورد.

تواند با  اندازه غسل وقت ندارد، ولی می اگر زن حائض بعد از پاکی بهـ  463مسأله 
تیمم نماز را در وقت بخواند، احتیاط واجب آن است که آن نماز را با تیمم بخواند، و در 
صورتی که نخواند قضا نماید، و اگر گذشته از تنگی وقت از جهت دیگر تکلیفش تیمم 

ـ باید تیمم کند و آن نماز را بخواند، و در صورتی  مثل آنکه آب برایش ضرر دارد است ـ
 قضا نماید. که نخواند لزم است
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اگر زن بعد از پاک شدن از حیض، شک کند که برای نماز وقت دارد ـ  464مسأله 
 یا نه، باید نمازش را بخواند.

اندازه تحصیل طهارت از حدث و خواندن یک  اگر به خیال اینکه بهـ  465مسأله 
 جا آورد.رکعت وقت ندارد، نماز نخواند و بعد بفهمد وقت داشته، باید قضای آن نماز را ب

مستحب است زن حائض در وقت نماز خود را از خون پاک نماید، و ـ  466مسأله 
تواند وضو بگیرد تیمم نماید، و در  پنبه و دستمال را عوض کند و وضو بگیرد، و اگر نمی

 جای نماز رو به قبله بنشیند و مشغول ذکر و دعا و صلوات شود.
رساندن جایی از بدن را به مابین  خواندن و همراه داشتن قرآن وـ  467مسأله 

های قرآن، و نیز خضاب کردن به حنا )حنا بستن( و مانند آن، برای حائض به گفته  خط
 جمعی از فقها مکروه است.

 
 های حائض اقسام زن

 های حائض بر شش قسم هستند: زنـ  468مسأله 
در وقت  و آن زنی است که دو ماه پشت سر هماّول: صاحب عادت وقتیه و عددیه: 

معین خون حیض ببیند، و شماره روزهای حیض او هم در هر دو ماه یک اندازه باشد، 
 مثل آنکه دو ماه پشت سر هم از اّول ماه تا هفتم خون ببیند.

و آن زنی است که دو ماه پشت سر هم در وقت معین دّوم: صاحب عادت وقتیه: 
ه یک اندازه نباشد، مثاًل دو خون حیض ببیند ولی شماره روزهای حیض او در هر دو ما

ماه پشت سر هم از روز اّول ماه خون ببیند، ولی ماه اّول روز هفتم و ماه دّوم روز هشتم از 
 خون پاک شود.

و آن زنی است که شماره روزهای حیض او در دو ماه سّوم: صاحب عادت عددیه: 
د، مثل آنکه ماه پشت سر هم به یک اندازه باشد، ولی وقت دیدن آن دو خون یکی نباش

 اّول از پنجم تا دهم، و ماه دّوم از دوازدهم تا هفدهم خون ببیند.
و آن زنی است که چند ماه خون دیده ولی عادت معینی پیدا چهارم: مضطربه: 
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 ای پیدا نکرده است. نکرده، یا عادتش به هم خورده و عادت تازه
 اوست.و آن زنی است که دفعه اّول خون دیدِن پنجم: مبتدئه: 
 و آن زنی است که عادت خود را فراموش کرده است.ششم: ناسیه: 

 شود. و هرکدام اینها احکامی دارند که در مسائل آینده گفته می
 

 ـ صاحب عادت وقتیه و عددیه 1
 اند: هایی که عادت وقتیه و عددیه دارند دو دسته زنـ  469مسأله 

ن حیض ببیند و در وقت معین هم زنی که دو ماه پشت سر هم در وقت معین خواّول: 
پاک شود، مثاًل دو ماه پشت سر هم از روز اّول ماه خون ببیند و روز هفتم پاک شود که 

 عادت حیض این زن از اّول ماه تا هفتم است.
زنی که دو ماه پشت سر هم در وقت معین خون حیض ببیند، و بعد از آنکه سه دّوم: 

یشتر پاک شود و دوباره خون ببیند و تمام روزهایی که روز یا بیشتر خون دید یک روز یا ب
خون دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر نشود، و در هر دو ماه همه 
روزهایی که خون دیده و روزهایی که در وسط پاک بوده روی هم یک اندازه باشد، که 

ضمیمه روزهایی که در وسط  اندازه روزهایی است که خون دیده است نه به عادت او به
پاک بوده است، پس لزم است که روزهایی که خون دیده و روزهایی که در وسط پاک 
بوده در هر دو ماه به یک اندازه باشند، مثاًل اگر در ماه اّول و همچنین در ماه دّوم از روز 

، عادت این اّول ماه تا سّوم خون ببیند، و سه روز پاک شود و دوباره سه روز خون ببیند
بنا بر احتیاط  شود و در سه روز پاکی که در وسط است ـ زن شش روز متفرق می

ـ محرمات حائض را ترک و اعمال مستحاضه را انجام دهد، و چنانچه مقدار  واجب
روزهایی که در ماه دّوم خون دیده بیشتر یا کمتر باشد، این زن صاحب عادت وقتیه است 

 نه عددیه.
ـ  چه عادت عددیه نیز داشته باشد یا نه که عادت وقتیه دارد ـ زنیـ  471مسأله 

طوری که بگویند  اگر در وقت عادت یک یا دو روز یا بیش از آن جلوتر خون ببیند به
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های حیض را نداشته باشد باید به احکامی که  عادتش جلو افتاده، اگرچه آن خون نشانه
بفهمد حیض نبوده مثل اینکه پیش از برای زن حائض گفته شد عمل کند، و چنانچه بعد 

 هایی را که بجا نیاورده قضا نماید. سه روز پاک شود، باید عبادت
زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد اگر همه روزهای عادت و چند روز ـ  471مسأله 

پیش از عادت و بعد از عادت خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود، همه حیض 
ده روز بیشتر شود، فقط خونی را که در روزهای عادت خود دیده حیض است، و اگر از 

هایی را  باشد، و باید عبادت است، و خونی که پیش از آن و بعد از آن دیده استحاضه می
که در روزهای پیش از عادت و بعد از عادت بجا نیاورده قضا نماید. و اگر همه روزهای 

بیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود، همه عادت را با چند روز پیش از عادت خون ب
هرچند با  حیض است. و اگر از ده روز بیشتر شود، فقط روزهای عادت او حیض است ـ

ـ و خونی که  های حیض را داشته باشد های حیض نباشد و روزهای قبل نشانه نشانه
ید قضا باشد، و چنانچه در آن روزها عبادت نکرده با 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.
زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر مقداری از روزهای عادت را ـ  472مسأله 

پیش از عادت خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود، همه حیض است.  با چند روز
و اگر از ده روز بیشتر شود، روزهایی که در عادت خون دیده با چند روز پیش از آن که 

دهد. و اگر  روی هم به مقدار عادت او شود، حیض، و روزهای اّول را استحاضه قرار می
روز بعد از عادت خون ببیند، و روی هم از ده روز مقداری از روزهای عادت را با چند 

بیشتر نشود، همه حیض است، و اگر بیشتر شود باید روزهایی که در عادت خون دیده با 
چند روز بعد از آن که روی هم به مقدار عادت او شود، حیض، و بقیه را استحاضه قرار 

 دهد.
وز یا بیشتر خون دید پاک زنی که عادت دارد، اگر بعد از آنکه سه رـ  473مسأله 
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شود، و دوباره خون ببیند و فاصله بین دو خون کمتر از ده روز باشد و همه روزهایی که 
خون دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر باشند، مثل آنکه پنج روز 

 خون ببیند و پنج روز پاک شود، و دوباره پنج روز خون ببیند، چند صورت دارد:
آنکه تمام خونی که دفعه اّول دیده یا مقداری از آن در روزهای عادت باشد، و ـ  1

بیند در روزهای عادت نباشد، در این صورت باید همه  خون دّوم که بعد از پاک شدن می
های  خون اّول را حیض، و خون دّوم را استحاضه قرار دهد. مگر اینکه خون دّوم نشانه

ین صورت قسمتی از آن که با احتساب خون اّول و پاکی بعد حیض را داشته باشد که در ا
کند حیض است، و مابقی استحاضه است. مثاًل اگر  از آن مجموعًا از ده روز تجاوز نمی

های حیض  سه روز خون ببیند و سه روز پاک شود، و سپس پنج روز خون ببیند و نشانه
یض است و در پاکی وسط باید را داشته باشد سه روز اّول و چهار روز از خون دّوم ح

 ـ واجبات غیر حائض را انجام، و محرمات حائض را ترک کند. بنا بر احتیاط واجب ـ
آنکه خون اّول در روزهای عادت نباشد، و تمام خون دّوم یا مقداری از آن در ـ  2

روزهای عادت باشد، که باید همه خون دّوم را حیض، و خون اّول را استحاضه قرار 
 دهد.
آنکه مقداری از خون اّول و دّوم در روزهای عادت باشد، و خون اّولی که در ـ  3

روزهای عادت بوده از سه روز کمتر نباشد، و با پاکی وسط و مقداری از خون دّوم که آن 
هم در روزهای عادت بوده از ده روز بیشتر نباشد، در این صورت هر دو خون حیض 

پاکی وسط، کارهایی که بر غیر حائض واجب است و احتیاط واجب آن است که در 
و مقداری از خون دّوم که بعد از  ،است انجام دهد و محرمات بر حائض را ترک کند

و اما مقداری از خون اّول که قبل از روزهای  .روزهای عادت بوده استحاضه است
آنکه عادت بوده چنانچه عرفًا بگویند که عادتش جلو افتاده محکوم به حیض است، مگر 

حیض قرار دادن آن باعث آن شود که بعضی از خون دّوم که نیز در روزهای عادت بوده یا 
تمام آن از ده روز حیض خارج شود، که در این صورت محکوم به استحاضه است، مثاًل 
اگر عادت زن از سّوم ماه تا دهم بوده، در صورتی که یک ماه از اّول تا ششم خون ببیند و 
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هایی که از اّول تا دهم دیده حیض  و بعد تا پانزدهم خون ببیند، خون دو روز پاک شود
 باشد. هایی که از یازدهم تا پانزدهم دیده استحاضه می است، و خون

آنکه مقداری از خون اّول و دّوم در روزهای عادت باشد، ولی آن مقدار از خون ـ  4
ین صورت باید سه روز آخر اّول که در روزهای عادت بوده از سه روز کمتر باشد، در ا

خون اّول را حیض قرار دهد، و همچنین از خون دّوم را که مجموعًا با سه روز اّول و پاکی 
وسط ده روز باشند، و مازاد بر آن استحاضه است. و اگر پاکی او هفت روز باشد خون 

و این  دّوم همه استحاضه است، و در بعضی موارد باید تمام خون اّول را حیض قرار دهد،
 به دو شرط است.

 آنکه به مقداری بر عادت مقدم باشد که بگویند عادتش جلو افتاده.اّول: 
آنکه اگر آن را حیض قرار بدهد لزم نیاید که مقداری از خون دّوم که در عادت دّوم: 

واقع شده از ده روز حیض خارج شود، مثاًل اگر عادت زن از سّوم ماه تا دهم بوده، و 
ّول ماه تا آخر روز چهارم خون دیده و دو روز پاک بوده و بعد دوباره تا پانزدهم اکنون از ا

 خون دیده، تمام خون اّول حیض است، و همچنین خون دّوم تا آخر روز دهم.
زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر در وقت عادت خون نبیند و ـ  474مسأله 

یند، باید همان را حیض قرار دهد، چه در غیر آن وقت به شماره روزهای حیضش خون بب
 پیش از وقت عادت دیده باشد چه بعد از آن.

زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر در وقت عادت خود سه روز ـ  475مسأله 
یا بیشتر خون ببیند، و شماره روزهای آن کمتر یا بیشتر از روزهای عادت او باشد، و پس 

زهای عادت خویش خون ببیند، در اینجا چند صورت از پاک شدن دوباره به شماره رو
 دارد:
آنکه مجموع آن دو خون با پاکی میان آنها از ده روز بیشتر نشود، در این صورت ـ  1

 شود. مجموع دو خون یک حیض حساب می
آنکه پاکی میان آن دو خون ده روز یا بیشتر باشد، در این صورت هرکدام از آنها ـ  2

 شوند. ه میحیض مستقل قرار داد
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آنکه پاکی میان آن دو خون کمتر از ده روز، و مجموع دو خون با پاکی در میان ـ  3
بیشتر از ده روز باشد، در این صورت باید خون اّول را حیض، و خون دّوم را استحاضه 

 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  ه در روزهای عادت دیده اگرچه نشانهخونی ک
های حیض را داشته باشد استحاضه  خونی که بعد از روزهای عادت دیده اگرچه نشانه

است. مثاًل زنی که عادت حیض او از اّول ماه تا هفتم است اگر از اّول ماه تا دوازدهم 
 باشد. پنج روز بعد استحاضه میخون ببیند، هفت روز اّول آن حیض و 

 
 ـ صاحب عادت وقتیه 2

هایی که عادت وقتیه دارند و او ل عادت آنها معین باشد دو  زنـ  477مسأله 
 اند: دسته

زنی که دو ماه پشت سر هم در وقت معین خون حیض ببیند و بعد از چند روز اّول: 
باشد، مثاًل دو ماه پشت سر پاک شود، ولی شماره روزهای آن در هر دو ماه یک اندازه ن

هم روز اّول ماه خون ببیند ولی ماه اّول روز هفتم، و ماه دّوم روز هشتم از خون پاک شود، 
 که این زن باید روز اّول ماه را عادت حیض خود قرار دهد.

زنی که دو ماه پشت سر هم در وقت معین سه روز یا بیشتر خون حیض ببیند و دّوم: 
مرتبه خون ببیند و تمام روزهایی که خون دیده با روزهایی که در  بعد پاک شود، و دو

وسط پاک بوده از ده روز بیشتر نشود، ولی ماه دّوم کمتر یا بیشتر از ماه اّول باشد، مثاًل در 
ماه اّول هشت روز، و در ماه دّوم ُنه روز باشد. ولی در هر دو ماه از اّول ماه خون دیده 

 د روز اّول ماه را روز اّول عادت حیض خود قرار دهد.باشد، که این زن هم بای
زنی که عادت وقتیه دارد، اگر در وقت عادت خود یا دو سه روز پیش ـ  478مسأله 

های حائض گفته شد عمل نماید، و  از عادت خون ببیند، باید به احکامی که برای زن
مثل اینکه  رت ـ( گذشت. و اما در غیر این دو صو342تفصیل این مطلب در مسأله )
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قدر زودتر از عادتش خون ببیند که نگویند عادتش جلو افتاده، بلکه بگویند در غیر  آن
ـ چنانچه آن خون  وقت خود خون دیده. و یا آنکه بعد از گذشت ایام عادتش خون ببیند

های حائض گفته شد عمل نماید، و  های حیض باشد به احکامی که برای زن دارای نشانه
های حیض نباشد ولی بداند که آن خون سه روز ادامه پیدا  ر دارای نشانههمچنین اگ

کند یا نه، احتیاط واجب آن است که هم  کند، و اگر نداند که سه روز ادامه پیدا می می
کارهایی که بر مستحاضه واجب است انجام دهد، و هم کارهایی که بر حائض حرام است 

 ترک نماید.
وقتیه دارد، اگر در وقت عادت خود خون ببیند و زنی که عادت ـ  479مسأله 

های حیض را  مقدار آن خون بیش از ده روز باشد، پس اگر بعضی از روزها خون او نشانه
داشته باشد و بعضی نداشته باشد، و روزهایی که به نشانه حیض است از سه روز کمتر و 

دهد. و اگر چنین خونی  می از ده روز بیشتر نباشد، آن را حیض و مابقی را استحاضه قرار
با همین شرط دو بار تکرار شود، مثاًل چهار روز خون با نشانه حیض و چهار روز با نشانه 
استحاضه دوباره چهار روز با نشانه حیض باشد، فقط خون اّول را حیض قرار دهد و 

ر مابقی استحاضه است. و اگر خون با نشانه حیض از سه روز کمتر باشد آن را حیض قرا
دهد و عدد آن را با یکی از دو راه آینده )رجوع به اقارب یا انتخاب عدد( تعیین نماید، و 
اگر بیش از ده روز است قسمتی از آن را با یکی از همین دو راه حیض قرار دهد، و اگر 

های آن تشخیص دهد یعنی خون او همه دارای یک  نتواند مقدار حیض را به واسطه نشانه
، یا خونی که به نشانه حیض است از ده روز بیشتر، یا از سه روز کمتر نوع نشانه باشد

باشد باید به مقدار ایام عادت بعضی از خویشان خود را حیض قرار دهد، چه پدری باشد 
 و چه مادری، زنده باشد یا مرده، ولی به دو شرط:

آنکه  باشد، مثل آنکه نداند مقدار عادت او مخالف با مقدار حیض خودش می اّول:
خودش در زمان جوانی و قّوت مزاج باشد، و آن زن نزدیک به سّن یأس باشد که مقدار 

شود، و همچنین در عکس این صورت، و مثل زنی که دارای عادت  عادت معموًل کم می
 ( خواهد آمد.388ناقصه است که معنی و حکمش در مسأله )
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یگر خویشانش که دارای شرط آنکه نداند مقدار عادت آن زن با مقدار عادت ددّوم: 
اّول هستند تفاوت دارد، ولی اگر مقدار تفاوت بسیار کم باشد که حساب نشود ضرر 
ندارد، و همچنین است حکم زنی که عادت وقتیه دارد و در وقت به کّلی خون نبیند و 
لکن در غیر آن وقت خونی ببیند که بیشتر از ده روز باشد و نتواند مقدار حیض را به 

 های آن تشخیص دهد. طه نشانهواس
تواند حیض را در غیر وقت عادت خود قرار  صاحب عادت وقتیه نمیـ  481مسأله 

دهد، پس اگر ابتدای زمان عادت او معلوم باشد مثل اینکه هر ماه از روز اّول خون 
شده، چنانچه یک ماه دوازده روز  دیده و گاهی روز پنجم و گاهی روز ششم پاک می می

های حیض شماره آن را معین نماید باید اّول ماه را حیض قرار  ند و نتواند با نشانهخون ببی
دهد، و در شماره به آنچه در مسأله پیش گفته شد رجوع نماید، و اگر وسط یا آخر عادت 
او معلوم باشد، چنانچه خون او از ده روز تجاوز بکند باید آن شماره را طوری قرار دهد 

 وافق با وقت عادتش باشد.که آخر یا وسط آن م
زنی که عادت وقتیه دارد و بیشتر از ده روز خون ببیند و نتواند آن را ـ  481مسأله 

( گفته شد معین نماید، مخیر است کـه از سه روز تا ده روز هر 34۴به آنچه در مسأله )
بیند حیض قرار دهد، و بهتر آن است که هفت  ای را که مناسب مقدار حیضش می شماره

ای را که حیض قرار  روز قرار دهد در صورتی که آن را مناسب خود ببیند، البته باید شماره
 طوری که در مسأله پیش گفته شد. دهد موافق با وقت عادتش باشد، آن می

 
 ـ صاحب عادت عددیه 3

زنی که شماره روزهای حیض او در دو ماه پشت سر هم یک اندازه باشد ولی  اّول:
یکی نباشد، که در این صورت هرچند روزی که خون دیده عادت او  وقت خون دیدن او

شود. مثاًل اگر ماه اّول از روز اّول تا پنجم، و ماه دّوم از یازدهم تا پانزدهم خون ببیند،  می
 شود. عادت او پنج روز می

زنی که دو ماه پشت سر هم سه روز یا بیشتر خون ببیند، و یک روز یا بیشتر پاک  دّوم:
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و دو مرتبه خون ببیند، و وقت دیدن خون در ماه اّول با ماه دّوم فرق داشته باشد، که شود 
اگر تمام روزهایی که خون دیده و روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر نشود، و 
شماره روزهایی که خون دیده به یک اندازه باشد، تمام روزهایی که خون دیده عادت 

ید در روزهای وسط که پاک بوده احتیاطًا کارهایی که بر زن غیر شود، و با حیض او می
حائض واجب است انجام دهد، و کارهایی که بر حائض حرام است ترک نماید، مثاًل اگر 
ماه اّول از روز اّول تا سّوم خون ببیند و دو روز پاک شود و دوباره سه روز خون ببیند و 

د و دو روز پاک شود، و دوباره سه روز خون ببیند ماه دّوم از یازدهم تا سیزدهم خون ببین
شود. و اما اگر در یک ماه مثاًل هشت روز خون ببیند، و در ماه  عادت او شش روز می

دّوم چهار روز خون دیده و پاک شود و دوباره خون ببیند و مجموع ایام خون با پاکی 
ت، بلکه وسط هشت روز باشد، در این صورت این زن صاحب عادت عددیه نیس

 شود، که حکمش خواهد آمد. مضطربه حساب می
زنی که عادت عددیه دارد، اگر کمتر یا بیشتر از شماره عادت خود ـ  482مسأله 

خون ببیند و از ده روز بیشتر نشود، تمام آن را حیض قرار دهد. و اگر از ده روز تجاوز 
ع دیدن خون به شماره جور باشد باید از موق هایی که دیده یک کند، چنانچه همه خون

هایی که دیده  روزهای عادتش حیض، و بقیه را استحاضه قرار دهد. و اگر همه خون
جور نباشد بلکه چند روز از آن نشانه حیض و چند روز دیگر نشانه استحاضه داشته  یک

باشد، اگر روزهایی که خون نشانه حیض را دارد با شماره روزهای عادت او یک اندازه 
آن روزها را حیض، و بقیه را استحاضه قرار دهد و اگر روزهای که خون نشانه  باشد باید

اندازه روزهای عادت حیض، و بقیه  حیض دارد از روزهای عادت او بیشتر باشد، فقط به
استحاضه است. و اگر روزهایی که خون نشانه حیض را دارد از روزهای عادت او کمتر 

شود حیض، و  اندازه عادتش می یگر که روی هم بهاست باید آن روزها را با چند روز د
 بقیه را استحاضه قرار دهد.
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 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  هم از جهت وقت و هم از جهت عدد اختالف ـ

های حیض یا  ه این معنی که همه آنها یا دارای نشانهجور باشد، ب هایی که دیده یک خون
ـ حکم صاحب عادت وقتیه  بنا بر احتیاط های استحاضه باشد، حکم او ـ دارای نشانه

 تمییزاست که در غیر وقت عادت خود خون ببیند و به نشانه نتواند حیض را از استحاضه 
، و در صورتی که ممکن بدهد، که باید عادت بعضی از خویشان خود را حیض قرار دهد

نباشد عددی بین سه و ده روز را برای خود حیض قرار دهد، به بیان و شرحی که در 
 ( گذشت.381( و )34۴مسأله )

مضطربه اگر بیشتر از ده روز خونی ببیند که چند روز آن نشانه حیض ـ  484مسأله 
( گفته 34۴ی مسأله )و چند روز دیگر نشانه استحاضه دارد، باید به دستوری که در ابتدا

 شد عمل نماید.
 

 ـ مبتدئه 5
مبتدئه یعنی زنی که دفعه اّول خون دیدن اوست، اگر بیشتر از ده روز ـ  485مسأله 

جور باشد، باید مقدار عادت یکی از خویشان  هایی که دیده یک خون ببیند و همه خون
( گذشت، 34۴أله )خود را حیض، و بقیه را استحاضه قرار دهد، به دو شرطی که در مس

و اگر این ممکن نشد باید یک عددی بین سه روز و ده روز را حیض خود قرار دهد، به 
 ( بیان شد.381دستوری که در مسأله )

مبتدئه اگر بیشتر از ده روز خونی ببیند که چند روز آن نشانه حیض و ـ  486مسأله 
که نشانه حیض دارد کمتر چند روز دیگر نشانه استحاضه را داشته باشد، چنانچه خونی 

از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد، همه آن حیض است. ولی اگر پیش از گذشتن ده روز 
از خونی که نشانه حیض دارد دوباره خونی ببیند که آن هم نشانه خون حیض داشته 

د، باشد، مثل آنکه پنج روز خون سیاه و ُنه روز خون زرد، و دوباره پنج روز خون سیاه ببین
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باید خون اّول را حیض، و دو خون دیگر را استحاضه قرار دهد چنانکه در مضطربه 
 گذشت.

مبتدئه اگر بیشتر از ده روز خونی ببیند که چند روز آن نشانه حیض و ـ  487مسأله 
چند روز دیگر آن نشانه استحاضه داشته باشد، ولی خونی که نشانه حیض دارد از سه 

( گفته شد 34۴یشتر باشد، باید به دستوری که در ابتدای مسأله )روز کمتر یا از ده روز ب
 عمل نماید.

 
 ـ ناسیه 6

ناسیه یعنی زنی که مقدار یا زمان عادت خود را یا هر دو را فراموش ـ  488مسأله 
کرده است، این زن اگر خونی ببیند که کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد همه آن 

 شتر از ده روز باشد موارد آن بر چند قسم است:حیض است، ولی اگر بی
آن که عادت وقتیه یا عددیه یا هر دو داشته است، ولی آن را به کلی فراموش کرده ـ  1

آورد، که این زن حکم مبتدئه  است که حتی به نحو اجمال هم زمان یا عدد آن را به یاد نمی
 را دارد که گذشت.

ه باشد چه نباشد، ولی از وقت عادت خود به آن که عادت وقتیه دارد چه عددیـ  2
داند که فالن روز جزء عادت او بوده یا عادت او  نحو اجمال چیزی به یاد دارد، مثاًل می

در نیمه اّول ماه بوده است، چنین زنی نیز حکم مبتدئه را دارد، ولی نباید حیض را در 
داند روز هفدهم ماه جزء عادت زمانی قرار دهد که یقینًا خالف عادت او است، مثاًل اگر ب

او بوده یا عادت او در نیمه دّوم بوده است و اکنون از اّول تا بیستم ماه خون دیده است، 
های حیض باشد و دهه  تواند عادت خود را در دهه اّول قرار دهد حتی اگر به نشانه نمی

 های استحاضه. دّوم به نشانه
عادت خود را فراموش کرده باشد، این  آن که صاحب عادت عددیه بوده و مقدارـ  3

دهد کمتر از مقداری  زن نیز حکم مبتدئه را دارد، ولی نباید مقداری را که حیض قرار می
شود بیشتر از مقداری  داند شماره حیض او کمتر از آن نیست. و همچنین نمی باشد که می
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 داند شماره عادتش بیش از آن نیست. قرار دهد که می
ر را باید در عادت عددیه ناقصه هم مراعات کرد، یعنی زنی که شماره و شبیه این ام

عادتش مردد است بین دو عدد، زیادتر از سه روز و کمتر از ده روز، مثل آنها در هر ماه 
های حیض یا مالحظه  تواند به واسطه نشانه بیند یا هفت روز، نمی یا شش روز خون می

در صورتی که بیش از ده روز خون  عدد ـ عادت بعضی از خویشانش و یا به اختیار
 ـ کمتر از شش روز یا بیشتر هفت رو ز را حیض قرار دهد. ببیند

 
 مسائل متفرقه حیض

مبتدئه و مضطربه و ناسیه، و زنی که عادت عددیه دارد، اگر خونی ـ  489مسأله 
د باید کش های حیض را داشته باشد، یا یقین کنند که سه روز طول می ببینند که نشانه

هایی را که بجا  عبادت را ترک کنند، و چنانچه بعد بفهمند حیض نبوده باید عبادت
 اند قضا نمایند. نیاورده

زنی که در حیض عادت دارد، چه در وقت حیض عادت داشته باشد ـ  491مسأله 
چه در عدد حیض، یا هم در وقت و هم در عدد آن، اگر دو ماه پشت سر هم برخالف 

نی ببیند که وقت آن یا شماره روزهای آن، یا هم وقت و هم شماره عادت خود خو
گردد به آنچه در این دو ماه دیده است، مثاًل اگر از  روزهای آن یکی باشد، عادتش برمی

شده، چنانچه دو ماه از دهم تا هفدهم ماه  دیده و پاک می روز اّول ماه تا هفتم خون می
 شود. هم عادت او میخون ببیند و پاک شود، از دهم تا هفد

مقصود از یک ماه، در غیر مورد تعیین عادت وقتیه گذشتن سی روز ـ  491مسأله 
از ابتدای خون دیدن است نه از روز اّول ماه تا آخر ماه. و اما در مورد تعیین عادت وقتیه 

 منظور ماه قمری است نه شمسی.
اگر در یک ماه دو  بیند، زنی که معموًل ماهی یک مرتبه خون میـ  492مسأله 

مرتبه خون ببیند چنانچه روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز کمتر نباشد، باید هر دو 
 های حیض را نداشته باشد. را حیض قرار دهد. هرچند یکی از آن دو خون نشانه
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زنی که از راه اختالف صفات خون باید حیض را تشخیص دهد اگر ـ  493مسأله 
ون ببیند که نشانه حیض را دارد، بعد ده روز یا بیشتر خونی ببیند که سه روز یا بیشتر خ

های حیض ببیند، باید خون اّول  نشانه استحاضه را دارد، و دوباره سه روز خونی به نشانه
های حیض داشته حیض قرار دهد. و اما اگر یکی از دو خون در  و خون آخر را که نشانه

ده روز وسط همه آن استحاضه است یا قسمتی حیض ایام عادت باشد و معلوم نباشد که 
 است، در این صورت خونی که در ایام عادت است حیض، و مابقی استحاضه است.

اگر زن پیش از ده روز پاک شود و بداند که در باطن خون نیست، ـ  494مسأله 
 های خود غسل کند اگرچه گمان داشته باشد که پیش از تمام شدن ده باید برای عبادت

بیند، و اگر یقین داشته باشد که پیش از تمام شدن ده روز دوباره خون  روز دوباره خون می
های خود را بجا آورد و آنچه  بیند باید همچنان که گذشت احتیاطًا غسل کند و عبادت می

 بر حائض حرام است ترک نماید.
ن خون اگر زن پیش از ده روز پاک شود و احتمال بدهد که در باطـ  495مسأله 

ها را احتیاطًا انجام دهد یا استبراء کند، و جایز نیست بدون استبراء  هست، یا باید عبادت
ها را ترک کند، و استبراء این است که قدری پنبه داخل فرج نماید و مقداری  عبادت

و اگر عادت او چنین است که خون او در مدت کوتاهی اثناء حیض قطع  صبر نماید ـ
ـ و  در بعضی زنان گفته شده است باید بیش از آن مقدار صبر کند شود همچنان که می

های خود را بجا آورد، و اگر پاک  بعد بیرون آورد، پس اگر پاک بود غسل کند و عبادت
ـ چنانچه در حیض عادت ندارد یا عادت او ده  اگرچه به آب زرد رنگی آلوده باشد نبود ـ

باشد باید صبر کند که اگر پیش از ده روز  روز است یا هنوز روزهای عادتش تمام نشده
پاک شد غسل کند، و اگر سِر ده روز پاک شد یا خون او از ده روز گذشت، سِر ده روز 
غسل نماید، و اگر عادتش کمتر از ده روز است در صورتی که بداند پیش از تمام شدن ده 

 شود، نباید غسل کند. روز یا سِر ده روز پاک می
چند روز را حیض قرار دهد و عبادت نکند بعد بفهمد حیض  اگرـ  496مسأله 

ای که در آن روزها بجا نیاورده قضا نماید، و اگر چند روز را  نبوده است، باید نماز و روزه
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به گمان اینکه حیض نیست عبادت کند بعد بفهمد حیض بوده، چنانچه آن روزها را روزه 
 نیز گرفته باشد باید قضا نماید.

 
 نفاس

آید، خونی که زن  از وقتی که اولین جزء بچه از شکم مادر بیرون میـ  497ه مسأل
شرط آنها خون زایمان بر آن صدق کند. و  بیند خون نفاس است، به در فاصله ده روز می
 گویند. می« نفساء»زن را در حال نفاس 

بیند نفاس  خونی که زن پیش از بیرون آمدن اولین جزء بچه میـ  498مسأله 
 .نیست

لزم نیست که خلقت بچه تمام باشد، بلکه اگر ناتمام نیز باشد در ـ  499مسأله 
صورتی که از حالت علقه که خون بسته است، و مضغه که قطعه گوشت است گذشته 

 باشد و بیفتد، خونی که تا ده روز ببیند خون نفاس است.
ز ده روز. ممکن است خون نفاس یک آن بیشتر نیاید، ولی بیشتر اـ  511مسأله 

 آید. نفاس به حساب نمی
هرگاه شک کند که چیزی سقط شده یا نه، یا چیزی که سقط شده ـ  511مسأله 

شود شرعًا خون  بچه است یا نه، لزم نیست وارسی کند، و خونی که از او خارج می
 نفاس نیست.
باشد. و بنا بر  آنچه بر حائض واجب است بر نفساء هم واجب میـ  512مسأله 

یاط واجب توقف در مسجد و دخول آن بدون عبور، و عبور از مسجدین )مسجد احت
آله( و خواندن آیات سجده واجب، و تماس با   الحرام و مسجد پیغمبر صلی الله علیه و

 خط قرآن و نام خدا، بر نفساء حرام است.
طالق دادن زنی که در حال نفاس است و نزدیکی کردن با او حرام ـ  513مسأله 

 اشد. ولی کّفاره ندارد.ب می
زنی که عادت عددیه ندارد اگر خون او از ده روز تجاوز نکند همه آن ـ  514مسأله 
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های خود را بجا  نفاس است، پس اگر قبل از ده روز پاک شد باید غسل کند و عبادت
بار یا بیشتر خون ببیند، چنانچه روزهایی را که خون دیده با روزهایی  آورد. و اگر بعد یک

هایی که دیده  که در وسط پاک بوده، روی هم ده روز یا کمتر از ده روز باشد، تمام خون
های واجب را انجام دهد و  نفاس 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 
خونی که آخر دیده از ده روز تجاوز کرد باید مقداری از آن را که در ده روز نماید، و اگر 

 دیده نفاس، و آنچه بعد از آن است استحاضه قرار دهد.
زنی که عادت عددیه دارد اگر خون از عدد روزهای عادت او بیشتر ـ  515مسأله 

بعد از عدد عادت ـ در روزهای  بنا بر احتیاط واجب شود هرچند از ده روز تجاوز نکند ـ
بار خون  محرمات نفساء را ترک و واجبات مستحاضه را انجام دهد، و اگر بیش از یک

ببیند و بین آنها پاکی باشد به عدد ایام عادت خون را نفاس قرار دهد و احتیاطًا در ایام 
 پاکی وسط و ایام خون زائد بر عادت، محرمات نفساء را ترک و واجبات را انجام دهد.

اگر زن از خون نفاس پاک شود و احتمال دهد که در باطن خون ـ  516ه مسأل
ها را انجام دهد یا باید استبراء کند، و جایز  هست، یا باید احتیاطًا غسل کند و عبادت

 ( گذشت.3۴3ها را بدون استبراء ترک کند. و کیفیت استبراء در مسأله ) نیست عبادت
وز بگذرد، چنانچه در حیض عادت عددیه اگر خون نفاس زن از ده رـ  517مسأله 

اندازه روزهای عادت او نفاس، و بقیه استحاضه است. و اگر عادت ندارد، تا ده  دارد، به
باشد. و اگر عادت خود را فراموش کرده باید عادت را  روز نفاس، و بقیه استحاضه می

ه کسی که دهد، و احتیاط مستحب آن است ک بالترین عددی فرض کند که احتمال می
ام  عادت دارد از روز بعد از عادت، و کسی که عادت ندارد بعد از روز دهم تا روز هیجده
 زایمان، کارهای استحاضه را بجا آورد، و کارهایی را که بر نفساء حرام است ترک کند.

زنی که در حیض عادت عددیه دارد، اگر بعد از زائیدن تا یک ماه یا ـ  518مسأله 
اندازه روزهای عادت او نفاس است، و خونی که  درپی خون ببیند، به اه پیبیشتر از یک م

بیند اگرچه عادت وقتیه هم داشته باشد و خون در روزهای  بعد از نفاس تا ده روز می
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اش باشد، استحاضه است، مثاًل زنی که عادت حیض او از بیستم هر ماه تا  عادت ماهانه
درپی خون دید،  ماه زایید و تا یک ماه یا بیشتر پی بیست و هفتم آن ماه است اگر روز دهم

تا روز هفدهم نفاس و از روز هفدهم تا ده روز حّتی خونی که در روزهای عادت خود که 
باشد، و بعد از گذشتن ده روز اگر  بیند، استحاضه می از بیستم تا بیست و هفتم است می

های عادتش نباشد باید منتظر بیند در روز عادت وقتیه داشته باشد و خونی را که می
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
( 34۴روش آن در مسأله ) های آن تعیین کند ـ خود را چنانچه ممکن است با نشانه

بیند  اگر ممکن نیست مثل اینکه همه خونی را که ده روز بعد از نفاس میـ و  گذشت
یکسان باشد و یک ماه یا چند ماه به همین صفت ادامه پیدا کند، باید در هر ماه حیض 

( 34۴بعضی از خویشان خود را برای خویش حیض قرار دهد، به تفصیلی که در مسأله )
داند اختیار نماید، و توضیح  با خود می گذشت. و اگر ممکن نیست عددی را که مناسب

 ( گذشت.381آن در مسأله )
زنی که در حیض عادت عددیه ندارد، اگر بعد از زایمان تا یک ماه یا ـ  519مسأله 

بیشتر از یک ماه خون ببیند، ده روز اّول آن نفاس، و ده روز دّوم آن استحاضه است. و اما 
حیض باشد و ممکن است استحاضه باشد، و بیند ممکن است  خونی که بعد از آن می

 برای تعیین حیض باید به دستوری که در مسأله پیش گفته شد عمل نماید.
 

 غسل مّس میت

اند مّس  ای را که سرد شده و غسلش نداده اگر کسی بدن انسان مردهـ  511مسأله 
در خواب  کند، یعنی جایی از بدن خود را به آن برساند، باید غسل مّس میت نماید، چه

اختیار، حّتی اگر ناخن و استخوان او به  مّس کند چه در بیداری، با اختیار مّس کند یا بی
ای را مّس کند غسل بر  ناخن و استخوان میت برسد باید غسل کند، ولی اگر حیوان مرده

 او واجب نیست.
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ای که تمام بدن او سرد نشده، غسل واجب نیست،  برای مّس مردهـ  511مسأله 
 رچه جایی را که سرد شده مّس نماید.اگ

اگر موی خود را به بدن میت برساند، یا بدن خود را به موی میت، یا ـ  512مسأله 
 موی خود را به موی میت برساند، غسل واجب نیست.

ـ باید مادرش  بنا بر احتیاط واجب ای مرده به دنیا بیاید ـ اگر بچهـ  513مسأله 
ـ غسل  بنا بر احتیاط واجب شد بچه باید پس از بلوغ ـغسل کند و اگر مادر مرده با

 کند.
اگر انسان، میتی را که سه غسل او کاماًل تمام شده مّس نماید، غسل ـ  514مسأله 

شود، ولی اگر پیش از آنکه غسل سّوم تمام شود جایی از بدن او را مّس  بر او واجب نمی
 غسل مّس میت نماید. ـ باید اگرچه غسل سّوم آنجا تمام شده باشد کند ـ

اگر دیوانه یا بچه نابالغی میت را مّس کند، بعد از آنکه آن دیوانه عاقل ـ  515مسأله 
 یا بچه بالغ شد باید غسل مّس میت نماید. و اگر ممیز بود غسل او صحیح است.

اند، قسمتی جدا شود،  ای که غسلش نداده اگر از بدن زنده یا مردهـ  516مسأله 
قسمت جدا شده را غسل دهند، انسان آن را مّس نماید، لزم نیست غسل  پیش از آنکه

مّس میت کند، هرچند که آن قسمت دارای استخوان باشد. ولی اگر میتی قطعه قطعه 
 شده باشد و کسی همه یا معظم آنها را مّس کند غسل واجب است.

ه جدا شده اند چه از مرد برای مّس استخوانی که آن را غسل ندادهـ  517مسأله 
باشد چه از زنده، غسل واجب نیست. و همچنین است برای مّس دندانی که از مرده یا 

 زنده جدا شده باشد.
غسل مّس میت مانند غسل جنابت است، و کفایت از وضو هم ـ  518مسأله 

 کند. می
اگر چند میت را مّس کند یا یک میت را چند بار مّس نماید، یک ـ  519مسأله 

 ت.غسل کافی اس
برای کسی که بعد از مّس میت غسل نکرده است، توقف در مسجد و ـ  521مسأله 
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هایی که سجده واجب دارد، مانعی ندارد، ولی برای نماز و  نزدیکی با زن و خواندن آیه
 مانند آن باید غسل کند.

 
 احکام محتضر

باشد، مرد  مؤمنی را که محتضر است یعنی در حال جان دادن میـ  521مسأله 
ـ در صورت امکان باید به پشت  بنا بر احتیاط اشد یا زن، بزرگ باشد یا کوچک، ـب

 طوری که کف پاهایش به طرف قبله باشد. بخوابانند، به
به نحوی  بهتر آن است تا وقتی که غسل میت تمام نشده نیز او را ــ  522مسأله 

آنکه غسلش تمام شد بهتر ـ رو به قبله بخوابانند، ولی بعد از  که در مسأله قبل گفته شد
 خوانند بخوابانند. آن است که او را مثل حالتی که بر او نماز می

بنا بر احتیاط رو به قبله کردن محتضر بر هر مسلمان واجب است، ـ  523مسأله 
ـ لزم نیست برای این کار از  و قاصر هم نباشد چنانچه بدانند خود محتضر راضی است ـ

در غیر این صورت اجازه گرفتن از ولی او بنا بر احتیاط لزم  ولی او اجازه بگیرند، و
 است.

السالم و سایر   مستحب است شهادتین و اقرار به دوازده امام علیهمـ  524مسأله 
عقاید َحّقه را به کسی که در حال جان دادن است، طوری تلقین کنند که بفهمد، و نیز 

 رگ تکرار کنند.مستحب است چیزهایی را که گفته شد، تا وقت م
مستحب است این دعا را طوری به محتضر تلقین کنند که بفهمد ـ  525مسأله 

ی الیِسیَر ِمْن طاَعِتک، یا َمْن یْقَبُل الیِسیَر » اللهّم اْغِفْر ِلی الکِثیَر ِمْن َمعاِصیک، َواْقَبْل ِمنِّ
ی ال ی الیِسیَر َواْعُف َعنِّ کِثیَر، إنَّک َاْنَت الَعُفوُّ الَغُفوُر، اللهمَّ َویْعُفو َعِن الکثیِر، ِاْقَبْل ِمنِّ

 .«اْرَحْمِنی َفِانَّک َرِحیم  
دهد، اگر ناراحت  مستحب است کسی را که سخت جان میـ  526مسأله 

 خوانده ببرند. جایی که نماز می شود، به نمی
مستحب است برای راحت شدن محتضر، در بالین او سوره مبارکه ـ  527مسأله 
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اّفات، و احزاب، و آیة الکرسی، و آیه پنجاه و چهارم از سوره اعراف، و سه آیه یـس، و ص
 آخر سوره بقره، بلکه هر چه از قرآن ممکن است بخوانند.

تنها گذاشتن محتضر، و گذاشتن چیز سنگین روی شکم او، و بودن ـ  528مسأله 
ها  ا گذاشتن زنزیاد و گریه کردن، و تنه صحبت کردنجنب و حائض نزد او، و همچنین 

 .نزد او، مکروه است
 

 احکام بعد از مرگ

ها و چانه میت را ببندند،  ها و لب بعد از مرگ مستحب است چشمـ  529مسأله 
ای روی او بیندازند. و اگر شب مرده است، در جایی  دست و پای او را دراز کنند، و پارچه

را خبر کنند. و در دفن او  که مرده چراغ روشن کنند. و برای تشییع جنازه او مؤمنین
عجله نمایند. ولی اگر یقین به مردن او ندارند باید صبر کنند تا معلوم شود. و نیز اگر میت 

قدری دفن را عقب بیندازند که پهلوی او  حامله باشد و بچه در شکم او زنده باشد، باید به
 را بشکافند و طفل را بیرون آورند و پهلو را بدوزند.

 
 کفن و نماز و دفن میت وجوب غسل و

غسل و حنوط و کفن، و نماز و دفن مسلمان اگرچه دوازده امامی ـ  531مسأله 
نباشد، بر ولی او واجب است، ولی باید این کارها را یا خود انجام دهد یا دیگری را مأمور 
انجام آنها نماید، و چنانچه شخصی این کارها را به اجازه ولی انجام دهد از ولی ساقط 

شود و  شود، بلکه اگر دفن و مانند آن را بدون اجازه ولی انجام دهد از ولی ساقط می یم
حاجت به اعاده آنها نیست، و اگر میت ولی نداشته باشد، یا آنکه ولی از انجام کارهای او 
امتناع کند، بر بقیه مکّلفین واجب کفائی است که کارهای او را انجام دهند، یعنی اگر 

شود، و چنانچه هیچ کس انجام ندهد همه  ند از دیگران ساقط میبعضی انجام ده
 اند، و در صورت امتناع ولی، اذن او معتبر نیست. معصیت کرده
اگر کسی مشغول کارهای میت شود، بر دیگران واجب نیست اقدام ـ  531مسأله 
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 کاره بگذارد باید دیگران تمام کنند. نمایند، ولی اگر او عمل را نیمه
اگر انسان اطمینان کند که دیگری مشغول کارهای میت شده، واجب ـ  532مسأله 

 نیست به کارهای میت اقدام کند، ولی اگر شک یا گمان دارد باید اقدام نماید.
اگر کسی بداند غسل یا کفن یا نماز یا دفن میت را باطل انجام ـ  533مسأله 

ه باطل بوده یا شک دارد که درست اند، باید دوباره انجام دهد، ولی اگر گمان دارد ک داده
 بوده یا نه، لزم نیست اقدام نماید.

ولی زن شوهر اوست، و در غیر این مورد وارث ولی میت است به ـ  534مسأله 
اند، و در مقّدم  ترتیبی که در طبقات ارث خواهد آمد، و در هر طبقه مردان بر زنان مقّدم

اش بر برادر فقط  ش، و برادر پدر و مادریبودن پدر میت بر پسرش، و جّد او بر برادر
اش،  اش، و عموی او بر دائی اش، و برادر پدری او بر برادر مادری پدری 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.

یت انجام کارهای میت را ندارند، و همچنین بچه نابالغ و دیوانه ولـ  535مسأله 
ـ متکفل انجام آن کارها شود  شخصًا یا با مأمور کردن کسی دیگر تواند ـ غائبی که نمی
 ولیت ندارد.
اگر کسی بگوید من ولی میت هستم، یا ولی میت به من اجازه داده ـ  536مسأله 

به امور تجهیز میت من وصی او که غسل و کفن و دفن میت را انجام دهم، یا بگوید راجع 
باشم، چنانچه به حرف او اطمینان دارند، یا میت در تصّرف اوست، یا اینکه دو نفر  می

 عادل به گفته او شهادت دهند، باید حرف او را قبول کرد.
اگر میت برای غسل و کفن و دفن و نماز خود غیر از ولی، کسی ـ  537مسأله 

امور با اوست، و لزم نیست کسی که میت وصّیت کرده  دیگری را معین کند، ولیت این
که او شخصًا انجام این کارها را متکفل شود این وصّیت را قبول کند، ولی اگر قبول کرد 

 باید به آن عمل نماید.
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 کیفیت غسل میت

 واجب است میت را سه غسل به این ترتیب بدهند:ـ  538مسأله 
 با آبی که با سدر مخلوط باشد.اّول: 
 با آبی که با کافور مخلوط باشد.دّوم: 

 با آب خالص.سّوم: 
ای زیاد نباشد که آب را مضاف کند، و  اندازه سدر و کافور باید بهـ  539مسأله 

 ای هم کم نباشد که نگویند سدر و کافور با آب مخلوط شده است. اندازه به
بنا بر احتیاط  نشود ـای که لزم است پیدا  اندازه اگر سدر و کافور بهـ  541مسأله 

 ـ مقداری که به آن دسترسی دارند در آب بریزند. مستحب
اگر کسی در حال احرام بمیرد، نباید او را با آب کافور غسل دهند و ـ  541مسأله 

جای آن باید با آب خالص غسل بدهند، مگر اینکه در احرام حج تمتع بوده و طواف و  به
یا آنکه در احرام حج قران یا إفراد بوده و حلق را انجام  نمازش و سعی را تمام نموده باشد،

 داده باشد، که در این دو صورت با آب کافور باید غسل دهند.
اگر سدر و کافور یا یکی از اینها پیدا نشود، یا استعمال آن جایز نباشد ـ  542مسأله 

بجای هرکدام که  ـ 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 ـ کسی که میت را غسل میـ  543مسأله 
ـ دوازده امامی باشد، و نیز باید مسائل غسل را هم بداند. و اگر بچه ممیز  احتیاط واجب

چنانچه میِت مسلمان غیر  کند. و بتواند غسل را به طور صحیح انجام دهد کفایت می
اثناعشری را، هم مذهب خودش اگرچه بر طبق مذهبش غسل بدهد، تکلیف از مؤمن 
اثناعشری ساقط است، مگر آنکه ولی آن میت باشد که در این صورت تکلیف از او 

 شود. ساقط نمی
دهد باید قصد قربت داشته باشد، و کافی  کسی که میت را غسل میـ  544مسأله 
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 صد امتثال امر خداوند باشد.است به ق
ـ واجب است. و غسل و  اگرچه از زنا باشد غسل بچه مسلمان ــ  545مسأله 

کفن و دفن کافر و اولد او واجب نیست. و اگر بچه کافر ممیز باشد و اظهار اسالم کند 
مسلمان است. و کسی که از بچگی دیوانه بوده و به حال دیوانگی بالغ شده، چنانچه پدر 

 مادر او مسلمان باشند، باید او را غسل داد.یا 
بچه سقط شده را اگر چهار ماه یا بیشتر دارد، باید غسل بدهند، بلکه ـ  546مسأله 

ـ او را  بنا بر احتیاط واجب اگرچهار ماه هم ندارد ولی ساختمان بدنش تمام شده، باید ـ
ای بپیچند و بدون غسل  چهغسل دهند. و در غیر این دو صورت باید بنا بر احتیاط در پار

 دفن کنند.
تواند مرد  تواند زن نامحرم را غسل بدهد، و همچنین زن نمی مرد 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 هم  تواند دختربچه مرد میـ  548مسأله 

 ای را که ممیز نیست، غسل دهد. هتواند پسربچ می
توانند یکدیگر را غسل دهند، چه محارم نسبی مانند مادر  محارم میـ  549مسأله 

اند، و لزم نیست  و خواهر، و چه آنها که به واسطه شیر خوردن یا ازدواج محرم شده
ط ـ از زیر لباس باشد، گر چه بهتر است. ولی بنا بر احتیا در غیر عورت غسل دادن ـ

واجب در صورتی مرد زنی را که محرم او است غسل دهد، که زنی که بتواند غسل دهد 
 عکس. پیدا نشود، و همچنین به

دهد، هر دو مرد یا هر دو زن  اگر میت و کسی که او را غسل میـ  551مسأله 
باشند، جایز است که غیر از عورت، جاهای دیگر میت برهنه باشد، ولی بهتر آن است 

 ر لباس غسل داده شود.که از زی
نگاه کردن به عورت میت برای غیر زن و شوهر حرام است. و کسی ـ  551مسأله 

 شود. دهد اگر نگاه کند معصیت کرده، ولی غسل باطل نمی که او را غسل می
اگر در جایی از بدن میت عین نجس باشد، باید پیش از آنکه آنجا را ـ  552مسأله 
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ند، و اولی آن است که نجاسات را از تمام بدن میت پیش از غسل بدهند، آن را برطرف کن
 شروع به غسل برطرف کنند.

غسل میت مثل غسل جنابت است، و احتیاط واجب آن است که تا ـ  553مسأله 
غسل ترتیبی ممکن است، میت را غسل ارتماسی ندهند، و در غسل ترتیبی هم لزم است 

 طرف راست را پیش از طرف چپ بشویند.
کسی را که در حال حیض یا در حال جنابت مرده، لزم نیست غسل ـ  554له مسأ

 حیض یا غسل جنابت بدهند، بلکه همان غسل میت برای او کافی است.
ـ حرام  بنا بر احتیاط واجب، مزد گرفتن برای غسل دادن میت ــ  555مسأله 

ات با قصد قربت طوری که مناف است. و اگر کسی برای گرفتن مزد، میت را غسل دهد به
داشته باشد، آن غسل باطل است، ولی مزد گرفتن برای کارهای مقدماتی غسل حرام 

 نیست.
در غسل میت غسل جبیره ای مشروع نیست، و اگر آب پیدا نشود یا ـ  556مسأله 

استعمال آن مانعی داشته باشد باید عوض غسل، میت را یک تیمم بدهند، و احتیاط 
 یمم بدهند.مستحب آن است که سه ت

دهد، باید دست خود را بر زمین بزند و به  کسی که میت را تیمم میـ  557مسأله 
های میت بکشد، و اگر ممکن باشد احتیاط مستحب آن است که  صورت و پشت دست

 با دست میت هم او را تیمم بدهد.
 

 احکام کفن میت

و پیراهن، و سر تا  میت مسلمان را باید با سه پارچه که آنها را لنگ،ـ  558مسأله 
 گویند کفن نمایند. سری، می

ـ از ناف تا زانو، اطراف بدن را  بنا بر احتیاط واجب لنگ باید ــ  559مسأله 
بنا بر احتیاط  بپوشاند، و بهتر آن است که از سینه تا روی پا برسد. و پیراهن باید ـ

تر آن است که تا روی پا ـ از سِر شانه تا نصف ساق پا تمام بدن را بپوشاند، و به واجب
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ای باشد که تمام بدن را بپوشاند، و احتیاط واجب آن  اندازه برسد. و سر تا سری باید به
ای  اندازه قدری باشد که بستن دو سر آن ممکن باشد، و پهنای آن به است که درازای او به

 باشد که یک طرف روی طرف دیگر بیاید.
سأله قبل گفته شد از اصل مال میت مقدار واجب کفن که در مـ  561مسأله 
ـ با مالحظه  در حدود متعارف و معمول شود، بلکه مقدار مستحب کفن ـ برداشته می

شود از اصل مال او برداشت اگرچه احتیاط مستحب آن است که  شأن میت را هم می
 بیشتر از مقدار واجب کفن را از سهم وارثی که بالغ نشده برندارند.

کسی وصّیت کرده باشد که مقدار مستحب کفن را از ثلث مال او اگر ـ  561مسأله 
بردارند، یا وصّیت کرده باشد ثلث مال را به مصرف خود او برسانند، ولی مصرف آن را 

توانند مقدار  معین نکرده باشد، یا فقط مصرف مقداری از آن را معین کرده باشد، می
 ز ثلث مال او بردارند.مستحب کفن را هرچند بیش از مقدار متعارف باشد ا

اگر میت وصّیت نکرده باشد که کفن را از ثلث مال او بردارند و ـ  562مسأله 
( گذشت مثل 312بخواهند از اصل مال بردارند، نباید زیادتر از آنچه در مسأله )

مستحبات غیر متعارفه که شأن میت اقتضاء آن را ندارد، از اصل مال بردارند. و همچنین 
از قیمت متعارف برای کفن بپردازند نباید زیادی آن را از اصل مال بردارند، و اگر بیشتر 

 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 بدهند  همچنین اگر زن را به شرحی که در احکام طالق گفته می
از تمام شدن عّده بمیرد، شوهرش باید کفن او را بدهد. و چنانچه شوهر بالغ نباشد یا 

 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.
اگر میت مالی برای تهیه کفن نداشته باشد، جایز نیست برهنه دفن ـ  565مسأله 
ـ بر مسلمانان واجب است او را کفن کنند، و جایز است  بنا بر احتیاط شود، بلکه ـ
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 هزینه آن را از زکات حساب نمایند.
قدری نازک  احتیاط واجب آن است که هر یک از سه پارچه کفن بهـ  566مسأله 

طوری باشند که هر سه با هم مانع از  ز زیر آن پیدا باشد، ولی اگر بهنباشد که بدن میت ا
 کند. پیدا شدن بدن میت باشند کفایت می

کفن کردن با چیز غصبی اگرچه چیز دیگری هم پیدا نشود، جایز ـ  567مسأله 
نیست. و چنانچه کفن میت غصبی باشد و صاحب آن راضی نباشد باید از تنش بیرون 

را دفن کرده باشند، مگر در بعضی موارد که مقام گنجایش تفصیل آن را  آورند اگرچه او
 ندارد.

و بنا بر  کفن کردن میت با چیز نجس و با پارچه ابریشمی خالص ــ  568مسأله 
ای که با طال بافته شده، جایز نیست، ولی در حال ناچاری  ـ با پارچه احتیاط واجب
 اشکال ندارد.
پوست مردار نجس در حال اختیار، جایز نیست، بلکه کفن کردن با ـ  569مسأله 

ای که از پشم یا موی حیوان  کفن کردن با پوست مردار پاک، و همچنین با پارچه
ـ در حال اختیار جایز نیست، ولی اگر کفن  بنا بر احتیاط واجب گوشت تهیه شده ـ حرام

مستحب آن است که گوشت باشد اشکال ندارد، اگرچه احتیاط  از مو و پشم حیوان حالل
 با این دو هم کفن ننمایند.

اگر کفن میت به نجاست خود او یا به نجاست دیگری نجس شود ـ  571مسأله 
شود، باید مقدار نجس را بشویند یا بُبرند اگرچه بعد از گذاشتن  چنانچه کفن ضایع نمی

آن در قبر باشد، و اگر شستن یا بریدن آن ممکن نیست، در صورتی که عوض کردن 
 ممکن باشد، باید عوض نمایند.

کسی که برای حج یا عمره احرام بسته، اگر بمیرد باید مثل دیگران ـ  571مسأله 
 کفن شود، و پوشاندن سر و صورتش اشکال ندارد.

مستحب است انسان در حال سالمتی، کفن و سدر و کافور خود را ـ  572مسأله 
 تهیه کند.
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 احکام حنوط

غسل واجب است میت را حنوط کنند، یعنی به پیشانی و کف بعد از ـ  573مسأله 
طوری که مقداری  ها و سر زانوها و سر دو انگشت بزرگ پاهای او کافور بزنند، به دست

از کافور در آنها باقی بماند هرچند به غیر مالیدن باشد. و مستحب است به سِر بینی میت 
پاک و مباح )غیر غصبی( باشد، و اگر به هم کافور بزنند، و باید کافور سائیده و تازه و 

 واسطه کهنه بودن، عطر او از بین رفته باشد کافی نیست.
احتیاط مستحب آن است که اّول کافور را به پیشانی میت بمالند، ـ  574مسأله  

 ولی در جاهای دیگر ترتیب معتبر نیست.
در بین کفن  بهتر آن است که حنوط پیش از کفن کردن باشد، اگرچهـ  575مسأله 

 کردن و بعد از آن هم مانعی ندارد.
کسی که برای حج یا عمره احرام بسته است، اگر بمیرد حنوط کردن ـ  576مسأله 

 ( گذشت.331او جایز نیست مگر در دو صورتی که در مسأله )
اش تمام نشده، اگرچه  معتکف و زنی که شوهر او مرده و هنوز عّدهـ  577مسأله 

 خوشبو کنند، ولی چنانچه بمیرند حنوط آنها واجب است. حرام است خود را
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.
مستحب است قدری تربت قبر حضرت سید الشهداء علیه السالم را ـ  579مسأله 

شود نرسانند، و  احترامی می مخلوط کنند، ولی باید از آن کافور به جاهایی که بیبا کافور 
 قدری زیاد نباشد که وقتی با کافور مخلوط شد آن را کافور نگویند. نیز باید تربت به

اندازه غسل باشد، حنوط لزم نیست،  اگر کافور پیدا نشود یا فقط بهـ  581مسأله 
ـ  بنا بر احتیاط مستحب ولی به همه هفت عضو نرسد ـو چنانچه از غسل زیاد بیاید 

 باید اّول پیشانی، و اگر زیاد آمد به جاهای دیگر بمالند.
 مستحب است دو چوب تر و تازه در قبر همراه میت بگذارند.ـ  581مسأله 
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 احکام نماز میت

ای که محکوم به اسالم و شش  نماز خواندن بر میت مسلمان، یا بچهـ  582مسأله 
 سال او تمام شده باشد، واجب است.

ای که شش سال او تمام  بنا بر احتیاط واجب نماز خواندن بر بچهـ  583مسأله 
فهمیده، خواندن نماز بر او رجاًء  فهمیده، لزم است، و اگر نمی نشده ولی نماز را می

 ای که مرده به دنیا آمده مستحب نیست. مانعی ندارد. و اما نماز خواندن بر بچه
نماز میت باید بعد از غسل و حنوط و کفن کردن او خوانده شود، و ـ  584مسأله 

اگر پیش از اینها، یا در بین اینها بخوانند، اگرچه از روی فراموشی یا ندانستن مسأله باشد 
 کافی نیست.
خواهد نماز میت بخواند، لزم نیست با وضو یا غسل یا  کسی که میـ  585مسأله 

دن و لباسش پاک باشد، و اگر لباس او غصبی هم باشد اشکال ندارد، تیّمم باشد و ب
 اگرچه بهتر آن است که تمام چیزهایی را که در نمازهای دیگر معتبر است رعایت کند.

خواند، باید رو به قبله باشد، و نیز واجب  کسی که بر میت نماز میـ  586مسأله 
ی که سر او به طرف راست نمازگزار و طور است میت را مقابل او به پشت بخوابانند، به

 پای او به طرف چپ نمازگزار باشد.
تر یا بلندتر نباشد، ولی پستی  باید جای نمازگزار از جای میت پستـ  587مسأله 

و بلندی مختصر اشکال ندارد. و احتیاط مستحب آن است که مکان نمازگزار غصبی 
 نباشد.

باشد، ولی دوری ماموم در جماعت نمازگزار باید از میت دور نـ  588مسأله 
 ها به یکدیگر متصل باشند اشکال ندارد. چنانچه صف
نمازگزار باید مقابل میت بایستد، ولی در جماعت نماز کسانی که ـ  589مسأله 

 مقابل میت نیستند اشکال ندارد.
د، بین میت و نمازگزار باید پرده و یا دیوار و یا چیزی مانند اینها نباشـ  591مسأله 
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 ولی اگر میت در تابوت و مانند آن باشد اشکال ندارد.
در وقت خواندن نماز باید عورت میت پوشیده باشد، و اگر کفن کردن ـ  591مسأله 

 او ممکن نیست باید عورتش را اگرچه با تخته و آجر و مانند اینها باشد بپوشانند.
اند، و در موقع نیت نماز میت را باید ایستاده و با قصد قربت بخوـ  592مسأله 

. و احتیاط «قربًة إلی الله»خوانم بر این میت  میت را معین کند، مثاًل نیت کند: نماز می
 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 
 ز خواند.نشسته بر او نما

اگر میت وصّیت کرده باشد که شخص معینی بر او نماز بخواند لزم ـ  594مسأله 
 نیست آن شخص از ولی میت اجازه بگیرد، گرچه بهتر است.

به نظر بعضی از فقهاء مکروه است بر میت چند مرتبه نماز بخوانند، ـ  595مسأله 
 اشد بدون اشکال مکروه نیست.ولی این مطلب ثابت نیست، و اگر میت اهل علم و تقوا ب

اگر میت را عمدًا یا از روی فراموشی یا به جهت عذری بدون نماز ـ  596مسأله 
دفن کنند، یا بعد از دفن معلوم شود نمازی که بر او خوانده شده باطل بوده است، جایز 

او نیست برای نماز خواندن بر او قبرش را نبش کنند، ولی مانعی ندارد که تا وقتی جسد 
 هایی که برای نماز میت گفته شد بر قبرش نماز بخوانند. از هم نپاشیده رجاًء با شرط

 
 دستور نماز میت

نماز میت پنج تکبیر دارد، و اگر نمازگزار پنج تکبیر به این ترتیب ـ  597مسأله 
ن اَ له و َاْشَهُد َاْن ال ِالَه إاّل ال»بگوید کافی است: بعد از نیت و گفتن تکبیر اّول بگوید: 

دًا َرُسوُل الله دٍ »و بعد از تکبیر دّوم بگوید: . «ُمَحمَّ بعد از . «اّلُهمَّ َصّل َعلی ُمَحّمٍد َوآِل ُمَحمَّ
و بعد از تکبیر چهارم اگر میت مرد . «اللهمَّ اْغِفْر ِلْلُمْؤِمِنیَن َوالُمْؤِمناِت »تکبیر سّوم بگوید: 

و . «اللهمَّ اْغِفْر ِلهِذِه الَمیَتةِ »و اگر زن است بگوید:  «یِت اللهمَّ اْغِفْر ِلهَذا المَ »است بگوید: 
 بعد تکبیر پنجم را بگوید.
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َاْشَهُد َاْن ال ِالَه إاّل الله َوْحَدُه ال َشِریک َلُه َوَاْشَهُد »و بهتر است بعد از تکبیر اّول بگوید: 
دًا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه، َاْرَسَلُه ِبالَحقِّ َبِش  و بعد از تکبیر دّوم . «یرًا َوَنِذیرًا َبیَن یَدی الّساَعةِ َاْن ُمَحمَّ

دًا »بگوید:  ٍد َواْرَحْم ُمَحمَّ ٍد وآل ُمَحمَّ ٍد، َوبارِک َعلی ُمَحمَّ ٍد َوآِل ُمَحمَّ اللهمَّ َصِل َعلی ُمَحمَّ
ْمَت َعلی إْبراِهیَم َوآِل إبْ  ٍد کَاْفَضِل ما َصّلیَت َوبارکَت َوَتَرحَّ راِهیَم إنَّک َحِمید  َوآَل ُمَحمَّ

َهداِء َوالّصّدیِقیَن َوَجِمیِع ِعباِد الله  ، َوَصّل َعلی َجمیِع األْنِبیاِء والُمْرَسِلیَن َوالشُّ َمِجید 
اللهمَّ اْغِفْر ِلْلُمْؤِمِنیَن َوالُمْؤِمناِت، َوالُمْسِلِمیَن »و بعد از تکبیر سّوم بگوید: . «الّصاِلِحیَن 

َعواِت، َوالُمْسِلماِت، ااَلْح  یاِء ِمْنُهْم َوااَلْمواِت، تاِبْع َبیَننا َوَبیَنهْم ِبالَخیراِت، إنَّک ُمِجیُب الدَّ
اللهمَّ إّن »بعد از تکبیر چهارم اگر میت مرد است بگوید:  و. «إنَّک َعلی کّل َشیٍء َقِدیر  

ُزوٍل ِبِه، اللهمَّ إّنا ال َنْعَلُم ِمْنُه إاّل هذا َعْبُدک َواَبُن َعْبِدک َواْبُن َاَمِتک َنَزَل ِبک َوَاْنَت َخیُر َمنْ 
ن کاَن ُمِسیئًا َفَتجاَوْز َعْنُه إَخیرًا َوَاْنَت َاْعَلُم ِبِه ِمّنا، اللهمَّ إن کاَن ُمْحِسنًا َفِزْد ِفی ِاْحساِنِه و 

ِفی الغاِبِریَن، َواْرَحْمُه  َواْغِفْر َلُه، اللهمَّ اْجَعْلُه ِعْنَدک ِفی َاْعلی ِعّلییَن َواْخلْف َعلی َاْهِلهِ 
بعد تکبیر پنجم را بگوید. ولی اگر میت زن است بعد از  .«ِبَرْحَمِتک یا َاْرَحَم الّراِحِمیَن 

اللهمَّ إنَّ هِذِه َاَمُتک َوابَنُة َعْبِدک َواْبَنُة َاَمِتک َنَزَلْت ِبک َوَاْنَت َخیُر »تکبیر چهارم بگوید: 
ا ال َنْعَلُم ِمْنها إاّل َخیرًا َوَاْنَت َاْعَلُم ِبها ِمّنا، اللهمَّ إن کاَنْت ُمْحِسَنًة َفِزْد ِفی َمْنُزوٍل ِبِه، اللهمَّ إنّ 

ن کاَنْت ُمِسیَئًة َفَتجاَوْز َعْنها َواْغِفْر َلها، اللهمَّ اْجَعْلها ِعْنَدک ِفی َاْعلی ِعّلییَن، إإْحساِنها و 
 .«، َواْرَحْمها ِبَرْحَمِتک یا َاْرَحَم الّراِحِمیَن َواْخُلْف َعلی َاْهِلها ِفی الغاِبِریَن 

باید تکبیرها و دعاها را طوری پشت سر هم بخواند که نماز از ـ  598مسأله 
 صورت خود خارج نشود.

خواند، اگرچه مأموم باشد باید  کسی که نماز میت را به جماعت میـ  599مسأله 
 تکبیرها و دعاهای آن را هم بخواند.

 
 ت نماز میتمستحّبا

 چند چیز در نماز میت مستحب است:ـ  611مسأله 
آنکه نمازگزار بر میت با وضو یا غسل یا تیمم باشد، و احتیاط آن است در اّول: 
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صورتی تیمم کند که وضو و غسل ممکن نباشد، یا بترسد که اگر وضو بگیرد یا غسل کند 
 به نماز میت نرسد.

خواند مقابل  یا کسی که فرادی بر او نماز می اگر میت مرد است، امام جماعتدّوم: 
 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: 
قدری کم باشد که اگر باد لباسش را حرکت دهد به جنازه  فاصله او با میت بهپنجم: 

 برسد.
 نماز میت را به جماعت بخواند.ششم: 
خوانند  امام جماعت تکبیر و دعاها را بلند بخواند، و کسانی که با او نماز میهفتم: 

 آهسته بخوانند.
 در جماعت اگرچه مأموم یک نفر باشد، عقب امام بایستد.هشتم: 

 نمازگزار، به میت و مؤمنین زیاد دعا کند.نهم: 
 .«الصالة»تبه بگوید: پیش از نماز در جماعت سه مردهم: 

 روند. نماز را در جایی بخوانند که مردم برای نماز میت بیشتر به آنجا مییازدهم: 
خواند، تنها بایستد و در صف  زن حائض اگر نماز میت را به جماعت میدوازدهم: 

 نمازگزاران نایستد.
خواندن نماز میت در مساجد مکروه است، ولی در مسجد الحرام ـ  611مسأله 

 مکروه نیست.
 

 احکام دفن

واجب است میت را طوری در زمین دفن کنند که بوی او بیرون نیاید، ـ  612مسأله 
و درندگان هم نتوانند بدنش را بیرون آورند، و اگر ترس آن باشد که جانور بدن او را بیرون 

 آورد، باید قبر را با آجر و مانند آن محکم کنند.
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توانند بجای دفن، او را در بنا  مین ممکن نباشد، میاگر دفن میت در زـ  613مسأله 
 یا تابوت بگذارند.

میت را باید در قبر به پهلوی راست طوری بخوابانند که جلوی بدن او ـ  614مسأله 
 رو به قبله باشد.

شود و بودن او  اگر کسی در کشتی بمیرد، چنانچه جسد او فاسد نمیـ  615مسأله 
صبر کنند تا به خشکی برسند و او را در زمین دفن کنند،  در کشتی مانعی ندارد، باید

وگرنه باید در کشتی غسلش بدهند و حنوط و کفن کنند پس از خواندن نماز میت او را 
در خمره بگذارند و درش را ببندند و به دریا بیندازند، یا اینکه چیز سنگینی به پایش بسته 

را در جایی بیندازند که فورًا طعمه حیوانات  و به دریا بیندازند، و اگر ممکن است باید او
 نشود.

اگر بترسند که دشمن قبر میت را بشکافد و بدن او را بیرون آورد و ـ  616مسأله 
طوری که در مسأله  گوش یا بینی یا اعضای دیگر او را ببرد، چنانچه ممکن باشد باید به

 پیش گفته شد او را به دریا بیندازند.
انداختن در دریا، و مخارج محکم کردن قبر میت را در  مخارجـ  617مسأله 

 توانند از اصل مال میت بردارند. صورتی که لزم باشد، می
اگر زن کافره بمیرد و بچه در شکم او مرده باشد، چنانچه پدر بچه ـ  618مسأله 

مسلمان باشد، باید زن را در قبر به پهلوی چپ پشت به قبله بخوابانند که روی بچه به 
ای که در شکم  ـ اگر بچه بنا بر احتیاط مستحب طرف قبله باشد، و همچنین است ـ

 اوست هنوز روح به بدنش داخل نشده باشد.
دفن مسلمان در قبرستان کّفار، و دفن کافر در قبرستان مسلمانان ـ  619مسأله 
 جایز نیست.
جایی که  احترامی به او باشد، مانند دفن مسلمان در جایی که بیـ  611مسأله 

 ریزند، جایز نیست. خاکروبه و کثافت می
دفن میت در جای غصبی و در زمینی که مثل مسجد برای غیر دفن ـ  611مسأله 
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کردن وقف شده، در صورتی که موجب ضرر به وقف یا مزاحم جهت وقف باشد جایز 
 ـ اگر موجب ضرر یا مزاحمت نباشد. بنا بر احتیاط واجب نیست. و همچنین است ـ

ای برای آنکه مرده دیگر در آن دفن شود، جایز نیست،  نبش قبر مردهـ  612سأله م
 مگر آنکه قبر کهنه شده و میت اّولی به کّلی از بین رفته باشد.

شود، اگرچه مو و ناخن و دندانش باشد  چیزی که از میت جدا میـ  613مسأله 
بنا بر احتیاط  پیدا شود ـ باید با او دفن شود، و چنانچه آن چیز بعد از دفن شدن میت

ـ اگرچه مو یا ناخن یا دندانش باشد باید در جایی جدا دفن شود. و دفن ناخن و  لزم
 شود، مستحب است. دندانی که در حال زندگی از انسان جدا می

اگر کسی در چاه بمیرد و بیرون آوردنش ممکن نباشد، باید دِر چاه را ـ  614مسأله 
 قبر او قرار دهند.ببندند و همان چاه را 

اگر بچه در شکم مادر بمیرد و ماندنش در رحم برای مادر خطر ـ  615مسأله 
ترین راه او را بیرون آورند، و چنانچه ناچار شوند که او را قطعه  داشته باشد، باید به آسان

فن است او را بیرون  وسیله شوهرش اگر اهل قطعه کنند اشکال ندارد، ولی باید به
تواند زن به  فن باشد، او را بیرون آورد. و می و اگر ممکن نیست، زنی که اهلبیاورند. 

تر باشد هرچند  کسی مراجعه کند که بهتر بتواند این کار را انجام دهد و به حال او مناسب
 نامحرم باشد.
هرگاه مادر بمیرد و بچه در شکمش زنده باشد، اگر امید زنده ماندن ـ  616مسأله 

دت کوتاهی باشد، باید هر جایی را که برای سالمتی بچه بهتر است طفل هرچند در م
بشکافند و بچه را بیرون آورند و دوباره بدوزند. و اما اگر علم یا اطمینان به مرگ طفل با 

 این عمل باشد، جایز نیست.
 

 مستحّبات دفن

 اندازه قد انسان متوسط گود کنند، و میت را مستحب است قبر را بهـ  617مسأله 
ترین قبرستان دفن نمایند، مگر آنکه قبرستان دورتر از جهتی بهتر باشد، مثل  در نزدیک
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آنکه مردمان خوب در آنجا دفن شده باشند، یا مردم برای فاتحه اهل قبور بیشتر به آنجا 
بروند. و نیز مستحب است جنازه را در چند ذرعی قبر، زمین بگذارند و تا سه مرتبه 

و در هر مرتبه زمین بگذارند و بردارند، و در نوبت چهارم وارد قبر کم نزدیک ببرند  کم
کنند. و اگر میت مرد است در دفعه سّوم طوری زمین بگذارند که سر او طرف پائین قبر 
باشد، و در دفعه چهارم از طرف سر وارد قبر نمایند. و اگر زن است در دفعه سّوم طرف 

ای روی قبر بگیرند.  کنند و در موقع وارد کردن پارچهقبله قبر بگذارند و به پهنا وارد قبر 
و نیز مستحب است جنازه را به آرامی از تابوت بگیرند و وارد قبر کنند، و دعاهایی که 
دستور داده شده پیش از دفن و موقع دفن بخوانند، و بعد از آنکه میت را در لحد گذاشتند 

ک بگذارند، و بالشی از خاک زیر سر های کفن را باز کنند و صورت میت را روی خا گره
او بسازند، و پشت میت خشت خام یا کلوخی بگذارند که میت به پشت نگردد، و پیش از 
آنکه لحد را پوشانند دست راست را به شانه راست میت بزنند، و دست چپ را به قّوت بر 

ند و سه شانه چپ میت بگذارند، و دهان را نزدیک گوش او ببرند و به شّدت حرکتش ده
و بجای فالن ابن فالن اسم میت و پدرش را  «ِاْسَمْع ِاْفَهُم یا فالن ابن فالن»مرتبه بگویند: 

ِاْسَمْع ِاْفَهْم یا »بگویند. مثاًل اگر اسم او محّمد و اسم پدرش علی است سه مرتبه بگویند: 
َد بَن  ِذی فاَرْقَتنا َعَلیِه، ِمْن َشهاَدِة َان َهْل َاْنَت َعَلی الَعْهِد الَّ »پس از آن بگویند:  ،«َعِلی ُمَحمَّ

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  مام  ِاْفَتَرَض الله طاَعَتُه َعِلیًا َاِمیُر الُمْؤِمنیَن َوَسیُد الَوِصییَن َواِ  النَّ

د َو  َعَلی العاَلمین و َانّ  َد بَن َعِلی َو َجْعَفَر بَن مَحمَّ الَحَسَن َوالُحَسیَن َوَعِلی بَن الُحَسیِن َ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 َاْجَمِعیَن، َواْلقاِئَم الُحجَّ  َة الَمْهِدی َصَلواُت الله َعَلیِهْم َاِئمَّ
، یا فالن ابن فالن ُة ُهدی ِبک َابرار  ِئمَّ

َ
ُتک أ و بجای فالن ابن فالن اسم میت و  «َوأِئمَّ

بانِ »پدرش را بگوید و بعد بگوید:  َرُسوَلیِن ِمْن ِعْنِد الله َتباَرک  إذا َاتاک الَمَلکاِن الُمَقرَّ
ِتک  َوَتعالی َوَسَأالک َعْن َرّبک َوَعْن َنِبیک َوَعْن ِدیِنک َوَعْن کتاِبک َوَعْن ِقْبَلِتک َوَعْن َاِئمَّ

د  صلی الله علیه و ، یسلم َنِبی آله و  َفال َتَخْف َوال َتْحَزْن َوُقْل ِفی َجواِبِهما: الله َرّبی َوُمَحمَّ
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ْسالُم ِدیِنی َوالُقْرآُن کتاِبی، َوالکْعَبُة ِقْبَلِتی َوَاِمیُر الُمْؤِمِنیَن َعِلی بُن َابی طاِلٍب ِاماِمی، َواالِ 
ِهیُد ِبکْرَبال إماِمی، َوَعِلی َزیُن  َوالَحَسُن ْبُن َعِلی الُمْجَتبی إماِمی، َوالُحَسیُن بُن َعِلی الشَّ

د  الباقِ  ُر ِاماِمی، َوَجْعَفر  الصاِدُق ِاماِمی، َوُموَسی الکاِظُم ِامامی، َوَعِلی العاِبِدین ِاماِمی، َوُمَحمَّ
ُة  د  الَجواُد ِاماِمی، َوَعِلی الهاِدی ِاماِمی، َوالَحَسُن الَعْسکِری ِاماِمی، َوالُحجَّ الّرضا ِاماِمی، َوُمَحمَّ

ِتی َو  ساَدِتی َوقاَدِتی َوُشَفعاِئی، بهم َاَتَوّلی َوِمْن الُمْنَتَظُر ِاماِمی، هُؤالِء َصَلواُت الله َعَلیِهْم َاِئمَّ
ْنیا َواآلِخَرِة. ُثمَّ اْعَلْم یا فالن ابن فالنأ َبّر ـَاْعداِئِهْم َاتَ  و بجای فالن ابن فالن اسم  «ِفی الدُّ

، و َانّ »میت و پدرش را بگوید و بعد بگوید:  بُّ داً  َانَّ الله َتباَرک َوَتعالی ِنْعَم الرَّ صلی  ُمَحمَّ
ُسوُل، و َانّ  آله و  الله علیه و َة  سلم ِنْعَم الرَّ َعِلی ْبَن َاِبی طاِلٍب َوَاْوالَدُه الَمْعُصوِمیَن ااَلِئمَّ

ُة، و َانّ  د  صلی الله علیه و ااِلْثنی َعَشَر ِنْعَم ااَلِئمَّ ، و َانّ  آله وسلم  ما جاَء ِبِه ُمَحمَّ الَمْوَت  َحقٌّ
، َوالِمیزاَن َحقٌّ َوُسؤاَل ُمْنکٍر  ، َوالّصراَط َحقٌّ ُشوَر َحقٌّ ، َوالنُّ ، َوالَبْعَث َحقٌّ َوَنکیٍر ِفی الَقْبِر َحقٌّ

، و َانّ  ، َوَتطایَر الکُتِب َحقٌّ ، و َانّ  َحقٌّ ، َوالّناَر َحقٌّ َة َحقٌّ  الساَعَة آِتیة  ال َریَب ِفیها، و َانّ  الَجنَّ
و بجای فالن اسم میت را بگوید،  «َاَفِهْمَت یا ُفالن»د پس بگوی «الله یْبَعُث َمْن ِفی الُقُبورِ 

َف الله »پس از آن بگوید:  َتک الله ِبالَقْوِل الّثاِبِت َوَهداک الله إلی ِصراٍط ُمْسَتِقیٍم، َعرَّ َثبَّ
 َبیِه، َو اللهمَّ جاِف األْرَض َعْن َجنْ »پس بگوید:  «َبیَنک َوَبیَن َاْوِلیاِئک ِفی ُمْسَتَقٍر ِمْن َرْحَمِتهِ 

ِه ِمْنک ُبْرهانًا، اللهمَّ َعْفَوک َعْفَوک  .«َاْصِعْد ِ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 
إّنا لله َوِاّنا ِاَلیِه »پشت دست خاک بر قبر بریزند و بگویند:  کسانی که حاضرند، با

باشد او را در قبر بگذارد، و اگر  اگر میت زن است کسی که با او محرم می .«راِجُعونَ 
 محرمی نباشد خویشانش او را در قبر بگذارند.

ز اندازه چهار انگشت ا مستحب است قبر را، چهار گوشه بسازند و بهـ  619مسأله 
ای روی آن بگذارند که اشتباه نشود، و روی قبر آب بپاشند، و  زمین بلند کنند، و نشانه

ها را باز کرده  ها را بر قبر بگذارند و انگشت بعد از پاشیدن آب کسانی که حاضرند دست
را بخوانند، و برای میت طلب  «إّنا أنزلناه»در خاک فرو برند، و هفت مرتبه سوره مبارکه 
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اللهمَّ جاِف ااَلْرَض َعْن َجْنَبیِه، َوَاْصِعْد ِاَلیک ُروَحُه »د و این دعا را بخوانند: آمرزش کنن
ِه ِمْنک ِرْضوانًا، َوَاْسکْن َقْبَرُه ِمْن َرْحَمِتک ما ُتْغِنیِه ِبِه َعْن َرْحَمِة َمْن ِسواک  .«َوَلقِّ

ست ولی اند، مستحب ا پس از رفتن کسانی که تشییع جنازه کردهـ  621مسأله 
میت یا کسی که از طرف ولی اجازه دارد، دعاهایی را که دستور داده شده به میت تلقین 

 کند.
بعد از دفن، مستحب است صاحبان عزا را سر سالمتی دهند، ولی ـ  621مسأله 

آید، ترک آن  اگر مّدتی گذشته است که به واسطه سر سالمتی دادن مصیبت یادشان می
است تا سه روز برای اهل خانه میت غذا بفرستند، و غذا بهتر است. و نیز مستحب 

 خوردن نزد آنان و در منزلشان مکروه است.
مستحب است انسان در مرگ خویشان، مخصوصًا در مرگ فرزند ـ  622مسأله 

بگوید، و برای میت  «إّنا لله َوِاّنا ِاَلیِه راِجُعونَ »کند  صبر کند، و هر وقت میت را یاد می
، و سر قبر پدر و مادر از خداوند حاجت بخواهد، و قبر را محکم بسازد که قرآن بخواند

 زود خراب نشود.
بنا بر احتیاط جایز نیست انسان در مرگ کسی صورت و بدن خود را ـ  623مسأله 

 بخراشد، و موی خود را قطع کند، ولی به سر و صورت زدن جایز است.
ـ جایز نیست،  بنا بر احتیاط و برادر ـپاره کردن یقه در مرگ غیر پدر ـ  624مسأله 

 و احتیاط مستحب آن است که در مصیبت آنان هم یقه پاره نکند.
اگر زن در عزای میت صورت خود را بخراشد و خونین کند یا موی ـ  625مسأله 

ـ یک بنده آزاد کند، یا ده فقیر را طعام دهد و یا  بنا بر احتیاط مستحب خود را بکند، ـ
 همچنین است اگر مرد در مرگ زن یا فرزند یقه یا لباس خود را پاره کند. بپوشاند. و

احتیاط مستحب آن است که در گریه بر میت، صدا را خیلی بلند ـ  626مسأله 
 نکنند.
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 نماز وحشت

سزاوار است در شب اّول قبر، دو رکعت نماز وحشت برای میت ـ  627مسأله 
کعت اّول بعد از حمد یک مرتبه آیة الکرسی، و در بخوانند، و دستور آن این است که: در ر

را بخوانند، و بعد از سالم نماز بگویند:  «إّنا أنزلناه»رکعت دّوم بعد از حمد ده مرتبه سوره 
ٍد، َواْبَعْث َثواَبها ِالی َقْبِر ُفالنٍ » ٍد َوآِل ُمَحمَّ و بجای کلمه فالن اسم  «اللهمَّ َصِل َعلی ُمَحمَّ

 میت را بگویند.
شود خواند، ولی بهتر  نماز وحشت را در هر موقع از شب اّول قبر میـ  628مسأله 

 است در اّول شب بعد از نماز عشا خوانده شود.
اگر بخواهند میت را به شهر دوری ببرند، یا به جهت دیگر دفن او ـ  629مسأله 

 تأخیر بیفتد، باید نماز وحشت را تا شب اّول قبر او تأخیر بیندازند.
 

 بش قبرن

نبش قبر مسلمان، یعنی شکافتن قبر او اگرچه طفل یا دیوانه باشد ـ  631مسأله 
 حرام است، ولی اگر بدنش از بین رفته و خاک شده باشد اشکال ندارد.

ها و شهداء و علماء و هر موردی که خراب  خراب کردن قبر امامزادهـ  631مسأله 
گذشته و بدنشان از میان رفته باشد،  ها بر آن کردن قبر هتک شمرده شود اگرچه سال

 حرام است.
 شکافتن قبر در چند مورد حرام نیست:ـ  632مسأله 

آنکه میت در زمین غصبی دفن شده باشد و مالک زمین راضی نشود که در آنجا  اّول:
بماند، و نبش هم موجب حرج نباشد. وگرنه لزم نیست مگر بر خود غاصب، و اگر نبش 

شته باشد لزم نیست، بلکه جایز نیست، مانند اینکه موجب قطعه تری دا محذور مهم
ـ جایز  بنا بر احتیاط واجب قطعه شدن بدن میت باشد، بلکه اگر موجب هتک باشد ـ

 نیست، مگر اینکه خود میت آن زمین را غصب کرده باشد.
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آنکه کفن یا چیز دیگری که با میت دفن شده غصبی باشد و صاحب آن راضی  دّوم:
د که در قبر بماند، و همچنین است اگر چیزی از مال خود میت که به ورثه او رسیده نشو

با او دفن شده باشد و ورثه او راضی نشوند که آن چیز در قبر بماند، ولی اگر میت وصیت 
کرده باشد که دعا یا قرآن یا انگشتری را با او دفن کنند، و وصّیت او نافذ باشد، برای 

توانند قبر را بشکافند. و در این مورد نیز استثنائی که در مورد قبل  نمی بیرون آوردن اینها
 ذکر شد جاری است.

آنکه شکافتن قبر موجب هتک حرمت نباشد و میت بی غسل یا بی کفن دفن  سّوم:
شده باشد، یا بفهمند غسلش باطل بوده، یا به غیر از دستور شرع کفن شده، یا در قبر او 

 اند. تهرا رو به قبله نگذاش
تر از نبش قبر باشد بخواهند بدن میت را  آنکه برای ثابت شدن حّقی که مهم چهارم:

 ببینند.
احترامی به اوست مثل قبرستان کّفار، یا جایی که  آنکه میت را در جایی که بیپنجم: 

 ریزند دفن کرده باشند. کثافت و خاکروبه می
قبر بیشتر است، قبر را برای یک مطلب شرعی که اهمیت آن از شکافتن  ششم:

 اند بیرون آورند. ای که دفنش کرده بشکافند، مثاًل بخواهند بچه زنده را از شکم زن حامله
ای بدن میت را پاره کند، یا سیل او را ببرد، یا دشمن بیرون  آنکه بترسند درنده هفتم:

 آورد.
ند، چنانچه آنکه میت وصیت کرده باشد که او را به مشاهد مشّرفه نقل نمای هشتم:

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  دفن شده باشد می

نداشته باشد، قبر او را نبش کرده و بدنش را به مشاهد مشّرفه نقل دهند. بلکه در این 
 اجب است.فرض نبش و نقل و
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 های مستحب غسل

های مستحب زیاد است، و از آن جمله  در شرع مقدس اسالم غسلـ  633مسأله 
 است:
غسل جمعه: و وقت آن بعد از اذان صبح است تا غروب آفتاب، و بهتر آن است ـ  1

که نزدیک ظهر بجا آورده شود، و اگر تا ظهر انجام ندهد بهتر آن است که بدون نیت اداء 
تا غروب بجا آورد، و اگر در روز جمعه غسل نکند مستحب است از صبح شنبه و قضاء 

داند در روز جمعه آب پیدا نخواهد کرد  تا غروب قضای آن را بجا آورد. و کسی که می
تواند روز پنجشنبه، یا شب جمعه غسل را رجاًء انجام دهد. و مستحب است انسان  می

دًا َعْبُدُه  ال ِالَه إاّل الله َوْحَدُه ال شِریک َلُه و َانّ  َاْشَهُد َانْ »در موقع غسل جمعه بگوید:  ُمَحمَّ
ّواِبیَن َواْجَعْلِنی ِمَن الُمَتَطّهِریَن  ٍد، َواْجَعْلِنی ِمَن التَّ ٍد َوآِل ُمَحمَّ  .«َوَرُسوُله، اللهمَّ َصلِّ َعلی ُمَحمَّ

ت و سّوم، و و هفدهم، و نوزدهم، و بیست و یکم، و بیس غسل شب اّولـ  7تا  2
 بیست و چهارم ماه رمضان.

غسل روز عید فطر و عید قربان، و وقت آن از اذان صبح است تا غروب، و ـ  1و  8
 بهتر آن است که آن را پیش از نماز عید بجا آورند.

حجه، و در روز نهم بهتر آن است که آن را در  غسل روز هشتم و نهم ذیـ  11و  11
 وقت ظهر بجا آورد.

 اند رسانده باشد. ل کسی که جایی از بدنش را به بدن میتی که غسل دادهغسـ  12
 غسل احرام.ـ  13
 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
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 غسل برای حلق.ـ  11
 غسل داخل شدن حرم مدینه منّوره.ـ  21
 سل داخل شدن مدینه منّوره.غـ  21
 آله. و  الله علیه  غسل وداع قبر مطّهر پیغمبر صلی ـ  22
 غسل برای مباهله با خصم.ـ  23
 غسل برای استخاره.ـ  24
 غسل برای استسقاء.ـ  25

اند که از  فقهاء در بیان اغسال مستحّبه اغسال زیادی نقل فرمودهـ  634مسأله 
 جمله آنها این چند غسل است:

های دهه آخر آن، و غسل  ماه رمضان، و غسل تمام شب فردهای  غسل تمام شبـ  1
 دیگری در آخر شب بیست و سّوم آن.

 الحّجه. غسل روز بیست و چهارم ذیـ  2
غسل روز عید نوروز، و پانزدهم شعبان، و نهم و هفدهم ربیع الّول، و روز بیست ـ  3

 القعده. و پنجم ذی
 یر شوهرش بوی خوش استعمال کرده است.غسل زنی که برای غـ  4
 غسل کسی که در حال مستی خوابیده.ـ  5
غسل کسی که برای تماشای دار آویخته رفته و آن را دیده باشد، ولی اگر اتفاقًا یا ـ  6

از روی ناچاری نگاهش بیفتد، یا مثاًل برای شهادت دادن رفته باشد، غسل مستحب 
 نیست.

 السالم از دور یا نزدیک.  ن علیهمغسل برای زیارت معصومیـ  7
خواهد انجام دهد باید به قصد  ها ثابت نیست و کسی که می استحباب این غسل

 رجاء باشد.
هایی که استحباب شرعی آنها ثابت شده  تواند با غسل انسان میـ  635مسأله 

دهد. و ( ذکر شد، کاری که مانند نماز، وضو لزم دارد انجام 144مانند آنچه در مسأله )
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( گذشت از وضو 143شود مانند آنچه در مسأله ) هایی که رجاًء بجا آورده می اما غسل
 کند. کفایت نمی

اگر چند غسل بر کسی مستحب باشد و به نیت همه یک غسل بجا ـ  636مسأله 
هایی که به سبب کاری که مکلف انجام داده بر او  آورد کافی است، مگر در غسل

سی که جایی از بدنش را به بدن میتی که غسل داده شده مستحب شده، مثل غسل ک
ها اکتفا به یک غسل برای چند سبب مختلف محل  گونه غسل رسانده باشد، در این

 اشکال است.
 

 تیّمم

 در هفت مورد بجای وضو و غسل باید تیمم کرد:
 موارد تیمم

 اّول: نداشتن آب
قدری  هیه آب وضو و غسل، بهاگر انسان در آبادی باشد، باید برای تـ  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 

ن آن نزدیک به محل توقفش از آب جستجو کند، و احتیاط لزم آن است که چنانچه زمی
ای  پست و بلند یا به جهت دیگری مانند زیادی درختان راه آن دشوار است، در منطقه

در جستجوی (1)کردند اندازه پرتاب یک تیر که در قدیم باکمان پرتاب می گرداگرد خود به
 اندازه پرتاب دو تیر جستجو نماید. آب برود، و در زمین هموار در هر طرف به

اطراف هموار و بعض دیگر پست و بلند باشد، در طرفی اگر بعضی از ـ  638مسأله 
اندازه پرتاب یک تیر  اندازه پرتاب دو تیر، و در طرفی که هموار نیست به که هموار است به

                                                 
ذراع  382در تعیین مقدار مسافت یک تیر اختالف است، و بیشترین مقداری که گفته شده است (1)

 .(434مسئله  144: 1( متر است. )منهاج الصالحین 222باشد، که چیزی حدودًا برابر با ) می
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 جستجو کند.
در هر طرفی که یقین دارد آب نیست، در آن طرف جستجو لزم ـ  639مسأله 

 نیست.
برای تهیه آب وقت دارد، اگر  کسی که وقت نماز او تنگ نیست وـ  641مسأله 

یقین یا اطمینان دارد در محّلی دورتر از مقداری که باید جستجو کند آب هست، باید 
قدر دور باشد که عرفًا شخص را فاقد آب بشمارند، و  برای تهیه آب به آنجا برود، مگر آن

 اگر گمان دارد آب در آنجا هست، رفتن به آن محل لزم نیست.
تواند به گفته  زم نیست خود انسان در جستجوی آب برود، بلکه میلـ  641مسأله 

 کسی که جستجو کرده و به گفته او اطمینان دارد اکتفا کند.
اگر احتمال دهد که داخل بار سفر خود، یا در منزل یا در قافله آب ـ  642مسأله 

کردن آن ناامید  قدری جستجو نماید که به نبود آب اطمینان کند، یا از پیدا هست، باید به
شود، مگر آنکه قباًل در موردی آب وجود نداشته و احتمال برود که بعدًا پیدا شده باشد 

 که در این صورت جستجو لزم نیست.
اگر پیش از وقت نماز جستجو نماید و آب پیدا نکند و تا وقت نماز ـ  643مسأله 

یاط مستحب آن است که کند، احت همانجا 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

 مستحب آن است که دوباره در جستجوی آب برود.
از تنگ باشد، یا از دزد و درنده بترسد، یا جستجوی آب اگر وقت نمـ  645مسأله 

 کنند، جستجو لزم نیست. قدری سخت باشد که معموًل امثال او تحمل نمی به
اگر در جستجوی آب نرود تا وقت نماز تنگ شود، در صورتی که اگر ـ  646مسأله 

 کرد معصیت کرده، ولی نمازش با تیمم صحیح است. رفت آب پیدا می می
کند، چنانچه دنبال آب نرود و با تیمم  کسی که یقین دارد آب پیدا نمیـ  647له مسأ
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ـ  بنا بر احتیاط شد، ـ کرد آب پیدا می نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد که اگر جستجو می
 لزم است وضو گرفته و نماز را دوباره بخواند.

پیدا شدن آن شود و با  اگر بعد از جستجو، آب پیدا نکند و مأیوس ازـ  648مسأله 
تیمم نماز بخواند، و بعد از نماز بفهمد در جایی که جستجو کرده آب بوده، نماز او صحیح 

 است.
کسی که یقین دارد وقت نماز تنگ است، اگر بدون جستجو با تیمم ـ  649مسأله 

نماز بخواند و بعد از نماز و پیش از گذشتن وقت بفهمد که برای جستجو وقت داشته، 
 حتیاط واجب آن است که دوباره نمازش را بخواند.ا

اگر وضو داشته باشد و بداند که اگر وضوی خود را باطل کند تهیه ـ  651مسأله 
تواند وضو بگیرد، چنانچه بتواند وضوی خود را نگهدارد  آب برای او ممکن نیست یا نمی

باشد و چه بعد از دخول  ـ نباید آن را باطل نماید، چه قبل از وقت بنا بر احتیاط واجب ـ
تواند با عیال خود نزدیکی کند اگرچه بداند که از غسل متمکن نخواهد  وقت، ولی می

 شد.
داند که  کسی که فقط به مقدار وضو یا به مقدار غسل آب دارد و میـ  651مسأله 

کند، چنانچه وقت نماز داخل شده باشد، ریختن آن حرام  اگر آن را بریزد آب پیدا نمی
 ت، و احتیاط واجب آن است که پیش از وقت نماز هم آن را نریزد.اس

کند اگر وضوی خود را باطل کند، یا  داند آب پیدا نمی کسی که میـ  652مسأله 
احتیاط  آبی که دارد بریزد، اگرچه خالف کرده ولی نمازش با تیمم صحیح است، و لکن ـ

 ـ آن است که قضای آن نماز را نیز بخواند. مستحب
 

 دّوم از موارد تیمم: عدم دسترسی به آب
اگر به واسطه پیری یا ناتوانی، یا ترس از دزد و جانور و مانند اینها، یا ـ  653مسأله 

 ای که آب از چاه بکشد، دسترسی به آب نداشته باشد، باید تیمم کند. نداشتن وسیله
نها لزم دارد و اگر برای کشیدن آب از چاه، دلو و ریسمان و مانند ایـ  654مسأله 
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مجبور است بخرد یا کرایه نماید، اگرچه قیمت آن چند برابر معمول باشد باید تهیه کند. و 
قدری پول  همچنین است اگر آب را به چندین برابر قیمتش بفروشند، ولی اگر تهیه آنها به

 خواهد که نسبت به حال او ضرر دارد، واجب نیست تهیه نماید. می
اچار شود که برای تهیه آب قرض کند، باید قرض نماید. ولی اگر نـ  655مسأله 
 تواند قرض خود را بدهد، واجب نیست قرض کند. داند یا گمان دارد که نمی کسی که می
 اگر کندن چاه مشّقت زیادی ندارد، باید برای تهیه آب چاه بکند.ـ  656مسأله 
 ید قبول کند.اگر کسی مقداری آب بی مّنت به او ببخشد، باـ  657مسأله 

 
 سّوم از موارد تیمم: ترس از استعمال آب

اگر استعمال آب موجب مرگ او باشد، یا از استعمال آن مرض یا ـ  658مسأله 
عیبی در او پیدا شود، یا مرضش طول بکشد یا شّدت کند، یا به سختی معالجه شود، باید 

مثل اینکه آب را گرم کند، طوری برطرف کند،  تیمم نماید. ولی اگر بتواند ضرر آب را به
 باید این کار را بکند و وضو بگیرد، و در مواردی که غسل لزم است غسل کند.

لزم نیست یقین کند که آب برای او ضرر دارد، بلکه اگر احتمال ـ  659مسأله 
 ضرر بدهد، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد، باید تیمم کند.

یقین یا احتمال ضرر، تیمم کند و پیش از نماز بفهمد اگر به واسطه ـ  661مسأله 
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 

 موجب نگرانی روحی باشد، که تحملش مشکل است.
کسی که یقین داشته آب برایش ضرر ندارد، چنانچه غسل کند یا ـ  661ه مسأل

 وضو بگیرد و بعد بفهمد که آب برای او ضرر داشته، وضو و غسل او باطل است.
 

 چهارم از موارد تیمم: حرج و مشقت
اگر تهیه کردن آب یا استعمال آن برای او حرج و مشقتی داشته باشد ـ  662مسأله 



 127  .....................................................................................................  یممموارد ت/  احکام طهارت

تواند تیمم کند. ولی اگر تحمل کند و وضو بگیرد و یا  شود، می نمی که معموًل تحمل
 غسل کند، وضو و غسل او صحیح است.

 
 پنجم از موارد تیمم: نیاز به آب برای رفع تشنگی

اگر به آب برای رفع تشنگی نیاز باشد باید تیمم نماید، و جواز تیمم به ـ  663مسأله 
 این جهت در دو صورت است:

ر آب را در وضو یا غسل صرف نماید خودش فعاًل یا بعدًا به تشنگی که آنکه اگـ  1
 شود، یا تحّملش مشّقت زیادی دارد مبتال خواهد شد. باعث تلف یا مرضش می

اند بترسد هرچند از نفوس محترمه  آنکه بر غیر خود از کسانی که به او وابستهـ  2
چه از جهت عالقه شدید باشد، یا نباشد، اگر شئون زندگی او برایش اهمیت داشته باشد 

از این جهت که تلف شدن او ضرر مالی برایش دارد، یا رعایت حال او عرفًا لزم باشد 
 مانند دوست و همسایه.

در غیر این دو صورت هم تشنگی ممکن است مجوز تیمم باشد، ولی نه از این جهت، 
مطمئنًا موجب حرج بر  تابی او 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 
که با آب  تواند اند بخواهد، می بخواند. ولی چنانچه آب را برای کسانی که به او مربوط

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 
نجس اجتناب نداشته باشند، لزم است که آب پاک را در وضو و غسل استعمال نماید. 

ا برای حیوانش یا بچه نابالغ بخواهد، باید آب نجس را به آنان بدهد و همچنین اگر آب ر
 با آب پاک وضو و غسل را انجام دهد.
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 ششم از موارد تیمم: این که وضو یا غسل مزاحم با تکلیفی دیگر شده باشد

 هم یا مساو ی با آن استاکه از آن 
ه اگر با آن کسی که بدن یا لباسش نجس است و کمی آب دارد کـ  665مسأله 

ماند، در این صورت باید  وضو بگیرد یا غسل کند، برای آب کشیدن بدن یا لباس او نمی
بدن یا لباس را آب بکشد و با تیمم نماز بخواند. ولی اگر چیزی نداشته باشد که بر آن 
 تیمم کند، باید آب را به مصرف وضو یا غسل برساند و با بدن یا لباس نجس نماز بخواند.

اگر غیر از آب یا ظرفی که استعمال آن حرام است آب یا ظرف دیگری ـ  666 مسأله
ندارد، مثاًل آب یا ظرفش غصبی است و غیر از آن آب و ظرف دیگری ندارد، باید بجای 

 وضو و غسل تیمم کند.
 

 هفتم از موارد تیمم: تنگی وقت
ل کند، تمام قدری تنگ باشد که اگر وضو بگیرد یا غس هرگاه وقت بهـ  667مسأله 

 شود، باید تیمم کند. نماز یا مقداری از آن بعد از وقت خوانده می
قدری تأخیر بیندازد که وقت وضو یا غسل نداشته  اگر عمدًا نماز را بهـ  668مسأله 

باشد، معصیت کرده ولی نماز او با تیمم صحیح است، اگرچه احتیاط مستحب آن است 
 که قضای آن نماز را بخواند.

کسی که شک دارد که اگر وضو بگیرد یا غسل کند وقت برای نماز ـ  669 مسأله
 ماند یا نه، باید تیمم نماید. او می

توانسته  کسی که به واسطه تنگی وقت تیمم کرده، و بعد از نماز میـ  671مسأله 
اش تیمم باشد،  وضو بگیرد و نگرفته تا آبی که داشته از دستش رفت، در صورتی که وظیفه

 برای نمازهای بعدی دوباره تیمم نماید، اگرچه تیمم خود را نشکسته باشد. باید
کسی که آب دارد، اگر به واسطه تنگی وقت با تیمم مشغول نماز شود ـ  671مسأله 

اش تیمم باشد لزم نیست  و در بین نماز آبی که داشته از دستش برود، چنانچه وظیفه



 121  .....................................................................  است یحبا آنها صح یممکه ت یزهاییچ/  احکام طهارت

 چه بهتر است. برای نمازهای بعدی دوباره تیمم کند، گر
تواند وضو بگیرد یا غسل کند و  قدری وقت دارد که می اگر انسان بهـ  672مسأله 

ـ بخواند، باید غسل کند یا وضو  مثل اقامه و قنوت نماز را بدون کارهای مستحّبی آن ـ
اندازه سوره هم وقت  بگیرد و نماز را بدون کارهای مستحّبی آن بجا آورد، بلکه اگر به

 ید غسل کند یا وضو بگیرد و نماز را بدون سوره بخواند.ندارد با
 

 ی که تیمم با آنها صحیح استیچیزها

تیمم با خاک و ریگ، و کلوخ و سنگ صحیح است، ولی احتیاط ـ  673مسأله 
مستحب آن است که اگر خاک ممکن باشد، با چیز دیگر تیمم نکند، و اگر خاک نباشد، 

ن صدق کند. و اگر ممکن نباشد، با کلوخ، و اگر ممکن با ماسه بسیار نرمی که خاک بر آ
 نباشد با ریگ، و چنانچه ریگ و کلوخ هم نباشد، با سنگ تیمم نماید.

تیمم با سنگ گچ و سنگ آهک صحیح است، و همچنین تیمم با ـ  674مسأله 
قدری باشد که  شود چنانچه به گرد و غباری که روی فرش و لباس و مانند اینها جمع می

نظر عرف خاک نرم محسوب شود، صحیح است، اگرچه احتیاط مستحب آن است که  در
ـ در حال اختیار  بنا بر احتیاط مستحب در حال اختیار با آن تیمم ننمایند. و همچنین ـ

 با گچ و آهک پخته و آجر پخته و با سنگ معدن مثل سنگ عقیق تیمم ننمایند.
پیدا نشود، باید با ِگل تیمم کند، و اگر خاک و ریگ و کلوخ و سنگ ـ  675مسأله 

اگر ِگل هم پیدا نشد، باید بر روی فرش یا لباس و مانند اینها که گرد و غبار در لی آنها 
باشد، یا آنکه بر روی آنها نشسته ولی به مقداری نیست که از نظر عرف خاک  می

حب آن است محسوب شود، تیمم کند. و اگر هیچ یک از اینها پیدا نشود، احتیاط مست
 که نماز را بدون تیمم بخواند، ولی واجب است بعدًا قضای آن را بجا آورد.

اگر بتواند با تکاندن فرش و مانند آن خاک تهیه کند، تیمم با چیز گرد ـ  676مسأله 
آلود باطل است. و همچنین اگر بتواند ِگل را خشک کند و از آن خاک تهیه نماید، تیمم 

 باشد. به ِگل باطل می
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کسی که آب ندارد اگر برف یا یخ داشته باشد، چنانچه ممکن است ـ  677مسأله 
باید آن را آب کند و با آن وضو بگیرد یا غسل نماید. و اگر ممکن نیست و چیزی هم که 
تیمم با آن صحیح است ندارد، لزم است نماز خود را در خارج وقت قضا نماید، و بهتر 

وضو یا غسل را نمناک کند، و در وضو با رطوبت دست،  آن است که با برف یا یخ اعضاء
سر و پاها را مسح نماید. و اگر این هم ممکن نیست با یخ یا برف، تیمم نماید، و در وقت 

 نیز نماز را بخواند. و در هر دو صورت قضا لزم است.
اگر با خاک و ریگ، چیزی مانند کاه که تیمم به آن باطل است ـ  678مسأله 

قدری کم باشد که در خاک یا  تواند به آن تیمم کند. ولی اگر آن چیز به ود، نمیمخلوط ش
 ریگ از بین رفته حساب شود، تیمم با آن خاک و ریگ صحیح است.

اگر چیزی ندارد که بر آن تیمم کند، چنانچه ممکن است باید به ـ  679مسأله 
 خریدن و مانند آن تهیه نماید.

گلی صحیح است، و احتیاط مستحب آن است که با تیمم با دیوار ـ  681مسأله 
 بودن زمین یا خاک خشک، با زمین یا خاک نمناک تیمم نکند.

و بنا بر احتیاط  کند باید شرعًا پاک باشد، ـ چیزی که بر آن تیمم میـ  681مسأله 
ـ عرفًا نیز پاکیزه باشد، یعنی آلوده به چیزی که موجب تنفر است نباشد. و اگر  واجب

پاکی که تیمم به آن صحیح است ندارد، نماز بر او واجب نیست ولی باید قضای آن را چیز 
بجا آورد، و بهتر آن است که در وقت نیز نماز بخواند. مگر در موردی که نوبت به فرش 
گرد آلود و مانند آن رسیده است که اگر نجس باشد احتیاط واجب آن است که به آن تیمم 

 دًا هم قضا کند.کند و نماز بخواند و بع
اگر یقین داشته باشد که تیمم به چیزی صحیح است و با آن تیمم ـ  682مسأله 

نماید، بعد بفهمد تیمم با آن باطل بوده، نمازهایی را که با آن تیمم خوانده باید دوباره 
 بخواند.

کند باید غصبی نباشد، پس اگر با خاک  چیزی که بر آن تیمم میـ  683مسأله 
 کند، تیمم او باطل است. غصبی تیمم
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ها  تیمم در فضای غصبی باطل نیست، پس اگر در ملک خود دستـ  684مسأله 
ها را به پیشانی بکشد، تیمم  اجازه داخل ملک دیگری شود و دست را به زمین بزند و بی

 باشد، اگرچه گناه کرده است. او صحیح می
ده یا غفلت داشته باشد، تیمم با چیز غصبی در حالی که فراموش کرـ  685مسأله 

صحیح است. ولی اگر چیزی را خودش غصب کند و فراموش کند که غصب کرده، 
 صحت تیمم او با آن چیز محل اشکال است.

کسی که در جای غصبی حبس است، اگر آب و خاک آن هر دو ـ  686مسأله 
 غصبی است، باید با تیمم نماز بخواند.

ـ باید گردی داشته  بنا بر احتیاط لزم، کند ـ چیزی که با آن تیمم میـ  687مسأله 
باشد که به دست بماند، و بعد از زدن دست بر آن نباید دست را به شّدت بتکاند که همه 

 گرد آن بریزد.
زار که نمک روی آن را  تیمم با زمین گود و خاک جاده، و زمین شورهـ  688مسأله 

 باشد باطل است. نگرفته مکروه است، و اگر نمک روی آن را گرفته
 

 دستور تیمم بدل از وضو یا غسل

 در تیمم بدل از وضو یا غسل، سه چیز واجب است:ـ  689مسأله 
و بنا بر  زدن یا گذاشتن کف دو دست بر چیزی که تیمم با آن صحیح است، ـ اّول:

 ـ این کار در دو کف باید با هم انجام گیرد. احتیاط لزم
روید تا ابروها  تمام پیشانی از جایی که موی سر می کشیدن کف هر دو دست به دّوم:

ـ و احتیاط مستحب  بنا بر احتیاط واجب، و بالی بینی، و همچنین دو طرف پیشانی ـ
 ها روی ابروها هم کشیده شود. آن است که دست

کشیدن کف دست چپ به تمام پشت دست راست، و کشیدن کف دست راست  سّوم:
یاط واجب آن است که ترتیب بین دست راست و دست به تمام پشت دست چپ. و احت

 چپ رعایت شود.



 توضیح المسائل  ...................................................................................................................  132

 گونه که در وضو گذشت. و لزم است تیمم با نیت و به قصد قربت انجام دهد همان
احتیاط مستحب آن است که تیمم را چه بدل از وضو باشد چه بدل از ـ  691مسأله 

ن بزند و به پیشانی و پشت ها را به زمی غسل، به این ترتیب بجا آورد: یک مرتبه دست
 ها را مسح نماید. ها بکشد، و یک مرتبه دیگر به زمین بزند و پشت دست دست

 
 احکام تیمم

ها را مسح نکند، تیمم  اگر مختصری هم از پیشانی یا پشت دستـ  691مسأله 
باطل است، چه عمدًا مسح نکند، یا مسأله را نداند، یا فراموش کرده باشد، ولی دّقت 

ها مسح شده کافی  قدر که بگویند تمام پیشانی و پشت دست هم لزم نیست و همین زیاد
 است.

اگر یقین نکند که تمام پشت دست را مسح کرده، باید برای اینکه ـ  692مسأله 
 یقین کند، مقداری بالتر از مچ را هم مسح نماید، ولی مسح بین انگشتان لزم نیست.

ـ باید از بال به پائین مسح  بنا بر احتیاط ها را ـ پیشانی و پشت دستـ  693مسأله 
قدری فاصله دهد که  نماید، و کارهای آن را باید پشت سر هم بجا آورد، و اگر بین آنها به

 کند، باطل است. نگویند تیمم می
در نیت، لزم نیست معین کند که تیمم او بدل از غسل است یا بدل ـ  694مسأله 

طوری هر یک از آنها را  که باید دو تیمم انجام دهد لزم است به از وضو، ولی در مواردی
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 دست در تیمم لزم نیست پیشانی و کف دستـ  695مسأله 

 باشد، گر چه بهتر است.
ها انگشتر را از دست بیرون  انسان باید هنگام مسح کشیدن بر دستـ  696مسأله 

ها مانعی باشد، مثاًل چیزی به آنها  ها یا در کف دست آورد، و اگر در پیشانی یا پشت دست
 چسبیده باشد، باید برطرف نماید.
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ارچه یا چیز دیگری را که ها زخم است و پ اگر پیشانی یا پشت دستـ  697مسأله 
تواند باز کند، باید دست را روی آن بکشد، و نیز اگر کف دست زخم باشد  بر آن بسته نمی

و پارچه یا چیز دیگری را که بر آن بسته نتواند باز کند، باید دست را با همان پارچه به 
اگر ها بکشد. ولی  چیزی 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.
ها به مقدار متعارف مو داشته باشد اشکال  اگر پیشانی و پشت دستـ  698مسأله 

 ندارد، ولی اگر موی سر روی پیشانی آمده باشد باید آن را عقب بزند.
ها مانعی  ستها یا پشت د اگر احتمال دهد که در پیشانی و کف دستـ  699مسأله 

هست، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد، باید جستجو نماید تا یقین یا اطمینان 
 کند که مانعی نیست.

تواند به تنهائی تیمم کند، باید از  اگر وظیفه او تیمم است و نمیـ  711مسأله 
سپس  های او را بر چیزی که تیمم با آن صحیح است بزند، و 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

تیمم دهد. و اگر ممکن نباشد باید نائب، دست خود را به چیزی که تیمم با آن صحیح 
بنا بر احتیاط  های او بکشد، و در این دو صورت ـ نی و پشت دستاست بزند و به پیشا

 ـ باید هر دو نیت تیمم را نمایند، ولی در صورت اّول نیت خود مکلف کافی است. لزم
اگر در بین تیمم شک کند که قسمتی از آن را فراموش کرده یا نه، ـ  711مسأله 

و اگر نگذشته باید آن قسمت را بجا چنانچه از محّل آن گذشته، به شک خود اعتنا نکند، 
 آورد.

اگر بعد از مسح دست چپ شک کند که درست تیمم کرده یا نه، تیمم ـ  712مسأله 
او صحیح است، و چنانچه شک او در مسح دست چپ باشد لزم است آن را مسح کند، 

ست مگر آنکه عرفًا از تیمم فارغ شده باشد. مثل اینکه در عملی که مشروط به طهارت ا
 داخل شده و یا موالت فوت شده باشد.
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اش تیمم است، چنانچه از برطرف شدن عذرش در  کسی که وظیفهـ  713مسأله 
تمام وقت نماز مأیوس باشد، و یا احتمال دهد اگر تیمم را به تأخیر بیندازد نتواند در وقت 

گر یا مستحّبی تواند قبل از وقت نماز تیمم کند. و اگر برای کار واجب دی تیمم کند، می
 تواند با همان تیمم نماز بخواند. تیمم کند و تا وقت نماز عذر او باقی باشد می

اش تیمم است، اگر بداند تا آخر وقت عذر او باقی  کسی که وظیفهـ  714مسأله 
تواند با تیمم نماز بخواند،  ماند یا از برطرف شدن آن مأیوس باشد، در وسعت وقت می می

شود باید صبر کند و با وضو یا غسل نماز  ا آخر وقت عذر او برطرف میولی اگر بداند ت
تواند تا وقتی که  بخواند، بلکه اگر از برطرف شدن آن تا آخر وقت مأیوس نباشد نمی

مأیوس نشده تیمم کند و نماز بخواند، مگر آنکه احتمال دهد که اگر زودتر با تیمم نماز 
 مم نماز بخواند.نخواند نتواند تا آخر وقت حتی با تی

تواند وضو بگیرد یا غسل کند، اگر مأیوس از برطرف  کسی که نمیـ  715مسأله 
تواند نمازهای قضای خود را با تیمم بخواند، ولی اگر بعدًا عذرش  شدنش باشد، می

برطرف شد احتیاط واجب آن است که دوباره آنها را با وضو یا غسل بجا آورد، و اگر 
تواند برای نمازهای قضا  ـ نمی بنا بر احتیاط لزم عذرش نباشد ـمأیوس از برطرف شدن 

 تیمم کند.
تواند وضو بگیرد یا غسل کند، جایز است نمازهای  کسی که نمیـ  716مسأله 

روز با تیمم بخواند، ولی اگر مأیوس  های شبانه مستحّبی را که وقت معین دارد مثل نافله
شود احتیاط لزم آن است که آنها را در اّول  رف مینباشد که تا آخر وقت آنها عذر او برط

تواند با تیمم  وقتشان بجا نیاورد. و اما نمازهای مستحبی که وقت معین ندارد مطلقًا می
 بخواند.

، اگر بعد از غسل و تیمم نمایدکند ای  کسی که احتیاطًا غسل جبیرهـ  717مسأله 
ز او سر بزند مثاًل بول کند، برای و تیمم نماز بخواند و بعد از نماز حدث اصغری ا

نمازهای بعد باید وضو بگیرد، و چنانچه حدث پیش از نماز باشد، برای آن نماز نیز باید 
 وضو بگیرد.
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اگر به واسطه نداشتن آب یا عذر دیگری تیمم کند، بعد از برطرف ـ  718مسأله 
 شود. شدن عذر، تیمم او باطل می

کند، تیمم بدل از وضو را هم باطل  باطل میچیزهایی که وضو را ـ  719مسأله 
 نماید. نماید، تیمم بدل از غسل را هم باطل می کند، و چیزهایی که غسل را باطل می می

تواند غسل کند، اگر چند غسل بر او واجب باشد جایز  کسی که نمیـ  711مسأله 
ک از آنها است یک تیمم بدل از آنها بنماید، و احتیاط مستحب آن است که بدل هر ی

 یک تیمم نماید.
تواند غسل کند، اگر بخواهد عملی را که برای آن غسل  کسی که نمیـ  711مسأله 

تواند وضو بگیرد و  واجب است انجام دهد، باید بدل از غسل تیمم نماید. و کسی که نمی
 بخواهد عملی را که برای آن وضو واجب است انجام دهد، باید بدل از وضو تیمم نماید.

اگر بدل از غسل جنابت تیمم کنند، لزم نیست برای نماز وضو ـ  712أله مس
های دیگر باشد اگرچه در این صورت، احتیاط  بگیرد. و همچنین اگر بدل از غسل

مستحب آن است که وضو هم بگیرد؛ و اگر نتواند وضو بگیرد، تیمم دیگری هم بدل از 
 وضو بنماید.
کند برای  کند و بعد کاری که وضو را باطل میاگر بدل از غسل تیمم ـ  713مسأله 

او پیش آید، چنانچه برای نمازهای بعد نتواند غسل کند، باید وضو بگیرد. و احتیاط 
 تواند وضو بگیرد باید بدل از آن تیمم کند. مستحب آن است که تیمم نیز بکند، و اگر نمی

کند، تا تیمم و  اش تیمم است اگر برای کاری تیمم کسی که وظیفهـ  714مسأله 
تواند بجا آورد. ولی  عذر او باقی است، کارهایی را که باید با وضو یا غسل انجام داد، می

اگر عذرش تنگی وقت بوده، یا با داشتن آب برای نماز میت یا خوابیدن تیمم کرده، فقط 
 تواند انجام دهد. کارهایی را که برای آن تیمم نموده می

بهتر است نمازهایی را که انسان با تیمم خوانده، قضا در چند مورد ـ  715مسأله 
 نماید:

آنکه از استعمال آب ترس داشته و عمدًا خود را جنب کرده و با تیمم نماز خوانده  اّول:
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 است.
کند و عمدًا خود را جنب کرده و با  دانسته یا گمان داشته که آب پیدا نمی آنکه می دّوم:

 تیمم نماز خوانده است.
که تا آخر وقت عمدًا در جستجوی آب نرود و با تیمم نماز بخواند و بعد آن سّوم:

 شد. کرد آب پیدا می بفهمد که اگر جستجو می
 آنکه عمدًا نماز را تأخیر انداخته و در آخر وقت با تیمم نماز خوانده است. چهارم:
ریخته و با  شود و آبی را که داشته دانسته یا گمان داشته که آب پیدا نمی آنکه میپنجم: 

 تیمم نماز خوانده است.



 
 
 

 احکام نماز
های دیگر  نماز بهترین اعمال دینی است که اگر قبول درگاه خداوند عالم شود، عبادت

طور که اگر  شود. و همان شود، و اگر پذیرفته نشود اعمال دیگر هم قبول نمی هم قبول می
ماند، نمازهای  رک در بدنش نمیروزی پنج نوبت در نهر آبی شستشو کند، چ انسان شبانه

کند. و سزاوار است که انسان نماز را در اّول وقت  گانه هم انسان را از گناهان پاک می پنج
خواند،  بخواند، و کسی که نماز را پست و سبک شمارد مانند کسی است که نماز نمی

آن را سبک آله فرمود: کسی که به نماز اهمیت ندهد و   پیغمبر اکرم صلی الله علیه و
شمارد سزاوار عذاب آخرت است. روزی حضرت در مسجد تشریف داشتند، مردی وارد 
و مشغول نماز شد، و رکوع و سجودش را خوب بجا نیاورد، حضرت فرمودند: اگر این 

 طور است از دنیا برود، به دین من از دنیا نرفته است. مرد در حالی که نمازش این
زدگی نماز نخواند، و در حال نماز به  به عجله و شتاب پس انسان باید مواظب باشد که

گوید،  یاد خدا و با خضوع و خشوع و وقار باشد، و متوجه باشد که با چه کسی سخن می
و خود را در مقابل عظمت و بزرگی خداوند عالم بسیار پست و ناچیز ببیند، و اگر انسان 

شود، چنانکه در حال نماز  خبر می بی در موقع نماز کاماًل به این مطلب توجه کند، از خود
تیر را از پای مبارک امیر المؤمنین علی علیه السالم بیرون کشیدند و آن حضرت متوجه 
نشدند. و نیز باید نمازگزار توبه و استغفار نماید و گناهانی را که مانع قبول شدن نماز 

ن خمس و زکات، است، مانند حسد، کبر، غیبت، خوردن حرام، آشامیدن مسکرات، نداد
و بلکه هر معصیتی را ترک کند. و همچنین سزاوار است کارهایی را که ثواب نماز را کم 

آلودگی، و خودداری از بول به نماز نایستد، و در  کند بجا نیاورد، مثاًل در حال خواب می
مثاًل  کند بجا آورد، موقع نماز به آسمان نگاه نکند، و کارهایی را که ثواب نماز را زیاد می

انگشتر عقیق به دست کند، و لباس پاکیزه بپوشد، و شانه و مسواک کند، و خود را 
 خوشبو نماید.
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 نمازهای واجب

 نمازهای واجب شش است:
 نمازهای روزانه.اّول: 
 نماز آیات.دّوم: 

 نماز میت.سّوم: 
 نماز طواف واجب خانه کعبه.چهارم: 
 ـ است. بنا بر احتیاط واجب تر ـ نماز قضای پدر که بر پسر بزرگپنجم: 
شود، و نماز جمعه  نمازی که به واسطه اجاره و نذر و قَسم و عهد واجب میششم: 

 از نمازهای روزانه است.
 

 نمازهای واجب روزانه

نمازهای واجب روزانه پنج است: ظهر و عصر، هرکدام چهار رکعت. مغرب، سه 
 رکعت. عشا، چهار رکعت. صبح، دو رکعت.

شود دو  در سفر باید نمازهای چهار رکعتی را با شرایطی که گفته میـ  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 (1)
شش ساعت از طلوع آفتاب، ظهر شرعی است. و اگر روز سیزده ساعت باشد، پس از گذشتن شش 

از طلوع آفتاب، ظهر شرعی است. و ظهر شرعی که عبارت از گذشتن نصف از طلوع ساعت و نیم 
آفتاب تا غروب آن است، در بعضی از مواقع سال، به افق تهران چند دقیقه پیش از ساعت دوازده به 

 .ساعت ظهر کوک و گاهی چند دقیقه بعد از ساعت دوازده است
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است، ولی چنانچه نماز عصر را عمدًا قبل از نماز ظهر بخوانند باطل است، مگر اینکه از 
بیش از آوردن یک نماز مجال نباشد، که در این فرض اگر کسی تا این موقع  آخر وقت

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 صحیح است و 

ما »حتیاط مستحب آن است که چهار رکعت دّوم را به قصد باید نماز ظهر را بخواند، و ا
 بجا آورد.« الذّمه فی

اگر پیش از خواندن نماز ظهر، سهوًا مشغول نماز عصر شود و در بین ـ  718مسأله 
نماز بفهمد اشتباه است، باید نیت را به نماز ظهر برگرداند، یعنی نیت کند که آنچه تا حال 

خوانم همه نماز ظهر باشد، و بعد از آنکه نماز  م و آنچه بعد میام و آنچه را مشغول خوانده
 را تمام کرد نماز عصر را بخواند.

 
 نماز جمعه و احکام آن

نماز جمعه مانند نماز صبح دو رکعت است، با این تفاوت که در نماز ـ  719مسأله 
ین معنی جمعه دو خطبه قبل از نماز لزم است. و نماز جمعه واجب تخییری است، به ا

در صورتی که شرایطش  که مکلف در روز جمعه مخیر است که نماز جمعه را بخواند ـ
ـ یا نماز ظهر بجا آورد، و اگر نماز جمعه را بجا آورد، کفایت از ظهر  موجود باشد

 کند. می
 و واجب شدن نماز جمعه چند شرط دارد:

است، و وقتش اّول داخل شدن وقت، و آن عبارت از زوال آفتاب، یعنی ظهر اّول: 
عرفی زوال است، پس هرگاه از این وقت نماز جمعه را تأخیر انداخت، وقتش تمام شده و 

 نماز ظهر را باید بجا آورد.
شماره افراد، و آن پنج نفر است با امام، و هرگاه پنج نفر از مسلمانان جمع دّوم: 

 شود. نشوند نماز جمعه واجب نمی
امامت، از عدالت و غیر آن از چیزهایی که در امام بودن امام جامع شرایط 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:
جماعت بودن، پس فرادی صحیح نیست، و هرگاه مأموم قبل از رکوع رکعت اّول: 

خواند و نماز  کند و یک رکعت دیگر را فرادی می به امام برسد اقتدا می دّوم نماز جمعه
بنا بر احتیاط  اش صحیح است. و اگر در رکوع رکعت دّوم امام را درک کند ـ جمعه
 تواند به این نماز جمعه اکتفا کند و باید نماز ظهر را بجا آورد. ـ نمی واجب

در خطبه اّول حمد و ثنای الهی را گفته خواندن امام دو خطبه پیش از نماز، که  دّوم:
و توصیه به تقوا و پرهیزگاری شود و یک سوره کوتاه از قرآن بخواند، و در خطبه دّوم باز 
هم حمد و ثنای الهی را بجا آورده و بر پیغمبر اکرم و ائمه مسلمین صلوات فرستاده و 

آمرزش( کند. و احتیاط مستحب آن است که برای مؤمنین و مؤمنات استغفار )طلب 
لزم است خطبه پیش از نماز باشد، پس اگر نماز را پیش از دو خطبه شروع کرد صحیح 
نخواهد بود، و خواندن خطبه پیش از ظهر اشکال دارد. و لزم است کسی که خطبه را 

خواند هنگام خطبه ایستاده باشد، پس هرگاه خطبه را نشسته بخواند صحیح نخواهد  می
است بین دو خطبه قدری بنشیند، و لزم است نشستن مختصر و خفیف  بود. و نیز لزم

باشد. و لزم است امام جماعت خودش خطبه را بخواند، و حمد و ثنای الهی و صلوات 
ـ باید به عربی باشد، و در مازاد بر آن  بنا بر احتیاط بر پیغمبر اکرم و ائمه مسلمین ـ

ن زبان عربی را ندانند احتیاط لزم آن است عربیت معتبر نیست، بلکه اگر بیشتر حاضری
 که توصیه به تقوا به زبان حاضرین باشد.

آنکه مسافت بین دو نماز جمعه کمتر از یک فرسخ نباشد، بنابراین اگر نماز سّوم: 
جمعه دیگری در مسافت کمتر از یک فرسخ برپا شود چنانچه با هم شروع شوند هر دو 

الحرام باشد  ةر از دیگری شروع شود هرچند به تکبیرشوند، و اگر یکی زودت باطل می
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، 
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جمعه در صورتی مانع از نماز بجا آوردن نماز ظهر واجب نخواهد بود. و برپا نمودن نماز 
الشرایط باشد و در غیر این  شود که خود صحیح و جامع جمعه دیگر در مسافت مزبور می

 صورت مانع نخواهد بود.
اش  ای که دارای شرایط است برپا شود اگر برپاکننده هرگاه نماز جمعهـ  721مسأله 

ت، و در غیر این صورت امام علیه السالم یا نماینده خاص او باشد، حضورش واجب اس
 واجب نیست. و در صورت اّول نیز بر چند گروه واجب نیست:

 زنان.اّول: 
 بردگان.دّوم: 

اش تمام باشد، مثل مسافری که قصد  مسافران، هرچند مسافری که وظیفهسّوم: 
 اقامت نموده باشد.

 بیماران، نابینایان، و افراد پیر.چهارم: 
 محل نماز جمعه بیش از دو فرسخ شرعی باشد. افرادی که فاصله آنان تاپنجم: 
افرادی که حضور آنان در نماز جمعه به علت باران یا سرمای شدید و مانند آن ششم: 

 سخت و دشوار باشد.
کسی که حضور نماز جمعه بر او واجب است اگر بجای آن نماز ظهر ـ  721مسأله 

 بخواند، نمازش صحیح است.
 

 
 عهاحکامی چند درباره نماز جم

بنا بر آنچه گذشت که نماز جمعه در زمان غیبت واجب تعیینی نیست، جایز است ـ  1
 در اّول وقت مبادرت به نماز ظهر شود.

هنگامی که امام مشغول خطبه خواندن است مکروه است، مگر  صحبت کردنـ  2
 .ـ جایز نیست بنا بر احتیاط آنکه مانع از گوش دادن به خطبه باشد که در این صورت ـ

ـ واجب است، ولی کسانی که معنای  بنا بر احتیاط گوش دادن به دو خطبه ــ  3
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 فهمند گوش دادن بر آنها واجب نیست. خطبه را نمی
 حضور در وقت خطبه امام، واجب نیست.ـ  4

 
 وقت نماز مغرب و عشا

اگر انسان شک در غروب آفتاب داشته باشد و احتمال بدهد پشت ـ  722مسأله 
شده باشد، باید قبل از اینکه سرخی طرف مشرق  ها یا درختان مخفی ساختمانها یا  کوه

ـ از بالی سر انسان بگذرد، نماز مغرب را بجا  شود که بعد از غروب آفتاب پیدا می ـ
ـ باید تا وقت مذکور صبر  بنا بر احتیاط واجب نیاورد. و اگر شک هم نداشته باشد ـ

 کند.
شب امتداد دارد،  عشا برای شخص مختار تا نیمه وقت نماز مغرب وـ  723مسأله 

که یا از روی فراموشی یا به سبب خواب یا حیض و مانند  و اما برای شخص مضطر ـ
ـ وقت نماز مغرب و عشا تا طلوع فجر ادامه دارد.  شب نخوانده اینها نماز را پیش از نیمه

یعنی نماز عشا در  ولی در هر صورت در حال التفات، ترتیب بین آن دو معتبر است،
صورتی که با التفات، قبل از نماز مغرب خوانده شود باطل است، مگر اینکه از وقت بیش 
از مقدار اداء نماز عشا نمانده باشد که در این صورت لزم است نماز عشا را قبل از نماز 

 مغرب بخواند.
د و بعد از اگر کسی اشتباهًا نماز عشا را پیش از نماز مغرب بخوانـ  724مسأله 

 نماز ملتفت شود نمازش صحیح است، و باید نماز مغرب را بعد از آن بجا آورد.
اگر پیش از خواندن نماز مغرب، سهوًا مشغول نماز عشا شود و در ـ  725مسأله 

بین نماز بفهمد که اشتباه کرده، چنانچه به رکوع رکعت چهارم نرفته است باید نیت را به 
نماز را تمام کند و بعد نماز عشا را بخواند، و اگر به رکوع رکعت نماز مغرب برگرداند و 

 تواند نماز عشا را تمام کرده و بعد نماز مغرب را بجا آورد. چهارم رفته است می
ـ  همچنان که گذشت آخر وقت نماز عشا برای شخص مختار ــ  726مسأله 

 نصف شب است. و شب از اّول غروب است تا طلوع فجر.
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بنا بر  اگر از روی اختیار نماز مغرب یا عشا را تا نصف شب نخواند ــ  727مسأله 
ـ باید تا قبل از اذان صبح بدون اینکه نیت اداء و قضاء کند آن نماز را بجا  احتیاط واجب

 آورد.
 

 وقت نماز صبح

ای رو به بال حرکت  نزدیک اذان صبح از طرف مشرق، سفیدهـ  728مسأله 
اّول گویند. موقعی که آن سفیده پهن شد فجر دّوم، و اّول وقت نماز کند که آن را فجر  می

 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 داخل  موقعی انسان میـ  729مسأله 
د، بلکه به اذان و به خبر شخصی شده است، یا دو مرد عادل به داخل شدن وقت خبر دهن

کند چنانچه موجب اطمینان شود نیز  که مکلف بداند شدیدًا مراعات دخول وقت را می
 توان اکتفا نمود. می

اگر به واسطه مانع شخصی مانند نابینایی یا در زندان بودن نتواند در ـ  731مسأله 
به تأخیر بیندازد تا یقین یا  اّول وقِت نماز به داخل شدِن وقت یقین کند، باید نماز را

ـ اگر مانع  بنا بر احتیاط لزم اطمینان کند که وقت داخل شده است. و همچنین است ـ
 از یقین به داخل شدن وقت از موانع عمومی از قبیل ابر و غبار و مانند اینها باشد.

 های گذشته برای انسان ثابت شود که وقت نماز اگر 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 
اگر در بین نماز بفهمد وقت داخل شده، یا بعد از نماز بفهمد که در بین نماز وقت داخل 

 حیح است.شده بود، نماز او ص
اگر انسان ملتفت نباشد که باید با یقین به داخل شدن وقت، مشغول ـ  732مسأله 
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نماز شود چنانچه بعد از نماز بفهمد که تمام نماز را در وقت خوانده، نماز او صحیح 
است. و اگر بفهمد نماز را پیش از وقت خوانده، یا نفهمد که در وقت خوانده یا پیش از 

است. بلکه اگر بعد از نماز بفهمد که در بین نماز وقت داخل شده وقت، نمازش باطل 
 است، باید دوباره آن نماز را بخواند.

اگر یقین کند وقت داخل شده و مشغول نماز شود، و در بین نماز ـ  733مسأله 
شک کند که وقت داخل شده یا نه، نماز او باطل است. ولی اگر در بین نماز یقین داشته 

داخل شده و شک کند که آنچه از نماز خوانده در وقت بوده یا نه، نمازش  باشد که وقت
 صحیح است.
قدری تنگ است که به واسطه بجا آوردن بعضی از  اگر وقت نماز بهـ  734مسأله 

شود، باید آن مستحب را  کارهای مستحب نماز، مقداری از آن بعد از وقت خوانده می
اندن قنوت مقداری از نماز بعد از وقت خوانده بجا نیاورد، مثاًل اگر به واسطه خو

شود، باید قنوت را نخواند. و اگر خواند در صورتی نمازش صحیح است که حداقل  می
 یک رکعت از آن در وقت واقع شده باشد.

اندازه خواندن یک رکعت نماز وقت دارد، باید نماز را به  کسی که بهـ  735مسأله 
 مدًا نماز را تا این وقت تأخیر بیندازد.نیت اداء بخواند، ولی نباید ع

اندازه خواندن پنج  کسی که مسافر نیست، اگر تا غروب آفتاب بهـ  736مسأله 
رکعت نماز وقت دارد، باید نماز ظهر و عصر را به ترتیب بخواند، و اگر کمتر وقت دارد 

اگر تا نصف شب باید اّول نماز عصر را بخواند و بعدًا نماز ظهر را قضا کند. و همچنین 
اندازه خواندن پنج رکعت وقت دارد، باید نماز مغرب و عشا را به ترتیب بخواند، و اگر  به

کمتر وقت دارد باید اّول عشا را بخواند و بعدًا مغرب را بجا آورد، بدون آنکه نیت اداء و 
 قضا کند.

سه اندازه خواندن  کسی که مسافر است، اگر تا غروب آفتاب بهـ  737مسأله 
رکعت نماز وقت دارد، باید نماز ظهر و عصر را به ترتیب بخواند، و اگر کمتر وقت دارد، 

اندازه خواندن  باید اّول عصر را بخواند و بعدًا نماز ظهر را قضا کند، و اگر تا نصف شب به
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چهار رکعت نماز وقت دارد، باید نماز مغرب و عشا را به ترتیب بخواند، و اگر به مقدار 
عت نماز وقت دارد باید اّول نماز عشا را بخواند و بعد مغرب را بجا آورد، تا یک سه رک

رکعت از نماز مغرب را در وقت انجام داده باشد، و اگر کمتر از سه رکعت نماز وقت دارد 
باید اّول عشا را بخواند و بعدًا مغرب را بدون اینکه نیت اداء و قضا کند بجا آورد، و 

ندن عشا معلوم شود که از وقت به مقدار یک رکعت یا بیشتر به نصف چنانچه بعد از خوا
 شب مانده است، باید فورًا نماز مغرب را به نیت اداء بجا آورد.

مستحب است انسان نماز را در اّول وقت آن بخواند، و راجع به آن ـ  738مسأله 
مگر آنکه  تر باشد بهتر است، خیلی سفارش شده است، و هر چه به اّول وقت نزدیک

تأخیر آن از جهتی بهتر باشد، مثاًل کمی صبر کند که نماز را با جماعت بخواند. به شرط 
 آن که وقت فضیلت نگذرد.

هرگاه انسان عذری دارد که اگر بخواهد در اّول وقت نماز بخواند، ـ  739مسأله 
حتمال دهد ناچار است با تیمم نماز بخواند، چنانچه مأیوس از برطرف شدن آن باشد یا ا

تواند در اّول وقت تیمم کند و نماز بخواند، ولی اگر  با تأخیر از تیمم هم عاجز شود می
مأیوس نباشد باید صبر کند تا عذرش برطرف شود یا مأیوس شود، و چنانچه عذر او 

قدری صبر کند که فقط بتواند  برطرف نشد، در آخر وقت نماز بخواند، و لزم نیست به
مانند اذان و اقامه و  از را انجام دهد، بلکه برای مستحّبات نماز نیز ـکارهای واجب نم

تواند تیمم کند و نماز را با آن مستحّبات بجا آورد. و در  ـ اگر وقت دارد می قنوت
عذرهای دیگر غیر از موارد تیمم اگرچه مأیوس نباشد که عذر او برطرف شود جایز است 

در اثناء وقت عذرش برطرف گردد در بعضی موارد اّول وقت نماز بخواند، ولی چنانچه 
 لزم است اعاده نماید.

تواند بدون یاد گرفتن آن را به  داند و نمی کسی که مسائل نماز را نمیـ  741مسأله 
دهد که یکی از  داند و احتمال می طور صحیح انجام دهد، یا شکیات و سهویات را نمی

نگرفتن واجبی را ترک کند، یا حرامی را مرتکب اینها در نماز پیش آید و به واسطه یاد 
شود، باید برای یاد گرفتن اینها نماز را از اّول وقت تأخیر بیندازد، ولی اگر به امید آنکه بر 
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ای  وجه صحیح نماز را انجام دهد در اّول وقت مشغول نماز شود، پس اگر در نماز مسأله
ای که حکم آن را  ح است، و اگر مسألهداند پیش نیاید، نماز او صحی که حکم آن را نمی

دهد به امید آن که وظیفه  داند پیش آید، جایز است به یکی از دو طرفی که احتمال می نمی
او باشد، عمل نماید و نماز را تمام کند، ولی بعد از نماز باید مسأله را بپرسد که اگر 

 نیست. نمازش باطل بوده دوباره بخواند، و اگر صحیح بوده اعاده لزم
کند،  اگر وقت نماز وسعت دارد و طلبکار هم طلب خود را مطالبه میـ  741مسأله 

در صورتی که ممکن است، باید اّول قرض خود را بدهد بعد نماز بخواند، و همچنین 
است اگر کار واجب دیگری که باید فورًا آن را بجا آورد پیش آمد کند، مثاًل ببیند مسجد 

سجد را تطهیر کند بعد نماز بخواند، و چنانچه در هر دو صورت، نجس است، باید اّول م
 اّول نماز بخواند معصیت کرده، ولی نماز او صحیح است.

 
 ی که باید به ترتیب خوانده شودینمازها

انسان باید نماز عصر را بعد از نماز ظهر، و نماز عشا را بعد از نماز ـ  742مسأله 
صر را پیش از نماز ظهر، و نماز عشا را پیش از نماز مغرب بخواند، و اگر عمدًا نماز ع

 مغرب بخواند، باطل است.
اگر به نیت نماز ظهر مشغول نماز شود و در بین نماز یادش بیاید که ـ  743مسأله 

تواند نیت را به نماز عصر برگرداند، بلکه باید نماز را  نماز ظهر را خوانده است، نمی
 طور است در نماز مغرب و عشا. و همینبشکند و نماز عصر را بخواند، 

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

اجزاء نماز را به نیت به نماز عصر برگرداند و نماز را تمام کند، در صورتی که بعضی از 
ظهر نیاورده باشد، یا آنکه اگر آورده است به نیت عصر تدارک کند، ولی اگر آن جزء 
رکعت باشد نماز او در هر صورت باطل است، و همچنین اگر رکوع یا دو سجده از یک 

 ـ باطل است. بنا بر احتیاط لزم رکعت باشد نمازش ـ
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کند که نماز ظهر را خوانده یا نه، باید نماز اگر در بین نماز عصر شک ـ  745مسأله 
قدری کم است که  را به نیت عصر تمام کند و بعدًا نماز ظهر را بجا آورد، ولی اگر وقت به

کند و برای یک رکعت نماز هم وقت باقی نمانده،  بعد از تمام شدن نماز آفتاب غروب می
 لزم نیست که نماز ظهر را قضا کند.

ر نماز عشا شک کند که نماز مغرب را خوانده یا نه، باید به نیت اگر دـ  746مسأله 
قدری کم است که  عشا نماز را تمام کند و بعد نماز مغرب را بجا آورد، ولی اگر وقت به

شود و به مقدار یک رکعت نماز هم وقت باقی  بعد از تمام شدن نماز، وقت تمام می
 نمانده، لزم نیست که نماز مغرب را قضا کند.

اگر در نماز عشا بعد از رسیدن به رکوع رکعت چهارم شک کند که ـ  747مسأله 
نماز مغرب را خوانده یا نه، باید نماز را تمام کند، و بعدًا چنانچه وقت برای نماز مغرب 

 باقی باشد، نماز مغرب را نیز بخواند.
در بین نماز  اگر انسان نمازی را که خوانده احتیاطًا دوباره بخواند وـ  748مسأله 

تواند نیت را به آن نماز  یادش بیاید نمازی را که باید پیش از آن بخواند نخوانده است، نمی
خواند، اگر یادش بیاید نماز ظهر را  برگرداند، مثاًل موقعی که نماز عصر را احتیاطًا می

 تواند نیت را به نماز ظهر برگرداند. نخوانده است، نمی
نیت از نماز قضا به نماز اداء، و از نماز مستحب به نماز برگرداندن ـ  749مسأله 

 واجب جایز نیست.
تواند در بین نماز  اگر وقت نماز اداء وسعت داشته باشد، انسان میـ  751مسأله 

ـ نیت را به نماز قضا برگرداند، ولی باید  چنانچه یادش بیاید که نماز قضا بر ذّمه دارد ـ
مکن باشد، مثاًل اگر مشغول نماز ظهر است در صورتی برگرداندن نیت به نماز قضا م

 تواند نیت را به قضای صبح برگرداند که داخل رکوع رکعت سّوم نشده باشد. می
 

 نمازهای مستحب

نمازهای مستحّبی زیاد است و آنها را نافله گویند، و بین نمازهای ـ  751مسأله 
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رش شده، و آنها در غیر روز جمعه روزی بیشتر سفا های شبانه مستحّبی به خواندن نافله
اند، که هشت رکعت آن نافله ظهر، و هشت رکعت نافله عصر و چهار  سی و چهار رکعت

رکعت نافله مغرب، و دو رکعت نافله عشا، و یازده رکعت نافله شب، و دو رکعت نافله 
ـ باید نشسته  بنا بر احتیاط واجب باشد. و چون دو رکعت نافله عشا را ـ صبح می

شود. ولی در روز جمعه بر شانزده رکعت نافله ظهر و  بخواند، یک رکعت حساب می
شود، و بهتر آن است که تمام بیست رکعت را پیش از زوال  عصر، چهار رکعت اضافه می

 بجا آورد. بجز دو رکعت آن که بهتر است در وقت زوال باشد.
به نیت نافله شب، و از یازده رکعت نافله شب، هشت رکعت آن باید ـ  752مسأله 

دو رکعت آن به نیت نماز شفع، و یک رکعت آن به نیت نماز وتر خوانده شود. و دستور 
 های دعا گفته شده است. کامل نافله شب در کتاب

شود نشسته خواند، هرچند در حال اختیار، و  نمازهای نافله را میـ  753مسأله 
ی بهتر است ایستاده بخواند بجز لزم نیست هر دو رکعت را یک رکعت حساب کند، ول

 ـ باید نشسته خوانده شود. بنا بر احتیاط واجب نافله عشا که ـ
نافله ظهر و عصر را در سفر نباید خواند، و نافله عشا چنانچه به ـ  754مسأله 

 قصد رجاًء خوانده شود مانعی ندارد.
 

 های یومیه وقت نافله

شود، و وقت آن از اّول  ظهر خوانده مینافله نماز ظهر پیش از نماز ـ  755مسأله 
ظهر است، و تا موقعی که ممکن باشد آن را پیش از نماز ظهر خواند، وقت آن ادامه 
دارد، ولی اگر شخصی نافله ظهر را تا موقعی که آن مقدار از سایه شاخص که بعد از ظهر 

وجب باشد سایه یعنی اگر درازای شاخص هفت  اندازه دو هفتم آن شود ـ شود، به پیدا می
ـ تأخیر بیندازد بهتر است که در این موقع نماز ظهر را قبل از نافله  به دو وجب برسد

بخواند، مگر اینکه یک رکعت از نافله را قبل از آن خوانده باشد که در این صورت بهتر 
 تمام کردن نافله است قبل از فریضه.
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شود، و وقت آن تا موقعی  نافله عصر پیش از نماز عصر خوانده میـ  756مسأله 
که ممکن باشد آن را پیش از نماز عصر خواند ادامه دارد، ولی چنانچه شخص نافله عصر 
را تا موقعی که سایه شاخص به چهار هفتم آن برسد تأخیر بیندازد بهتر است که در این 

 موقع نماز عصر را قبل از نافله بخواند، بجز در مورد مذکور در مسأله قبل.
وقت نافله مغرب بعد از تمام شدن نماز مغرب است، و تا وقتی که ـ  757مسأله 

ممکن باشد آن را پس از نماز مغرب در وقت بجا آورد، ولی اگر شخص نافله مغرب را تا 
ـ از  شود که بعد از غروب کردن آفتاب در آسمان پیدا می وقتی که سرخی طرف مغرب ـ

 ن موقع، ابتداء نماز عشا را بخواند.بین برود تأخیر بیندازد، بهتر است در آ
وقت نافله عشا بعد از تمام شدن نماز عشا تا نصف شب است، و ـ  758مسأله 

 بهتر است بعد از نماز عشا بالفاصله خوانده شود.
شود، و وقت آن بعد از  نافله صبح پیش از نماز صبح خوانده میـ  759مسأله 

باشد، و تا وقتی که ممکن است آن را  می گذشتن از وقت نماز شب به مقدار انجام آن
پیش از نماز صبح بجا آورد، وقت آن ادامه دارد، ولی اگر شخص نافله صبح را تا وقتی 
که سرخی طرف مشرق پیدا شود تأخیر بیندازد، بهتر است که در این موقع ابتداًء نماز 

 صبح را بخواند.
شب است، و این گرچه اّول وقت نافله شب بنا بر مشهور نصف ـ  761مسأله 

احوط و بهتر است ولی بعید نیست از اّول شب باشد و تا اذان صبح وقتش ادامه دارد، و 
 بهتر آن است نزدیک اذان صبح خوانده شود.

تواند نماز شب را بدون قصد اداء  اگر هنگام طلوع فجر بیدار شود، میـ  761مسأله 
 و قضا بخواند.

 
 نماز غفیله

غفیله یکی از نمازهای مستحّبی است که بین نماز مغرب و عشا نماز ـ  762مسأله 
شود. و در رکعت اّول آن، بعد از حمد باید بجای سوره این آیه را بخوانند:  خوانده می
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 ھھ ہ ہ ہ ہ * ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

و در رکعت دّوم بعد از حمد بجای سوره این آیه را . ژے ھ ھ
 ىئ ېئىئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئژ بخوانند:
 جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ
ِتی ال یْعَلُمها إاّل َاْنَت َاْن »و در قنوت بگویند: . ژحت الّلُهمَّ ِاّنی َاسَأُلک ِبَمفاِتح الَغیِب الَّ

ٍد َوَاْن َتْفَعل ِبی کذا وکذا ٍد َوآِل ُمَحمَّ کذا  و بجای کلمه کذا و .«ُتَصّلی َعلی ُمَحمَّ
الّلُهمَّ َاْنَت َوِلی ِنْعَمِتی َوالقاِدُر َعلی َطِلَبِتی َتْعَلُم »را بگویند و بعد بگویند: های خود  حاجت

الُم َلّما َقَضیَتها ِلی ٍد َعَلیِه َوَعلیِهُم السَّ ٍد َوآِل ُمَحمَّ  .«حاَجِتی َفَاْساُلک ِبَحّق ُمَحمَّ
 

 احکام قبله

شد قبله است، و باید با جای خانه کعبه که در مکه معّظمه میـ  763مسأله 
روبروی آن نماز خواند، ولی کسی که دور است اگر طوری بایستد که بگویند رو به قبله 

مانند سر بریدن  خواند کافی است. و همچنین است کارهای دیگری ـ نماز می
 ـ که باید رو به قبله انجام گیرد. حیوانات

باید سینه و شکم او رو به خواند،  کسی که نماز واجب را ایستاده میـ  764مسأله 
قبله باشد، بلکه صورت او نیز نباید زیاد از قبله منحرف باشد، و احتیاط مستحب آن 

 است که انگشتان پای او هم رو به قبله باشد.
کسی که باید نشسته نماز بخواند، باید در موقع نماز سینه و شکم او ـ  765مسأله 

 د زیاد از قبله منحرف باشد.رو به قبله باشد، بلکه صورت او هم نبای
تواند نشسته نماز بخواند، باید در حال نماز به پهلو  کسی که نمیـ  766مسأله 

طوری بخوابد که جلوی بدن او رو به قبله باشد، و تا وقتی که ممکن است به پهلوی 
ـ به پهلوی چپ بخوابد، و اگر این دو ممکن  بنا بر احتیاط لزم راست بخوابد نباید ـ

 طوری که کف پاهای او رو به قبله باشد. اشد باید به پشت بخوابد بهنب
نماز احتیاط و سجده و تشّهد فراموش شده را باید رو به قبله بجا ـ  767مسأله 
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 ـ سجده سهو را نیز رو به قبله بجا آورد. و بنا بر احتیاط استحبابی آورد ـ
ن و سواری خواند، و اگر شود در حال راه رفت نماز مستحّبی را میـ  768مسأله 

 انسان در این دو حال نماز مستحّبی بخواند، لزم نیست رو به قبله باشد.
خواهد نماز بخواند، باید برای پیدا کردن قبله کوشش  کسی که میـ  769مسأله 

مثل شهادت دو عادل اگر مستند به  نماید تا یقین، یا چیزی که در حکم یقین است ـ
ـ پیدا کند که قبله کدام طرف است، و اگر نتواند باید به گمانی که  حس و مانند آن باشد

شود عمل  های دیگر پیدا می از محراب مسجد مسلمانان، یا قبرهای مؤمنین، یا از راه
شناسد  نماید، حتی اگر از گفته فاسق یا کافری که به واسطه قواعد علمی قبله را می

 گمان به قبله پیدا کند کافی است.
تری پیدا کند،  کسی که گمان به قبله دارد، اگر بتواند گمان قویـ  771مسأله 

تواند به گمان خود عمل نماید. مثاًل اگر میهمان از گفته صاحب خانه گمان به قبله  نمی
 تری پیدا کند، نباید به حرف او عمل نماید. پیدا کند، ولی بتواند از راه دیگر گمان قوی

ای ندارد، یا با اینکه کوشش کرده،  ردن قبله وسیلهاگر برای پیدا کـ  771مسأله 
رود، نماز خواندن به یک طرف کافی است، و احتیاط مستحب آن  گمانش به طرفی نمی

 است که چنانچه وقت نماز وسعت دارد چهار نماز به چهار طرف بخواند.
ر اگر یقین یا گمان کند که قبله در یکی از دو طرف است، باید به هـ  772مسأله 

 دو طرف نماز بخواند.
کسی که بخواهد به چند طرف نماز بخواند، اگر بخواهد دو نماز ـ  773مسأله 

بخواند که مثل نماز ظهر و عصر باید یکی بعد از دیگری خوانده شود، و احتیاط مستحب 
 آن است که نماز اّول را به آن چند طرف بخواند، بعد نماز دّوم را شروع کند.

که یقین به قبله ندارد، اگر بخواهد غیر از نماز کاری کند که  کسیـ  774مسأله 
باید رو به قبله انجام داد، مثاًل بخواهد سر حیوانی را ببرد، باید به گمان عمل نماید، و اگر 

 گمان ممکن نیست، به هر طرف که انجام دهد صحیح است.
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 پوشانیدن بدن در نماز

بیند عورتین خود را  چه کسی او را نمیمرد باید در حال نماز، اگرـ  775مسأله 
 بپوشاند. و بهتر آن است که از ناف تا زانو را هم بپوشاند.

زن باید در موقع نماز، تمام بدن حتی سر و موی خود را بپوشاند، و ـ  776مسأله 
بنا بر احتیاط واجب حتی از خودش نیز پوشانده شود، پس اگر چادر را طوری بپوشد که 

ها تا مچ، و پاها تا مچ  ببیند اشکال دارد. ولی پوشاندن صورت و دستخودش بدنش را 
پا لزم نیست. اما برای آنکه یقین کند که مقدار واجب را پوشانده است، باید مقداری از 

 ها را هم بپوشاند. اطراف صورت و قدری پائین تر از مچ
اموش شده موقعی که انسان قضای سجده فراموش شده یا تشّهد فرـ  777مسأله 

آورد باید خود را مثل موقع نماز بپوشاند. و احتیاط مستحب آن است که در  را بجا می
 موقع بجا آوردن سجده سهو نیز خود را بپوشاند.

اگر انسان عمدًا در نماز عورتش را نپوشاند، نمازش باطل است، و ـ  778مسأله 
لت کوتاهی کردن در فراگیری اگر به خاطر ندانستن مسأله باشد، چنانچه نادانی او به ع

 ـ باید نماز را دوباره بخواند. بنا بر احتیاط واجب مسائل بوده ـ
اگر شخصی در بین نماز بفهمد که عورت او پیدا است، باید آن را ـ  779مسأله 

بپوشاند و لزم نیست که نماز را اعاده نماید، ولی احتیاط واجب آن است که در حالی که 
و پیدا است چیزی از اجزاء نماز را بجا نیاورد، و اگر بعد از نماز فهمیده که عورت ا

 بفهمد که در نماز عورت او پیدا بوده نمازش صحیح است.
پوشاند، ولی ممکن است در  اگر لباس در حال ایستادن عورت را میـ  781مسأله 

ا حال دیگر، مثاًل در حال رکوع و سجود نپوشاند، چنانچه موقعی که عورت او پید
ای آن را بپوشاند، نماز او صحیح است، ولی احتیاط مستحب آن است  وسیله شود، به می

 که با آن لباس نماز نخواند.
تواند در نماز خود را با علف و برگ درختان بپوشاند، ولی  انسان میـ  781مسأله 
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 احتیاط مستحب آن است که وقتی خود را با اینها بپوشاند که لباس نداشته باشد.
انسان در حال ناچاری که چیزی برای پوشانیدن عورت خود ندارد ـ  782أله مس

 تواند برای نمایان نبودن پوست عورت خود را با ِگل و مانند آن بپوشاند. می
اگر چیزی ندارد که در نماز خود را با آن بپوشاند، چنانچه مأیوس از ـ  783مسأله 

نماز خود را تأخیر بیندازد، و اگر چیزی پیدا کردن آن نباشد، احتیاط واجب آن است که 
تواند در اّول  اش نماز بخواند. و اگر مأیوس باشد می پیدا نکرد در آخر وقت مطابق وظیفه

اش نماز بخواند، و در این صورت اگر نماز را در اّول وقت بخواند، و  وقت طبق وظیفه
 .پس از آن عذرش برطرف گردد، لزم نیست نماز را دوباره بخواند

خواهد نماز بخواند، اگر برای پوشاندن خود حتی برگ  کسی که میـ  784مسأله 
درخت و علف و گل و لجن نداشته باشد، و مأیوس باشد که تا آخر وقت چیزی پیدا کند 
که خود را با آن بپوشاند، در صورتی که اطمینان دارد کسی که ستر عورت از او واجب 

ا رکوع و سجود اختیاری نماز بخواند. و چنانچه احتمال بیند، ایستاده و ب است او را نمی
طوری نماز بخواند که عورت او نمایان نباشد،  بیند، باید به دهد که ناظر محترم او را می

مثل اینکه نشسته نماز بخواند. و اگر برای اینکه خودش را از دید ناظر محترم نگاه دارد 
شود،  ند، یعنی در هر سه حالت دیده میناچار شود ایستادن و رکوع و سجود را ترک ک

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  ترک کند همان را ترک کند، پس اگر می

را انجام دهد گر چه  دهد، و اگر ایستادن موجب دیده شدن است بنشیند، و رکوع و سجود
گونه نشستن و نماز  در این صورت احتیاط مستحب این است که جمع کند بین این

ایستاده با اشاره به رکوع و سجود. و احتیاط لزم آن است که شخص برهنه در حال نماز 
عورت خود را با بعضی از اعضای بدن خود بپوشاند، مثل دو ران در حال نشستن، و دو 

 ایستاده.دست در حال 
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 ط لباس نمازگزاریشرا

 لباس نمازگزار شش شرط دارد:ـ  785مسأله 
 آنکه پاک باشد.اّول: 
 آنکه مباح باشد، بنا بر احتیاط واجب.دّوم: 

 آنکه از اجزاء مردار نباشد.سّوم: 
ـ از حیوان  بنا بر احتیاط واجب آنکه از حیوان درنده نباشد، بلکه ـچهارم: 

 گوشت نیز نباشد. حرام
آنکه اگر نمازگزار مرد است، لباس او ابریشم خالص و طال باف پنجم و ششم: 

 نباشد.
 شود: و تفصیل اینها در مسائل آینده گفته می

لباس نمازگزار باید پاک باشد، و اگر کسی در حال شرط اّول: ـ  786مسأله 
 اختیار با بدن یا لباس نجس نماز بخواند، نمازش باطل است.

ر کسی به علت کوتاهی کردن در فراگیری مسأله شرعی اگـ  787مسأله 
دانسته مثاًل منی نجس است و  دانسته نماز با بدن یا لباس نجس باطل است، و یا نمی نمی

با آن نماز خوانده، احتیاط واجب آن است که نماز را دوباره بخواند، و اگر وقت گذشته 
 قضا نماید.

أله با بدن یا لباس نجس نماز خوانده و اگر کسی از روی ندانستن مسـ  788مسأله 
 در فراگیری مسأله کوتاهی ننموده باشد، لزم نیست نمازش را اعاده و یا قضا نماید.

اگر کسی یقین دارد که بدن یا لباسش نجس نیست، و بعد از نماز ـ  789مسأله 
 بفهمد نجس بوده، نمازش صحیح است.

اسش نجس است، و در بین نماز یا بعد اگر فراموش کند که بدن یا لبـ  791مسأله 
بنا بر  اعتنایی بوده باید ـ از آن یادش بیاید، چنانچه فراموشی او از روی اهمال و بی

ـ نماز را دوباره بخواند، و اگر وقت گذشته قضا نماید، و در غیر این صورت  احتیاط لزم
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بیاید به دستوری که در لزم نیست نماز را دوباره بخواند، ولی اگر در میان نماز یادش 
 شود عمل کند. مسأله بعد گفته می

کسی که در وسعت وقت مشغول نماز است، اگر در بین نماز ملتفت ـ  791مسأله 
شود که بدن یا لباسش نجس شده، و احتمال دهد که بعد از شروع در نماز نجس شده 

یرون آوردن آن، باشد در صورتی که آب کشیدن بدن یا لباس، یا عوض کردن لباس، یا ب
زند، در بین نماز، بدن یا لباس را آب بکشد یا لباس را عوض نماید، یا  نماز را به هم نمی

اگر چیز دیگری عورت او را پوشانده، لباس را بیرون آورد. ولی چنانچه طوری باشد که 
رد خو اگر بدن یا لباس را آب بکشد، یا لباس را عوض کند، یا بیرون آورد، نماز به هم می

ـ نماز را دوباره با  بنا بر احتیاط لزم ماند، باید ـ یا اگر لباس را بیرون آورد برهنه می
 لباس پاک بخواند.

کسی که در تنگی وقت مشغول نماز است، اگر در بین نماز ملتفت ـ  792مسأله 
شود که لباسش نجس شده و احتمال دهد که پس از شروع در نماز نجس شده باشد، در 

زند و  ه آب کشیدن، یا عوض کردن، یا بیرون آوردن لباس، نماز را به هم نمیصورتی ک
تواند لباس را بیرون آورد، باید لباس را آب بکشد یا عوض کند، یا اگر چیز دیگری  می

عورت او را پوشانده لباس را بیرون آورد و نماز را تمام کند. اما اگر چیز دیگری عورت او 
تواند آب بکشد یا عوض کند، باید با همان لباس نجس  هم نمیرا نپوشانده، و لباس را 

 نماز را تمام کند.
کسی که در تنگی وقت مشغول نماز است، اگر در بین نماز ملتفت ـ  793مسأله 

شود که بدن او نجس شده و احتمال دهد که پس از شروع در نماز نجس شده باشد، در 
زند، بدن را آب بکشد؛ و اگر نماز را به هم  صورتی که آب کشیدن بدن نماز را به هم نمی

 زند باید با همان حال نماز را تمام کند، و نماز او صحیح است. می
کسی که در پاک بودن بدن یا لباس خود شک دارد، چنانچه جستجو ـ  794مسأله 

نماید و چیزی در آن نبیند و نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد که بدن یا لباسش نجس 
ـ باید  بنا بر احتیاط لزم نماز او صحیح است. ولی اگر جستجو نکرده باشد ـ بوده،
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 نمازش را دوباره بخواند، و چنانچه وقت گذشته قضا نماید.
اگر لباس را آب بکشد و یقین کند که پاک شده است و با آن نماز ـ  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  796 مسأله

هایی  نجس نیست، مثاًل یقین کند که خون پشه است، چنانچه بعد از نماز بفهمد از خون
 شود با آن نماز خواند، نمازش صحیح است. بوده که نمی
ست که اگر یقین کند خون که در بدن یا لباس اوست خون نجسی اـ  797مسأله 

نماز با آن صحیح است، مثاًل یقین کند خون زخم و دمل است، چنانچه بعد از نماز 
 بفهمد خونی بوده که نماز با آن باطل است، نمازش صحیح است.

اگر نجس بودن چیزی را فراموش کند و بدن یا لباسش با رطوبت به ـ  798مسأله 
از یادش بیاید، نمازش صحیح آن برسد، و در حال فراموشی نماز بخواند و بعد از نم

است. ولی اگر بدنش با رطوبت به چیزی که نجس بودن آن را فراموش کرده برسد و 
بدون اینکه خود را آب بکشد، غسل کند و نماز بخواند، غسل و نمازش باطل است مگر 
اینکه طوری باشد که به غسل نمودن، بدن نیز پاک شود و آب نجس نشود، مثل اینکه در 

ی غسل کند. و نیز اگر جایی از اعضاء وضو با رطوبت به چیزی که نجس بودن آب جار
آن را فراموش کرده برسد و پیش از آنکه آنجا را آب بکشد، وضو بگیرد و نماز بخواند، 

باشد مگر اینکه طوری باشد که به وضو گرفتن، اعضاء وضو نیز  وضو و نمازش باطل می
 یا جاری.پاک شود و آب نجس نشود، مثل آب کر 

کسی که فقط یک لباس دارد، اگر بدن و لباسش نجس شود و ـ  799مسأله 
اندازه آب کشیدن یکی از آنها آب داشته باشد، احتیاط لزم این است که بدن را آب  به

کشیده و با لباس نجس نماز بخواند، و جایز نیست که لباس را آب کشیده و با بدن نجس 
ه نجاست لباس بیشتر یا شدیدتر باشد مخیر است که نماز بخواند. ولی در صورتی ک

 خواهد آب بکشد. هرکدام را می
کسی که غیر از لباس نجس لباس دیگری ندارد، باید با لباس نجس ـ  811مسأله 
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 نماز بخواند، و نمازش صحیح است.
کسی که دو لباس دارد، اگر بداند یکی از آنها نجس است و نداند ـ  811مسأله 

ها است، چنانچه وقت دارد باید با هر دو لباس نماز بخواند، مثاًل اگر یک آن کدام
خواهد نماز ظهر و عصر بخواند باید با هرکدام یک نماز ظهر و یک نماز عصر بخواند،  می

کدام از نظر قوت احتمال و اهمیت محتمل رجحان  ولی اگر وقت تنگ است و هیچ
 ست.نداشته باشد، با هرکدام نماز بخواند کافی ا

پوشاند باید  لباس نمازگزار که با آن عورتین خود را میشرط دّوم: ـ  812مسأله 
داند پوشیدن لباس غصبی حرام  ـ مباح باشد، و کسی که می بنا بر احتیاط واجب ـ

است، یا اینکه از روی تقصیر حکم مسأله را نداند، اگر عمدًا در آن لباس نماز بخواند، بنا 
پوشاند، و همچنین  ولی در چیزهایی که به تنهائی عورت را نمیبر احتیاط باطل است. 

چیزهایی که فعاًل نمازگزار آنها را نپوشیده، مانند دستمال بزرگ، یا لنگی که در جیب 
گذاشته شود اگرچه بشود عورت را با آنها پوشانید، و همچنین چیزهایی که نمازگزار آنها 

تمام این صور غصبی بودن آنها به نماز ضرری  را پوشیده ولی ساتر مباح دیگری دارد، در
 ندارد، هرچند احتیاط در ترک است.

داند پوشیدن لباس غصبی حرام است ولی حکم نماز  کسی که میـ  813مسأله 
داند، اگر عمدًا با لباس غصبی نماز بخواند به تفصیلی که در مسأله  خواندن در آن را نمی

 ـ باطل است. اطبنا بر احتی قبلی گفته شد، نمازش ـ
اگر نداند که لباس او غصبی است یا فراموش کند و با آن لباس نماز ـ  814مسأله 

بخواند، نمازش صحیح است. ولی اگر کسی خودش لباس را غصب نماید و فراموش 
 ـ باطل است. بنا بر احتیاط کند که غصب کرده است و با آن نماز بخواند، نمازش ـ

فراموش کند که لباس او غصبی است و در بین نماز  اگر نداند یاـ  815مسأله 
تواند فورًا یا بدون اینکه  بفهمد، چنانچه چیز دیگری عورت او را پوشانده است و می

ـ به هم بخورد لباس غصبی را بیرون آورد، و نمازش را  درپی بودن نماز یعنی پی موالت ـ
تواند لباس  م نپوشانده، یا نمیادامه دهد، و اگر چیز دیگری عورت او را از ناظر محتر
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 غصبی را بیرون آورد، نماز را با همان لباس ادامه دهد و صحیح است.
اگر کسی برای حفظ جانش با لباس غصبی نماز بخواند در صورتی ـ  816مسأله 

که نتواند تا آخر وقت با لباس دیگری نماز بخواند، یا اضطرار به پوشیدن آن ناشی از سوء 
نباشد، مثاًل خودش غصب نکرده باشد نمازش صحیح است. و همچنین اختیار خودش 

اگر برای اینکه دزد لباس غصبی را نبرد با آن نماز بخواند و نتواند تا آخر وقت در لباس 
داشتن آن به قصد رساندن به مالک در اولین فرصت باشد،  دیگری نماز بخواند، یا نگه

 نمازش صحیح است.
ا با پول خمس نداده خرید ولی معامله به نحو کلی اگر لباس رـ  817مسأله 

گونه که غالب معامالت است لباس برای او حالل است، و بدهکار  الذمه بود، همان فی
خمس پولی است که پرداخته، ولی اگر با عین پولی که خمس آن را نداده لباس بخرد، 

ندن در لباس حکم نماز خواندن در آن لباس بدون اجازه حاکم شرع حکم نماز خوا
 غصبی است.
توان با آن عورت را  لباس نمازگزار که به تنهائی میشرط سّوم: ـ  818مسأله 

یعنی حیوانی که اگر رگش را  پوشانید، باید از اجزاء مردار حیوانی که خون جهنده دارد ـ
ـ در لباسی  بنا بر احتیاط واجب ـ نباشد، و این شرط ـ کند بُبرند خون از آن جستن می

توان با آن عورت را پوشانید نیز ثابت است. و احتیاط مستحب آن است  ه به تنهائی نمیک
ـ تهیه شده، نماز  مانند مار که با لباسی که از مردار حیوانی که خون جهنده ندارد ـ

 نخواند.
هرگاه چیزی از مردار نجس مانند گوشت و پوست آن که روح داشته ـ  819مسأله 

 نمازش صحیح است. همراه نمازگزار باشد،
ـ  مانند مـو و پشم کـه روح ندارد گوشت ـ اگر چیزی از مردار حاللـ  811مسأله 

اند نماز بخواند، نمازش صحیح  همراه نمازگزار باشد، یا با لباسی که از آنها تهیه کرده
 است.

غیر چیزهایی که به تنهائی عورت را  لباس نمازگزار ـ شرط چهارم:ـ  811مسأله 
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ـ از مطلق  بنا بر احتیاط لزم ـ باید از اجزاء درندگان بلکه ـ شاند مثل جورابپو نمی
گوشت نباشد، و همچنین باید بدن و لباسش به بول و یا مدفوع، یا عرق یا  حیوان حرام

شیر یا موهای آن حیوان آلوده نباشد، ولی اگر یک موی حیوان مثاًل بر لباس او باشد ضرر 
 گر چیزی از آنها را مثاًل در قوطی گذاشته و با خود حمل نماید.ندارد، و همچنین است ا

گوشت، مانند  اگر آب دهان یا بینی یا رطوبت دیگری از حیوان حرامـ  812مسأله 
گربه بر بدن یا لباس نمازگزار باشد، چنانچه تر باشد، نماز باطل است. و اگر خشک 

 شده و عین آن برطرف شده باشد، نمازش صحیح است.
اگر مو و عرق، و آب دهان کسی بر بدن یا لباس نمازگزار باشد، ـ  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 

جایز است با آن نماز  گوشت، چه در کشور اسالمی تهیه شده باشد چه غیر اسالمی، حرام
 بخواند.

گوشت باشد، پس جایز  معلوم 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.

گوشت  داند یا فراموش کرده که از حیوان حرام ه نمیاگر با لباسی کـ  817مسأله 
 است نماز بخواند، نمازش صحیح است.

پوشیدن لباس طال باف برای مردان حرام، و نماز با آن شرط پنجم: ـ  818مسأله 
 باطل است، ولی برای زنان در نماز و غیر نماز اشکال ندارد.

سینه، و انگشتر طال به دست پوشیدن طال مثل آویختن زنجیر طال به ـ  819مسأله 
کردن، و بستن ساعت مچی طال به دست، برای مردان حرام، و نماز خواندن با آنها باطل 

 است، ولی برای زنان در نماز و غیر نماز اشکال ندارد.
اگر مردی نداند یا فراموش کند که انگشتر یا لباس او از طال است یا ـ  821مسأله 
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 ز بخواند، نمازش صحیح است.شک داشته باشد و با آن نما
توان با آن عورت را  لباس مرد نمازگزار که به تنهائی می شرط ششم:ـ  821مسأله 

 پوشاند باید ابریشم خالص نباشد، و در غیر نماز هم پوشیدن آن برای مردان حرام است.
اگر تمام آستر لباس یا مقداری از آن ابریشم خالص باشد، پوشیدن ـ  822مسأله 

 ای مرد حرام، و نماز در آن باطل است.آن بر
داند از ابریشم خالص است یا چیز دیگر، جایز است  لباسی را که نمیـ  823مسأله 

 بپوشد و نماز در آن نیز اشکال ندارد.
دستمال ابریشمی و مانند آن اگر در جیب مرد باشد اشکال ندارد، و ـ  824مسأله 

 کند. نماز را باطل نمی
 یدن لباس ابریشمی برای زن در نماز و غیر نماز اشکال ندارد.پوشـ  825مسأله 
پوشیدن لباس ابریشمی خالص و طال باف در حال ناچاری مانعی ـ  826مسأله 

تواند  ندارد، و نیز کسی که ناچار است لباس بپوشد و لباس دیگری غیر از اینها ندارد، می
 ها نماز بخواند. با این لباس

ز لباس غصبی یا ابریشمی خالص یا طال باف لباس دیگری اگر غیر اـ  827مسأله 
ندارد، و ناچار نیست لباس بپوشد، باید به دستوری که برای برهنگان گفته شد نماز 

 بخواند.
اگر غیر از لباسی که از حیوان درنده تهیه شده لباس دیگری ندارد، ـ  828مسأله 

ان لباس نماز بخواند اگر تا آخر تواند با هم چنانچه در پوشیدن لباس ناچار باشد، می
وقت اضطرار باقی باشد، و اگر ناچار نباشد باید به دستوری که برای برهنگان گفته شد 

ـ تهیه شده  غیر درنده گوشت ـ نماز را بجا آورد. و اگر غیر از لباسی که از حیوان حرام
زم آن است که دو لباس دیگری ندارد، چنانچه ناچار به پوشیدن آن لباس نباشد احتیاط ل

بار با آن لباس، و بار دیگر هم به دستوری که برای برهنگان گفته  بار نماز بخواند: یک
 شد.

اگر چیزی ندارد که در نماز عورت خود را با آن بپوشاند، واجب است ـ  829مسأله 
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ارد قدری پول لزم د ـ تهیه نماید، ولی اگر تهیه آن به اگرچه به کرایه یا خریداری باشد ـ
که نسبت به دارائی او زیاد است، یا طوری است که اگر پول را به مصرف لباس برساند، به 

 تواند به دستوری که برای برهنگان گفته شد نماز بخواند. حال او ضرر دارد، می
کسی که لباس ندارد، اگر دیگری لباس به او ببخشد یا عاریه دهد، ـ  831مسأله 

و مشّقت نداشته باشد، باید قبول کند. بلکه اگر عاریه کردن چنانچه قبول کردن آن برای ا
یا طلب بخشش برای او سخت نیست، باید از کسی که لباس دارد، طلب بخشش یا 

 عاریه نماید.
پوشیدن لباسی که پارچه یا رنگ یا دوخت آن برای کسی که ـ  831مسأله 

رمت و خواری او خواهد آن را بپوشد معمول نیست، در صورتی که موجب هتک ح می
باشد حرام است. ولی اگر با آن لباس نماز بخواند هرچند ساترش فقط آن باشد نمازش 

 صحیح است.
پوشیدن لباس زنانه بر مردان، و پوشیدن لباس مردانه بر زنان حرام ـ  832مسأله 

جایز نیست مرد ـ  بنا بر احتیاط واجب نیست و نماز خواندن با آن باطل نیست. ولی ـ
 عکس. را به هیئت و زّی زن درآورد، و همچنین بهخود 

کسی که باید خوابیده نماز بخواند، لزم نیست مالفه یا لحافی که بر ـ  833مسأله 
کشد دارای شرایط لباس نمازگزار باشد، مگر طوری باشد که بر آن پوشیدن  خود می

 صدق کند، مثل آنکه آن را بر خود بپیچد.
 

 و لباس نمازگزار پاک باشد مواردی که الزم نیست بدن

شود، اگر بدن یا لباس  در سه صورت که تفصیل آنها بعدًا گفته میـ  834مسأله 
 نمازگزار نجس باشد، نماز او صحیح است:

آنکه به واسطه زخم یا جراحت یا دملی که در بدن اوست، لباس یا بدنش به اّول: 
 خون آلوده شده باشد.

و بنا بر  مقدار کمتر از درهم به خون آلوده باشد، ـ آنکه بدن یا لباس او بهدّوم: 
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 اندازه بند سر انگشت ابهام حساب شود. ـ درهم باید به احتیاط واجب
 آنکه ناچار باشد با بدن یا لباس نجس نماز بخواند.سّوم: 

و نیز در یک صورت اگر لباس نمازگزار نجس باشد، نماز او صحیح است، و آن 
 ای کوچک او مانند جوراب و عرقچین نجس باشد.ه صورت آن است که لباس

 شود. و احکام این چهار صورت مفصاًل در مسائل بعد گفته می
اگر در بدن یا لباس نمازگزار، خون زخم یا جراحت یا دمل باشد، تا ـ  835مسأله 

تواند با آن خون نماز بخواند. و  وقتی که زخم یا جراحت یا دمل خوب نشده است می
اند و  اگر چرکی که با خون بیرون آمده، یا دوائی که روی زخم گذاشته همچنین است

 نجس شده در بدن یا لباس او باشد.
شود و شستن آن  زودی خوب می اگر خون بریدگی و زخمی که بهـ  836مسأله 

اندازه درهم یا بیشتر باشد، نماز او باطل  آسان است، در بدن یا لباس نمازگزار باشد و به
 است.

اگر جایی از بدن یا لباس که با زخم فاصله دارد، و به رطوبت زخم ـ  837ه مسأل
نجس شود، جایز نیست با آن نماز بخواند. ولی اگر مقداری از بدن یا لباس که اطراف 

 زخم است به رطوبت آن نجس شود، نماز خواندن با آن مانعی ندارد.
نی و مانند اینهاست، خونی اگر از بواسیر یا زخمی که توی دهان و بیـ  838مسأله 

تواند با آن نماز بخواند، و فرقی نیست که دانه بواسیر بیرون  به بدن یا لباس برسد، می
 باشد یا اندرون.

کسی که بدنش زخم است، اگر در بدن یا لباس خود خونی که بیشتر ـ  839مسأله 
ن است که با آن از درهم است ببیند و نداند از زخم است یا خون دیگر، احتیاط واجب آ

 نماز نخواند.
طوری نزدیک هم باشند که یک زخم  اگر چند زخم در بدن باشد و بهـ  841مسأله 

اند نماز خواندن با خون آنها اشکال ندارد. ولی اگر  حساب شود، تا وقتی همه خوب نشده
قدری از هم دور باشند که هرکدام یک زخم حساب شود، هرکدام که خوب شد باید  به
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 نماز، بدن و لباس را از خون آن آب بکشد. برای
اگر سرسوزنی خون حیض در بدن یا لباس نمازگزار باشد، نماز او ـ  841مسأله 

العین مثل خوک و مردار، و حیوان  ـ خون نجس و بنا بر احتیاط واجب باطل است. ـ
های دیگر مثل خون  گوشت و خون نفاس و استحاضه نیز چنین است. ولی خون حرام

گوشت اگرچه در چند جای بدن و لباس باشد در صورتی  ن انسان یا خون حیوان حاللبد
 که روی هم کمتر از درهم باشد نماز خواندن با آن اشکال ندارد.

خونی که به لباس بی آستر بریزد و به پشت آن برسد، یک خون ـ  842مسأله 
محاسبه نمود، ولی  شود، و هر طرفی که مساحت خون بیشتر باشد آن را باید حساب می

اگر پشت آن جدا خونی شود، باید هرکدام را جدا حساب نمود. پس اگر خونی که در 
پشت و روی لباس است روی هم کمتر از درهم باشد نماز با آن صحیح، و اگر به مقدار 

 درهم یا بیشتر باشد، نماز با آن باطل است.
و به آستر آن برسد، و یا به  اگر خون روی لباسی که آستر دارد بریزدـ  843مسأله 

آستر بریزد و روی لباس خونی شود، یا از لباس به لباس دیگر برسد، باید هرکدام را جدا 
حساب نمود، پس اگر روی هم کمتر از درهم باشد نماز صحیح، وگرنه باطل است، مگر 

ر طوری که در نزد عرف یک خون حساب شود، پس اگ هم باشند به به در صورتی که متصل
خون در طرفی که مساحتش بیشتر است کمتر از درهم باشد، نماز با آن صحیح، و اگر به 

 مقدار درهم یا بیشتر باشد، نماز با آن باطل است.
اگر خون بدن یا لباس کمتر از درهم باشد و رطوبتی به آن برسد که از ـ  844مسأله 

باطل است اگرچه خون و  حدود خون تجاوز کند و اطراف آن را آلوده کند، نماز با آن
اندازه درهم نباشد، ولی اگر رطوبت فقط به خون برسد و  رطوبتی که به آن رسیده به

 اطراف را آلوده نکند، نماز خواندن با آن اشکال ندارد.
اگر بدن یا لباس خونی نشود ولی به واسطه رسیدن با رطوبت به خون ـ  845مسأله 

شود با آن نماز  کمتر از درهم باشد، نمینجس شود، اگرچه مقداری که نجس شده 
 خواند.
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اگر خونی که در بدن یا لباس است کمتر از درهم باشد و نجاست ـ  846مسأله 
دیگری به آن برسد، مثاًل یک قطره بول روی آن بریزد، در صورتی که به مواضع پاک بدن 

بدن یا لباس هم  یا لباس برسد نماز خواندن با آن جایز نیست، بلکه اگر به مواضع پاک
 ـ نماز خواندن با آن صحیح نیست. بنا بر احتیاط لزم نرسد ـ

شود  های کوچک نمازگزار مثل عرقچین و جوراب که نمی اگر لباسـ  847مسأله 
العین  با آنها عورت را پوشانید نجس باشد، چنانچه از مردار نجس یا از حیوان نجس

صحیح است. و اگر از مردار نجس یا حیوان مانند سگ درست نشده باشد، نماز با آنها 
ـ نماز خواندن با آنها باطل است. و اگر با  بنا بر احتیاط واجب نجس درست شده باشد ـ

 انگشتری نجس نماز بخواند اشکال ندارد.
چیز نجس مانند دستمال و کلید و چاقوی نجس جایز است همراه ـ  848مسأله 

 رساند. ه همراه اوست ضرری به نماز نمینمازگزار باشد، و همچنین لباس نجس ک
داند خونی که در بدن یا لباس اوست کمتر از درهم است، ولی  اگر میـ  849مسأله 
هایی باشد که عفو در آنها نیست، جایز است با آن خون نماز  دهد که از خون احتمال می

 بخواند.
شد و نداند که از اگر خونی که در لباس یا بدن است کمتر از درهم باـ  851مسأله 

هایی  هایی است که عفو در آنها نیست و نماز بخواند، و بعد معلوم شود که از خون خون
بوده که عفو در آنها نیست، اعاده نماز لزم نیست. و همچنین است اگر اعتقاد نماید که 

در کمتر از درهم است و نماز بخواند و بعد معلوم شود که به مقدار درهم یا بیشتر بوده، 
 این صورت نیز اعاده نماز لزم نیست.

 
 ی که در لباس نمازگزار مستحب استیچیزها

ـ در لباس نمازگزار مستحب  قدس الله اسرارهم چند چیز را فقهاء ــ  851مسأله 
الحنک، پوشیدن عبا، و لباس سفید، و  اند که از آن جمله است: عمامه با تحت دانسته
 ل بوی خوش، و دست کردن انگشتری عقیق.ها، و استعما ترین لباس پاکیزه
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 ی که در لباس نمازگزار مکروه استیچیزها

ـ در لباس نمازگزار مکروه  قدس الله اسرارهم چند چیز را فقهاء ــ  852مسأله 
اند، و از آن جمله است: پوشیدن لباس سیاه، و چرک، و تنگ، و لباس  دانسته
کند، و لباسی که نقش صورت دارد،  نمی خوار، و لباس کسی که از نجاست پرهیز شراب

های لباس، و دست کردن انگشتری که نقش صورت دارد، مکروه  و نیز باز بودن دکمه
 شمرده شده است.

 
 مکان نمازگزار

 مکان نمازگزار هفت شرط دارد:
 آنکه مباح باشد بنا بر احتیاط واجب.شرط اّول: 

اگرچه روی فرش و تخت و  خواند کسی که در ملک غصبی نماز میـ  853مسأله 
ـ نمازش باطل است، ولی نماز خواندن در زیر  بنا بر احتیاط لزم مانند اینها باشد، ـ

 سقف غصبی و خیمه غصبی مانعی ندارد.
نماز خواندن در ملکی که منفعت آن مال دیگری است بدون اجازه ـ  854مسأله 

ن در ملک غصبی است، مثاًل باشد، در حکم نماز خواند کسی که منفعت ملک مال او می
بنا بر  ای اگر مالک یا دیگری بدون اجازه مستأجر نماز بخواند، نمازش ـ در خانه اجاره
 ـ باطل است. احتیاط واجب

کسی که در مسجد نشسته، اگر شخص دیگری جای او را اشغال ـ  855مسأله 
 گناه کرده است.اش در آنجا نماز بخواند، نمازش صحیح است اگرچه  کند و بدون اجازه

داند غصبی است نماز بخواند و بعد از نماز  اگر در جایی که نمیـ  856مسأله 
بفهمد، یا در جایی که غصبی بودن آن را فراموش کرده نماز بخواند و بعد از نماز یادش 
بیاید، نماز او صحیح است. ولی کسی که خودش جایی را غصب کرده اگر فراموش کند 

 واند، نمازش بنا بر احتیاط باطل است.و در آنجا نماز بخ



 توضیح المسائل  ...................................................................................................................  166

اگر بداند جایی غصبی است و تصرف در آن حرام است، ولی نداند ـ  857مسأله 
بنا بر  که در جای غصبی نماز خواندن اشکال دارد و در آنجا نماز بخواند، نماز او ـ

 باشد. ـ باطل می احتیاط
واند، چنانچه حیوان کسی که ناچار است نماز واجب را سواره بخـ  858مسأله 

ـ باطل است، و  بنا بر احتیاط واجب سواری یا زین یا نعل آن غصبی باشد، نماز او ـ
 همچنین است اگر بخواهد سواره بر آن حیوان نماز ُمستحّبی بخواند.

کسی که در ملکی با دیگری شریک است اگر سهم او جدا نباشد، ـ  859مسأله 
بنا بر احتیاط  ن ملک تصّرف کند، و نماز در آن ـتواند در آ بدون اجازه شریکش نمی

 ـ باطل است. واجب
اگر ملکی را با پول خمس نداده خرید ولی معامله به نحو کلی ـ  861مسأله 

گونه که غالب معامالت است تصّرف در آن حالل است، و بدهکار  الذمه بود همان فی
آن را نداده ملکی بخرد،  خمس پولی است که پرداخته، ولی اگر با عین پولی که خمس

بنا بر احتیاط  تصّرف او در آن ملک بدون اجازه حاکم شرعی حرام، و نماز در آن ـ
 ـ باطل است. واجب

ملک به زبان، اجازه نماز خواندن بدهد و انسان بداند که  اگر صاحبـ  861مسأله 
و انسان یقین قلبًا راضی نیست، نماز خواندن در ملک او جایز نیست و اگر اجازه ندهد 

 کند که قلبًا راضی است، نماز خواندن جایز است.
تصّرف در ملک میتی که به زکات یا به مردم بدهکار است، چنانچه ـ  862مسأله 

ـ با اجازه ورثه  اش مثل نماز خواندن در خانه منافات با ادای دین او نداشته باشد ـ
ذمه بگیرند که ادا نمایند، یا به مقدار  اشکال ندارد. و همچنین اگر بدهی او را بدهند یا به

 بدهی او باقی بگذارند، تصّرف در ملک او اشکال ندارد حتی اگر موجب تلف شود.
اگر بعضی از ورثه میت صغیر یا دیوانه یا غائب باشند، تصّرف در ـ  863مسأله 

مولی ملک او بدون اجازه ولی آنها حرام است و نماز در آن جایز نیست، ولی تصرفات مع
 که مقدمه تجهیز میت است اشکال ندارد.
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نماز خواندن در ملک دیگری در صورتی جایز است که مالک آن یا ـ  864مسأله 
صریحًا اجازه بدهد، و یا حرفی بزند که معلوم شود برای نماز خواندن اذن داده است 

شود  همیده میمثل اینکه به کسی اجازه بدهد در ملک او بنشیند و بخوابد که از اینها ف ـ
ـ و یا انسان از راه دیگر اطمینان به رضایت مالک  برای نماز خواندن هم اذن داده است

 داشته باشد.
های بسیار وسیع جایز است هرچند که مالک  نماز خواندن در زمینـ  865مسأله 

ر آنها صغیر و یا مجنون باشد و یا آنکه راضی به نماز خواندن در آنها نباشد، و همچنین د
شود نماز خواند ولی در این  اجازه مالک می هایی که در و دیوار ندارند بی ها و زمین باغ

صورت اگر بداند مالک راضی نیست نباید تصرف کند. و اگر مالک صغیر و یا مجنون 
باشد و یا آنکه گمان به راضی نبودن او داشته باشند، احتیاط لزم آن است که در آنها 

 خوانده نشود.تصرف نکنند و نماز 
مکان نمازگزار در نمازهای واجب باید طوری نباشد که شرط 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 لزم

باشد، در چنین جایی مانند بعضی از انواع اتومبیل و کشتی و قطار نماز دیگر ناچار 
قدری که ممکن است باید استقرار و قبله را رعایت نماید، و اگر آنها از قبله به  بخواند، به

طرف دیگر حرکت کنند به طرف قبله برگردد و اگر رعایت استقبال قبله دقیقًا ممکن 
درجه باشد، و اگر این هم ممکن نباشد در  «۴2»از نباشد سعی کند که اختالف کمتر 

الحرام فقط رعایت قبله را بکند، و اگر این هم میّسر نباشد رعایت قبله لزم  تکبیرة
 نیست.

نماز خواندن در اتومبیل و کشتی و قطار و مانند اینها در وقتی که ـ  867مسأله 
کنند چنانچه به حدی تکان  میاند مانعی ندارد، و همچنین در وقتی که حرکت  ایستاده

 نداشته باشند که مانع از آرامش بدن نمازگزار شود.
حرکت ماند،  شود بی روی خرمن گندم و جو و مانند اینها که نمیـ  868مسأله 

 نماز باطل است.
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کند ولی اگر  باید در جایی نماز بخواند که احتمال بدهد نماز را تمام میشرط سّوم: 
ه باد و باران و زیادی جمعیت و مانند اینها اطمینان دارد که در جایی که به واسط

 تواند نماز را تمام کند، رجاًء نماز بخواند و اگرچه اتفاقًا تمام کند، اشکال ندارد. نمی
اگر در جایی که ماندن در آن حرام است مثاًل زیر سقفی که نزدیک ـ  869مسأله 

 ـ ولی نمازش اشکالی ندارد. ردهاگرچه معصیت ک است خراب شود، نماز بخواند ـ
نماز خواندن روی چیزی که ایستادن و نشستن روی آن حرام است، ـ  871مسأله 

مثل جایی از فرش که اسم خدا بر آن نوشته شده، چنانچه مانع از قصد قربت شود 
 صحیح نیست.

تد، ای که نتواند در آنجا راست بایس اندازه آنکه جای نمازگزار سقفش بهشرط چهارم: 
 ای که جای رکوع و سجود نداشته باشد، کوچک نباشد. اندازه کوتاه نباشد و همچنین به

اگر ناچار شود که در جایی نماز بخواند که به طور کّلی از ایستادن ـ  871مسأله 
تمکن ندارد، لزم است نشسته نماز بخواند، و اگر از رکوع و سجود نیز تمکن ندارد، برای 

 نماید.آنها با سر اشاره 
السالم در صورتی که   باید پشت به قبر پیغمبر و ائمه علیهمـ  872مسأله 

احترامی به آنان باشد، نماز نخواند؛ و در غیر این صورت اشکال ندارد، ولی نماز در هر  بی
 دو حال صحیح است.

طوری تر نباشد که رطوبت آن به  آنکه مکان نمازگزار اگر نجس است بهشرط پنجم: 
لباس او برسد در صورتی که از نجاساتی باشد که مبطل نماز است، ولی جایی که بدن یا 

گذارد اگر نجس باشد، در صورتی که خشک هم باشد نماز باطل  پیشانی را بر آن می
 است، و احتیاط مستحب آن است که مکان نمازگزار اصاًل نجس نباشد.

رد بایستد، اقاًل به مقداری که تر از م ـ زن عقب بنا بر احتیاط لزم باید ـشرط ششم: 
 جای سجده او برابر جای دو زانوی مرد در حال سجده باشد.

بنا بر  اگر زن برابر مرد یا جلوتر بایستد و با هم وارد نماز شوند ــ  873مسأله 
ـ باید نماز را دوباره بخوانند. و همچنین است اگر یکی زودتر از دیگری  احتیاط واجب
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 به نماز بایستد.
اند یا زن جلوتر ایستاده و نماز  اگر بین مرد و زن که برابر هم ایستادهـ  874سأله م

خوانند، دیوار یا پرده یا چیز دیگری باشد که یکدیگر را نبینند، یا آنکه فاصله بیش از  می
 باشد، نماز هر دو صحیح است.متر و نیم(  چهار )تقریباً  ده ذراع

ار از جای دو زانو و سر انگشتان پای او، بیش آنکه جای پیشانی نمازگزشرط هفتم: 
تر یا بلندتر نباشد. و تفصیل این مسأله در احکام سجده گفته  از چهار انگشت بسته پست

 شود. می
بودن مرد و زن نامحرم در خلوت اگر احتمال وقوع در معصیت را ـ  875مسأله 

 خوانند.بدهند، حرام است، و احتیاط مستحب آن است که در آنجا نماز ن
نوازند  خوانند یا موسیقی حرام می نماز خواندن در جایی که غنا میـ  876مسأله 

 باطل نیست، اگرچه گوش دادن و استعمال آن معصیت است.
احتیاط واجب آن است که در خانه کعبه، و بر بام آن در حال اختیار ـ  877مسأله 

 نماز واجب نخوانند، ولی در حال ناچاری اشکال ندارد.
خواندن نماز مستحب در خانه کعبه، و بر بام آن اشکال ندارد، بلکه ـ  878مسأله 

 مستحب است در داخل خانه مقابل هر رکنی دو رکعت نماز بخوانند.
 

 ی که نماز خواندن در آنها مستحب استیجاها

در شرع مقدس اسالم بسیار سفارش شده است که نماز را در مسجد ـ  879مسأله 
تر از همه مسجدها مسجد الحرام است، و بعد از آن مسجد پیغمبر صلی بخوانند، و به

المقدس، و بعد از آن  آله، و بعد از آن مسجد کوفه، و بعد از آن مسجد بیت  الله علیه و
 مسجد جامع هر شهر، و بعد از آن مسجد محّله، و بعد از آن مسجد بازار است.

خود را در جایی بخوانند که از دیگر برای زنان بهتر آن است که نماز ـ  881مسأله 
تر باشد، خواه آنجا خانه باشد یا مسجد یا جای  جاها در محفوظ بودن از نامحرم مناسب

 دیگر.
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السالم مستحب، بلکه بهتر از   نماز خواندن در حرم امامان علیهمـ  881مسأله 
ه السالم مسجد است؛ و روایت شده که نماز در حرم مطّهر حضرت امیر المؤمنین علی

 برابر دویست هزار نماز است.
زیاد رفتن به مسجد و رفتن در مسجدی که نمازگزار ندارد مستحب ـ  882مسأله 

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 
کارها با او مشورت نکند، و همسایه او نشود، و از او زن نگیرد، و به او زن  نخورد، و در

 ندهد.
 

 ی که نماز خواندن در آنها مکروه استیجاها

 نماز خواندن در چند جا مکروه است، و از آن جمله است:ـ  884مسأله 
( 3( مقابل دری که باز است. )3( مقابل انسان. )4( زمین نمکزار. )2( حمام. )1)

کنند زحمت نباشد، و چنانچه  در جاده و خیابان و کوچه اگر برای کسانی که عبور می
( در آشپزخانه و هر جا 4( مقابل آتش و چراغ. )1زحمت باشد، مزاحمت حرام است. )

( روبروی عکس و ۴ای که محل بول باشد. ) ( مقابل چاه و چاله8که کوره آتش باشد. )
( در اتاقی که ُجنب در 12که روی آن پرده بکشند. )مجسمه چیزی که روح دارد، مگر آن

( مقابل قبر. 12( در جایی که عکس باشد اگرچه روبروی نمازگزار نباشد. )11آن باشد. )
 ( در قبرستان.13( بین دو قبر. )13( روی قبر. )14)

خواند، یا کسی روبروی اوست،  کسی که در محل عبور مردم نماز میـ  885مسأله 
 لوی خود چیزی بگذارد، و اگر چوب یا ریسمانی هم باشد کافی است.مستحب است ج

 
 احکام مسجد

نجس کردن زمین و سقف و بام و طرف داخل دیوار مسجد، حرام ـ  886مسأله 
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است، و هر کس بفهمد که نجس شده است باید فورًا نجاست آن را برطرف کند، و 
م نجس نکنند، و اگر نجس احتیاط مستحب آن است که طرف بیرون دیوار مسجد را ه

شود برطرف کردن آن لزم نیست، ولی اگر نجس کردن طرف بیرون دیوار موجب هتک 
 مسجد باشد البته حرام است، و برطرف کردن آن مقداری که رافع هتک باشد لزم است.

اگر نتواند مسجد را تطهیر نماید، یا کمک لزم داشته باشد و پیدا ـ  887مسأله 
مسجد بر او واجب نیست، ولی چنانچه بداند که اگر به دیگری اطالع دهد نکند، تطهیر 

گیرد اگر باقی گذاشتن نجاست موجب هتک باشد، باید به او اطالع  این کار انجام می
 دهد.

اگر جایی از مسجد نجس شود که تطهیر آن بدون کندن یا خراب ـ  888مسأله 
اب نمایند در صورتی که کندن یا خراب کردن او ممکن نیست، باید آنجا را بکنند یا خر

کردن جزئی باشد، یا آنکه رفع هتک متوقف برکندن یا خراب کردن کّلی باشد، و اّل 
اند و ساختن جایی که خراب  خراب 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
 جای اولش بگذارند. ن باشد، باید بعد از آب کشیدن بهممک

جای آن خانه و مانند آن بسازند، یا  اگر مسجدی را غصب کنند و بهـ  889مسأله 
طوری خراب شود که دیگر به آن مسجد نگویند، نجس کردن آن حرام نیست، و تطهیر  به

 آن واجب نیست.
م حرام است. و اگر یکی از آنها السال  نجس کردن حرم امامان علیهمـ  891مسأله 

احترامی باشد، تطهیر آن واجب است، بلکه  نجس شود، چنانچه نجس ماندن آن بی
 احترامی هم نباشد آن را تطهیر کنند. احتیاط مستحب آن است که اگر بی

اگر حصیر یا موکت مسجد نجس شود، باید آن را آب بکشند، و اگر ـ  891مسأله 
شد، باید آن را ببرند. ولی بریدن مقدار معتنابهی از آن، یا بریدن جای نجس بهتر با

تطهیری که موجب نقص باشد محل اشکال است، مگر اینکه ترک آن موجب هتک 
 باشد.
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احترامی به مسجد باشد  بردن عین نجس و متنّجس در مسجد اگر بیـ  892مسأله 
اشد، عین نجس را احترامی هم نب حرام است، بلکه احتیاط مستحب آن است که اگر بی

شود، مانند خون زخمی که در  در مسجد نبرند مگر آنچه از توابع انسانی است که وارد می
 بدن یا لباس او است.

خوانی چادر بزنند و فرش کنند و سیاهی  اگر مسجد را برای روضهـ  893مسأله 
ند و مانع بکوبند و اسباب چای در آن ببرند، در صورتی که این کارها به مسجد ضرر نرسا

 نماز خواندن نشود، اشکال ندارد.
احتیاط واجب آن است که مسجد را به طال زینت نکنند، و احتیاط ـ  894مسأله 

مستحب آن است که به صورت چیزهایی که مثل انسان و حیوان روح دارد نیز زینت 
 نکنند.

ملک و توانند آن را بفروشند یا داخل  اگر مسجد خراب هم شود، نمیـ  895مسأله 
 جاده نمایند.
فروختن در و پنجره و چیزهای دیگر مسجد، حرام است، و اگر ـ  896مسأله 

مسجد خراب شود باید اینها را صرف در تعمیر همان مسجد به کار ببرند، و چنانچه به 
درد آن مسجد نخورد باید در مسجد دیگر مصرف شود، ولی اگر به درد مسجدهای دیگر 

ن را بفروشند و پول آن را اگر ممکن است صرف تعمیر همان مسجد، توانند آ هم نخورد می
 وگرنه صرف تعمیر مسجد دیگر نمایند.

باشد  ساختن مسجد و تعمیر مسجدی که نزدیک به خرابی میـ  897مسأله 
توانند آن را  مستحب است، و اگر مسجد طوری خراب شود که تعمیر آن ممکن نباشد می

توانند مسجدی را که خراب نشده، برای احتیاج  ، بلکه میخراب کنند و دوباره بسازند
 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

که نجاستی به آن نباشد، و موقع داخل شدن به  بپوشد، و ته کفش خود را وارسی کند
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مسجد، اّول پای راست، و موقع بیرون آمدن، اّول پای چپ را بگذارد. و همچنین 
 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 
ترام مسجد بخواند، و اگر نماز واجب، یا مستحب دیگری هم بخواند قصد تحیت و اح

 کافی است.
خوابیدن در مسجد اگر انسان ناچار نباشد، و صحبت کردن راجع به ـ  911مسأله 

کارهای دنیا، و مشغول صنعت شدن، و خواندن شعری که نصیحت و مانند آن نباشد، 
اخالط سینه را در مسجد بیندازد،  مکروه است. و نیز مکروه است آب دهان و بینی و

ای را طلب کند، و صدای  بلکه در بعضی موارد حرام است. و نیز مکروه است گمشده
 خود را بلند کند، ولی بلند کردن صدا برای اذان مانعی ندارد.

راه دادن دیوانه به مسجد مکروه است، و همچنین است راه دادن بچه ـ  911مسأله 
اران شود، و یا اینکه احتمال رود مسجد را نجس کند، و در اگر موجب زحمت نمازگز

غیر این دو صورت مانعی از راه دادن بچه به مسجد نیست بلکه گاهی اولویت دارد. و 
کند مکروه است  کسی که پیاز و سیر و مانند اینها خورده که بوی دهانش مردم را اذیت می

 به مسجد برود.
 

 ذان و اقامها

روزی  مرد و زن مستحب است پیش از نمازهای واجب شبانهبرای ـ  912مسأله 
)یومیه( اذان و سپس اقامه بگویند، و برای نمازهای دیگر واجب یا مستحب مشروع 
نیست، ولی پیش از نماز عید فطر و قربان در صورتی که با جماعت بخوانند مستحب 

 است سه مرتبه بگویند: الصالة.
آید، یا پیش از آنکه بند  ل که بچه به دنیا میمستحب است در روز اّو ـ  913مسأله 

 نافش بیفتد، در گوش راست او اذان، و در گوش چپش اقامه بگویند.
ْشَهُد أن ال ِإَله ِإاّل »چهار مرتبه،  «الله اکبر»اذان هیجده جمله است: ـ  914مسأله 

َ
أ
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دًا َرُسوُل الله»، «الله ْشَهُد أنَّ ُمَحمَّ
َ
َحی َعلی »، «َحی َعلی الَفالِح »، «َحی َعَلی الَصالةِ »، «أ

کَبُر »، «َخیُر اْلَعَمل
َ
هر یک دو مرتبه. و اقامه هفده جمله است،  «ال الَه إالَّ الله»، «َالله أ

کَبُر »یعنی دو مرتبه 
َ
شود،  از آخر آن کم می «ال ِإلَه إالَّ الله»از اّول اذان، و یک مرتبه  «َالله أ

اَلةُ »باید دو مرتبه  «الَعَمل َحی َعَلی َخیرِ »و بعد از گفتن   اضافه نمود. «َقْد َقاَمِت الصَّ
ْشَهُد أنَّ َعِلیًا َولی الله»ـ  915مسأله 

َ
جزء اذان و اقامه نیست، ولی خوب است  «أ

دًا َرُسوُل الله»بعد از  ْشَهُد أنَّ ُمَحمَّ
َ
 به قصد قربت گفته شود. «أ

 
 :ترجمه اذان و اقامه

 تر از آن است که او را وصف کنند. عالی بزرگیعنی خدای ت الله اکبر:
ن ال ِإلَه ِإاّل الله:

َ
ْشَهُد أ

َ
دهم که کسی جز خدا سزاوار پرستش  یعنی شهادت می أ

 نیست.
دًا َرُسوُل الله: ّن ُمَحمَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
دهم که حضرت محّمد بن عبدالله  یعنی شهادت می أ

 آله پیغمبر و فرستاده خداست.  صلی الله علیه و
 
َ
دهم که حضرت علی  یعنی شهادت میْشَهُد أنَّ َعلیًا أْمیر الُمؤمِنین َولی الله: 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:

 شتاب برای بهترین کارها که نماز است.یعنی ب َحی َعَلی َخیر اْلَعَمِل:
الُة:  یعنی به تحقیق نماز برپا شد. َقْد َقاَمِت الصَّ

 یعنی کسی جز خدا سزاوار پرستش نیست. ال ِإله ِإاّل الله:
های اذان و اقامه باید خیلی فاصله نشود، و اگر بین آنها  بین جملهـ  916مسأله 

 اره آن را از سر بگیرد.بیشتر از معمول فاصله بیندازد، باید دوب
یعنی به  اگر در اذان و اقامه صدا را در گلو بگرداند چنانچه غنا شود ــ  917مسأله 

ـ حرام  است اذان و اقامه را بگویدمعمول  لعبآوازخوانی که در مجلس لهو و طور 
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 باشد. است. و اگر غنا نشود مکروه می
ز را که یک وقت مشترک دارند در همه مواردی که نمازگزار، دو نماـ  918مسأله 

خواند، اگر برای نماز اّول اذان گفته باشد، اذان از نماز بعدی ساقط  پشت سر هم می
است، خواه جمع میان دو نماز بهتر نباشد، یا آنکه بهتر باشد مثل جمع بین نماز ظهر و 

ز ظهر حجه است، اگر آنها را در وقت فضیلت نما عصر در روز عرفه که روز نهم ماه ذی
انجام دهد هرچند در عرفات نباشد، و جمع بین نماز مغرب و عشای عید قربان برای 
کسی که در مشعر الحرام باشد، و آنها را در وقت فضیلت نماز عشاء جمع کند، و ساقط 
شدن اذان در این موارد مشروط به آن است که فاصله زیادی میان دو نماز نباشد، ولی 

ب ضرر ندارد، و احتیاط واجب آن است که در این موارد اذان را فاصله شدن نافله و تعقی
به قصد مشروعیت نیاورد، بلکه آوردن اذان در دو مورد مذکور در روز عرفه و در مشعر با 

 شرایطی که گفته شد هرچند بدون قصد مشروعیت باشد، خالف احتیاط است.
شند، کسی که با آن اگر برای نماز جماعتی اذان و اقامه گفته باـ  919مسأله 

 خواند، نباید برای نماز خود اذان و اقامه بگوید. جماعت نماز می
اگر برای خواندن نماز به مسجد رود و ببیند جماعت تمام شده، تا ـ  911مسأله 

تواند برای نماز خود اذان  ها به هم نخورده و جمعیت متفرق نشده است، می وقتی که صف
خواهد اذان بگوید  ن دو مستحب مؤکد نیست، بلکه اگر میو اقامه نگوید، یعنی گفتن آ

بهتر آن است که آن را بسیار آهسته بگوید. و اگر بخواهد نماز جماعت دیگری اقامه کند 
 نباید اذان و اقامه بگوید.

در غیر مورد مذکور در مسأله قبل، با شش شرط اذان و اقامه ساقط ـ  911مسأله 
 شود: می

عت در مسجد باشد، و اگر در مسجد نباشد، اذان و اقامه ساقط آنکه نماز جمااّول: 
 نیست.

 آنکه برای آن نماز، اذان و اقامه گفته باشند.دّوم: 
 آنکه نماز جماعت باطل نباشد.سّوم: 



 توضیح المسائل  ..................................................................................................................  176

آنکه نماز او و نماز جماعت در یک جا باشد، پس اگر نماز جماعت داخل چهارم: 
 بخواند، مستحب است اذان و اقامه بگوید.مسجد باشد و او بخواهد در بام مسجد نماز 

آنکه نماز جماعت ادا باشد، ولی شرط نیست که نماز خود او اگر منفرد است پنجم: 
 هم ادا باشد.

آنکه وقت نماز او و نماز جماعت مشترک باشد، مثاًل هر دو نماز ظهر یا هر ششم: 
ماز ظهر باشد و او نماز شود ن دو نماز عصر بخوانند، یا نمازی که به جماعت خوانده می

عصر بخواند، یا او نماز ظهر بخواند و نماز جماعت نماز عصر باشد. و اما اگر نماز 
جماعت عصر باشد در آخر وقت و او بخواهد نماز مغرب ادائی بخواند، اذان و اقامه 

 شوند. ساقط نمی
کند،  هایی که در مسأله پیش گفته شد شک اگر در شرط سّوم از شرطـ  912مسأله 

یعنی شک کند که نماز جماعت صحیح بوده یا نه، اذان و اقامه از او ساقط است، ولی 
اگر در یکی از پنج شرط دیگر شک کند بهتر است اذان و اقامه بگوید، ولی اگر در 

 جماعت باشد باید به قصد رجا باشد.
گوید  یکسی که اذان دیگری را که برای اعالم یا برای نماز جماعت مـ  913مسأله 

 شنود آهسته بگوید. بشنود، مستحب است هر قسمتی را که می
کسی که اذان و اقامه دیگری را شنیده باشد، چه با او گفته باشد یا ـ  914مسأله 

خواهد بخواند زیاد فاصله نشده  نه، در صورتی که بین آن اذان و اقامه و نمازی که می
تواند به اذان و اقامه او اکتفا کند.  می باشد و از ابتدای شنیدن قصد نماز داشته است،

ولی این حکم در مورد جماعتی که فقط امام اذان را شنیده باشد، یا فقط مأمومین شنیده 
 باشند، مورد اشکال است.

شود؛  اگر مرد، اذان زن را با قصد لّذت بشنود، اذان او ساقط نمیـ  915مسأله 
 ًا اشکال دارد.بلکه ساقط شدن اذان با شنیدن اذان زن مطلق

اذان و اقامه نماز جماعت را باید مرد بگوید. ولی در نماز جماعت ـ  916مسأله 
زنان اگر زن اذان و اقامه بگوید: کافی است، و اکتفا به اذان و اقامه زن در نماز جماعتی 



 177  .......................................................................................................  اذان و اقامه/  احکام نماز

 اند، محل اشکال است. که مردان آن با او محرم
ود، و نیز در اقامه معتبر است که در اقامه باید بعد از اذان گفته شـ  917مسأله 

 ـ باشد. با وضو یا غسل یا تیمم حال ایستادن و طهارت از حدث ـ
َحی َعَلی »مثاًل  اگر کلمات اذان و اقامه را بدون ترتیب بگوید ــ  918مسأله  

صالةِ »را پیش از  «الَفالِح  ـ باید از جایی که ترتیب به هم خورده  بگوید: «َحی َعَلی الَّ
 باره بگوید.دو

قدری فاصله دهد  باید بین اذان و اقامه فاصله ندهد، و اگر بین آنها بهـ  919مسأله 
که اذانی را که گفته اذان این اقامه حساب نشود، اذان باطل است. و نیز اگر بین اذان و 

 قدری فاصله دهد که اذان و اقامه آن نماز حساب نشود، اذان و اقامه باطل اقامه و نماز به
 شود. می

اذان و اقامه باید به عربی صحیح گفته شود، پس اگر به عربی غلط ـ  921مسأله 
جای حرفی حرف دیگر بگوید، یا مثاًل ترجمه آن را به فارسی بگوید، صحیح  بگوید، یا به

 نیست.
اذان و اقامه باید بعد از داخل شدن وقت نماز گفته شود، و اگر عمدًا ـ  921مسأله 
اموشی پیش از وقت بگوید باطل است، مگر در صورتی که اگر وقت در میان یا از روی فر

 ( بیان آن گذشت.441شود که در مسأله ) نماز داخل شود حکم به صحت آن نماز می
اگر پیش از گفتن اقامه شک کند که اذان گفته یا نه، اذان را بگوید ـ  922مسأله 

 ه یا نه، گفتن اذان لزم نیست.ولی اگر مشغول اقامه شود و شک کند که اذان گفت
اگر در بین اذان یا اقامه پیش از آنکه قسمتی را بگوید شک کند که ـ  923مسأله 

قسمت پیش از آن را گفته یا نه، باید قسمتی را که در گفتن آن شک کرده، بگوید ولی اگر 
نه، گفتن  در حال گفتن قسمتی از اذان یا اقامه شک کند که آنچه پیش از آن است گفته یا

 آن لزم نیست.
مستحب است انسان در موقع اذان گفتن، رو به قبله بایستد و با وضو ـ  924مسأله 

ها را به گوش بگذارد و صدا را بلند نماید و بکشد، و بین  یا غسل باشد، و دست
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 های اذان کمی فاصله دهد و بین آنها حرف نزند. جمله
وقع گفتن اقامه آرام باشد و آن را از مستحب است بدن انسان در مـ  925مسأله 

های  ای که بین جمله اندازه های آن را به هم نچسباند. ولی به تر بگوید، و جمله اذان آهسته
 های اقامه فاصله ندهد. دهد، بین جمله اذان فاصله می

قدم بردارد، یا قدری بنشیند، یا  مستحب است بین اذان و اقامه یکـ  926مسأله 
، یا دو صحبتی کندا ذکر بگوید، یا دعا بخواند، یا قدری ساکت باشد، یا سجده کند، ی

 .بین اذان و اقامه نماز صبح مستحب نیست صحبت کردنرکعت نماز بخواند. ولی 
کنند عادل و  مستحب است کسی را که برای گفتن اذان معین میـ  927مسأله 

 وید.شناس و صدایش بلند باشد، و اذان را در جای بلند بگ وقت
 

 واجبات نماز

 واجبات نماز یازده چیز است:
تکبیرة الحرام یعنی گفتن الله اکبر « سوم»قیام یعنی ایستادن. « دوم»نیت.  «اول»

« هشتم»ذکر. « هفتم»قرائت. « ششم»سجود. « پنجم»رکوع. « چهارم»در اّول نماز. 
 بودن اجزاء نماز.درپی  موالت یعنی پی« یازدهم»ترتیب. « دهم»سالم. « نهم»تشّهد. 

بعضی از واجبات نماز رکن است، یعنی اگر انسان آنها را بجا نیاورد ـ  928مسأله 
شود. و بعضی دیگر رکن نیست، یعنی اگر اشتباهًا  ـ 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 رامتکبیرة الحدّوم: 

 قیام مّتصل به رکوع، یعنی ایستادن پیش از رکوع.سّوم: 
 رکوع.چهارم: 
 دو سجده از یک رکعت.پنجم: 

شود، و در  و اما نسبت به زیادی در صورتی که عمدی باشد، مطلقًا نماز باطل می
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، صورتی که از روی اشتباه باشد اگر زیادی در رکوع یا در دو سجده از یک رکعت باشد
 ـ باطل است، و اّل باطل نیست. بنا بر احتیاط لزم نماز ـ

 
 نیت

یعنی برای تذّلل و کرنش در پیشگاه  انسان باید نماز را به نیت قربت ــ  929مسأله 
ـ بجا آورد، و لزم نیست نیت را از قلب خود بگذراند، یا مثاًل به زبان  خداوند عالم

 قربًة إلی الله.خوانم  بگوید: چهار رکعت نماز ظهر می
اگر در نماز ظهر یا در نماز عصر نیت کند که چهار رکعت نماز ـ  931مسأله 

خوانم، و معین نکند ظهر است یا عصر، نماز او باطل است ولی کافی است. نماز  می
ظهر را به عنوان نماز اّول، و نماز عصر به عنوان نماز دّوم تعیین کند. و نیز کسی که مثاًل 

ظهر بر او واجب است، اگر در وقت نماز ظهر بخواهد آن نماز قضا یا نماز قضای نماز 
 خواند، در نیت معین کند. ظهر را بخواند، باید نمازی را که می

انسان باید از اّول تا آخر نماز به نیت خود باقی باشد، پس اگر در بین ـ  931مسأله 
د چه بگوید، نمازش باطل کنی؟ ندان طوری غافل شود که اگر بپرسند چه می نماز به
 است.

انسان باید فقط برای تذّلل در پیشگاه خداوند عالم نماز بخواند، پس ـ  932مسأله 
ـ نمازش باطل است، خواه  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.
ر قسمتی از نماز را برای غیر خدا بجا آورد، چه آن قسمت واجب اگـ  933مسأله 

باشد مثل حمد، یا مستحب باشد مثل قنوت، اگر آن قصد غیر خدائی به تمام نماز 
سرایت کند مثاًل قصد ریا در عملی باشد که مشتمل بر آن جزء است، یا آنکه از تدارک آن 

گر نماز را برای خدا بجا آورد ولی قسمت زیادی مبطل لزم آید، نمازش باطل است. و ا
برای نشان دادن به مردم در جای مخصوصی مثل مسجد، یا در وقت مخصوصی مثل اّول 

 وقت، یا به طرز مخصوصی مثاًل با جماعت نماز بخواند، نمازش باطل است.
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 تکبیرة االحرام

حروف  در اّول هر نماز، واجب و رکن است، و باید« الله اکبر»گفتن ـ  934مسأله 
را پشت سر هم بگوید، و نیز باید « اکبر»و « الله»و دو کلمه « اکبر»و حروف « الله»

این دو کلمه به عربی صحیح گفته شود، و اگر به عربی غلط بگوید، یا مثاًل ترجمه آن را 
 به فارسی بگوید صحیح نیست.

که پیش  احتیاط مستحب آن است که تکبیرة الحرام نماز را به چیزیـ  935مسأله 
 خواند نچسباند. خواند، مثاًل به اقامه یا به دعایی که پیش از تکبیر می از آن می

خواند،  را به چیزی که بعد از آن می« الله اکبر»اگر انسان بخواهد ـ  936مسأله 
اکبر را پیش بدهد، « راء»بچسباند، بهتر آن است که « بسم الله الرحمن الرحیم»مثاًل به 

 حب آن است که در نماز واجب نچسباند.ولی احتیاط مست
موقع گفتن تکبیرة الحرام در نماز واجب باید بدن آرام باشد، و اگر ـ  937مسأله 

 عمدًا در حالی که بدنش حرکت دارد، تکبیرة الحرام را بگوید باطل است.
تکبیر و حمد و سوره و ذکر و دعا را باید طوری بخواند که خودش ـ  938مسأله 

مهمه خود را بشنود، و اگر به واسطه سنگینی یا کری گوش، یا سر و صدای زیاد لاقل ه
 شنود، باید طوری بگوید که اگر مانعی نباشد بشنود. نمی

ای لل شده، یا زبان او مرضی پیدا کرده  کسی که به واسطه عارضهـ  939مسأله 
د بگوید، و اگر هیچ توان را بگوید، باید به هر طوری که می« الله اکبر»تواند  که نمی

طوری که مناسب  تواند بگوید باید تکبیر را در قلب خود بگذراند، و برای او به نمی
تواند حرکت  حکایت لفظش باشد با انگشتش اشاره کند، و زبان و لبش را هم اگر می

طوری که شبیه کسی است  دهد. و اما کسی که لل مادرزاد است باید زبان و لبش را به
 کند حرکت دهد، و در آن حال با انگشتش نیز اشاره نماید. ه تکبیر میکه تلفظ ب

یا ُمْحِسُن َقْد »خوب است قبل از تکبیرة الحرام به قصد رجاًء بگوید: ـ  941مسأله 
، ِبَحّق ُء  ِء، َاْنَت اُلمْحِسُن َوَاَنا الُمِسی ُء، َوَقْد َاَمْرَت اُلمْحِسَن َاْن یَتجاَوَز َعِن الُمِسی َاتاک الُمِسی
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ٍد، َوَتجاَوْز َعْن َقِبیِح ما َتْعَلُم ِمّنی ٍد َوآِل ُمحمَّ ٍد َصلِّ َعلی ُمَحمَّ ٍد َوآِل ُمَحمَّ یعنی: ای  «ُمَحمَّ
ای  کنی، بنده گناهکار به دِر خانه تو آمده، و تو امر کرده خدایی که به بندگان احسان می

ناهکار، بحق محّمد و آل محّمد، که نیکوکار از گناهکار بگذرد، تو نیکوکاری و من گ
دانی از من سر زده  هایی که می رحمت خود را بر محّمد و آل محّمد بفرست، و از بدی

 بگذر.
مستحب است موقع گفتن تکبیر اّول نماز و تکبیرهای بین نماز، ـ  941مسأله 

 ها بال ببرد. ها را تا مقابل گوش دست
رام را گفته یا نه، چنانچه مشغول اگر شک کند که تکبیرة الحـ  942مسأله 

خواندن چیزی از قرائت شده، به شک خود اعتنا نکند، و اگر چیزی نخوانده باید تکبیر 
 را بگوید.

اگر بعد از گفتن تکبیرة الحرام شک کند که آن را صحیح گفته یا نه، ـ  943مسأله 
 چه مشغول خواندن چیزی شده باشد یا نه، به شک خود اعتنا نکند.

 
 قیام )ایستادن(

قیام در موقع گفتن تکبیرة الحرام، و قیام پیش از رکوع که آن را قیام ـ  944مسأله 
گویند، رکن است، ولی قیام در موقع خواندن حمد و سوره و قیام بعد  مّتصل به رکوع می

 از رکوع، رکن نیست و اگر کسی آن را از روی فراموشی ترک کند، نمازش صحیح است.
واجب است پیش از گفتن تکبیر و بعد از آن مقداری بایستد تا یقین ـ  945مسأله 

 کند که تکبیر را در حال ایستادن گفته است.
اگر رکوع را فراموش کند و بعد از حمد و سوره بنشیند و یادش بیاید ـ  946مسأله 

دگی به که رکوع نکرده، باید بایستد و به رکوع رود، و اگر بدون اینکه بایستد به حال خمی
 کند. رکوع برگردد، چون قیام متصل به رکوع را بجا نیاورده، کفایت نمی

موقعی که برای تکبیرة الحرام یا قرائت ایستاده است باید راه نرود و ـ  947مسأله 
جایی  ـ بدن را حرکت ندهد، و در حال اختیار به و بنا بر احتیاط لزم به طرفی خم نشود ـ
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 روی ناچاری باشد اشکال ندارد.تکیه نکند، ولی اگر از 
اگر موقعی که ایستاده، از روی فراموشی قدری راه برود، یا به طرفی ـ  948مسأله 

 جایی تکیه کند، اشکال ندارد. خم شود، یا به
احتیاط واجب آن است که در موقع ایستادن، هر دو پا روی زمین ـ  949مسأله 

پا باشد، و اگر روی یک پا هم باشد باشد، ولی لزم نیست سنگینی بدن روی هر دو 
 اشکال ندارد.
تواند درست بایستد، اگر پاها را خیلی گشاد بگذارد که  کسی که میـ  951مسأله 

ـ نباید پاها را  بنا بر احتیاط لزم ایستادن بر او صدق نکند، نمازش باطل است. بلکه ـ
 خیلی گشاد بگذارد هرچند ایستادن صدق کند.

عی که انسان در نماز مشغول خواندن چیزی از اذکار واجب موقـ  951مسأله 
ـ وقتی که مشغول چیزی از  بنا بر احتیاط لزم است، باید بدنش آرام باشد و همچنین ـ

خواهد کمی جلو یا عقب رود، یا کمی بدن را  باشد. و در موقعی که می اذکار مستحب می
 به طرف راست یا چپ حرکت دهد، باید چیزی نگوید.

اگر در حال حرکت بدن ذکر مستحّبی بگوید، مثاًل موقع رفتن به ـ  952أله مس
رکوع یا رفتن به سجده تکبیر بگوید، چنانچه آن را به قصد ذکری که در نماز دستور 

ِتِه َاُقوُم »اند بگوید، آن ذکر صحیح نیست ولی نمازش صحیح است و  داده َبَحْوِل الله َوُقوَّ
 حال برخاستن بگوید.را باید در  «َ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 
، احتیاط مستحب آن است که قدری حرکت کند که از حال آرام بودن بدن خارج شود به

 بعد از آرام گرفتن بدن، آنچه را در حال حرکت خوانده دوباره بخواند.
اگر در بین نماز از ایستادن عاجز شود، باید بنشیند، و اگر از نشستن ـ  955مسأله 

هم عاجز شود، باید بخوابد، ولی تا بدنش آرام نگرفته باید چیزی از ذکرهای واجب را 
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 نگوید.
تواند ایستاده نماز بخواند، نباید بنشیند، مثاًل کسی که در  تا انسان میـ  956ه مسأل

کند، یا مجبور است به چیزی تکیه دهد، یا بدنش را  موقع ایستادن، بدنش حرکت می
تواند ایستاده نماز بخواند، ولی اگر به هیچ قسم  مختصری کج کند، باید به هر طور که می

 ت بنشیند و نشسته نماز بخواند.نتواند بایستد، باید راس
تواند بنشیند، نباید خوابیده نماز بخواند، و اگر نتواند  تا انسان میـ  957مسأله 

تواند بنشیند، باید  تواند، بنشیند؛ و اگر به هیچ قسم نمی راست بنشیند باید هر طور که می
بدنش رو به قبله  طوری که جلوی طوری که در احکام قبله گفته شد به پهلو بخوابد به به

ـ به  بنا بر احتیاط لزم باشد، و تا وقتی که ممکن است به پهلوی راست بخوابد نباید ـ
طوری که کف  پهلوی چپ بخوابد، و اگر این دو ممکن نباشد، باید به پشت بخوابد به

 پاهای او رو به قبله باشد.
حمد و سوره  خواند، اگر بعد از خواندن کسی که نشسته نماز میـ  958مسأله 

بتواند بایستد و رکوع را ایستاده بجا آورد، باید بایستد و از حال ایستاده به رکوع رود، و 
 اگر نتواند باید رکوع را هم نشسته بجا آورد.

خواند، اگر در بین نماز بتواند بنشیند باید  کسی که خوابیده نماز میـ  959مسأله 
تواند بایستد باید مقداری را که  نیز اگر می تواند، نشسته بخواند. و مقداری را که می

تواند، ایستاده بخواند، ولی تا بدنش آرام نگرفته باید چیزی از اذکار واجب را نخواند.  می
 تواند بایستد باید آن را به قیام متصل به رکوع اختصاص دهد. اما اگر بداند مقدار کمی می

ر بین نماز بتواند بایستد، باید خواند اگر د کسی که نشسته نماز میـ  961مسأله 
تواند، ایستاده بخواند، ولی تا بدنش آرام نگرفته، باید چیزی از ذکرهای  مقداری را که می

تواند بایستد باید آن را به قیام متصل به  واجب را نخواند. اما اگر بداند مقدار کمی می
 رکوع اختصاص دهد.

ترسد که به واسطه ایستادن، مریض تواند بایستد، اگر ب کسی که میـ  961مسأله 
تواند نشسته نماز بخواند، و اگر از نشستن هم بترسد،  شود یا ضرری به او برسد، می
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 تواند خوابیده نماز بخواند. می
اگر انسان مأیوس نباشد که در آخر وقت بتواند ایستاده نماز بخواند، ـ  962مسأله 

ت قدرت بر ایستادن حاصل نماید باید نماز چنانچه اّول وقت نماز را بخواند و در آخر وق
را دوباره بجا آورد. ولی اگر مأیوس از آن باشد که بتواند نماز را ایستاده بخواند، اگر در 
اّول وقت نماز را بخواند و سپس قدرت بر ایستادن پیدا کند، لزم نیست نماز را اعاده 

 کند.
ها را  است نگهدارد، و شانهمستحب است در حال ایستادن، بدن را رـ  963مسأله 

جای  ها را به هم بچسباند، و به ها بگذارد، و انگشت ها را روی ران پایین بیندازد، و دست
سجده نگاه کند، و سنگینی بدن را به طور مساوی روی دو پا بیندازد، و با خضوع و 

باز تا  خشوع باشد، و پاها را پس و پیش نگذارد، و اگر مرد است پاها را از سه انگشت
 یک وجب فاصله دهد، و اگر زن است پاها را به هم بچسباند.

 
 قرائت

در رکعت اّول و دّوم نمازهای واجب یومیه، انسان باید اّول حمد و ـ  964مسأله 
و « الضحی»ـ یک سوره تمام بخواند. و سوره  بنا بر احتیاط واجب بعد از آن سوره و ـ

ـ یک  بنا بر احتیاط واجب در نماز ـ «یالفِل »و  «فیل»و همچنین سوره « الم نشرح»
 شود. سوره حساب می

اگر وقت نماز تنگ باشد، یا انسان ناچار شود که سوره را نخواند، ـ  965مسأله 
مثاًل بترسد که اگر سوره را بخواند، دزد یا درنده یا چیز دیگری به او صدمه بزند، یا آنکه 

ا نخواند، بلکه در صورت تنگی وقت و در بعض تواند سوره ر کار ضروری داشته باشد، می
 از موارد ترس نباید سوره را بخواند.

اگر عمدًا سوره را پیش از حمد بخواند، نمازش باطل است و اگر ـ  966مسأله 
اشتباهًا سوره را پیش از حمد بخواند و در بین آن یادش بیاید، باید سوره را رها کند و بعد 

 ز اّول بخواند.از خواندن حمد، سوره را ا
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اگر حمد و سوره یا یکی از آنها را فراموش کند و بعد از رسیدن به ـ  967مسأله 
 رکوع بفهمد، نمازش صحیح است.

اگر پیش از آنکه برای رکوع خم شود، بفهمد که حمد و سوره را ـ  968مسأله 
اند. ولی اگر نخوانده باید بخواند. و اگر بفهمد سوره را نخوانده، باید فقط سوره را بخو

بفهمد حمد تنها را نخوانده، باید اّول حمد و بعد از آن دوباره سوره را بخواند. و نیز اگر 
خم شود و پیش از آنکه به رکوع برسد بفهمد حمد و سوره، یا سوره تنها، یا حمد تنها را 

 نخوانده، باید بایستد و به همین دستور عمل نماید.
ای را که آیه سجده دارد و در  ه یکی از چهار سورهاگر در نماز فریضـ  969مسأله 

( گفته شد عمدًا بخواند، واجب است که پس از خواندن آیه سجده، سجده 433مسأله )
شود و لزم است که  ـ باطل می بنا بر احتیاط نماید، ولی اگر سجده را بجا آورد نمازش ـ

تواند نماز  جده را بجا نیاورد میآن را دوباره بخواند مگر اینکه سهوًا سجده کند، و اگر س
 را ادامه دهد اگرچه در ترک سجده گناه کرده است.

چه عمدًا  ای شود که سجده واجب دارد ـ اگر مشغول خواندن سورهـ  971مسأله 
تواند سوره را  ـ چنانچه پیش از رسیدن به آیه سجده بفهمد، می خوانده باشد چه سهواً 

طوری که در  اگر بعد از خواندن آیه سجده بفهمد، باید آن رها کند و سوره دیگر بخواند، و
 مسأله پیش گفته شد عمل کند.

اگر در نماز آیه سجده را گوش دهد، نمازش صحیح است، و اگر در ـ  971مسأله 
ـ به سجده اشاره نماید، و بعد از نماز سجده آن  بنا بر احتیاط واجب نماز واجب باشد ـ

 را بجا آورد.
در نماز مستحّبی خواندن سوره لزم نیست اگرچه آن نماز به واسطه  ـ 972مسأله 

نذر کردن واجب شده باشد، ولی در بعضی از نمازهای مستحبی مثل نماز وحشت که 
سوره مخصوصی دارد، اگر بخواهد به دستور آن نماز رفتار کرده باشد، باید همان سوره را 

 بخواند.
صبح و ظهر و عصر روز جمعه، و عشای  در نماز جمعه و در نمازـ  973مسأله 
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شب جمعه، مستحب است در رکعت اّول بعد از حمد سوره جمعه، و در رکعت دّوم بعد 
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
یا سوره  «قل هو الله احد»اگر بعد از حمد مشغول خواندن سوره ـ  974أله مس

تواند آن را رها کند و سوره دیگر بخواند، ولی در نماز  شود، نمی «قل یا ایها الکافرون»
جمعه و نمازهای روز جمعه، اگر از روی فراموشی بجای سوره جمعه و منافقون، یکی از 

ند آن را رها کند و سوره جمعه و منافقون را بخواند، و توا آن دو سوره را بخواند، می
 احتیاط واجب آن است که بعد از رسیدن به نصف، رها ننماید.

قل هو الله »اگر در نماز جمعه یا نمازهای روز جمعه عمدًا سوره ـ  975مسأله 
بنا بر  بخواند، اگرچه به نصف نرسیده باشد ـ «قل یا ایها الکافرون»یا سوره  «احد

 تواند رها کند و سوره جمعه و منافقون را بخواند. ـ نمی احتیاط واجب
 «قل یا ایها الکافرون»و  «قل هو الله احد»اگر در نماز، غیر سوره ـ  976مسأله  

تواند رها کند و سوره دیگر بخواند، و پس از  سوره دیگری بخواند، تا به نصف نرسیده می
 قًا رها کردن آن و عدول به سوره دیگر جایز نیست.ـ مطل بنا بر احتیاط رسیدن به نصف ـ

اگر مقداری از سوره را فراموش کند، یا از روی ناچاری مثاًل به ـ  977مسأله 
تواند آن سوره را رها کند و  واسطه تنگی وقت یا جهت دیگر نشود آن را تمام نماید، می

قل هو الله »خوانده  ه میای ک سوره دیگر بخواند اگرچه به نصف هم رسیده باشد، یا سوره
تواند به همان مقدار که  باشد، و در صورت فراموشی می «قل یا ایها الکافرون»یا  «احد

 خوانده است اکتفا نماید.
ـ واجب است حمد و سوره نماز صبح و  بنا بر احتیاط بر مرد ــ  978مسأله 

اجب است حمد و سوره ـ و بنا بر احتیاط مغرب و عشا را بلند بخواند، و بر مرد و زن ـ
 نماز ظهر و عصر را آهسته بخوانند.

ـ باید در نماز صبح و مغرب و عشا مواظب باشد  بنا بر احتیاط مرد ــ  979مسأله 
 که تمام کلمات حمد و سوره حتی حرف آخر آنها را بلند بخواند.
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ته تواند حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را بلند یا آهس زن میـ  981مسأله 
بخواند، ولی اگر نامحرم صدایش را بشنود و موردی باشد که شنواندن صدا به نامحرم 

ـ نمازش  بنا بر احتیاط واجب حرام است، باید آهسته بخواند، و اگر عمدًا بلند بخواند ـ
 باطل است.
اگر در جایی که باید نماز را بلند بخواند عمدًا آهسته بخواند، یا در ـ  981مسأله 

ـ نمازش باطل  بنا بر احتیاط واجب باید آهسته بخواند عمدًا بلند بخواند ـ جایی که
است. ولی اگر از روی فراموشی یا ندانستن مسأله باشد، صحیح است. و اگر در بین 
خواندن حمد و سوره هم بفهمد اشتباه کرده، لزم نیست مقداری را که خوانده دوباره 

 بخواند.
ندن حمد و سوره بیشتر از معمول صدایش را بلند اگر کسی در خواـ  982مسأله 

 کند، مثل آنکه آنها را با فریاد بخواند، نمازش باطل است.
انسان باید قرائت نماز را صحیح بخواند، و کسی که به هیچ قسم ـ  983مسأله 

تواند بخواند، اگر  تواند همه سوره حمد را صحیح بخواند، باید به همان نحو که می نمی
بنا بر  خواند معتنابه باشد، ولی اگر آن مقدار ناچیز باشد، باید ـ را که صحیح میمقداری 

تواند صحیح بخواند و به آن ضمیمه کند،  ـ مقداری از بقیه قرآن را که می احتیاط واجب
تواند به کلی سوره را  تواند باید تسبیح را به آن ضمیمه کند. و اما کسی که نمی و اگر نمی

زم نیست چیزی عوض آن بخواند. و در هر صورت احتیاط مستحب صحیح بخواند، ل
 آن است که نماز را به جماعت بجا آورد.

داند باید سعی کند وظیفه خود را انجام  خوبی نمی کسی که َحمد را بهـ  984مسأله 
دهد، چه با یاد گرفتن یا تلقین باشد، و چه با اقتدا در جماعت، یا تکرار نماز در مورد 

طوری که در مسأله پیش گفته  د، و اگر وقت تنگ شده است، چنانچه نماز را بهشک باش
شد بخواند، نمازش صحیح است. ولی در صورتی که در یاد گرفتن کوتاهی کرده باشد اگر 

 ممکن باشد، برای فرار از عقوبت، نمازش را به جماعت بخواند.
ـ حرام است،  ا بر احتیاطبن مزد گرفتن برای یاد دادن واجبات نماز ــ  985مسأله 
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 ولی مزد گرفتن برای یاد دادن مستحّبات آن جایز است.
اگر یکی از کلمات حمد یا سوره را عمدًا یا از روی جهل تقصیری ـ  986مسأله 
بگوید، یا زیر  «ز»یا  «ذ» «ض»جای حرفی حرف دیگر بگوید، مثاًل بجای  نگوید، یا به

ای که غلط شمرده شود، یا تشدید را نگوید، نماز او  و زبر حروف را رعایت نکند به گونه
 باطل است.
طور  ای را که یاد گرفته صحیح بداند و در نماز همان اگر انسان کلمهـ  987مسأله 

 بخواند و بعد بفهمد غلط خوانده، لزم نیست دوباره نماز را بخواند.
است یا  «هـ»ای به  کلمه ای را نداند، یا نداند مثالً  اگر زیر و زبر کلمهـ  988مسأله 

، باید وظیفه خود را به نحوی انجام دهد، مثاًل یاد بگیرد یا به جماعت بخواند، یا «ح»به 
آن را دو جور یا بیشتر بخواند که یقین کند صحیح آن را خوانده است، ولی در این صورت 

 یاید.نماز او بر فرضی صحیح است که آن جمله غلط باز هم قرآن یا ذکر به حساب ب
ای واو باشد و حرف قبل از واو  اند اگر در کلمه علمای تجوید گفتهـ  989مسأله 

در آن کلمه پیش داشته باشد و حرف بعد از واو در آن کلمه همزه باشد، مثل کلمه 
باشد  «الف»ای  باید آن واو را مّد بدهد یعنی آن را بکشد. و همچنین اگر در کلمه «سوء»

آن کلمه زبر داشته باشد، و حرف بعد از الف در آن کلمه همزه و حرف قبل از الف در 
باشد، و حرف پیش  «ی»ای  باید الف آن را بکشد. و نیز اگر در کلمه «جآء»باشد، مثل 

در آن کلمه همزه باشد، مثل « ی»در آن کلمه زیر داشته باشد، و حرف بعد از « ی»از 
بجای « واو و الف و یا»ز این حروف را با مّد بخواند. و اگر بعد ا« ی»باید « جیء»

همزه حرفی باشد که ساکن است، یعنی زیر و زبر و پیش ندارد، باز هم باید این سه حرف 
چنین موارد توقف بر مّد ندارد، پس  را با مّد بخواند، ولی ظاهرًا صحت قرائت در این

در مثل  چنانچه به دستوری که گفته شد رفتار نکند، باز هم نماز صحیح است، ولی
که تحّفظ بر تشدید، و الف توقف بر مقداری مّد دارد، باید به همان  ژڄڄژ

 مقدار الف را مّد دهد.
احتیاط مستحب آن است که در نماز، وقف به حرکت و وصل به ـ  991مسأله 
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ای را  سکون ننماید، و معنای وقف به حرکت آن است، که زیر یا زبر یا پیش آخر کلمه
و  ژڀ ڀژکلمه و کلمه بعدش فاصله دهد، مثاًل بگوید: بگوید، و بین آن 

 . ژٺ ٺ ٺژرا زیر بدهد و بعد قدری فاصله دهد و بگوید:  «الرحیم»میم 
ای را نگوید و آن کلمه را به  و معنای وصل به سکون آن است که زیر یا زبر یا پیش کلمه

ندهد  را زیر «الرحیم»و میم  ژڀ ڀژکلمه بعد بچسباند، مثل آنکه بگوید: 
 را بگوید. ژٺ ٺ ٺژو فورًا 

تواند فقط یک حمد بخواند، یا یک  در رکعت سّوم و چهارم نماز میـ  991مسأله 
ُسْبحاَن الله َو اْلَحْمُد لله َو ال ِإلَه ِإالَّ »مرتبه تسبیحات اربعه بگوید، یعنی یک مرتبه بگوید: 

تواند در یک رکعت حمد و در  د. و می، و بهتر آن است که سه مرتبه بگوی«َالله و الله َاکَبُر 
 رکعت دیگر تسبیحات بگوید. و بهتر است در هر دو رکعت تسبیحات بخواند.

در تنگی وقت باید تسبیحات اربعه را یک مرتبه بگوید، و اگر به ـ  992مسأله 
 بگوید. «سبحان الله»مقدار آن هم وقت ندارد، کافی است یک مرتبه 

ـ واجب است که در رکعت سّوم و چهارم  بنا بر احتیاط ـبر مرد و زن ـ  993مسأله 
 نماز، حمد یا تسبیحات را آهسته بخوانند.

 «بسم الله»اگر در رکعت سّوم و چهارم حمد بخواند، واجب نیست ـ  994مسأله 
آن را هم آهسته بگوید مگر آنکه مأموم باشد که در این صورت احتیاط واجب آن است، 

 آهسته بگوید.را هم  «بسم الله»که 
تواند تسبیحات را یاد بگیرد یا درست بخواند، باید در  کسی که نمیـ  995مسأله 

 رکعت سّوم و چهارم حمد بخواند.
اگر در دو رکعت اّول نماز به خیال اینکه دو رکعت آخر است ـ  996مسأله 

ر در تسبیحات بگوید، چنانچه پیش از رکوع بفهمد، باید حمد و سوره را بخواند، و اگ
 رکوع یا بعد از رکوع بفهمد، نمازش صحیح است.

اگر در دو رکعت آخر نماز به خیال اینکه در دو رکعت اّول است حمد ـ  997مسأله 
کرده در دو رکعت آخر است حمد  بخواند، یا در دو رکعت اّول نماز با اینکه گمان می
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 .بخواند، چه پیش از رکوع بفهمد چه بعد از آن، نمازش صحیح است
خواست حمد بخواند تسبیحات به  اگر در رکعت سّوم یا چهارم میـ  998مسأله 

خواست تسبیحات بخواند حمد به زبانش آمد، چنانچه به کلی خالی از  زبانش آمد، یا می
گاه قصد نماز بوده ـ ـ باید آن را رها کند و دوباره حمد، یا  حتی در ضمیر ناخود آ

ی از قصد نبوده مثل آنکه عادتش خواندن چیزی بوده تسبیحات را بخواند، ولی اگر خال
 تواند همان را تمام کند، و نمازش صحیح است. که به زبانش آمده، می

کسی که عادت دارد در رکعت سّوم و چهارم تسبیحات بخواند، اگر از ـ  999مسأله 
عادت خود غفلت نماید و به قصد اداء وظیفه مشغول خواندن حمد شود، کفایت 

 د، و لزم نیست دوباره حمد یا تسبیحات را بخواند.کن می
در رکعت سّوم و چهارم مستحب است بعد از تسبیحات، استغفار ـ  1111مسأله 

، و اگر «اللهمَّ اْغِفْر ِلی»یا بگوید:  «َاْسَتْغِفُر الله َرّبی َوَاُتوُب ِاَلیهِ »کند، مثاًل بگوید: 
کوع، شک کند که حمد یا تسبیحات را نمازگزار پیش از استغفار و خم شدن برای ر

خوانده یا نه، باید حمد یا تسبیحات را بخواند. و اگر در حال گفتن استغفار یا بعد از آن 
 ـ باید حمد یا تسبیحات را بخواند. بنا بر احتیاط واجب شک کند، باز هم ـ

کند  اگر در رکوع رکعت سّوم یا چهارم، یا در حال رفتن به رکوع شکـ  1111مسأله 
 که حمد یا تسبیحات را خوانده یا نه، به شک خود اعتنا نکند.

ای را درست گفته یا نه، مثاًل شک کند  هرگاه شک کند که آیه یا کلمهـ  1112مسأله 
تواند به شک خود اعتنا نکند، ولی  را درست گفته یا نه، می ژٻ ٻ ٻ ٱژکه 

بگوید اشکال ندارد، و اگر چند مرتبه  اگر احتیاطًا آن آیه یا کلمه را دوباره به طور صحیح
 تواند چند بار بگوید. اما اگر به وسواس برسد بهتر است تکرار نکند. هم شک کند، می

َاُعوُذ »مستحب است در رکعت اّول، پیش از خواندن حمد بگوید: ـ  1113مسأله 
ِجیِم  یطاِن الرَّ را بلند  «بسم الله»ر . و در رکعت اّول و دّوم نماز ظهر و عص«ِبالله ِمَن الشَّ

بگوید، و حمد و سوره را شمرده بخواند، و در آخر هر آیه وقف کند، یعنی آن را به آیه بعد 
نچسباند، و در حال خواندن حمد و سوره به معنای آیه توّجه داشته باشد، و اگر نماز را به 
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از آنکه حمد  خواند، بعد خواند، بعد از تمام شدن حمد امام، و اگر فرادی می جماعت می
قل هو الله »، و بعد از خواندن سوره «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
 خواند.خواندن سوره کمی صبر کند، بعد تکبیر پیش از رکوع را بگوید، یا قنوت را ب

، و «إّنا أنزلناه»مستحب است در تمام نمازها در رکعت اّول، سوره ـ  1114مسأله 
 بخواند. «قل هو الله احد»در رکعت دّوم، سوره 

روز سوره  مکروه است انسان در هیچ یک از نمازهای یک شبانهـ  1115مسأله 
 را نخواند. «قل هو الله احد»

 به یک نَفس مکروه است. «له احدقل هو ال»خواندن سوره ـ  1116مسأله 
ای را که در رکعت اّول خوانده مکروه است در رکعت دّوم  سورهـ  1117مسأله 

 را در هر دو رکعت بخواند مکروه نیست. «قل هو الله احد»بخواند، ولی اگر سوره 
 

 رکوع

مه ای خم شود که بتواند سر ه اندازه در هر رکعت بعد از قرائت باید بهـ  1118مسأله 
 گویند. می «رکوع»ـ به زانو بگذارد. و این عمل را  از جمله ابهام هایش را ـ انگشت

اندازه رکوع خم شود، ولی سر انگشتان را به زانو نگذارد،  اگر بهـ  1119مسأله 
 اشکال ندارد.
هرگاه رکوع را به طور غیر معمول بجا آورد، مثاًل به چپ یا راست خم ـ  1111مسأله 

 های او به زانو برسد، صحیح نیست. وها را به جلو بیاورد، اگرچه دستشود، یا زان
خم شدن باید به قصد رکوع باشد، پس اگر به قصد کار دیگر مثاًل ـ  1111مسأله 

تواند آن را رکوع حساب کند، بلکه باید بایستد و  برای کشتن جانوری خم شود، نمی
 شود. رکن زیاد نشده و نماز باطل نمیدوباره برای رکوع خم شود، و به واسطه این عمل، 

کسی که دست یا زانوی او با دست و زانوی دیگران فرق دارد، مثاًل ـ  1112مسأله 
رسد، یا زانوی او پائین تر از مردم  دستش خیلی بلند است که اگر کمی خم شود به زانو می
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 معمول خم شود. اندازه دیگر است که باید خیلی خم شود تا دستش به زانو برسد، باید به
قدری خم شود که صورتش  کند، باید به کسی که نشسته رکوع میـ  1113مسأله 

 قدری خم شود که صورت مقابل جای سجده برسد. مقابل زانوها برسد، و بهتر است به
یا  «ُسْبحاَن الله»بهتر آن است که در حال اختیار در رکوع سه مرتبه ـ  1114مسأله 

و  کند ـ بگوید، گر چه گفتن هر ذکری کفایت می «ّبی الَعِظیم َوِبَحْمِدهِ ُسْبحاَن َر »یک مرتبه 
ـ باید به همین مقدار باشد، ولی در تنگی وقت و در حال ناچاری  بنا بر احتیاط واجب

ی الَعِظیم»تواند  کافی است. و کسی که نمی «ُسْبحاَن الله»گفتن یک  را خوب  «ُسْبحاَن َربِّ
 را بگوید. «ُسْبحاَن الله»ر مانند سه بار ادا کند باید ذکری دیگ

ذکر رکوع باید دنبال هم و به عربی صحیح گفته شود، و مستحب ـ  1115مسأله 
 است آن را سه یا پنج یا هفت مرتبه بلکه بیشتر بگویند.

در حال رکوع باید بدن نمازگزار آرام باشد، و نباید بدن خود را به ـ  1116مسأله 
ـ زمانی  بنا بر احتیاط ت دهد که از حال آرام بودن خارج شود حتی ـطوری حرک اختیار به

بنا بر  که مشغول به ذکر واجب نیست، و اگر عمدًا این استقرار را رعایت نکند نماز ـ
 ـ باطل است حتی اگر ذکر را در حال استقرار اعاده کند. احتیاط واجب

قدری  اختیار به سهوًا یا بی گوید اگر موقعی که ذکر واجب رکوع را میـ  1117مسأله 
حرکت کند که از حال آرام بودن بدن خارج شود، بهتر این است که بعد از آرام گرفتن بدن 
دوباره ذکر را بگوید. ولی اگر کمی حرکت کند که از حال آرام بودن بدن خارج نشود یا 

 انگشتان را حرکت دهد، ضرری ندارد.
ار رکوع خم شود و بدن آرام گیرد عمدًا ذکر اگر پیش از آنکه به مقدـ  1118مسأله 

رکوع را بگوید، نمازش باطل است. مگر اینکه دوباره ذکر را در حال استقرار در رکوع 
 بگوید، و اگر سهوًا باشد لزم نیست آن را دوباره بگوید.

اگر پیش از تمام شدن ذکر واجب، عمدًا سر از رکوع بردارد نمازش ـ  1119مسأله 
 و اگر سهوًا سر بردارد اعاده ذکر لزم نیست.باطل است. 
در حال رکوع بماند،  «سبحان الله»اگر نتواند به مقدار ذکر و لو یک ـ  1121مسأله 
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هرچند بدون آرامش، واجب نیست بگوید، ولی احتیاط مستحب آن است که ذکر را 
بل از آن بگوید هرچند بقیه آن را در حال برخاستن به قصد قربت مطلقه بگوید، یا ق

 شروع کند.
اگر به واسطه مرض و مانند آن در رکوع آرام نگیرد نمازش صحیح ـ  1121مسأله 

است ولی باید پیش از آنکه از حال رکوع خارج شود، ذکر واجب را به نحوی که گذشت 
 بگوید.

اندازه رکوع خم شود، باید به چیزی تکیه دهد و رکوع  هرگاه نتواند بهـ  1122مسأله 
ای که  اندازه اگر موقعی هم که تکیه داده نتواند به طور معمول رکوع کند، باید به کند، و

عرفًا به آن رکوع گفته شود خم شود، و اگر به این مقدار نیز نتواند خم شود، باید برای 
 رکوع با سر اشاره نماید.

ه کند، کسی که برای رکوع باید با سر اشاره کند اگر نتواند با سر اشارـ  1123مسأله 
ها را بر هم بگذارد و ذکر آن را بگوید، و به نیت برخاستن از رکوع  باید به نیت رکوع چشم

و بنا بر  ها را باز کند، و اگر از این هم عاجز است باید در قلب خود نیت رکوع کند ـ چشم
ـ با دست خود برای رکوع اشاره کند و ذکر آن را بگوید و در این صورت  احتیاط واجب

ـ جمع کند بین این عمل و اشاره به رکوع در حال  بنا بر احتیاط واجب ممکن است ـاگر 
 نشستن.

تواند در  تواند ایستاده رکوع کند ولی برای رکوع می کسی که نمیـ  1124مسأله 
حالی که نشسته است خم شود، باید ایستاده نماز بخواند و برای رکوع با سر اشاره نماید، 

ست که نماز دیگری هم بخواند، و موقع رکوع آن بنشیند و برای و احتیاط مستحب آن ا
 رکوع خم شود.

اندازه  اگر عمدًا بعد از رسیدن به حّد رکوع سر بردارد، و دو مرتبه بهـ  1125مسأله 
 رکوع خم شود، نمازش باطل است.

و بنا بر احتیاط  بعد از تمام شدن ذکر رکوع باید راست بایستد ــ  1126مسأله 
ـ بعد از آنکه بدن آرام گرفت به سجده رود، و اگر عمدًا پیش از ایستادن به سجده  واجب
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ـ اگر عمدًا پیش از آرامش  بنا بر احتیاط واجب رود، نمازش باطل است. و همچنین ـ
 گرفتن بدن به سجده رود.

اگر رکوع را فراموش کند و پیش از آنکه به سجده برسد یادش بیاید، ـ  1127مسأله 
 کند به حالت خمیدگی به رکوع برگردد. بایستد بعد به رکوع رود، و کفایت نمیباید 
اگر بعد از آنکه پیشانی به زمین رسید، یادش بیاید که رکوع نکرده ـ  1128مسأله  

لزم است برگردد و رکوع را بعد از ایستادن بجا آورد، و در صورتی که در سجده دّوم یادش 
 ـ باطل است. اط لزمبنا بر احتی بیاید، نمازش ـ

مستحب است پیش از رفتن به رکوع در حالی که راست ایستاده ـ  1129مسأله 
تکبیر بگوید، و در رکوع زانوها را به عقب دهد، و پشت را صاف نگهدارد، و گردن را 
بکشد و مساوی پشت نگهدارد، و بین دو قدم را نگاه کند، و پیش از ذکر یا بعد از آن 

و بعد از آنکه از رکوع برخاست و راست ایستاد در حال آرامی بدن بگوید صلوات بفرستد، 
 .«َسِمَع الله ِلَمْن َحِمَدهُ »

ها دست را از زانو بالتر بگذارند و  مستحب است در رکوع، زنـ  1131مسأله 
 زانوها را به عقب ندهند.

 
 سجود

حب بعد از رکوع نمازگزار باید در هر رکعت از نمازهای واجب و مستـ  1131مسأله 
شود به اینکه به هیئت مخصوص پیشانی را به قصد  دو سجده کند، و سجده محقق می

خضوع به زمین بگذارد. و در حال سجده در نماز، واجب است که کف دو دست، و دو 
بنا بر احتیاط  زانو، و دو انگشت بزرگ پاها را، بر زمین بگذارد، و منظور از پیشانی ـ

ت، و آن مستطیلی است که از کشیدن دو خط فرضی بین دو ابرو در ـ وسط آن اس واجب
 آید. وسط پیشانی تا مرز موی سر به دست می

دو سجده روی هم یک رکن است، و اگر کسی در نماز واجب ـ  1132مسأله 
ـ در یک رکعت هر دو را ترک کند، نمازش  هرچند از روی فراموشی یا جهل به مسأله ـ
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ـ اگر دو سجده در یک رکعت از روی  بنا بر احتیاط لزم ست ـباطل است و همچنین ا
فراموشی یا جهل قصوری اضافه کند. )جهل قصوری این است که جاهل در جهل خود 

 معذور باشد(.
شود و اگر  اگر عمدًا یک سجده کم یا زیاد کند، نمازش باطل میـ  1133مسأله 

د. و در صورت کم شدن حکم آن شو سهوًا یک سجده کم یا زیاد کند نمازش باطل نمی
 در احکام سجده خواهد آمد.

تواند پیشانی را به زمین بگذارد، اگر آن را عمدًا یا سهوًا  کسی که میـ  1134مسأله 
به زمین نگذارد، سجده نکرده است اگرچه جاهای دیگر به زمین برسد. ولی اگر پیشانی 

نرساند، یا سهوًا ذکر نگوید، سجده  را به زمین بگذارد و سهوًا جاهای دیگر را به زمین
 صحیح است.

یا  «ُسْبحاَن الله»بهتر آن است که در حال اختیار در سجده سه مرتبه ـ  1135مسأله 
ی ااَلْعَلی َوِبَحْمِدهِ »یک مرتبه  بگوید، و باید این کلمات دنبال هم و به عربی  «ُسْبحاَن َربَّ

ـ باید  بنا بر احتیاط لزم کند، ولی ـ یصحیح گفته شود، گر چه گفتن هر ذکری کفایت م
را سه یا پنج یا هفت  «ُسْبحاَن َرّبی ااَلْعَلی َوِبَحْمِدهِ »به این مقدار باشد. و مستحب است 

 مرتبه یا بیشتر بگوید.
در حال سجود باید بدن نمازگزار آرام باشد، و نباید بدن خود را به ـ  1136مسأله 

ـ  بنا بر احتیاط واجب ال آرام بودن خارج شود حتی ـاختیار طوری حرکت دهد که از ح
 در زمانی که مشغول به ذکر واجب نیست.

اگر پیش از آنکه پیشانی به زمین برسد و بدن آرام بگیرد عمدًا ذکر ـ  1137مسأله 
سجده را بگوید، نماز باطل است، مگر اینکه ذکر را دوباره در حال آرامش بگوید، و اگر 

 ذکر عمدًا سر از سجده بردارد، نماز باطل است. پیش از تمام شدن
اگر پیش از آنکه پیشانی به زمین برسد سهوًا ذکر سجده را بگوید، و ـ  1138مسأله 

پیش از آنکه سر از سجده بردارد، بفهمد اشتباه کرده است، باید آرام بگیرد و دوباره ذکر را 
پیش از آرامش ذکر را بگوید تکرار بگوید. ولی اگر پیشانی به زمین رسیده باشد و سهوًا 



 توضیح المسائل  ...................................................................................................................  116

 لزم نیست.
اگر بعد از آنکه سر از سجده برداشت، بفهمد پیش از آنکه ذکر ـ  1139مسأله 

 سجده تمام شود سر برداشته، نمازش صحیح است.
گوید، یکی از هفت عضو را عمدًا از  اگر موقعی که ذکر سجده را میـ  1141مسأله 

ی که در سجود معتبر است منافات داشته باشد، نماز باطل زمین بردارد، اگر با استقرار
 ـ در موقعی که مشغول ذکر نیست. بنا بر احتیاط واجب شود. و همچنین است ـ می

اگر پیش از تمام شدن ذکر سجده، سهوًا پیشانی را از زمین بردارد، ـ  1141مسأله 
کند. ولی اگر جاهای  تواند دوباره به زمین بگذارد و باید آن را یک سجده حساب نمی

 دیگر را سهوًا از زمین بردارد، باید دو مرتبه به زمین بگذارد و ذکر را بگوید.
بعد از تمام شدن ذکر سجده اّول، باید بنشیند تا بدن آرام گیرد و ـ  1142مسأله 

 دوباره به سجده رود.
ای او جای پیشانی نمازگزار باید از جای زانوها و سر انگشتان پـ  1143مسأله 

تر نباشد، بلکه احتیاط واجب آن است که  بیش از چهار انگشت بسته بلندتر یا پست
تر  جای پیشانی او از جای ایستادنش نیز بیش از چهار انگشت بسته بلندتر یا پست

 نباشد.
ـ  هرچند که سراشیبی آن درست معلوم نباشد در زمین سراشیب ــ  1144مسأله 

های پای او بیش از چهار انگشت  جای زانوها و انگشت اگر جای پیشانی نمازگزار از
 تر باشد، نماز او محل اشکال است. بسته بلندتر یا پست

اگر پیشانی را اشتباهًا بر چیزی بگذارد که از جای زانوها و ـ  1145مسأله 
قدری  های پای او بیش از چهار انگشت بسته بلندتر باشد، چنانچه بلندی آن به انگشت

گویند در حال سجده است باید سر را بردارد و به چیزی که بلندی آن بیش  یاست که نم
گویند در حال  قدری است که می از چهار انگشت بسته نیست بگذارد. و اگر بلندی آن به

تواند سر از سجده بردارد و  سجده است، چنانچه پس از انجام ذکر واجب ملتفت شود می
جام ذکر واجب ُملتفت شد باید پیشانی را از روی آن بر نماز را تمام کند، و اگر قبل از ان
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اندازه چهار انگشت بسته یا کمتر است بکشد و ذکر واجب را  روی چیزی که بلندی آن به
تواند ذکر واجب را در همان حال بجا  بجا آورد، و اگر کشیدن پیشانی ممکن نباشد می
 ه بخواند.آورد و نماز را تمام کند، و لزم نیست نماز را دوبار

باید بین پیشانی و آنچه بر آن سجده صحیح است، چیز دیگری ـ  1146مسأله 
قدری چرک باشد که پیشانی به خوِد مهر نرسد سجده  فاصله نباشد، پس اگر مهر به

 باطل است، ولی اگر مثاًل رنگ مهر تغییر کرده باشد اشکال ندارد.
و بنا بر احتیاط  ن بگذارد ـدر سجده باید دو کف دست را بر زمیـ  1147مسأله 

ـ در صورت امکان همه کف دست را بگذارد، ولی در حال ناچاری پشت دست  واجب
ـ باید مچ  بنا بر احتیاط واجب هم مانعی ندارد، و اگر پشت دست هم ممکن نباشد ـ

 تواند بر زمین دست را بر زمین بگذارد، و چنانچه آن را هم نتواند، تا آرنج هر جا را که می
 بگذارد، و اگر آن هم ممکن نیست گذاشتن بازو کافی است.

در سجده باید دو انگشت بزرگ پاها را بر زمین بگذارد، ولی لزم ـ  1148مسأله 
نیست که سر دو انگشت را بر زمین بگذارد بلکه گذاشتن پشت یا روی آنها نیز کفایت 

یا روی پا را بر زمین  های دیگر پا کند. و اگر انگشت بزرگ را نگذارد و انگشت می
بگذارد، یا به واسطه بلند بودن ناخن، شست به زمین نرسد نماز باطل است، و کسی که 

 طور خوانده، باید دوباره بخواند. از روی تقصیر و ندانستن مسأله نمازهای خود را این
کسی که مقداری از شست پایش بریده، باید بقیه آن را بر زمین ـ  1149مسأله 

توان آن را به هیچ  و اگر چیزی از آن نمانده، یا اگر مانده خیلی کوتاه است که نمی بگذارد،
ـ باید بقیه انگشتان را  بنا بر احتیاط واجب وجه بر زمین یا چیز دیگری گذاشت، ـ

 بگذارد؛ و اگر هیچ انگشت ندارد، هر مقداری که از پا باقی مانده بر زمین بگذارد.
غیر معمول سجده کند، مثاًل سینه و شکم را بر زمین اگر به طور ـ  1151مسأله 

بچسباند، یا پاها را مقداری دراز کند، چنانچه بگویند سجده کرده نمازش صحیح است. 
 ولی اگر بگویند دراز کشیده و سجده صدق ننماید، نماز او باطل است.

بر  کند به مقداری که سجده مهر یا چیز دیگری که بر آن سجده میـ  1151مسأله 
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آن صحیح است، باید پاک باشد. ولی اگر مثاًل مهر را روی فرش نجس بگذارد، یا یک 
طرف مهر نجس باشد و پیشانی را به طرف پاک آن بگذارد، یا قسمتی از روی مهر پاک 

 باشد و قسمتی نجس باشد اگر پیشانی را نجس نکند، اشکال ندارد.
ند آن باشد که نتواند آن را هرچند اگر در پیشانی دمل یا زخم و مانـ  1152مسأله 

بدون فشار بر زمین بگذارد، چنانچه آن دمل مثاًل همه پیشانی را فرا نگرفته باشد باید با 
جای سالم پیشانی سجده کند، و اگر سجده کردن با جای سالم پیشانی توقف بر آن داشته 

داری که برای سجده باشد که زمین را گود کند و دمل را در گودال و جای سالم را به مق
کافی باشد بر زمین بگذارد باید این کار را انجام دهد. )منظور از پیشانی در اّول فصل 

 سجده ذکر شد(.
ـ فرا گرفته  به معنایی که گفته شد اگر دمل یا زخم تمام پیشانی را ــ  1153مسأله 

یا یکی از آنها را  ـ دو طرف آن را که مابقی پیشانی است بنا بر احتیاط واجب باشد باید ـ
تواند بر زمین بگذارد و اگر نتواند باید به بعضی از اجزاء صورت خود  به هر نحو که می

تواند  تواند به چانه سجده کند، و اگر نمی سجده کند. و احتیاط لزم آن است که اگر می
وجه ممکن  به یکی از دو طرف پیشانی سجده کند، و اگر سجده کردن با صورت، به هیچ

 نبود باید برای سجده اشاره کند.
تواند پیشانی را بر زمین برساند،  تواند بنشیند ولی نمی کسی که میـ  1154مسأله 
قدری خم شود که عرفًا سجده بر آن صدق کند باید به آن مقدار خم شود، و  اگر بتواند به

یشانی را مهر یا چیز دیگری را که سجده بر آن صحیح است، روی چیز بلندی گذاشته و پ
ها و زانوها و انگشتان پا را در صورت امکان به طور  بر آن بگذارد، ولی باید کف دست

 معمول بر زمین بگذارد.
در فرض مذکور اگر چیز بلندی نباشد که مهر یا چیز دیگری که ـ  1155مسأله 

ا سجده بر آن صحیح است بگذارد، و کسی هم نباشد که مثاًل مهر را بلند کند و بگیرد ت
آن شخص بر آن سجده کند، باید مهر یا چیز دیگر را با دست بلند کرده و بر آن سجده 

 نماید.
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تواند خم  تواند سجده نماید، و مقداری که می کسی که هیچ نمیـ  1156مسأله 
کند، باید برای سجده با سر اشاره کند، و اگر نتواند باید با  شود بر آن سجده صدق نمی

تواند اشاره کند باید در قلب نیت سجده  ها هم نمی و اگر با چشم ها اشاره نماید، چشم
ـ با دست و مانند آن برای سجده اشاره کند، و ذکر واجب را  و بنا بر احتیاط لزم کند ـ

 بگوید.
اختیار از جای سجده بلند شود، چنانچه ممکن باشد  اگر پیشانی بیـ  1157مسأله 

چه ذکر  شود ـ سد، و این یک سجده حساب میجای سجده بر باید نگذارد دوباره به
جای سجده  اختیار دوباره به ـ و اگر نتواند سر را نگهدارد و بی سجده را گفته باشد یا نه

شود، ولی اگر ذکر نگفته باشد احتیاط مستحب آن  برسد، همان یک سجده حساب می
 ت نکند.است که آن را بگوید، ولی باید به قصد قربت مطلقه باشد و قصد جزئی

تواند بر فرش و مانند آن سجده  جایی که انسان باید تقیه کند، میـ  1158مسأله 
جای دیگر برود یا نماز را تأخیر بیندازد تا در همانجا بعد  نماید، و لزم نیست برای نماز به

از رفع سبب تقیه بجا آورد، ولی اگر بتواند در همان مکان بر حصیر یا چیزی که سجده بر 
باشد، طوری سجده کند که مخالفت تقیه نکرده باشد، نباید بر فرش و  یح میآن صح

 مانند آن سجده نماید.
اگر روی تشک پر و مانند آن سجده کند، در صورتی که بدن روی آن ـ  1159مسأله 

 آرام نگیرد، باطل است.
اگر انسان ناچار شود که در زمین گل نماز بخواند، چنانچه آلوده ـ  1161مسأله 

شدن بدن و لباس برای او مشّقت ندارد، باید سجده و تشّهد را به طور معمول بجا آورد، 
و اگر مشّقت دارد، در حالی که ایستاده، برای سجده با سر اشاره کند، و تشّهد را ایستاده 

 بخواند، و نمازش صحیح است.
م نماز در رکعت اّول و رکعت سومی که تشّهد ندارد، مثل رکعت سّو ـ  1161مسأله 

حرکت  ظهر و عصر و عشا، احتیاط واجب آن است که بعد از سجده دّوم قدری بی
 بنشیند و بعد برخیزد.
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 ی که سجده بر آنها صحیح استیچیزها

باید بر زمین و چیزهای غیرخوراکی و غیرپوشاکی که از زمین ـ  1162مسأله 
خوراکی و  روید، مانند چوب و برگ درخت، سجده کرد. و سجده بر چیزهای می

پوشاکی مانند، گندم و جو و پنبه و آنچه که از اجزاء زمین شمرده نشود، مانند طال و نقره 
و امثال اینها صحیح نیست، ولی قیر و زفت )که نوع پستی از قیر است( در موقع ناچاری 

 باشند. بر چیزهای دیگری که سجود بر آنها صحیح نیست، مقدم می
برگ درخت انگور در زمانی که لطیف است و  سجده کردن برـ  1163مسأله 

باشد، جایز نیست، و در غیر این صورت سجده کردن بر آن اشکال  خوردن آن معمول می
 ندارد.

روید و خوراک حیوان است مثل  سجده بر چیزهایی که از زمین میـ  1164مسأله 
 علف و کاه، صحیح است.

د، صحیح است، بلکه سجده هایی که خوراکی نیستن سجده بر گلـ  1165مسأله 
جوشانند و آبش را  کرده یا می روید و آن را دم بر داروهای خوراکی که از زمین می

 نوشند، مانند گل بنفشه و گل گاوزبان نیز صحیح است. می
سجده بر گیاهی که خوردن آن در بعضی از شهرها معمول است و ـ  1166مسأله 

ه در آنجاها هم خوردنی محسوب شود، در شهرهای دیگر معمول نیست، در صورتی ک
 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  1167مسأله 
 و آهک پخته، و آجر و کوزه گلی نیز اشکال ندارد.

مانند  آن صحیح است ـ اگر کاغذ نوشتن را از چیزی که سجده برـ  1168مسأله 
شود بر آن سجده کرد. و همچنین اگر از پنبه یا کتان  ـ ساخته باشند، می چوب و کاه

ساخته شده باشد. ولی اگر از حریر یا ابریشم و مانند اینها ساخته باشند، سجده بر آن 
توان بر آن سجده کرد که معلوم  کاغذی فقط در صورتی می صحیح نیست. و اما دستمال
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 د از چیزی ساخته شده است که سجده به آن صحیح است.باش
برای سجده بهتر از هر چیز تربت حضرت سید الشهداء علیه السالم ـ  1169مسأله 

 باشد، بعد از آن خاک، بعد از خاک سنگ، و بعد از سنگ گیاه است. می
 اگر چیزی که سجده بر آن صحیح است ندارد، یا اگر دارد به واسطهـ  1171مسأله  

تواند بر آن سجده کند، سجده بر قیر و زفت مقدم  سرما یا گرمای زیاد و مانند اینها نمی
بر سجده بر غیر آنهاست، ولی اگر سجده بر آنها ممکن نباشد باید بر لباسش یا هر چیز 
دیگر که در حال اختیار سجده بر آن جایز نیست، سجده نماید. ولی احتیاط مستحب آن 

 لباسش ممکن است، بر چیز دیگر سجده نکند.است که تا سجده بر 
گیرد، باطل  سجده بر گل و خاک سستی که پیشانی روی آن آرام نمیـ  1171مسأله 

 است.
اگر در سجده اّول، مهر به پیشانی بچسبد، باید برای سجده دّوم مهر ـ  1172مسأله 

 را بردارد.
د گم شود و چیزی که کن اگر در بین نماز چیزی که بر آن سجده میـ  1173مسأله 

( گفته شد 1171تواند به ترتیبی که در مسأله ) سجده بر آن صحیح است نداشته باشد، می
عمل نماید، خواه وقت تنگ باشد یا آنکه وسعت داشته باشد که نماز را بشکند و آن را 

 دوباره بخواند.
سجده هرگاه در حال سجده بفهمد پیشانی را بر چیزی گذاشته که ـ  1174مسأله 

تواند سر از  بر آن باطل است، چنانچه پس از بجا آوردن ذکر واجب ملتفت شود می
سجده بردارد و نمازش را ادامه دهد، و اگر قبل از بجا آوردن ذکر واجب ملتفت شود باید 
پیشانی خود را به چیزی که سجده بر آن صحیح است بکشد و ذکر واجب را انجام دهد، 

تواند ذکر واجب را در همان حال بجا آورد، و  مکن نباشد میولی اگر کشیدن پیشانی م
 نمازش در هر دو صورت صحیح است.

اگر بعد از سجده بفهمد پیشانی را روی چیزی گذاشته که سجده بر ـ  1175مسأله 
 آن باطل است، اشکال ندارد.
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باشد، و بعضی از  سجده کردن برای غیر خداوند متعال حرام میـ  1176مسأله 
گذارند اگر برای شکر  السالم پیشانی را به زمین می  عوام که مقابل قبر امامان علیهم مردم

 خداوند متعال باشد، اشکال ندارد، وگرنه مشکل است.
 

 مستحّبات و مکروهات سجده

 در سجده چند چیز مستحب است:ـ  1177مسأله 
و کاماًل ایستاد، و  خواند بعد از آنکه سر از رکوع برداشت کسی که ایستاده نماز میـ  1

خواند بعد از آنکه کاماًل نشست، برای رفتن به سجده تکبیر  کسی که نشسته نماز می
 بگوید.

ها را، و زن اّول زانوها را به  خواهد به سجده برود، مرد اّول دست موقعی که میـ  2
 زمین بگذارد.

 بینی را بر مهر یا چیزی که سجده بر آن صحیح است بگذارد.ـ  3
طوری  در حال سجده انگشتان دست را به هم بچسباند و برابر گوش بگذارد، به ـ 4

 که سر آنها رو به قبله باشد.
یا َخیَر »در سجده دعا کند و از خدا حاجت بخواهد و این دعا را بخواند: ـ  5

 «ک ُذو الَفْضِل الَعِظیِم الَمْسُؤِلیَن َویا َخیَر الُمْعِطیَن، اْرُزْقِنی َواْرُزْق ِعیاِلی ِمْن َفْضِلک، َفِانَّ 
کنند! و ای بهترین عطا کنندگان! از فضل  یعنی: ای بهترین کسی که از او سؤال می
 درستی که تو دارای فضل بزرگی. خودت روزی بده به من و عیال من، پس به

 بعد از سجده بر ران چپ بنشیند، و روی پای راست را بر کف پای چپ بگذارد.ـ  6
 سجده، وقتی نشست و بدنش آرام گرفت تکبیر بگوید.بعد از هر ـ  7
ی َوَاُتوُب ِاَلیهِ » بعد ا ز سجده اّول بدنش که آرام گرفتـ  8  بگوید. «َاْسَتْغِفُر الله َربِّ
 ها بگذارد. ها را روی ران سجده را طول بدهد و در موقع نشستن، دستـ  1

 بگوید. «اکبر الله»برای رفتن به سجده دّوم، در حال آرامی بدن ـ  11
 ها صلوات بفرستد. در سجدهـ  11
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 ها را بعد از زانوها از زمین بردارد. در موقع بلند شدن، دستـ  12
ها و شکم را به زمین نچسبانند، و بازوها را از پهلو جدا نگاه دارند و  مردها آرنجـ  13

 سبانند.ها و شکم را بر زمین بگذارند و اعضاء بدن را به یکدیگر بچ ها آرنج زن
 های مفّصل گفته شده است. و مستحّبات دیگر سجده در کتاب

قرآن خواندن در سجده مکروه است. و نیز مکروه است برای ـ  1178مسأله 
برطرف کردن گرد و غبار، جای سجده را فوت کند، و اگر در اثر فوت کردن، دو حرف از 

 ل است.ـ باط بنا بر احتیاط واجب دهان عمدًا بیرون آید، نماز ـ
 های مفّصل گفته شده است. و غیر از اینها مکروهات دیگری هم هست که در کتاب

 
 های واجب قرآن سجده

و « النجم»و « لتفّص »و « سجده»در هر یک از چهار سوره ـ  1179مسأله 
یک آیه سجده است که اگر انسان بخواند یا گوش دهد، بعد از تمام شدن آن آیه « علق»

ند، و اگر فراموش کرد هر وقت یادش آمد باید سجده نماید. و در باید فورًا سجده ک
 .شنیدن بدون اختیار سجده واجب نیست، اگرچه بهتر سجده نمودن است

اگر انسان موقعی که آیه سجده را گوش دهد، خودش نیز بخواند، ـ  1181مسأله 
 باید دو سجده نماید.

سجده را بخواند یا گوش کند، در غیر نماز اگر در حال سجده، آیه ـ  1181مسأله 
 باید سر از سجده بردارد و دوباره سجده کند.

ای که قرآن را  اگر انسان از شخص خواب یا دیوانه، یا از بچهـ  1182مسأله 
دهد، آیه سجده را بشنود یا گوش دهد، سجده واجب است. ولی اگر از  تشخیص نمی

مچنین است رادیو اگر به طور صوت بشنود، سجده واجب نیست، و ه گرامافون یا ضبط
صوت باشد، ولی اگر شخصی در ایستگاه رادیو آیه سجده را بخواند و انسان  نوار ضبط

 وسیله رادیو گوش دهد، سجده واجب است. به
ـ باید جای انسان  بنا بر احتیاط واجب در سجده واجب قرآن ــ  1183مسأله 
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انی او از جای زانوها و سر ـ جای پیش و بنا بر احتیاط مستحب غصبی نباشد، ـ
تر نباشد، ولی لزم نیست با وضو یا  انگشتانش بیش از چهار انگشت بسته بلندتر یا پست

غسل و رو به قبله باشد، و عورت خود را بپوشاند، و بدن و جای پیشانی او پاک باشد. و 
 باشد در لباس او شرط نیست. نیز چیزهایی که در لباس نمازگزار شرط می

احتیاط واجب آن است که در سجده واجب قرآن، پیشانی را بر مهر ـ  1184 مسأله
ـ  و بنا بر احتیاط مستحب یا چیز دیگری که سجده بر آن صحیح است گذاشته، ـ

 جاهای دیگر بدن را به دستوری که در سجده نماز گفته شد بر زمین بگذارد.
د سجده بر زمین هرگاه در سجده واجب قرآن پیشانی را به قصـ  1185مسأله 

بگذارد اگرچه ذکر نگوید کافی است. و گفتن ذکر مستحب است، و بهتر این است که 
ال إلَه إالَّ الله َحّقًا َحقًا، ال إلَه إالَّ الله إیمانًا و َتْصِدیقًا، ال إلَه إالَّ الله ُعُبوِدیًة َوِرّقًا، »بگوید: 

دًا َوِرّقًا، ال  ُمْسَتْنکفًا َوال ُمْسَتکِبرًا، َبْل َاْنا َعْبد  َذِلیل  َضِعیف  خاِئف  َسَجْدُت َلک یا َربِّ َتَعبُّ
 .«ُمْسَتِجیُر 

 
 تشهد

در رکعت دّوم تمام نمازهای واجب و مستحب، و رکعت سّوم نماز ـ  1186مسأله 
مغرب، و رکعت چهارم نماز ظهر و عصر و عشا، باید انسان بعد از سجده دّوم بنشیند و 

َاْشَهُد َاْن ال ِالَه ِاالَّ الله َوْحَدُه ال »ن بدن، تشّهد بخواند، یعنی بگوید: در حال آرام بود
دٍ  ٍد َوآِل ُمَحمَّ دًا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه، اللهمَّ َصلِّ َعَلی ُمَحمَّ و اگر  ،«َشِریک َلُه، َوَاْشَهُد َانَّ ُمَحمَّ

دًا صّلی الله َعْلیه وآلِه َعْبُدُه َوَرُسوُلهُ  َاْشَهُد َاْن ال ِالَه ِاالَّ الله، َوَاْشَهُد َانَّ »بگوید:  کفایت  «ُمَحمَّ
 کند و در نماز وتر هم تشهد لزم است. می

طوری که معمول است پشت  کلمات تشّهد باید به عربی صحیح و بهـ  1187مسأله 
 سر هم گفته شود.

یاید که اگر تشّهد را فراموش کند و بایستد و پیش از رکوع یادش بـ  1188مسأله 
تشّهد را نخوانده، باید بنشیند و تشّهد را بخواند و دوباره بایستد، و آنچه باید در آن رکعت 
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ـ بعد از نماز برای  و بنا بر احتیاط مستحب خوانده شود بخواند و نماز را تمام کند، ـ
نماز  ایستادن بیجا، دو سجده سهو بجا آورد، و اگر در رکوع یا بعد از آن یادش بیاید، باید

ـ تشّهد را قضا کند و باید برای  بنا بر احتیاط مستحب را تمام کند، و بعد از سالم نماز ـ
 تشّهد فراموش شده دو سجده سهو بجا آورد.

مستحب است در حال تشّهد بر ران چپ بنشیند و روی پای راست ـ  1189مسأله 
ِبْسِم الله َوِبالله »یا بگوید:  «للهَاْلَحْمُد »را به کف پای چپ بگذارد، و پیش از تشّهد بگوید: 

ْسماِء لله
َ
ها بگذارد و  ها را بر ران و نیز مستحب است دست ،«َوالَحْمُد لله َوَخیُر األ

ها را به یکدیگر بچسباند، و به دامان خود نگاه کند و بعد از صلوات در تشّهد  انگشت
ْل َشفاَعَتُه َواْرَفْع َدَرَجَتهُ »بگوید   .«َوَتَقبَّ

ها را به هم  ها در وقت خواندن تشّهد، ران مستحب است زنـ  1191أله مس
 بچسبانند.

 
 سالم نماز

بعد از تشّهد رکعت آخر نماز مستحب است در حالی که نشسته و ـ  1191مسأله 
ِبی، َوَرْحَمُة الله َوَبَرکاُتهُ »بدن آرام است بگوید:  الُم َعَلیک َایَها النَّ و بعد از آن باید  «السَّ

الُم َعَلیکْم »بگوید:  را به  «َوَرْحَمُة الله َوَبَرکاُتهُ »و احتیاط مستحب آن است که جمله  ـ «السَّ
الُم َعَلینا َوَعَلی ِعباِد الله الّصاِلحیَن »ـ و یا آنکه بگوید:  آن اضافه کند ولی اگر این  ،«السَّ

الُم َعَلی»سالم را بگوید احتیاط واجب آن است که بعد از آن   را هم بگوید. «کْم السَّ
اگر سالم نماز را فراموش کند و موقعی یادش بیاید که صورت نماز ـ  1192مسأله 

کند مثل پشت به قبله  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.

فراموش کند موقعی یادش بیاید که صورت نماز به اگر سالم نماز را ـ  1193مسأله 
کند، مثل پشت به  هم خورده است، یا آنکه کاری که عمدی و سهوی آن نماز را باطل می

 قبله کردن، انجام داده باشد، نمازش صحیح است.
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 ترتیب

اگر عمدًا ترتیب نماز را به هم بزند، مثاًل سوره را پیش از حمد ـ  1194مسأله 
 شود. سجود را پیش از رکوع بجا آورد، نمازش باطل می بخواند، یا

اگر رکنی از نماز را فراموش کند و رکن بعد از آن را بجا آورد، مثاًل ـ  1195مسأله 
 ـ باطل است. بنا بر احتیاط واجب پیش از آنکه رکوع کند دو سجده نماید، نمازش ـ

از آن است و رکن نیست  اگر رکنی را فراموش کند و چیزی را که بعدـ  1196مسأله 
بجا آورد، مثاًل پیش از آنکه دو سجده کند، تشّهد بخواند، باید رکن را بجا آورد و آنچه 

 اشتباهًا پیش از آن خوانده دوباره بخواند.
اگر چیزی را که رکن نیست فراموش کند و رکن بعد از آن را بجا ـ  1197مسأله 

 ع شود، نمازش صحیح است.آورد، مثاًل حمد را فراموش کند مشغول رکو
اگر چیزی را که رکن نیست فراموش کند، و چیزی را که بعد از آن ـ  1198مسأله 

است و آن هم رکن نیست بجا آورد، مثاًل حمد را فراموش کند و سوره را بخواند، باید 
آنچه را فراموش کرده بجا آورد، و بعد از آن چیزی را که اشتباهًا جلوتر خوانده دوباره 

 خواند.ب
اگر سجده اّول را به خیال اینکه سجده دّوم است، یا سجده دّوم را به ـ  1199مسأله 

خیال اینکه سجده اّول است بجا آورد، نمازش صحیح است، و سجده اّول او سجده اّول 
 شود. و سجده دّوم او سجده دّوم حساب می

 
 مواالت

یعنی کارهای نماز مانند رکوع و  انسان باید نماز را با موالت بخواند،ـ  1111مسأله 
خواند  درپی و پشت سر هم بجا آورد، و چیزهایی را که در نماز می سجود و تشّهد را پی

قدری بین آنها فاصله بیندازد که  طوری که معمول است پشت سر هم بخواند، و اگر به به
 خواند، نمازش باطل است. نگویند نماز می
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ها یا کلمات فاصله بیندازد، و فاصله  بین حرف اگر در نماز سهواً ـ  1111مسأله 
قدری نباشد که صورت نماز از بین برود، چنانچه مشغول رکن بعد نشده باشد، باید آن  به

ها یا کلمات را به طور معمول بخواند، و در صورتی که چیزی بعد از آن خوانده شده  حرف
 نمازش صحیح است. لزم است تکرار نماید، و اگر مشغول رکن بعد شده باشد،

های بزرگ، موالت را به  طول دادن رکوع و سجود، و خواندن سورهـ  1112مسأله 
 زند. هم نمی

 
 قنوت

در تمام نمازهای واجب و مستحب، پیش از رکوع رکعت دّوم ـ  1113مسأله 
مستحب است قنوت بخواند. ولی در نماز شفع باید آن را رجاًء انجام دهد. و در نماز وتر 

باشد، خواندن قنوت پیش از رکوع مستحب است. و نماز جمعه در  آنکه یک رکعت میبا 
هر رکعت یک قنوت دارد. و نماز آیات پنج قنوت، و نماز عید فطر و قربان در دو رکعت 

 چند قنوت دارد، به تفصیلی که در محل خود خواهد آمد.

ف آنها را رو ها را مقابل صورت، و ک مستحب است در قنوت دستـ  1114مسأله 
های دیگر را به هم بچسباند و به  به آسمان و پهلوی هم نگهدارد، و غیر شست انگشت

ـ بدون دست بلند کردن قنوت  بنا بر احتیاط واجب ها نگاه کند. بلکه ـ کف دست
 صحیح نیست، مگر در مورد ضرورت.

کافی  باشد «ُسْبحاَن الله»در قنوت، هر ذکری بگوید اگرچه یک ـ  1115مسأله 
ال ِالَه ِاالَّ الله الَحِلیُم الکِریُم، ال ِالَه ِاالَّ الله الَعِلی الَعِظیُم، ُسْبحاَن »است، و بهتر است بگوید: 

ْبِع، َوما ِفیِهنَّ َوما َبیَنُهنَّ َوَربِّ الَعْرِش الَعِظیِم،  ْبِع، َوَربِّ ااَلَرِضیَن السَّ مواِت السَّ الله َربِّ السَّ
 .«ه َربِّ العاَلِمیَن َواْلَحْمُد لل

مستحب است انسان قنوت را بلند بخواند، ولی برای کسی که نماز ـ  1116مسأله 
خواند، اگر امام جماعت صدای او را بشنود، بلند خواندن قنوت  را به جماعت می

 مستحب نیست.
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اگر عمدًا قنوت نخواند قضا ندارد، و اگر فراموش کند و پیش از ـ  1117مسأله 
اندازه رکوع خم شود یادش بیاید، مستحب است بایستد و بخواند، و اگر در رکوع  آنکه به

یادش بیاید، مستحب است بعد از رکوع قضا کند، و اگر در سجده یادش بیاید، مستحب 
 است بعد از سالم آن را قضا نماید.

 
 ترجمه نماز

 «حمد»ـ ترجمه سوره  1
م خدا، ذاتی که کنم به نا یعنی: ابتدا می ژٻ ٱژ ، ژٻ ٻ ٻ ٱژ

نهایت  رحمتش واسع و بی ژٻژجامع جمیع کمالت و از هرگونه نقص منّزه است، 
 رحمتش ذاتی و ازلی و ابدی است. ژٻژاست. 
یعنی: ثنا مخصوص خداوندی است که  ژپ پ پ پژ

 دهنده همه موجودات است. پرورش
 معنای آن گذشت. ژڀ ڀژ
 جزا با اوست.ی که حکمرانی روز ییعنی: ذات توانا ژٺ ٺ ٺژ
کنیم، وفقط از تو  یعنی: فقط تو را عبادت می ژٿ ٿ ٿ ٿژ

 خواهیم. کمک می
یعنی: هدایت کن ما را به راه راست، که آن دین  ژٹ ٹ ٹژ

 اسالم است.
ای، که  یعنی: به راه کسانی که به آنان نعمت داده ژڦ ڤ ڤ ڤژ

 آنان پیغمبران و جانشینان پیغمبران هستند.
ی نه به راه کسانی که غضب یعن ژڄ ڄ ڦ ڦ ڦژ

 ند.ا ای بر ایشان، و نه آن کسانی که گمراه کرده
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 «قل هو الّله احد»ـ ترجمه سوره  2

 معنای آن گذشت. ژٻ ٻ ٻ ٱژ
 ی است یگانه.ییعنی: بگو ای محمد که خداوند، خدا ژٻ ٻ ٻ ٱژ
 نیاز است. ی که از تمام موجودات بیییعنی: خدا ژپ پژ
 یده شده، و نه او از چیزی.یاو زا نه چیزی از ژڀ ڀ ڀ پژ
 هرگز مشابه و معادلی ندارد. ژٿ ٺ ٺ ٺ ٺژ

 
 ی که بعد آنها مستحب استیـ ترجمه ذکر رکوع و سجود، و ذکرها 3

ی الَعِظیِم َوِبَحْمِدهِ »  نقصی پاک و یعنی: پروردگار بزرگ من از هر عیب و «ُسْبحاَن َربِّ
 منّزه است، و من مشغول ستایش او هستم.

ی األْعَلی َوِبَحْمِدهِ » یعنی: پروردگار من از هر عیب و نقصی پاک و منّزه  «ُسْبحاَن َربِّ
 است، و من مشغول ستایش او هستم.

 کند. یعنی: خدا بشنود و بپذیرد ثنای کسی که او را ستایش می «َسِمَع الّله ِلَمْن َحِمَدهُ »
ی َوَاُتوُب ِاَلیهِ » کنم از خداوندی که  : طلب آمرزش مییعنی «َاْسَتْغِفُر الّله َربِّ

 نمایم. دهنده من است و من به طرف او بازگشت می پرورش
ِتِه َاُقوُم َوَاْقُعُد »  خیزم و قّوه او برمی یعنی: به یاری خدای متعال و «ِبَحْوِل الّله َوُقوَّ

 نشینم. می
 

 ـ ترجمه قنوت 4
ی سزاوار پرستش مگر خدای یکتای یست خدایعنی: نی «ال ِالَه ِاالَّ الّله الَحِلیُم الکِریُم »

 ی که صاحب حلم و کرم است.یهمتا بی
ی سزاوار پرستش، مگر خدای یکتای ییعنی: نیست خدا «ال ِإلَه ِإالَّ الّله الَعِلی الَعِظیُم »

 ی که بلندمرتبه و بزرگ است.یهمتا بی
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ْبِع، َوَربِّ ااَلَرِضیَن » مواِت السَّ ْبِع  ُسْبحاَن الّله َربِّ السَّ منّزه است  یعنی: پاک و «السَّ
 خداوندی که پروردگار هفت آسمان، و پروردگار هفت زمین است.

، َوَربِّ الَعْرِش الَعِظیِم » یعنی: پروردگار هر چیزی است که در  «َوما ِفیِهنَّ َوما َبیَنُهنَّ
 ها و مابین آنهاست، و پروردگار عرش بزرگ است. آسمانها و زمین

دهنده  یعنی: حمد و ثنا مخصوص خداوندی است که پرورش «بِّ العاَلِمیَن َوالَحْمُد َر »
 تمام موجودات است.

 
 ـ ترجمه تسبیحات اربعه 5

یعنی: خداوند، متعال پاک ومنّزه  «ُسْبحاَن الّله، َوالَحْمُد لّله، َوال ِالَه ِاالَّ الّله َوالّله َاکَبُر »
ر پرستش مگر خداوند و او بزرگتر ثنا مخصوص اوست، و نیست خدائی سزاوا است، و

 است از اینکه او را وصف کنند.
 

 ـ ترجمه تشّهد و سالم کامل 6
یعنی: ستایش مخصوص  «َاْلَحْمُد لّله، َاْشَهُد َاْن ال ِالَه ِاالَّ الّله َوْحَدُه ال َشِریک َلهُ »

گانه ی که ییی سزاوار پرستش نیست مگر خدایدهم که خدا پروردگار است، و شهادت می
 شریک ندارد. است و

دًا َعْبُدُه َوَرُسوُلهُ » آله  دهم که محمد صلی الله علیه و یعنی: شهادت می «َوَاْشَهُد َانَّ ُمَحمَّ
 فرستاده اوست. بنده خدا و

دٍ » ٍد َوآِل ُمَحمَّ آل  یعنی: خدایا رحمت بفرست بر محمد و «الّلُهمَّ َصلِّ َعَلی ُمَحمَّ
 محمد.

ْل َشفاعَ » یعنی: قبول کن شفاعت پیغمبر را، و درجه آن حضرت  «َتُه و اْرَفْع َدَرَجَتهُ َوَتَقبَّ
 را نزد خود بلند کن.

ِبی َوَرْحَمُة الّله َوَبَرکاُتهُ » الُم َعَلیک َایَها النَّ  سالم بر تو ای پیغمبر، و یعنی: درود و «السَّ
 رحمت و برکات خدا بر تو باد.
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الُم َعَلینا َوَعلی ِعبادِ » سالم از خداوند عالم بر ما  یعنی: درود و «الّله الّصاِلِحیَن  السَّ
 نمازگزاران، و تمام بندگان خوب او.

الُم َعَلیکْم َوَرْحمُة الّله َوَبرکاُتهُ » یعنی: درود و سالم و رحمت و برکات خداوند بر  «السَّ
که مقصود شما مؤمنین باد. و بهتر است در این دو سالم به طور اجمال مقید کند کسانی 

 اند، از تشریع این دو سالم. شارع
 

 تعقیب نماز

یعنی:  مستحب است انسان بعد از نماز مقداری مشغول تعقیب ــ  1118مسأله 
ـ شود، و بهتر است پیش از آنکه از جای خود حرکت کند و  خواندن ذکر و دعا و قرآن

لزم نیست تعقیب به  وضو و غسل و تیمم او باطل شود، رو به قبله تعقیب را بخواند. و
اند بخواند. و از  های دعا دستور داده عربی باشد، ولی بهتر است چیزهایی را که در کتاب

هایی که خیلی به آن سفارش شده است، تسبیح حضرت زهرا سالم الله علیها  تعقیب
 الحمد»مرتبه  44، بعد از آن «الله اکبر»مرتبه  43است که باید به این ترتیب گفته شود: 

شود سبحان الله را پیش از الحمد لله گفت،  ، و می«سبحان الله»مرتبه  44، بعد از آن «لله
 ولی بهتر است بعد از الحمد لله گفته شود.

قدر که پیشانی  مستحب است بعد از نماز، سجده شکر نماید و همینـ  1119مسأله 
ه، یا سه مرتبه، یا را به قصد شکر بر زمین بگذارد کافی است، ولی بهتر است صد مرتب

بگوید. و نیز مستحب است هر وقت نعمتی به  «عفواً »یا  «شکراً »یا  «شکرًا لله»یک مرتبه 
 شود سجده شکر بجا آورد. رسد، یا بالئی از او دور می انسان می

 
 آله وسلم صلوات بر پیغمبر صلی الله علیه و

آله را   علیه و هر وقت انسان اسم مبارک حضرت رسول صلی اللهـ  1111مسأله 
مانند محمد و احمد، یا لقب و کنیه آن جناب را مثل مصطفی، و ابوالقاسم بگوید یا 

 بشنود، اگرچه در نماز باشد، مستحب است صلوات بفرستد.
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آله   موقع نوشتن اسم مبارک حضرت رسول الله صلی الله علیه وـ  1111مسأله 
کنند  ست هر وقت آن حضرت را یاد میمستحب است صلوات را هم بنویسند. و نیز بهتر ا

 صلوات بفرستند.
 

 مبطالت نماز

 گویند: می« مبطالت»کند، و آنها را  دوازده چیز نماز را باطل میـ  1112مسأله 
های آن از بین برود، مثاًل در بین نماز بفهمد  آنکه در بین نماز یکی از شرطاّول: 

 لباسش نجس است.
یا سهوًا، یا از روی ناچاری، چیزی که وضو یا غسل را  آنکه در بین نماز عمداً دّوم: 
ـ پیش  بنا بر احتیاط واجب کند پیش آید، مثاًل بول از او بیرون آید، هرچند ـ باطل می

آمدن آن پس از تمام شدن سجده آخر نماز، از روی سهو یا ناچاری باشد. ولی کسی که 
اگر در بین نماز بول یا غائط از او تواند از بیرون آمدن بول و غائط خودداری کند،  نمی

خارج شود، چنانچه به دستوری که در احکام وضو گفته شد رفتار نماید، نمازش باطل 
شود. و نیز اگر در بین نماز از زن مستحاضه خون خارج شود، در صورتی که به  نمی

 دستور استحاضه رفتار کرده باشد، نمازش صحیح است.
یار خوابش برده، اگر نداند که در بین نماز خوابش اخت کسی که بیـ  1113مسأله 

شرط آنکه بداند آنچه از نماز بجا  برده یا بعد از آن، لزم نیست نمازش را دوباره بخواند، به
 ای که عرفًا آن را نماز بگویند بوده است. اندازه آورده به

نماز بوده  اگر بداند به اختیار خودش خوابیده، و شک کند که بعد ازـ  1114مسأله 
یا در بین نماز یادش رفته که مشغول نماز است و خوابیده، نمازش با شرطی که در مسأله 

 پیش گفته شد، صحیح است.
اگر در حال سجده از خواب بیدار شود، و شک کند که در سجده ـ  1115مسأله 

برده  اختیار خوابش آخر نماز است یا در سجده شکر، چه بداند به اختیار خوابیده یا بی
 شود و اعاده لزم 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: 
بگذارد، ولی باطل شدن نماز به این کار بنا بر احتیاط است هرچند در حرام بودنش اگر 

 به قصد مشروعیت آورده شود، شکی نیست.
ی فراموشی یا ناچاری یا تقیه، یا برای کار دیگر مثل هرگاه از روـ  1116مسأله 

 ها را روی هم بگذارد، اشکال ندارد. خاراندن دست و مانند آن، دست
بگوید، و باطل « آمین»از مبطالت نماز آن است که بعد از خواندن حمد، چهارم: 

نش در غیر مأموم بنا بر احتیاط است هرچند در حرام بود« 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.
از مبطالت نماز برگشتن از قبله بدون عذر است، و اما اگر با عذر باشد مثل  پنجم:

ـ چنانچه به  قبله برگرداند مانند باد شدیدی که او را از فراموشی، یا به سبب امر قهری ـ
طرف راست یا چپ نرسد، نماز او صحیح است، ولی لزم است که بعد از برطرف شدن 
عذر فورًا به طرف قبله برگردد. و اما اگر به طرف راست و یا چپ برسد یا پشت به قبله 
 شود، اگر فراموش کرده باشد، یا غافل باشد، یا در تشخیص قبله اشتباه کرده باشد، و

تواند دوباره آن را رو به قبله بخواند  وقتی متذکر یا متوجه شود که اگر نماز را قطع کند می
ـ باید نماز را از سر بگیرد وگرنه به همان  هرچند یک رکعت از آن در وقت واقع شود ـ

کند، و قضا بر او لزم نیست. و همچنین است اگر برگشت او از قبله به  نماز اکتفا می
قهری باشد، پس چنانچه بتواند که بدون برگشتن از قبله نماز را دوباره در واسطه امر 

ـ باید نماز را از سر بگیرد،  هرچند یک رکعت از آن در وقت واقع شود وقت بخواند ـ
 وگرنه باید همان نماز را تمام کند و اعاده و قضا بر او لزم نیست.

اند، ولی بدنش به طرف قبله اگر صورت خود را فقط از قبله برگردـ  1117مسأله 
باشد، چنانچه به حدی گردن را کج کند که بتواند مقداری از پشت سرش را ببیند، حکم 
او همان حکم برگشتن از قبله است که قباًل ذکر شده، و اگر انحراف او به این حد نباشد 

ار کمی گردنش ـ باید اعاده کند. و اما اگر مقد بنا بر احتیاط واجب ولی عرفًا زیاد باشد ـ
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 شود، هرچند این کار مکروه است. را کج کند، نمازش باطل نمی
ای که بیش از  از مبطالت نماز آن است که عمدًا تکّلم کند، هرچند به کلمهششم: 

که در زبان عربی « ق»یک حرف نداشته باشد اگر آن حرف در معنای خودش باشد مثل 
در جواب « ب»معنای دیگری باشد مثل ، یا به «نگهداری کن»به معنای این است که 

کسی که از حرف دّوم الفبا سؤال کند، و چنانچه هیچ معنائی نباشد اگر مرکب از دو 
 ـ مبطل نماز است. بنا بر احتیاط حرف یا بیشتر باشد، باز هم ـ

ای بگوید که یک حرف یا بیشتر دارد، اگرچه آن کلمه  اگر سهوًا کلمهـ  1118مسأله 
ـ لزم است بعد از نماز  بنا بر احتیاط، شود. ولی ـ اشد، نمازش باطل نمیمعنی داشته ب

 سجده سهو بجا آورد چنانکه خواهد آمد.
سرفه کردن و آروغ زدن در نماز اشکال ندارد، و احتیاط لزم آن ـ  1119مسأله 

ینها، و مانند ا« 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 بگوید  اگر کلمهـ  1121مسأله 
و در موقع گفتن آن، صدا را بلند کند که چیزی را به دیگری بفهماند، اشکال  «اکبر

این کار سبب ای را به قصد ذکر بگوید هرچند بداند که  ندارد. و همچنین اگر کلمه
شود که کسی متوجه مطلبی شود، اشکال ندارد. ولی اگر اصاًل قصد ذکر نکند، یا  می

قصد هر دو امر را بکند به نحوی که لفظ را هر دو معنی به کار برده باشد، نمازش باطل 
اش در گفتن ذکر متوجه کردن غیر باشد،  شود. و اما اگر قصد ذکر کند و انگیزه می

 .نمازش صحیح است
ای که سجده واجب دارد، و  خواندن قرآن در نماز غیر از چهار آیهـ  1121مسأله 

دعا کردن در نماز اشکال ندارد. ولی احتیاط مستحب آن است که به غیر عربی دعا 
گفته  ۴1۴ای که سجده واجب دارد در احکام قرائت مسأله  نکند. )و حکم چهار آیه

 شد(.
سوره و ذکرهای نماز را عمدًا، یا احتیاطًا چند  اگر چیزی از حمد وـ  1122مسأله 
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 مرتبه بگوید، اشکال ندارد.
در حال نماز، انسان نباید به دیگری سالم کند، و اگر دیگری به او ـ  1123مسأله 

سالم کند، باید جواب دهد، ولی جواب باید مثل سالم باشد، یعنی نباید بر اصل سالم 
، «سالم علیکم و رحمة الله و برکاته»جواب بگوید:  اضافه داشته باشد، مثاًل نباید در

بر لفظ سالم در جواب مقدم « علیک»یا « علیکم»ـ نباید لفظ  بنا بر احتیاط لزم بلکه ـ
چنین نکرده باشد، بلکه احتیاط مستحب آن است  بدارد، اگر آن کسی که سالم کرده این

در جواب « سالم علیکم»اگر گفته  طور که او سالم کرده باشد، مثالً  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»بگوید: « سالم علیک»گفته 
 بگوید.« سالم علیکم»یا « السالم علیکم»یا « علیکم السالم»

باید جواب سالم را چه در نماز یا در غیر نماز فورًا بگوید، و انسان ـ  1124مسأله 
قدری طول دهد که اگر جواب بگوید،  اگر عمدًا یا از روی فراموشی جواب سالم را به

جواب آن سالم حساب نشود، چنانچه در نماز باشد، نباید جواب بدهد، و اگر در نماز 
 نباشد، جواب دادن واجب نیست.

جواب سالم را طوری بگوید که سالم کننده بشنود، ولی اگر  بایدـ  1125مسأله 
سالم کننده کر باشد، یا سالم داده و تند رد شود، چنانچه ممکن باشد که جواب سالم را 
با اشاره یا مانند آن به او بفهماند جواب دادن لزم است، و در غیر این صورت جواب 

 یز نیست.دادن در غیر نماز لزم نیست، و در نماز نیز جا
واجب است نمازگزار جواب سالم را به قصد تحیت بگوید، و مانعی ـ  1126مسأله 

ندارد که قصد دعا هم بکند، یعنی از خداوند عالم برای کسی که سالم کرده سالمتی 
 بخواهد.

ای که خوب و بد را  یعنی: بچه اگر زن یا مرد نامحرم، یا بچه ممیز ــ  1127مسأله 
سالم »زگزار سالم کند، نمازگزار باید جواب او را بدهد، و اگر زن به لفظ ـ به نما فهمد می

 یعنی کاف را زیر دهد. «سالم علیک»تواند در جواب بگوید  سالم کند می «علیک
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اگر نمازگزار جواب سالم را ندهد، اگرچه معصیت کرده ولی نمازش ـ  1128مسأله 
 صحیح است.
ـ باید  بنا بر احتیاط واجب لط سالم کند، ـاگر کسی به نمازگزار غـ  1129مسأله 

 صحیح جواب بگوید.
کند، و  جواب سالم کسی که از روی مسخره یا شوخی سالم میـ  1131مسأله 

جواب سالم مرد و زن غیر مسلمان در صورتی که ذّمی نباشند، واجب نیست، و اگر ذّمی 
 اکتفا شود. «علیک»ـ به کلمه  بنا بر احتیاط واجب باشند ـ

ای سالم کند، جواب سالم او بر همه آنان واجب  اگر کسی به عّدهـ  1131مسأله 
 است، ولی اگر یکی از آنان جواب دهد کافی است.

ای سالم کند، و کسی که سالم کننده قصد سالم  اگر کسی به عّدهـ  1132مسأله 
 جب است.دادن به او را نداشته باشد جواب دهد، باز هم جواب سالم او بر آن عّده وا

ای سالم کند و کسی که بین آنها مشغول نماز است شک  اگر به عّدهـ  1133مسأله 
کند که سالم کننده قصد سالم کردن به او را هم داشته یا نه، نباید جواب بدهد، و 

ـ اگر بداند قصد او را هم داشته ولی دیگری جواب  بنا بر احتیاط واجب همچنین است ـ
بداند قصد او را هم داشته و دیگری جواب ندهد، یا شک کند که  سالم را بدهد، اما اگر

 اند یا نه، باید جواب او را بگوید. جوابش را داده
سالم کردن مستحب است. و در روایت است که سواره به پیاده، و ـ  1134مسأله 

 تر، سالم کند. تر به بزرگ ایستاده به نشسته، و کوچک
ـ باید  بنا بر احتیاط واجب به یکدیگر سالم کنند، ـاگر دو نفر با هم ـ  1135مسأله 

 هر یک جواب سالم دیگری را بدهد.
در غیر نماز، مستحب است جواب سالم را بهتر از سالم بگوید، مثاًل ـ  1136مسأله 

 .«سالم علیکم و رحمة الله»در جواب بگوید  «سالم علیکم»اگر کسی گفت 
عمدی است، هرچند بدون اختیار باشد اگر از مبطالت نماز، خنده با صدا و هفتم: 

ـ هرچند هم مقدماتش اختیاری  بنا بر احتیاط واجب مقدماتش اختیاری باشد، بلکه ـ
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صدا،  نباشد در صورتی که وقت برای اعاده باشد باید آن را اعاده کند، ولی اگر عمدًا بی
 یا سهوًا با صدا بخندد، نمازش اشکال ندارد.

ی جلوگیری از صدای خنده حالش تغییر کند، مثاًل رنگش اگر براـ  1137مسأله 
 ـ آن است که نمازش را دوباره بخواند. احتیاط واجب سرخ شود، ـ
ـ آن است که برای کار دنیا عمدًا با  بنا بر احتیاط واجب از مبطالت نماز ـهشتم: 

برای آخرت سوی او یا  صدا گریه کند، ولی اگر از ترس خدا یا از روی شوق به صدا یا بی
گریه کند، آهسته باشد یا بلند، اشکال ندارد بلکه از بهترین اعمال است. بلکه اگر برای 

 خواستن حاجت دنیوی از خدا از روی تذلل در پیشگاه او گریه کند، اشکال ندارد.
از مبطالت نماز، کاری است که صورت نماز را به هم بزند، مثل به هوا پریدن و نهم: 

باشد یا از روی فراموشی؛ ولی کاری که صورت نماز را به هم نزند، مثل  مانند آن، عمداً 
 اشاره کردن با دست اشکال ندارد.

خواند،  قدری ساکت بماند که نگویند نماز می اگر در بین نماز بهـ  1138مسأله 
 شود. نمازش باطل می

ک کند اگر در بین نماز کاری انجام دهد، یا مّدتی ساکت شود و شـ  1139مسأله 
که نماز به هم خورده یا نه، باید نماز را اعاده نماید، ولی بهتر این است که آن را تمام کرده 

 و سپس اعاده نماید.
از مبطالت نماز، خوردن و آشامیدن است، که اگر در نماز طوری بخورد یا دهم: 

باطل ـ نمازش  عمدًا باشد یا از روی فراموشی خواند ـ بیاشامد که نگویند نماز می
خواهد روزه بگیرد، اگر پیش از اذان صبح، نماز مستحّبی  شود. ولی کسی که می می

بخواند و تشنه باشد، چنانچه بترسد که اگر نماز را تمام کند صبح شود، در صورتی که آب 
تواند در بین نماز آب بیاشامد، اما باید کاری که نماز  روبروی او در دو سه قدمی باشد می

 ند، مثل رو گرداندن از قبله انجام ندهد.ک را باطل می
بنا  اگر خوردن یا آشامیدن عمدی صورت نماز را گر چه به هم نزند ــ  1141مسأله 

یعنی: طوری  ـ نماز را دوباره بخواند، خواه موالت نماز به هم بخورد ـ بر احتیاط واجب
 ـ یا نه. خواند شود که نگویند نماز را پشت سر هم می
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ها مانده فرو  اگر در بین نماز، غذائی را که در دهان یا لی دندانـ  1141مسأله  
شود، و نیز اگر کمی قند یا شکر و مانند اینها در دهان مانده باشد  ببرد، نمازش باطل نمی

 کم آب شود و فرو رود، اشکال ندارد. و در حال نماز کم
ا سه رکعتی، یا در دو های نماز دو رکعتی، ی از مبطالت نماز شک در رکعتیازدهم: 

 رکعت اّول نمازهای چهار رکعتی است، در صورتی که نمازگزار در حال شک باقی باشد.
از مبطالت نماز آن است که رکن نماز را عمدًا یا سهوًا کم کند، یا چیزی را دوازدهم: 

 که رکن نیست عمدًا کم کند، یا چیزی از اجزاء نماز را عمدًا زیاد کند، و همچنین اگر
بنا بر احتیاط  رکنی را مثل رکوع، یا دو سجده از یک رکعت سهوًا زیاد کند، نمازش ـ

 شود. و اما زیاد کردن تکبیرة الحرام سهوًا، مبطل نماز نیست. ـ باطل می واجب
اگر بعد از نماز شک کند که در بین نماز کاری که نماز را باطل ـ  1142مسأله 

 صحیح است.کند انجام داده یا نه، نمازش  می
 

 ی که در نماز مکروه استیچیزها

مکروه است در نماز صورت را کمی به طرف راست یا چپ بگرداند ـ  1143مسأله 
طوری که نتواند مقداری از پشت سرش را ببیند، و اگر بتواند ببیند، نمازش باطل است  به

طرف راست و  ها را بر هم بگذارد، یا به چنانکه گذشت. و نیز مکروه است در نماز چشم
ها را داخل هم نماید، و آب  چپ بگرداند، و با ریش و دست خود بازی کند، و انگشت

دهان بیندازد، و به خط قرآن یا کتاب یا خط انگشتری نگاه کند. و نیز مکروه است موقع 
خواندن حمد و سوره و گفتن ذکر، برای شنیدن حرف کسی ساکت شود، بلکه هر کاری 

 باشد. از بین ببرد، مکروه می که خضوع و خشوع را
آید، و نیز موقع خودداری کردن از بول  موقعی که انسان خوابش میـ  1144مسأله 

و غائط، مکروه است نماز بخواند، و همچنین پوشیدن جوراب تنگ که پا را فشار دهد در 
ده های مفّصل گفته ش باشد. و غیر از اینها مکروهات دیگری هم در کتاب نماز مکروه می

 است.
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 شود نماز واجب را شکست مواردی که می

ـ جایز  بنا بر احتیاط واجب شکستن نماز واجب از روی اختیار ــ  1145مسأله 
نیست. ولی برای حفظ مال، و جلوگیری از ضرر مالی یا بدنی مانعی ندارد، بلکه برای هر 

 غرضی دینی یا دنیوی که مورد اهتمام نمازگزار است، مانعی ندارد.
اگر حفظ جان خود انسان یا کسی که حفظ جان او واجب است، ـ  1146مسأله 

باشد، بدون شکستن نماز ممکن نباشد، باید  یا حفظ مالی که نگهداری آن واجب می
 نماز را بشکند.

اگر در وسعت وقت مشغول نماز باشد و طلبکار طلب خود را از او ـ  1147مسأله 
ن نماز طلب او را بدهد، باید در همان حال بپردازد، و اگر مطالبه کند، چنانچه بتواند در بی

بدون شکستن نماز، دادن طلب او ممکن نیست، باید نماز را بشکند و طلب او را بدهد، 
 و بعد نماز را بخواند.

اگر در بین نماز بفهمد که مسجد نجس است، چنانچه وقت تنگ ـ  1148مسأله 
زند،  قت وسعت دارد و تطهیر مسجد نماز را به هم نمیباشد باید نماز را تمام کند، و اگر و

زند، در  باید در بین نماز تطهیر کند، بعد بقیه نماز را بخواند. و اگر نماز را به هم می
صورتی که بعد از نماز تطهیر مسجد ممکن باشد، شکستن نماز برای تطهیر جایز است، 

از را بشکند و مسجد را تطهیر و اگر بعد از نماز تطهیر مسجد ممکن نباشد، باید نم
 نماید، و بعد نماز را بخواند.

کسی که باید نماز را بشکند، اگر نماز را تمام کند، اگرچه معصیت ـ  1149مسأله 
 کرده ولی نمازش صحیح است، اگرچه احتیاط مستحب آن است که دوباره بخواند.

کوع خم شود، یادش بیاید اندازه ر اگر پیش از قرائت یا پیش از آنکه بهـ  1151مسأله 
که اذان و اقامه، یا تنها اقامه را فراموش کرده، چنانچه وقت نماز وسعت دارد، مستحب 
است برای گفتن آنها نماز را بشکند، بلکه اگر پیش از تمام شدن نماز یادش بیاید که آنها 

 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 «24»نماز  شکیات
 کند، و به شش قسم آن نباید اعتنا کرد، و ُنه قسم دیگر آن صحیح است. می

 
 های باطل کننده شک

 کند از این قرار است: هایی که نماز را باطل می شکـ  1151مسأله 
نماز صبح، و نماز مسافر،  های نماز دو رکعتی واجب مثل شک در شماره رکعتاّول: 

 کند. های نماز مستحب، و نماز احتیاط، نماز را باطل نمی ولی 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: 
سجده دّوم، شک کند که دو آنکه در نماز چهار رکعتی پیش از داخل شدن در چهارم: 

 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.ششم: 
 های نماز که نداند چند رکعت خوانده است. شک در رکعتهفتم: 

 مد.شک بین چهار و شش، یا چهار و بیشتر از شش، به تفصیلی که خواهد آهشتم: 
های باطل کننده برای انسان پیش آید، بهتر آن  اگر یکی از شکـ  1152مسأله 

قدری فکر کند که  است به همین اندازه که شک او پابرجا شد، نماز را به هم نزند، بلکه به
 صورت نماز به هم بخورد، یا از پیدا شدن یقین یا گمان ناامید شود.

 
 ی که نباید به آنها اعتنا کردیها شک

 هایی که نباید به آنها اعتنا کرد از این قرار است: شکـ  1153مسأله 
شک در چیزی که محل بجا آوردن آن گذشته است، مثل آنکه در رکوع شک 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. اد شک میشک کثیر الشک، یعنی: کسی که زیچهارم: 
های نماز در صورتی که مأموم شماره آنها را بداند، و  شک امام در شماره رکعتپنجم: 

 های نماز را بداند. همچنین شک مأموم در صورتی که امام شماره رکعت
 شک در نمازهای مستحّبی، و نماز احتیاط.ششم: 

 
 ـ شک در چیزی که محل آن گذشته است 1

ن نماز شک کند که یکی از کارهای واجب آن را انجام داده اگر در بیـ  1154مسأله 
یا نه، مثاًل شک کند که حمد خوانده یا نه، چنانچه مشغول کاری باشد که شرعًا نباید در 
صورتی که آن کار قبلی را عمدًا ترک کرده است مشغول این کار شود، مثاًل در حال 

شک خود اعتنا کند، و در غیر این خواندن سوره شک کند حمد خوانده یا نه، نباید به 
 صورت باید آنچه را که در انجام آن شک کرده، بجا آورد.

اگر در بین خواندن آیه شک کند که آیه پیش را خوانده یا نه، یا وقتی ـ  1155مسأله 
 خواند شک کند که اّول آن را خوانده یا نه، باید به شک خود اعتنا نکند. که آخر آیه را می

اگر بعد از رکوع یا سجود شک کند که کارهای واجب آن مانند ذکر ـ  1156مسأله 
 و آرام بودن بدن را انجام داده یا نه، باید به شک خود اعتنا نکند.

رود شک کند که رکوع کرده یا نه، یا  اگر در حالی که به سجده میـ  1157مسأله 
 نکند. شک کند که بعد از رکوع ایستاده یا نه، باید به شک خود اعتنا

اگر در حال برخاستن شک کند که سجده یا تشّهد را بجا آورده یا ـ  1158مسأله 
 نه، باید به شک خود اعتنا نکند.

خواند، اگر موقعی که حمد یا  کسی که نشسته یا خوابیده نماز میـ  1159مسأله 
د خواند شک کند که سجده یا تشّهد را بجا آورده یا نه، باید به شک خو تسبیحات می
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اعتنا نکند، و اگر پیش از آنکه مشغول حمد یا تسبیحات شود شک کند که سجده، یا 
 تشّهد را بجا آورده یا نه، باید بجا آورد.

های نماز را بجا آورده یا نه، چنانچه  اگر شک کند که یکی از رکنـ  1161مسأله 
پیش از خواندن مشغول کاری که بعد از آن است نشده، باید آن را بجا آورد، مثاًل اگر 

تشّهد شک کند که دو سجده را بجا آورده یا نه، باید بجا آورد، و چنانچه بعد یادش بیاید 
 ـ باطل است. بنا بر احتیاط لزم که آن رکن را بجا آورده، چون رکن زیاد شده نمازش ـ

اگر شک کند عملی را که رکن نیست بجا آورده یا نه، چنانچه ـ  1161مسأله 
که بعد از آن است نشده، باید آن را بجا آورد، مثاًل اگر پیش از خواندن مشغول کاری 

سوره شک کند که حمد را خوانده یا نه، باید حمد را بخواند، و اگر بعد از انجام آن یادش 
 بیاید که آن را بجا آورده بود، چون رکن زیاد نشده، نمازش صحیح است.

ورده یا نه، مثاًل مشغول تشّهد است اگر شک کند که رکنی را بجا آـ  1162مسأله 
اگر شک کند که دو سجده را بجا آورده یا نه، و به شک خود اعتنا نکند، و بعدًا یادش 
بیاید که آن رکن را بجا نیاورده، در صورتی که مشغول رکن بعد نشده باید آن را بجا آورد، 

ست، مثاًل اگر پیش از ـ باطل ا احتیاط لزم و اگر مشغول رکن بعد شده نمازش بنا بر ـ
رکوع رکعت بعد یادش بیاید که دو سجده را بجا نیاورده، باید بجا آورد، و اگر در رکوع یا 

 بعد از آن یادش بیاید، نمازش چنانکه گفته شد باطل است.
اگر شک کند عملی را که رکن نیست بجا آورده یا نه، چنانچه ـ  1163مسأله 

ه، باید به شک خود اعتنا نکند، مثاًل موقعی که مشغول کاری که بعد از آن است شد
مشغول خواندن سوره است، اگر شک کند که حمد را خوانده یا نه، باید به شک خود 
اعتنا نکند، و اگر بعد یادش بیاید که آن را بجا نیاورده، در صورتی که مشغول رکن بعد 

ول رکن بعد شده نمازش نشده، باید آن را و آنچه بعد از آن است بجا آورد، و اگر مشغ
صحیح است، بنابراین اگر مثاًل در قنوت یادش بیاید که حمد را نخوانده، باید حمد و 

 سوره را بخواند، و اگر در رکوع یادش بیاید، نمازش صحیح است.

اگر شک کند که سالم نماز را گفته یا نه، چنانچه مشغول به تعقیب ـ  1164مسأله 
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ده، یا چیزی که منافی نماز است انجام داده است، باید به نماز یا مشغول نماز دیگر ش
شک خود اعتنا نکند، و اگر پیش از اینها شک کند، باید سالم را بگوید. و اگر شک کند 

 که سالم را درست گفته یا نه، به شک خود اعتنا نکند، در هر جایی که باشد.
 

 ـ شک بعد از سالم 2
شک کند که نمازش صحیح بوده یا نه، مثاًل  اگر بعد از سالم نمازـ  1165مسأله 

شک کند رکوع کرده یا نه، یا بعد از سالم نماز چهار رکعتی شک کند که چهار رکعت 
خوانده یا پنج رکعت، به شک خود اعتنا نکند، ولی اگر هر دو طرف شک او باطل باشد، 

ج رکعت، نمازش مثاًل بعد از سالم نماز چهار رکعتی شک کند که سه رکعت خوانده یا پن
 باطل است.

 
 ـ شک بعد از وقت 3

اگر بعد از گذشتن وقت نماز، شک کند که نماز خوانده یا نه، یا ـ  1166مسأله 
گمان کند که نخوانده، خواندن آن لزم نیست. ولی اگر پیش از گذشتن وقت شک کند 

 بخواند. که نماز خوانده یا نه، اگرچه گمان کند که خوانده است، باید آن نماز را
اگر بعد از گذشتن وقت شک کند که نماز را درست خوانده یا نه، به ـ  1167مسأله 

 شک خود اعتنا نکند.
اگر بعد از گذشتن وقت نماز ظهر و عصر بداند چهار رکعت نماز ـ  1168مسأله 

خوانده، ولی نداند به نیت ظهر خوانده یا به نیت عصر، باید چهار رکعت نماز قضاء به 
 مازی که بر او واجب است بخواند.نیت ن

اگر بعد از گذشتن وقت نماز مغرب و عشا، بداند یک نماز خوانده ـ  1169مسأله 
 ولی نداند سه رکعتی خوانده یا چهار رکعتی، باید قضای نماز مغرب و عشا را بخواند.
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یاد شک می 4  کند( ـ کثیر الشک )کسی که ز

کند، به این معنی که بیش  اد شک میکثیر الشک کسی است که زیـ  1171مسأله 
کند با مقایسه حال او با حال کسانی که مانند او هستند از جهت بودن  از معمول شک می

یا نبودن اسباب اغتشاش حواس، و اختصاص ندارد کثیر الشک به کسی که زیاد شک 
 کردن عادت او باشد، بلکه کافی است که در معرض عادت به کثرت شک باشد.

کثیر الشک اگر در بجا آوردن چیزی از اجزاء نماز شک کند، باید ـ  1171مسأله 
بنا بگذارد که آن را بجا آورده، مثاًل اگر شک کند که رکوع کرده یا نه، باید بنا بگذارد که 

کند، مثل اینکه  رکوع کرده است، و اگر در بجا آوردن چیزی شک کند که نماز را باطل می
 گذارد. رکعت خوانده یا سه رکعت، بنا را بر صّحت می شک کند که نماز صبح را دو

طوری که زیادی  کند، به نماز زیاد شک می بخشکسی که در یک ـ  1172مسأله 
های دیگر نماز شک کند باید  بخشحساب شود، چنانچه در  بخششک از مختصات آن 

رده یا نه، به دستور آن عمل نماید، مثاًل کسی که زیادی شک او در این است که سجده ک
اگر در بجا آوردن رکوع شک کند، باید به دستور آن رفتار نماید، یعنی اگر به سجده نرفته 

 .رکوع را بجا آورد، و اگر به سجده رفته اعتنا نکند
کسی که همیشه در نماز مخصوصی مثاًل در نماز ظهر زیاد شک ـ  1173مسأله 

شود، اگر در نماز دیگر مثاًل  میطوری که کثرت شک از مختصات آن شمرده  کند، به می
 در نماز عصر شک کند باید به دستور شک رفتار نماید.

خواند زیاد  کسی که فقط وقتی که در جای مخصوصی نماز میـ  1174مسأله 
کند به همان نحو که در مسأله قبل آمد، اگر در غیر آنجا نماز بخواند و شکی  شک می

 عمل نماید.برای او پیش آید، باید به دستور شک 
اگر انسان شک کند که کثیر الشک شده یا نه، باید به دستور شک ـ  1175مسأله 

عمل نماید. و کثیر الشک تا وقتی یقین نکند که به حال معمولی مردم برگشته اگر منشأ 
شک او شک در تغییر حال خودش باشد نه شک در معنای کثیر الشک، باید به شک 
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 خود اعتنا نکند.
کند، اگر شک کند، رکنی را بجا آورده یا نه،  کسی که زیاد شک میـ  1176مسأله 

و اعتنا نکند بعد یادش بیاید که آن را بجا نیاورده، چنانچه مشغول رکن بعد نشده باید آن 
بنا بر  رکن را و آنچه بعد از آن است بجا آورد، و اگر مشغول رکن بعد شده نمازش ـ

کند رکوع کرده یا نه و اعتنا نکند، چنانچه پیش از ـ است، مثاًل اگر شک  احتیاط باطل
سجده دّوم یادش بیاید که رکوع نکرده است باید برگردد و رکوع کند، و اگر در سجده دّوم 

 ـ باطل است. بنا بر احتیاط یادش بیاید، نمازش ـ
کند، اگر شک کند چیزی را که رکن نیست  کسی که زیاد شک میـ  1177مسأله 
نه، و اعتنا نکند، و بعد یادش بیاید که آن را بجا نیاورده، چنانچه از محل بجا بجا آورده یا 

آوردن آن نگذشته باید آن را و آنچه بعد از آن است بجا آورد، و اگر از محل آن گذشته 
نمازش صحیح است، مثاًل اگر شک کند که حمد خوانده یا نه و اعتنا نکند، چنانچه در 

خوانده، باید حمد و سوره را بخواند، و اگر در رکوع یادش قنوت یادش بیاید که حمد ن
 بیاید، نمازش صحیح است.

 
 ـ شک امام و مأموم 5

های نماز شک کند، مثاًل شک  اگر امام جماعت در شماره رکعتـ  1178مسأله 
کند که سه رکعت خواند یا چهار رکعت، چنانچه مأموم یقین یا گمان داشته باشد که چهار 

ه و به امام بفهماند که چهار رکعت خوانده است، امام باید نماز را تمام کند، رکعت خواند
و خواندن نماز احتیاط لزم نیست. و نیز اگر امام یقین یا گمان داشته باشد که چند 

های نماز شک کند، باید به شک خود اعتنا  رکعت خوانده است، و مأموم در شماره رکعت
ک از آن دو در افعال نماز، مانند شک در عدد ننماید. و همچنین است شک هر ی

 سجده.
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 ـ شک در نماز مستحّبی 6

های نماز مستحّبی شک کند، چنانچه طرف  اگر در شماره رکعتـ  1179مسأله 
کند، بنا را بر کمتر بگذارد، مثاًل اگر در نافله صبح شک کند  بیشتر شک نماز را باطل می

بگذارد که دو رکعت خوانده است، و اگر طرف که دو رکعت خوانده یا سه رکعت، بنا 
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.
کند، ولی زیاد شدن رکن، آن را باطل  کم شدن رکن نافله را باطل میـ  1181مسأله 

نافله را فراموش کند و موقعی یادش بیاید که مشغول  کند. پس اگر یکی از کارهای نمی
رکن بعد از آن شده، باید آن کار را انجام دهد و دوباره آن رکن را بجا آورد، مثاًل اگر در بین 
رکوع یادش بیاید که سوره حمد را نخوانده، باید برگردد و حمد را بخواند و دوباره به رکوع 

 رود.
کارهای نافله شک کند، خواه رکن باشد یا غیر رکن، اگر در یکی از ـ  1181مسأله 

 چنانچه محل آن نگذشته باید بجا آورد، و اگر محل آن گذشته به شک خود اعتنا نکند.
اگر در نماز مستحّبی دو رکعتی گمانش به سه رکعت یا بیشتر برود، ـ  1182مسأله 

بنا بر  ر برود، باید ـاعتنا نکند، و نمازش صحیح است و اگر گمانش به دو رکعت یا کمت
رود باید  ـ به همان گمان عمل کند، مثاًل اگر گمانش به یک رکعت می احتیاط واجب

 احتیاطًا یک رکعت دیگر بخواند.
اگر در نماز نافله کاری کند که برای آن در نماز واجب سجده سهو ـ  1183مسأله 

ز نماز سجده سهو یا شود، یا یک سجده را فراموش نماید، لزم نیست بعد ا واجب می
 قضای سجده را بجا آورد.

اگر شک کند که نماز مستحّبی را خوانده یا نه، چنانچه آن نماز مثل ـ  1184مسأله 
نماز جعفر طیار وقت معین نداشته باشد، بنا بگذارد که نخوانده است. و همچنین است 

ک کند که آن را اگر مثل نافله یومیه وقت معین داشته باشد، و پیش از گذشتن وقت ش
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بجا آورده یا نه ولی اگر بعد از گذشتن وقت شک کند که خوانده است یا نه، به شک خود 
 اعتنا نکند.

 
 های صحیح شک

های نماز چهار رکعتی شک کند،  ه صورت اگر در شماره رکعتدر نُ ـ  1185مسأله 
ا بگیرد و نماز باید فکر نماید، پس اگر یقین یا گمان به یک طرف پیدا کرد، همان طرف ر

شود عمل نماید، و آن ُنه صورت از این قرار  را تمام کند، وگرنه به دستورهایی که گفته می
 است:

آنکه بعد از داخل شدن در سجده دّوم شک کند که دو رکعت خوانده است یا سه اّول: 
رکعت، باید بنا بگذارد که سه رکعت خوانده است، و یک رکعت دیگر بخواند و نماز را 

و بنا بر احتیاط  تمام کند، و بعد از نماز یک رکعت نماز احتیاط ایستاده بجا آورد ـ
 ـ دو رکعت نشسته کافی نیست. واجب

شک بین دو و چهار بعد از داخل شدن در سجده دّوم، که باید بنا بگذارد چهار دّوم: 
 ستاده بخواند.رکعت خوانده و نماز را تمام کند، و بعد از نماز دو رکعت نماز احتیاط ای

شک بین دو و سه و چهار بعد از داخل شدن در سجده دّوم، که باید بنا را بر سّوم: 
چهار بگذارد، و بعد از نماز دو رکعت نماز احتیاط ایستاده، و بعد دو رکعت نشسته بجا 

 آورد.
شک بین چهار و پنج بعد از داخل شدن در سجده دّوم که باید بنا را بر چهار چهارم: 

ارد و نماز را تمام کند، و بعد از نماز دو سجده سهو بجا آورد. و همچنین در هر بگذ
موردی که طرف کمتر شک چهار رکعت باشد، مثل شک بین چهار و شش، و در هر 
موردی که شک کند بین چهار رکعت و کمتر از آن و زیادتر از آن پس از داخل شدن در 

ارد، و وظیفه هر دو شک را انجام دهد، یعنی نماز تواند بنا را بر چهار بگذ سجده دّوم، می
احتیاط بخواند از جهت احتمال آنکه از چهار رکعت کمتر خوانده باشد، و بعد دو سجده 
سهو بیاورد از جهت احتمال آنکه بیش از چهار رکعت آورده باشد. و در هر صورت اگر 
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هار شک گذشته برای او بعد از سجده اّول و پیش از داخل شدن در سجده دّوم یکی از چ
 پیش آید، نمازش باطل است.

شک بین سه و چهار، که در هر جای نماز باشد، باید بنا را بر چهار بگذارد و پنجم: 
نماز را تمام کند، و بعد از نماز یک رکعت نماز احتیاط ایستاده، یا دو رکعت نشسته بجا 

 آورد.
نشیند و تشّهد بخواند و سالم شک بین چهار و پنج در حال ایستادن، باید بششم: 

 نماز را بدهد، و یک رکعت نماز احتیاط ایستاده، یا دو رکعت نشسته بجا آورد.
شک بین سه و پنج در حال ایستادن، باید بنشیند و تشّهد بخواند و سالم نماز هفتم: 

 را بدهد، و دو رکعت نماز احتیاط ایستاده بجا آورد.
ر حال ایستادن، باید بنشیند و تشّهد بخواند و شک بین سه و چهار و پنج دهشتم: 

 بعد از سالم نماز، دو رکعت نماز احتیاط ایستاده، و بعد دو رکعت نشسته بجا آورد.
شک بین پنج و شش در حال ایستادن، باید بنشیند و تشّهد بخواند و سالم نماز نهم: 

 را بدهد، و دو سجده سهو بجا آورد.
های صحیح برای انسان پیش آید، چنانچه وقت  اگر یکی از شکـ  1186مسأله 

نماز تنگ باشد که نتواند نماز را از سر گیرد، نباید نماز را بشکند و بایستی به دستوری که 
تواند نماز را بشکند و از  گفته شد عمل نماید، ولی اگر وقت نماز وسعت داشته باشد می

 سر بگیرد.
احتیاط برای آنها واجب است، در  هایی که نماز اگر یکی از شکـ  1187مسأله 

نماز پیش آید، چنانچه انسان نماز را تمام کند احتیاط مستحب آن است که نماز احتیاط 
را بخواند، و بدون خواندن نماز احتیاط نماز را از سر نگیرد، و اگر پیش از انجام کاری که 

ـ باطل  ر احتیاط واجببنا ب کند نماز را از سر بگیرد، نماز دومش هم ـ نماز را باطل می
کند مشغول نماز شود، نماز دومش  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 
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اطل او شود، در صورتی که شک ب حالت بعدی منتقل شود برای او یقین، یا گمان پیدا می
در دو رکعت اّول نماز باشد، جایز نیست با حالت شک نماز را ادامه دهد، مثاًل اگر در 
حال ایستادن شک کند که یک رکعت خوانده یا بیشتر و بداند که اگر به رکوع رود به یک 

کند، جایز نیست با این حال رکوع کند؛ و اما در بقیه  طرف، یقین یا گمان پیدا می
 تواند نماز را ادامه دهد تا یقین، یا گمان برای او پیدا شود. های باطل می شک

اگر اّول گمانش به یک طرف بیشتر باشد، بعد دو طرف در نظر او ـ  1189مسأله 
مساوی شود، باید به دستور شک عمل نماید، و اگر اّول دو طرف در نظر او مساوی 

ه طرف دیگر برود، باید همان باشد و به طرفی که وظیفه اوست بنا بگذارد، بعد گمانش ب
 .بگیرد و نماز را تمام کندکه گمانش به آن برود را طرف 

داند گمانش به یک طرف بیشتر است، یا هر دو طرف  کسی که نمیـ  1191مسأله 
 در نظر او مساوی است، باید به دستور شک عمل کند.

داشته که مثاًل دو  اگر بعد از نماز بداند که در بین نماز حال تردیدیـ  1191مسأله 
رکعت خوانده یا سه رکعت و بنا را بر سه گذاشته، ولی نداند که گمانش به خواندن سه 

 رکعت بوده، یا هر دو طرف در نظر او مساوی بوده، لزم نیست نماز احتیاط را بخواند.
اگر بعد از ایستادن شک کند که دو سجده را بجا آورده یا نه، و در ـ  1192مسأله 

هایی که اگر بعد از تمام شدن دو سجده اتفاق بیفتد صحیح  موقع یکی از شکهمان 
باشد، برای او پیش آید، مثاًل شک کند که دو رکعت خوانده یا سه رکعت، چنانچه به  می

خواند یکی  دستور آن شک عمل کند، نمازش صحیح است. ولی اگر موقعی که تشّهد می
ین دو و سه باشد نماز باطل است، و اگر بین دو و ها اتفاق بیفتد، اگر شک او ب از آن شک

 چهار یا دو و سه و چهار باشد نماز صحیح است، و به دستور شک باید عمل کند.
در  اگر پیش از آنکه مشغول تشّهد شود، یا پیش از ایستادن ــ  1193مسأله 

و در همان  ـ شک کند که یک یا دو سجده را بجا آورده یا نه، هایی که تشّهد ندارد رکعت
هایی که بعد از تمام شدن دو سجده صحیح است، برایش پیش آید،  موقع یکی از شک

 نمازش باطل است.
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اگر موقعی که ایستاده بین سه و چهار، یا بین سه و چهار و پنج، ـ  1194مسأله 
شک کند و یادش بیاید که یک یا دو سجده از رکعت پیش را بجا نیاورده، نمازش باطل 

 است.
اگر شک او از بین برود و شک دیگری برایش پیش آید، مثاًل اّول ـ  1195له مسأ

شک کند که دو رکعت خوانده یا سه رکعت، بعد شک کند که سه رکعت خوانده یا چهار 
 رکعت، باید به دستور شک دّوم عمل نماید.

اگر بعد از نماز شک کند که در حال نماز مثاًل بین دو و چهار شک ـ  1196مسأله 
تواند پس از  تواند به دستور هر دو شک عمل کند. و نیز می کرده، یا بین سه و چهار، می

 کند آن را دوباره بخواند. انجام کاری که نماز را باطل می
اگر بعد از نماز بفهمد که در حال نماز شکی برای او پیش آمده ولی ـ  1197مسأله  

های  را اعاده کند، و اگر بداند از شک های باطل یا صحیح بوده، باید نماز نداند از شک
 صحیح بوده ولی نداند کدام قسم آن بوده است، جایزاست نماز را دوباره بخواند.

خواند، اگر شکی کند که باید برای آن یک  کسی که نشسته نماز میـ  1198مسأله 
رکعت نماز احتیاط ایستاده، یا دو رکعت نشسته بخواند، باید یک رکعت نشسته بجا 
آورد. و اگر شکی کند که باید برای آن دو رکعت نماز احتیاط ایستاده بخواند، باید دو 

 رکعت نشسته بجا آورد.
خواند، اگر موقع خواندن نماز احتیاط از  کسی که ایستاده نماز میـ  1199مسأله 

خواند که حکم آن در مسأله  ایستادن عاجز شود، باید مثل کسی که نماز را نشسته می
 فته شد، نماز احتیاط را بجا آورد.پیش گ

خواند، اگر موقع خواندن نماز احتیاط  کسی که نشسته نماز میـ  1211مسأله 
 خواند عمل کند. بتواند بایستد، باید به وظیفه کسی که نماز را ایستاده می

 
 دستور نماز احتیاط

باید فورًا کسی که نماز احتیاط بر او واجب است، بعد از سالم نماز ـ  1211مسأله 
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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 
و سالم دهد، و اگر دو رکعت نماز احتیاط بر او واجب است، بعد از دو سجده یک رکعت 

 ل بجا آورد و بعد از تشّهد سالم دهد.دیگر مثل رکعت اّو 
نماز احتیاط سوره و قنوت ندارد، و باید نیت آن را به زبان نیاورند ـ  1212مسأله 

بسم »ـ حمد را آهسته بخوانند، و احتیاط مستحب آن است که  و بنا بر احتیاط لزم ـ
 آن را هم آهسته بگویند.« الله

احتیاط بفهمد نمازی که خوانده درست اگر پیش از خواندن نماز ـ  1213مسأله 
بوده، لزم نیست نماز احتیاط را بخواند، و اگر در بین نماز احتیاط بفهمد لزم نیست آن 

 را تمام نماید.
های نمازش کم  اگر پیش از خواندن نماز احتیاط بفهمد که رکعتـ  1214مسأله 

باید آنچه را از نماز نخوانده، کند انجام نداده،  بوده، چنانچه کاری که نماز را باطل می
ـ دو سجده سهو بنماید، و اگر کاری که  بنا بر احتیاط لزم بخواند، و برای سالم بیجا ـ

 کند انجام داده مثاًل پشت به قبله کرده، باید نماز را دوباره بجا آورد. نماز را باطل می
ار نماز احتیاط اگر بعد از نماز احتیاط بفهمد کسری نمازش به مقدـ  1215مسأله 

بوده، مثاًل در شک بین سه و چهار یک رکعت نماز احتیاط بخواند، بعد بفهمد نماز را سه 
 رکعت خوانده، نمازش صحیح است.

اگر بعد از خواندن نماز احتیاط بفهمد کسری نماز کمتر از نماز ـ  1216مسأله 
بخواند، بعد بفهمد  احتیاط بوده، مثاًل در شک بین دو و چهار، دو رکعت نماز احتیاط

 نماز را سه رکعت خوانده، باید نماز را دوباره بخواند.
اگر بعد از خواندن نماز احتیاط بفهمد کسری نمازش بیشتر از نماز ـ  1217مسأله 

احتیاط بوده، مثاًل در شک بین سه و چهار یک رکعت نماز احتیاط بخواند، بعد بفهمد 
کند  از نماز احتیاط، کاری که نماز را باطل می نماز را دو رکعت خوانده، چنانچه بعد

انجام داده، مثاًل پشت به قبله کرده، باید نماز را دوباره بخواند، و اگر کاری که نماز را 
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کند انجام نداده، احتیاط لزم آن است که در این صورت نیز نمازش را دوباره  باطل می
 نماز نکند.بخواند، و اکتفا به ضمیمه کردن یک رکعت متصل به 

اگر بین دو و سه و چهار شک کند، و بعد از خواندن دو رکعت نماز ـ  1218مسأله 
احتیاط ایستاده، یادش بیاید که نماز را دو رکعت خوانده، لزم نیست دو رکعت نماز 

 احتیاط نشسته را بخواند.
اگر بین سه و چهار شک کند، و موقعی که یک رکعت نماز احتیاط ـ  1219مسأله 

خواند یادش بیاید که نماز را سه رکعت خوانده، باید نماز احتیاط را رها  یستاده را میا
کند، و چنانچه پیش از داخل شدن در رکوع یادش آمده باشد، یک رکعت به طور متصل 

ـ دو سجده  بنا بر احتیاط لزم بخواند و نمازش صحیح است. و برای سالم زیادی ـ
داخل شدن در رکوع یادش آمده باشد، باید نماز را دوباره  سهو بنماید. و اما اگر پس از

 تواند اکتفا به ضمیمه کردن رکعت باقیمانده نماید. بخواند و بنا بر احتیاط نمی
اگر بین دو و سه و چهار شک کند، و موقعی که دو رکعت نماز ـ  1211مسأله 

وانده، نظیر آنچه در خواند، یادش بیاید که نماز را سه رکعت خ احتیاط ایستاده را می
 مسأله گذشته گفته شد در اینجا جاری است.

اگر در بین نماز احتیاط بفهمد کسری نمازش بیشتر یا کمتر از نماز ـ  1211مسأله 
 آید. ( گفته شد در اینجا می122۴احتیاط بوده، نظیر آنچه در مسأله )

بجا آورده یا نه،  اگر شک کند نماز احتیاطی را که بر او واجب بودهـ  1212مسأله 
چنانچه وقت نماز گذشته، به شک خود اعتنا نکند، و اگر وقت دارد، در صورتی که بین 
شک و نماز زیاد طول نکشیده، و در کار دیگری وارد نشده است، و کاری هم مثل 

کند انجام نداده، باید نماز احتیاط را بخواند، و اگر  روگرداندن از قبله که نماز را باطل می
کند بجا آورده، یا در کار دیگری وارد شده، یا بین نماز و شک  ری که نماز را باطل میکا

 ـ باید نماز را دوباره بخواند. بنا بر احتیاط لزم او زیاد طول کشیده ـ
اگر در نماز احتیاط بجای یک رکعت دو رکعت بخواند، نماز احتیاط ـ  1213مسأله 

ـ  بنا بر احتیاط لزم ز را بخواند. و همچنین است ـشود، و باید دوباره اصل نما باطل می
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 اگر در نماز احتیاط رکنی را اضافه کند.
موقعی که مشغول نماز احتیاط است، اگر در یکی از کارهای آن ـ  1214مسأله 

شک کند، چنانچه محل آن نگذشته باید بجا آورد، و اگر محلش گذشته باید به شک 
کند که حمد خوانده یا نه، چنانچه به رکوع نرفته باید  خود اعتنا نکند، مثاًل اگر شک

 بخواند، و اگر به رکوع رفته باید به شک خود اعتنا نکند.
های نماز احتیاط شک کند، چنانچه طرف  اگر در شماره رکعتـ  1215مسأله 

کند، باید بنا را بر کمتر بگذارد، و اگر طرف بیشتر شک نماز  بیشتر شک نماز را باطل می
کند، باید بنا را بر بیشتر بگذارد، مثاًل موقعی که مشغول خواندن دو رکعت  باطل نمی را

نماز احتیاط است، اگر شک کند که دو رکعت خوانده یا سه رکعت، چون طرف بیشتر 
کند، باید بنا بگذارد که دو رکعت خوانده، و اگر شک کند که یک  شک نماز را باطل می

کند، باید بنا بگذارد  ن طرف بیشتر شک نماز را باطل نمیرکعت خوانده یا دو رکعت، چو
 که دو رکعت خوانده است.

اگر در نماز احتیاط چیزی که رکن نیست سهوًا کم یا زیاد شود، ـ  1216مسأله 
 سجده سهو ندارد.

اگر بعد از سالم نماز احتیاط شک کند که یکی از اجزاء، یا شرایط ـ  1217مسأله 
 نه، به شک خود اعتنا نکند.آن را بجا آورده یا 

اگر در نماز احتیاط، تشّهد یا یک سجده را فراموش کند و در جای ـ  1218مسأله 
خود تدارکش ممکن نباشد، احتیاط واجب آن است که بعد از سالم نماز، سجده را قضا 

 نماید، ولی قضای تشهد لزم نیست.
واجب شود، باید اّول نماز اگر نماز احتیاط، و دو سجده سهو بر او ـ  1219مسأله 

ـ اگر نماز احتیاط و قضای  احتیاط واجب احتیاط را بجا آورد، و همچنین است بنا بر ـ
 سجده بر او واجب شود.

حکم گمان در نماز نسبت به رکعات مثل حکم یقین است، مثاًل اگر ـ  1221مسأله 
رکعت خوانده، بنا  نداند که یک رکعت خوانده یا دو رکعت، و گمان داشته باشد که دو
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گذارد که دو رکعت است، و اگر در نماز چهار رکعتی گمان دارد که چهار رکعت  می
خوانده، نماز احتیاط ندارد. و اما نسبت به افعال، گمان حکم شک را دارد، پس اگر 
گمان دارد رکوع کرده، در صورتی که داخل سجده نشده است باید آن را بجا آورد، و اگر 

حمد را نخوانده، چنانچه در سوره داخل شده باشد اعتنا به گمان ننماید، و گمان دارد 
 نمازش صحیح است.

حکم شک و سهو و گمان در نمازهای واجب یومیه و نمازهای ـ  1221مسأله 
واجب دیگر فرق ندارد، مثاًل اگر در نماز آیات شک کند که یک رکعت خوانده یا دو 

شود، و اگر گمان داشته  ی است، نمازش باطل میرکعت، چون شک او در نماز دو رکعت
 نماید. باشد که دو رکعت یا یک رکعت است، بر طبق گمان خود نماز را تمام می

 
 سجده سهو

در دو مورد بعد از سالم نماز، انسان باید دو سجده سهو به دستوری ـ  1222مسأله 
 شود بجا آورد: که بعدًا گفته می

 کند. آنکه تشّهد را فراموشاّول: 
آنکه در نماز چهار رکعتی بعد از داخل شدن در سجده دّوم شک کند که چهار دّوم: 

رکعت خوانده یا پنج رکعت، یا شک کند که چهار رکعت خوانده یا شش رکعت همچنان 
 های صحیح گذشت. که در مورد چهارم از شک

 ـ سجده سهو لزم است: بنا بر احتیاط واجب و در سه مورد ـ
اجماًل بداند که در نماز چیزی را اشتباهًا کم یا زیاد کرده و نماز هم محکوم  آنکهاّول: 

 به صحت باشد.
 آنکه در بین نماز، سهوًا حرف بزند.دّوم: 

جایی که نباید سالم نماز را بدهد، مثاًل در رکعت اّول سهوًا سالم بدهد. و سّوم: 
ا اینکه در جایی که باید احتیاط مستحب آن است که اگر یک سجده را فراموش کند، ی

بایستد مثاًل در موقع خواندن حمد و سوره اشتباهًا بنشیند، و در موقعی که باید بنشیند 
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مثاًل موقع تشّهد، اشتباهًا بایستد، دو سجده سهو بجا آورد. بلکه برای هر چیزی که در 
ت در مسائل نماز اشتباهًا کم یا زیاد کند، دو سجده سهو بنماید. و احکام این چند صور

 شود. آینده گفته می
اگر انسان اشتباهًا یا به خیال اینکه نمازش تمام شده حرف بزند، ـ  1223مسأله 

 ـ دو سجده سهو بجا آورد. بنا بر احتیاط باید ـ
شود، سجده سهو واجب  برای صدایی که از سرفه کردن پیدا میـ  1224مسأله 

بنا بر احتیاط  بگوید، باید ـ« آه»شد یا بک« آه»نیست، ولی اگر سهوًا ناله بکند یا 
 ـ سجده سهو نماید. واجب

اگر چیزی را که سهوًا غلط خوانده دوباره به طور صحیح بخواند، ـ  1225مسأله 
 برای دوباره خواندن آن سجده سهو واجب نیست.

اگر در نماز سهوًا مّدتی حرف بزند و همه آن ناشی از یک اشتباه ـ  1226مسأله 
 و سجده سهو بعد از سالم نماز کافی است.باشد، د

اگر سهوًا تسبیحات اربعه را نگوید، احتیاط مستحب آن است که ـ  1227مسأله 
 بعد از نماز دو سجده سهو بجا آورد.

الُم »اگر در جایی که نباید سالم نماز را بگوید، سهوًا بگوید: ـ  1228مسأله  السَّ
الُم َعَلیکْم »یا بگوید:  ،«یَن َعَلینا َوَعَلی ِعباِد الله الّصاِلِح  را  «َوَرْحَمُة الله َوَبَرکاُتهُ »اگرچه  «السَّ

ـ دو سجده سهو انجام دهد، ولی اگر اشتباهًا  بنا بر احتیاط لزم نگفته باشد، باید ـ
ِبی، َوَرْحَمُة الله َوَبَرکاُتهُ »بگوید  الُم َعَلیک َایها النَّ احتیاط مستحب آن است که دو  «السَّ

بنا بر احتیاط  ده سهو بجا آورد. ولی اگر دو حرف یا بیشتر از سالم را بگوید ـسج
 ـ باید دو سجده سهو انجام دهد. واجب

اگر در جایی که نباید سالم دهد، اشتباهًا هر سه سالم را بگوید، دو ـ  1229مسأله 
 سجده سهو کافی است.

یش از رکوع رکعت بعد اگر یک سجده یا تشّهد را فراموش کند و پـ  1231مسأله 
ـ برای  بنا بر احتیاط مستحب یادش بیاید، باید برگردد و بجا آورد، و بعد از نماز ـ
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 ایستادن بیجا دو سجده سهو انجام دهد.
اگر در رکوع یا بعد از آن یادش بیاید که یک سجده یا تشّهد را از ـ  1231مسأله 

جده را قضا نماید، و برای تشّهد دو رکعت پیش فراموش کرده، باید بعد از سالم نماز، س
 سجده سهو بجا آورد.

اگر سجده سهو را بعد از سالم نماز عمدًا بجا نیاورد، معصیت کرده ـ  1232مسأله 
ـ باید هر چه زودتر آن را انجام دهد، و چنانچه سهوًا بجا  و بنا بر احتیاط واجب ـ

 زم نیست نماز را دوباره بخواند.نیاورد، هر وقت یادش آمد باید فورًا انجام دهد، و ل
اگر شک دارد مثاًل دو سجده سهو بر او واجب شده یا نه، لزم ـ  1233مسأله 

 نیست بجا آورد.
کسی که شک دارد مثاًل دو سجده سهو بر او واجب شده یا چهار ـ  1234مسأله 

 تا، اگر دو سجده انجام دهد کافی است.

ده سهو را بجا نیاورده، و تدارک آن به سبب اگر بداند یکی از دو سجـ  1235مسأله 
فاصله زیاد ممکن نباشد، یا بداند سهوًا سه سجده کرده است، باید دو سجده سهو بجا 

 آورد.
 

 دستور سجده سهو

دستور سجده سهو این است که بعد از سالم نماز فورًا نیت سجده ـ  1236مسأله 
چیزی که سجده بر آن صحیح است  ـ بر بنا بر احتیاط لزم سهو کند و پیشانی را ـ

بگذارد، و احتیاط مستحب آن است که در آن ذکر بگوید، و بهتر آن است که بگوید، 
ِبی َوَرْحَمُة الله َوَبَرکاُتهُ » الُم َعَلیک َایَها النَّ بعد باید بنشیند و دوباره به  «ِبْسِم الله َوِبالله، السَّ

الُم »بنشیند، و بعد از تشّهد بگوید: سجده رود، و ذکری را که گفته شد بگوید و  السَّ
 را اضافه کند. «َوَرْحَمُة الله َوَبرکاُتهُ »و اولی این است  «َعَلیکْم 
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 قضای سجده فراموش شده

ای را که انسان فراموش کرده و بعد از نماز، قضای آن را بجا  سجدهـ  1237مسأله 
و لباس، و رو به قبله بودن، و  آورد، باید تمام شرایط نماز مانند پاک بودن بدن، می

 های دیگر را داشته باشد. شرط
اگر سجده را چند دفعه فراموش کند، مثاًل یک سجده از رکعت اّول ـ  1238مسأله 

و یک سجده از رکعت دّوم فراموش نماید، باید بعد از نماز، قضای هر دو را بجا آورد، و 
 و سجده سهو بجا آورد.احتیاط مستحب آن است که برای فراموشی هرکدام د

اگر یک سجده و تشّهد را فراموش کند، باید برای تشّهد فراموش ـ  1239مسأله 
شده دو سجده سهو بجا آورد؛ ولی برای سجده فراموش شده لزم نیست، گر چه بهتر 

 است.
اگر دو سجده از دو رکعت فراموش نماید، لزم نیست هنگام قضا ـ  1241مسأله 

 ید.مراعات ترتیب نما
اگر بین سالم نماز و قضای سجده کاری کند که اگر عمدًا یا سهوًا ـ  1241مسأله 

شود، مثاًل پشت به قبله نماید، احتیاط مستحب آن  در نماز اتفاق بیفتد نماز باطل می
 است که بعد از قضای سجده دوباره نماز را بخواند.

جده را از رکعت آخر اگر بعد از سالم نماز یادش بیاید که یک سـ  1242مسأله 
فراموش کرده، چنانچه منافی از قبیل حدث از او سر نزده باشد، باید آن را و آنچه بعد از 

ـ دو سجده سهو برای  و بنا بر احتیاط واجب آن است از تشهد و سالم انجام دهد، ـ
 سالم بیجا بجا آورد.

آن سجده  اگر بین سالم نماز و قضای سجده کاری کند که برایـ  1243مسأله 
ـ باید اّول سجده  بنا بر احتیاط واجب شود، مثل آنکه سهوًا حرف بزند، ـ سهو واجب می

 را قضا کند، و بعد دو سجده سهو بجا آورد.
اگر نداند که در نماز سجده را فراموش کرده یا تشّهد را، باید سجده ـ  1244مسأله 
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حب آن است که تشّهد را نیز را قضا نماید، و دو سجده سهو بجا آورد، و احتیاط مست
 قضا نماید.

اگر شک دارد که سجده یا تشّهد را فراموش کرده، یا نه، واجب ـ  1245مسأله 
 نیست قضا یا سجده سهو نماید.

اگر بداند سجده را فراموش کرده و شک کند که پیش از رکوع رکعت ـ  1246مسأله 
 است که آن را قضا نماید.بعد یادش آمده و بجا آورده یا نه، احتیاط مستحب آن 

کسی که باید سجده را قضا نماید، اگر برای کاری سجده سهو بر او ـ  1247مسأله 
ـ بعد از نماز، اّول سجده را قضا نماید، بعد  بنا بر احتیاط واجب واجب شود، باید ـ

 سجده سهو را بجا آورد.
شده را بجا اگر شک دارد که بعد از نماز، قضای سجده فراموش ـ  1248مسأله 

آورده یا نه، چنانچه وقت نماز نگذشته باید سجده را قضا نماید، بلکه اگر وقت نماز هم 
 ـ باید آن را قضا کند. بنا بر احتیاط واجب گذشته باشد ـ

 
 ط نمازیکم و زیاد کردن اجزاء و شرا

هرگاه چیزی از واجبات نماز را عمدًا کم یا زیاد کند اگرچه یک ـ  1249مسأله 
 آن باشد، نماز باطل است. حرف

اگر به واسطه ندانستن مسأله، چیزی از واجبات رکنی نماز را کم ـ  1251مسأله 
مانند کسی که به  کند، نماز باطل است. و اما کم کردن واجب غیر رکنی از جاهل قاصر ـ

گفته شخصی موثقی یا رساله معتبری اعتماد کرده و بعدًا خطای او، یا رساله معلوم شده 
هرچند از روی  کند. و چنانچه به واسطه ندانستن مسأله ـ ـ نماز را باطل نمی است

ـ حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را آهسته بخواند، یا حمد و سوره نماز  تقصیر
ظهر و عصر را بلند بخواند، یا در مسافرت نماز ظهر و عصر، و عشا را چهار رکعتی 

 بخواند، نمازش صحیح است.
اگر در بین نماز یا بعد از آن بفهمد وضو یا غسلش باطل بوده، یا ـ  1251 مسأله
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بدون وضو یا غسل مشغول نماز شده، باید نماز را دوباره با وضو یا غسل بخواند؛ و اگر 
 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  بنا بر احتیاط واجب مازش ـفراموش کرده، ن

رکوع یادش بیاید، باید برگردد و دو سجده را بجا آورد، و برخیزد و حمد و سوره، یا 
ـ برای  بنا بر احتیاط مستحب تسبیحات را بخواند و نماز را تمام کند، و بعد از نماز ـ

 ایستادن بیجا دو سجده سهو بنماید.
یادش بیاید که  «السالم علیکم»و  «السالم علینا»اگر پیش از گفتن ـ  1253ه مسأل

دو سجده رکعت آخر را بجا نیاورده، باید دو سجده را بجا آورد، و دوباره تشّهد بخواند و 
 سالم نماز را بدهد.

اگر پیش از سالم نماز یادش بیاید که یک رکعت یا بیشتر از آخر نماز ـ  1254مسأله 
 ه، باید مقداری را که فراموش کرده بجا آورد.نخواند

اگر بعد از سالم نماز یادش بیاید که یک رکعت یا بیشتر از آخر نماز ـ  1255مسأله 
را نخوانده، چنانچه کاری انجام داده که اگر در نماز عمدًا یا سهوًا اتفاق بیفتد نماز را 

. و اگر کاری که عمدی و کند، مثاًل پشت به قبله کرده، نمازش باطل است باطل می
کند انجام نداده، باید فورًا مقداری را که فراموش کرده بجا  سهوی آن، نماز را باطل می

 ـ دو سجده سهو انجام دهد. بنا بر احتیاط لزم آورد، و برای سالم زیادی ـ
هرگاه بعد از سالم نماز عملی انجام دهد که اگر در نماز عمدًا یا ـ  1256مسأله 

کند، مثاًل پشت به قبله نماید، و بعد یادش بیاید که دو  اتفاق بیفتد نماز را باطل میسهوًا 
سجده آخر را بجا نیاورده، نمازش باطل است، و اگر پیش از انجام کاری که نماز را باطل 

ای را که فراموش کرده بجا آورد و دوباره تشّهد بخواند  کند یادش بیاید، باید دو سجده می
ـ دو سجده سهو برای سالمی که اّول گفته  و بنا بر احتیاط واجب ز را بدهد، ـو سالم نما

 است انجام دهد.
اگر بفهمد نماز را پیش از وقت خوانده باید دوباره بخواند، و اگر ـ  1257مسأله 
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درجه یا بیشتر  ۴2وقت گذشته قضا نماید. و اگر بفهمد پشت به قبله خوانده یا با انحراف 
انچه وقت نگذشته باشد باید دوباره بخواند، و اگر وقت گذشته باشد، بوده است، چن

چنانچه مرّدد بوده، یا جاهل به حکم بوده، قضا لزم است، وگرنه قضا لزم نیست. و اگر 
درجه بوده است، پس اگر در انحراف از قبله معذور نبوده،  «۴2»بفهمد انحراف کمتر از 

بنا بر  ر ندانستن مسأله کوتاهی کرده باید، ـمثل اینکه در جستجوی طرف قبله یا د
ـ نماز را دوباره بخواند، چه در وقت باشد چه خارج وقت، و اگر معذور بوده  احتیاط

 لزم نیست دوباره بخواند.
 

 نماز مسافر

مسافر باید نماز ظهر و عصر و عشا را با هشت شرط، شکسته بجا آورد، یعنی دو 
 رکعت بخواند:

 کیلومتر تقریبًا( نباشد. 33سفر او کمتر از هشت فرسخ شرعی )آنکه شرط اّول: 
کسی که رفتن و برگشتن او مجموعًا هشت فرسخ است، خواه رفتن ـ  1258مسأله 

یا برگشتنش کمتر از چهار فرسخ باشد یا نباشد، باید نماز را شکسته بخواند، بنابراین اگر 
یعنی دو  د، باید نماز را شکسته ـعکس باش رفتن سه فرسخ، و برگشتن پنج فرسخ، یا به

 ـ بخواند. رکعتی
رود  اگر رفتن و برگشتن هشت فرسخ باشد، اگرچه روزی که میـ  1259مسأله 

همان روز یا شب آن برنگردد، باید نماز را شکسته بخواند، ولی بهتر آن است که در این 
 صورت احتیاط کرده تمام نیز بخواند.

ی از هشت فرسخ کمتر باشد، یا انسان نداند که اگر سفر، مختصرـ  1261مسأله 
سفر او هشت فرسخ است یا نه، نباید نماز را شکسته بخواند، و چنانچه شک کند که 

 سفر او هشت فرسخ است یا نه، تحقیق کردن لزم نیست، و باید نمازش را تمام بخواند.
هشت  اگر یک عادل، یا شخص موّثقی، خبر دهد که سفر انسانـ  1261مسأله 

 فرسخ است، و انسان به گفته او اطمینان پیدا کند، باید نماز را شکسته بخواند.
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کسی که یقین دارد سفر او هشت فرسخ است، اگر نماز را شکسته ـ  1262مسأله 
بخواند و بعد بفهمد که هشت فرسخ نبوده، باید آن را چهار رکعتی بجا آورد، و اگر وقت 

 گذشته، قضا نماید.
خواهد برود هشت فرسخ نیست،  کسی که یقین دارد سفری که میـ  1263مسأله 

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 

 زم نیست قضا نماید.دوباره شکسته بجا آورد. ولی اگر وقت گذشته ل

اگر بین دو محّلی که فاصله آنها کمتر از چهار فرسخ است، چند ـ  1264مسأله 
 رفته هشت فرسخ شود، باید نماز را تمام بخواند. هم وآمد کند، اگرچه روی مرتبه رفت

اگر محّلی دو راه داشته باشد، یک راه آن کمتر از هشت فرسخ، و راه ـ  1265مسأله 
فرسخ یا بیشتر باشد، چنانچه انسان از راهی که هشت فرسخ است به آنجا دیگر آن هشت 

برود، باید نماز را شکسته بخواند، و اگر از راهی که هشت فرسخ نیست برود، تمام 
 بخواند.

ابتدای هشت فرسخ را باید از جایی حساب کند که شخص پس از ـ  1266مسأله 
البًا آخر شهر است. ولی در بعضی از شود، و آنجا غ گذشت از آنجا مسافر محسوب می

 شهرهای بسیار بزرگ ممکن است آخر محله باشد و انتهای آن آخرین مقصد باشد.
آنکه از اّول مسافرت قصد هشت فرسخ را داشته باشد، یعنی بداند که شرط دّوم: 

جایی که کمتر از هشت فرسخ است مسافرت  پیماید، پس اگر به هشت فرسخ راه را می
بعد از رسیدن به آنجا قصد کند جایی برود که با مقداری که آمده هشت فرسخ کند، و 

شود، چون از اّول قصد هشت فرسخ را نداشته باید نماز را تمام بخواند. ولی اگر بخواهد 
شود، باید  از آنجا هشت فرسخ برود، یا مثاًل مسافتی برود که با برگشتن هشت فرسخ می

 نماز را شکسته بخواند.
داند سفرش چند فرسخ است، مثاًل برای پیدا کردن  کسی که نمیـ  1267 مسأله

داند که چه مقدار باید برود تا آن را پیدا کند، باید نماز  کند، و نمی ای مسافرت می گمشده
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خواهد ده روز در آنجا  را تمام بخواند. ولی در برگشتن چنانچه تا وطنش یا جایی که می
اشد، باید نماز را شکسته بخواند، و نیز اگر در بین رفتن بماند، هشت فرسخ یا بیشتر ب

شود، باید نماز را شکسته  قصد کند که مسافتی برود که با برگشتن هشت فرسخ می
 بخواند.

مسافر در صورتی باید نماز را شکسته بخواند که تصمیم داشته باشد ـ  1268مسأله 
مثاًل قصدش این است که اگر رود، و  هشت فرسخ برود، پس کسی که از شهر بیرون می

کند، باید  رفیق پیدا کند، سفر هشت فرسخی برود، چنانچه اطمینان دارد که رفیق پیدا می
 نماز را شکسته بخواند، و اگر اطمینان ندارد، باید تمام بخواند.

کسی که قصد هشت فرسخ دارد، اگرچه در هر روز مقدار کمی راه ـ  1269مسأله 
( خواهد آمد( برسد باید نماز را 1423رّخص )که معنایش در مسأله )برود، وقتی به حّد ت

شکسته بخواند. ولی اگر در هر روز مقدار خیلی کمی راه برود، احتیاط لزم آن است که 
 نمازش را هم تمام، و هم شکسته بخواند.

کسی که در سفر در اختیار دیگری است، مانند زن و فرزند و نوکر و ـ  1271مسأله 
ی، چنانچه بداند سفر او هشت فرسخ است باید نماز را شکسته بخواند، و اگر نداند، زندان

 نماز را تمام بجا آورد، و پرسیدن لزم نیست گر چه بهتر است.
کسی که در سفر در اختیار دیگری است، اگر بداند یا گمان داشته ـ  1271مسأله 

کند، باید نماز را  و سفر نمی شود باشد که پیش از رسیدن به چهار فرسخ از او جدا می
 تمام بخواند.
کسی که در سفر در اختیار دیگری است، اگر اطمینان ندارد که ـ  1272مسأله 

کند، باید نماز را تمام بخواند.  پیش از رسیدن به چهار فرسخ از او جدا شده و سفر نمی
 ولی اگر اطمینان دارد، باید نماز را شکسته بخواند.

در بین راه از قصد خود برنگردد، پس اگر پیش از رسیدن به چهار آنکه شرط سّوم: 
فرسخ از قصد خود برگردد، یا مرّدد شود، و مسافتی که رفته با برگشت از هشت فرسخ 

 کمتر است، باید نماز را تمام بخواند.
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اگر بعد از پیمودن مقداری از راه که با برگشتن هشت فرسخ ـ  1273مسأله 
منصرف شود، چنانچه تصمیم داشته باشد که همانجا بماند، یا بعد شود، از مسافرت  می

 از ده روز برگردد، یا در برگشتن و ماندن مرّدد باشد، باید نماز را تمام بخواند.
اگر بعد از پیمودن مقداری از راه که با برگشتن هشت فرسخ ـ  1274مسأله 

ردد، باید نماز را شکسته شود، از مسافرت منصرف شود و تصمیم داشته باشد که برگ می
 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 
رفتن مقداری از راه بخواهد جای دیگری برود، چنانچه از محل اّولی که حرکت کرده تا 

 د، باید نماز را شکسته بخواند.خواهد برود، هشت فرسخ باش جایی که می
اگر پیش از آنکه هشت فرسخ را طی کند مرّدد شود که بقیه راه را ـ  1276مسأله 

برود یا نه، و در موقعی که مرّدد است راه نرود و بعد تصمیم بگیرد که بقیه راه را برود، باید 
 تا آخر مسافرت نماز را شکسته بخواند.

به هشت فرسخ برسد، مرّدد شود که بقیه راه را برود  اگر پیش از آنکهـ  1277مسأله 
یا نه، و در موقعی که مرّدد است مقداری راه برود و بعد تصمیم بگیرد که هشت فرسخ 

اش هشت فرسخ شود، باید تا آخر  دیگر برود، و یا تا جایی برود که رفت و برگشت
 مسافرت نماز را شکسته بخواند.

به هشت فرسخ برسد، مرّدد شود که بقیه راه را برود  اگر پیش از آنکهـ  1278مسأله 
یا نه، و در موقعی که مرّدد است مقداری راه برود و بعد تصمیم بگیرد که بقیه راه را برود. 
چنانچه مجموع مسافت رفت و برگشت منهای مسافتی که با تردید پیموده است کمتر از 

 کمتر نیست نمازش شکسته است. هشت فرسخ باشد، باید نماز را تمام بخواند، و اگر
آنکه نخواهد پیش از رسیدن به هشت فرسخ از وطن خود بگذرد و در  شرط چهارم:

خواهد پیش از  آنجا توقف کند، یا ده روز یا بیشتر در جایی بماند، پس کسی که می
رسیدن به هشت فرسخ از وطنش بگذرد و در آن توقف کند، یا ده روز در محلی بماند، 

خواهد از وطن بدون توقف بگذرد باید احتیاطًا هم  ز را تمام بخواند، و اگر میباید نما
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 شکسته بخواند وهم تمام.
گذرد  داند پیش از رسیدن به هشت فرسخ از وطنش می کسی که نمیـ  1279مسأله 

 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  1281مسأله 

و در آن توقف کند، یا ده روز در محلی بماند، و نیز کسی که مرّدد است که از وطنش 
بگذرد، یا ده روز در محلی بماند، اگر از ماندن ده روز یا گذشتن از وطن منصرف شود، 

مانده راه هرچند با برگشتن هشت فرسخ باز هم باید نماز را تمام بخواند، ولی اگر باقی
 باشد، باید نماز را شکسته بخواند.

آنکه برای کار حرام سفر نکند، و اگر برای کار حرامی مانند دزدی سفر شرط پنجم: 
کند، باید نماز را تمام بخواند. و همچنین است اگر خود سفر حرام باشد، مثل آنکه برای 

ـ داشته باشد، یا زن بدون اجازه شوهر  است که موجب مرگ یا نقص عضو او ضرری ـ
سفری برود که بر او واجب نباشد، ولی اگر مثل سفر حج واجب باشد، باید نماز را 

 شکسته بخواند.
ـ پدر و  ناشی از شفقت سفری که واجب نیست اگر سبب اذیت ــ  1281مسأله 

 ند و روزه هم بگیرد.مادر باشد حرام است، و انسان باید در آن سفر نماز را تمام بخوا
کند،  کسی که سفر او حرام نیست، و برای کار حرام هم سفر نمیـ  1282مسأله 

اگرچه در سفر معصیتی انجام دهد، مثاًل غیبت کند یا شراب بخورد، باید نماز را شکسته 
 بخواند.

اگر برای آنکه کار واجبی را ترک کند مسافرت نماید، چه غرض ـ  1283مسأله 
سفر داشته یا نه، نمازش تمام است، پس کسی که بدهکار است، اگر بتواند دیگری در 

بدهی خود را بدهد و طلبکار هم مطالبه کند، چنانچه در سفر نتواند بدهی خود را بدهد و 
برای فرار از دادن قرض مسافرت نماید، باید نماز را تمام بخواند. ولی اگر سفرش برای 

 ک واجب نیز بنماید، باید نماز را شکسته بخواند.کار دیگری است اگرچه در سفر تر
اگر در سفر حیوان سواری او، یا مرکب دیگری که سوار است ـ  1284مسأله 
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غصبی باشد و برای فرار از مالک مسافرت کرده باشد، یا در زمین غصبی مسافرت کند، 
 باید نماز را تمام بخواند.

کند اگر ناچار نباشد و مسافرت او  کسی که به تبع ظالم مسافرت میـ  1285مسأله 
کمک به ظالم در ظلمش باشد، باید نماز را تمام بخواند، و اگر ناچار باشد، یا مثاًل برای 

 نجات دادن مظلومی با او مسافرت کند، نمازش شکسته است.
اگر به قصد تفریح و گردش مسافرت کند، سفر او حرام نیست، و ـ  1286مسأله 

 بخواند.باید نماز را شکسته 
گذرانی به شکار رود گر چه حرام نیست، ولی  اگر برای لهو و خوشـ  1287مسأله 

نمازش در حال رفتن تمام است و در برگشتن قصر است در صورتی که به حد مسافت 
باشد. و اگر رفتن برای شکار نباشد، و چنانچه برای تهیه معاش به شکار رود، نمازش 

برای کسب و زیاد کردن مال برود اگرچه در این شکسته است، و همچنین است اگر 
 صورت احتیاط مستحب آن است که نماز را هم شکسته و هم تمام بخواند.

گردد اگر  کسی که برای معصیت سفر کرده، موقعی که از سفر برمیـ  1288مسأله 
برگشتن به تنهائی هشت فرسخ است، باید نماز را شکسته بخواند، و احتیاط مستحب آن 

 که در صورتی که توبه نکرده، هم شکسته و هم تمام بخواند. است
کسی که سفر او سفر معصیت است، اگر در بین راه از قصد ـ  1289مسأله 

معصیت برگردد، خواه باقیمانده راه به تنهائی یا مجموع رفت و برگشت از آنجا هشت 
 فرسخ باشد یا نه، باید نماز را شکسته بخواند.

که برای معصیت سفر نکرده، اگر در بین راه قصد کند که بقیه کسی ـ  1291مسأله 
راه را برای معصیت برود، باید نماز را تمام بخواند، ولی نمازهایی را که شکسته خوانده 

 صحیح است.
شان همراه خودشان است، مانند  آنکه از کسانی نباشد که خانهشرط ششم: 

و هر جا آب و خوراک برای خود و  کنند، ها گردش می ی که در بیابانیها صحرانشین
گونه  روند، پس این جای دیگری می مانند، و بعد از چندی به پیدا کنند می چهارپایانشان
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 .ها باید نماز را تمام بخوانند افراد در این مسافرت
اگر صحرانشین مثاًل برای پیدا کردن منزل و چراگاه حیواناتش سفر ـ  1291مسأله 

باشد، نماز را تمام  اش همراهش می دستگاه باشد که صدق کند خانه کند، چنانچه با بنه و
 بخواند، و اّل چنانچه سفر او هشت فرسخ باشد، نماز را شکسته بخواند.

اگر صحرانشین مثاًل برای زیارت یا حج، یا تجارت و مانند اینها ـ  1292مسأله 
کند باید نماز را شکسته دوش بر آن در این سفر ن به مسافرت کند، اگر صدق عنوان خانه

 بخواند، و اگر صدق کند، نمازش تمام است.
نباشد، و اما کسی که کارش متوقف بر سفر است « کثیر السفر»آنکه شرط هفتم: 

کند هرچند کار او  مانند راننده و کشتیبان، و پستچی و چوپان، یا کسی که زیاد سفر می
ته در مسافرت باشد هرچند برای تفریح متوقف بر آن نباشد، مانند کسی که سه روز در هف

 گونه افراد باید نماز را تمام بخوانند. یا سیاحت باشد، این
کسی که شغلش در مسافرت است، اگر برای کار دیگری مثاًل برای ـ  1293مسأله 

کثیر »زیارت یا حج مسافرت کند، باید نماز را شکسته بخواند، مگر آنکه عرفًا او را 
انند کسی که دائمًا سه روز در هفته مسافر است. ولی اگـر مثاًل راننده بگویند، م« السفر

اتومبیل خود را برای زیارت کرایه بدهد، و در ضمن خودش هم زیارت کند، در هر حال 
 باید نماز را تمام بخواند.

ها به مکه مسافرت  حمله دار )کسی که برای رساندن حاجیـ  1294مسأله 
فرت باشد باید نماز را تمام بخواند، و اگر شغلش مسافرت کند( چنانچه شغلش مسا می

کند، چنانچه مدت سفر او کم باشد  داری سفر می نباشد و فقط در ایام حج برای حمله
مثاًل دو سه هفته، نماز او شکسته است، و اگر زیاد باشد مانند سه ماه، نماز او تمام 

کند، یا نه، احتیاطًا جمع کند  ق میاست، و اگر شک داشته باشد که کثیر السفر بر او صد
 بین قصر و تمام.

در صدق عنوان راننده و مانند آن، معتبر است که تصمیم بر ادامه ـ  1295مسأله 
رانندگی داشته باشد، و زمان استراحتش بیش از مقدار معمول رانندگان طولنی نباشد، 
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کند، و اما عنوان  صدق نمی رود، راننده بر او پس کسی که مثاًل در هفته یک روز سفر می
کند که حداقل ده بار در ماه، و در ده روز آن سفر برود،  بر 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 
باشد، ادامه داشته باشد به مدت شش ماه در یک سال، و یا سه ماه در چند سال را داشته 

ها هرچند غیر سفرهای متکرر او باشد تمام  و در این صورت نماز او در همه مسافرت
است. البته در دو هفته اّول بین نماز شکسته و تمام احتیاطًا جمع نماید. و اگر عدد و یا 

ـ در همه سفرها باید  بنا بر احتیاط واجب روزهای مسافرت او در ماه هشت یا نه باشد ـ
 واند و هم تمام، و اگر کمتر از این باشد نماز شکسته است.هم شکسته بخ

ای  کسی که در مقداری از سال شغلش مسافرت است، مثل رانندهـ  1296مسأله  
دهد، باید در آن سفر نماز را تمام  که فقط در تابستان، یا زمستان اتومبیل خود را کرایه می
 تمام بخواند. بخواند، و احتیاط مستحب آن است که هم شکسته و هم

کند،  وآمد می گردی که در دو سه فرسخی شهر رفت راننده و دورهـ  1297مسأله 
 چنانچه اتفاقًا سفر هشت فرسخی برود، باید نماز را شکسته بخواند.

کسی که شغلش مسافرت است، چه ده روز یا بیشتر در وطن خود ـ  1298مسأله 
باشد، یا بدون قصد بماند، باید در همان سفر بماند و از اّول قصد ماندن ده روز را داشته 

رود، نماز را تمام بخواند، و همچنین است اگر در غیر وطن خود  اّولی که بعد از ده روز می
ای که اتومبیلش  ده روز با قصد، یا بدون قصد بماند. ولی در خصوص چاروادار، یا راننده

ت که در سفر اّولی که بعد از ده دهد، اگر چنین باشد احتیاط مستحب آن اس را کرایه می
 رود، هم شکسته بخواند و هم تمام. روز می

کسی که شغلش مسافرت است شرط نیست که سه بار مسافرت ـ  1299مسأله 
کند تا نمازش تمام باشد، بلکه همین که عنوان راننده و مانند آن بر او منطبق شود هرچند 

 در اولین سفر باشد، نمازش تمام است.
کسانی چون چاروادار، و راننده که شغل آنها مسافرت است، در ـ  1311مسأله 

صورتی که مسافرت بیش از مقدار معمول بر آنها موجب مشقت و خستگی شود، باید 
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 نماز را شکسته بجا آورد.
کند و برای خود وطنی اختیار  کسی که در شهرها سیاحت میـ  1311مسأله 

 نکرده، نماز را تمام بخواند.
کسی که شغلش مسافرت نیست، اگر مثاًل در شهری یا در روستایی ـ  1312 مسأله

کند، باید نماز را شکسته بخواند  درپی می های پی جنسی دارد که برای حمل آن مسافرت
 ( معیار آن گذشت.12۴3مگر آنکه کثیر السفر باشد که در مسأله )

ن دیگری برای خواهد وط نظر کرده و می کسی که از وطنش صرفـ  1313مسأله 
خود اختیار کند، اگر عنوانی که موجب تمام شدن نماز است، مانند کثیر السفر، یا 

 دوش، بر او صدق نکند باید در مسافرت خود نماز را شکسته بخواند. به خانه
کند به حّد ترّخص برسد، و اما در غیر  آنکه اگر از وطن حرکت میشرط هشتم: 

همین که از محل اقامت خارج شود، نمازش قصر وطن، حّد ترّخص اثری ندارد، و 
 است.

حّد ترّخص جایی است که اهل شهر حتی آنها که در خارج شهر و ـ  1314مسأله 
توابع آن هستند مسافر را نتوانند ببیند، و نشانه آن این است که او اهل شهر را نتواند 

 ببیند.
داخل وطنش نشده  گردد، تا وقتی که مسافری که به وطنش برمیـ  1315مسأله 

خواهد َده روز در محلی بماند مادامی  باید نماز را قصر بخواند، و همچنین مسافری که می
 که به آن محل نرسیده، نمازش قصر است.

قدری  هرگاه شهر در بلندی باشد که از دور اهل آن دیده شود، یا بهـ  1316مسأله 
ند، کسی که از اهالی آن شهر گود باشد که اگر انسان کمی دور شود اهل آن را نبی

ای دور شود که اگر آن شهر در زمین هموار بود، اهلش از  اندازه کند، وقتی به مسافرت می
شد، باید نماز خود را شکسته بخواند و نیز اگر پستی و بلندی راه بیشتر از  آنجا دیده نمی

 معمول باشد، باید مالحظه معمول را بنماید.
کشتی یا قطار نشسته، و قبل از رسیدن به حّد ترّخص  کسی که درـ  1317مسأله 
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به نیت نماز تمام مشغول نماز شود، ولی قبل از رکوع رکعت سّوم به حّد ترّخص برسد، 
 باید نمازش را شکسته بجا آورد.

اگر در فرضی که در مسأله پیش گذشت بعد از رکوع رکعت سّوم به ـ  1318مسأله 
گری را شکسته بجا آورد، و تمام کردن نماز اّول لزم حّد ترّخص برسد، باید نماز دی

 نیست.
اگر کسی یقین پیدا کند که به حّد ترّخص رسیده و نماز را شکسته ـ  1319مسأله 

بجا آورد، و سپس معلوم شود که در وقت نماز به حّد ترّخص نرسیده بود، باید نماز را 
ّد ترّخص نرسیده باشد باید نماز را دوباره انجام دهد، پس چنانچه در این حال هنوز به ح

تمام بخواند، و در صورتی که از حّد ترّخص گذشته باشد نماز را شکسته بجا آورد، و اگر 
 اش در هنگام فوت آن، بجا آورد. وقت گذشته نماز را مطابق وظیفه

اگر چشم او غیر معمولی باشد، در محلی باید نماز را شکسته بخواند ـ  1311مسأله 
 متوسط اهل شهر را نبیند. که چشم

رود شک کند که به حّد ترّخص رسیده یا نه،  اگر موقعی که سفر میـ  1311مسأله 
 باید نماز را تمام بخواند.

کند، اگر در آن توقف کند  مسافری که در سفر از وطن خود عبور میـ  1312مسأله 
 صر و تمام جمع نماید.باید نماز را تمام بخواند، وگرنه احتیاط لزم آن است که بین ق

رسد و در آنجا توقف  مسافری که در بین مسافرت به وطنش میـ  1313مسأله 
کند، تا وقتی در آنجا هست باید نماز را تمام بخواند، ولی اگر بخواهد از آنجا هشت  می

فرسخ برود، یا مثاًل چهار فرسخ برود و چهار فرسخ برگردد، وقتی که به حّد ترّخص 
 نماز را شکسته بخواند.برسد، باید 

محلی را که انسان برای اقامت دائمی و زندگی خود اختیار کرده، ـ  1314مسأله 
وطن اوست، چه در آنجا به دنیا آمده و وطن پدر و مادرش باشد، یا خودش آنجا را برای 

 زندگی اختیار کرده باشد.
زمانی کوتاه اش نیست مّدت  اگر قصد دارد در محلی که وطن اصلیـ  1315مسأله 
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 شود. جای دیگر رود، آنجا وطن او حساب نمی بماند و بعد به
جایی را که انسان محل زندگی خود قرار داده، هرچند قصد نداشته ـ  1316مسأله 

گویند،  باشد که همیشه در آنجا بماند، اگر طوری باشد که عرف او را در آنجا مسافر نمی
ر جای دیگری را محل زندگی خود قرار دهد، باز هم طوری که اگر موقتًا ده روز یا بیشت به

 گویند، آنجا برای او حکم وطن را دارد. اش را جای اّول می محل زندگی
کند، مثاًل شش ماه در شهری، و  کسی که در دو محل زندگی میـ  1317مسأله 

 ماند، هر دو محل، وطن اوست. و نیز اگر بیشتر از دو محل را شش ماه در شهر دیگر می
 شود. برای زندگی خود اختیار کرده باشد، همه آنها وطن او حساب می

اند: کسی که در محلی مالک منزل مسکونی  بعضی از فقهاء گفتهـ  1318مسأله 
است اگر شش ماه متصل با قصد اقامت در آنجا بماند، تا وقتی که آن منزل مال اوست، 

به آنجا برسد باید نماز را تمام آن محل حکم وطن او را دارد، پس هر وقت در مسافرت 
 بخواند، ولی این حکم ثابت نیست.

نظر کرده، نباید  جایی برسد که وطن او بوده و از آنجا صرف اگر بهـ  1319مسأله 
 نماز را تمام بخواند، اگرچه وطن دیگری هم برای خود اختیار نکرده باشد.

محلی بماند، یا مسافری که قصد دارد ده روز پشت سرهم در ـ  1321مسأله 
 ماند، در آن محل باید نماز را تمام بخواند. داند که بدون اختیار ده روز در محلی می می

خواهد ده روز در محلی بماند، لزم نیست قصد  مسافری که میـ  1321مسأله 
ماندن شب اّول یا شب یازدهم را داشته باشد، و همین که قصد کند که از طلوع فجر روز 

ب روز دهم بماند، باید نماز را تمام بخواند. و همچنین است اگر مثاًل قصدش اّول تا غرو
 این باشد که از ظهر روز اّول تا ظهر روز یازدهم بماند.

خواهد ده روز در محلی بماند، در صورتی باید نماز  مسافری که میـ  1322مسأله 
خواهد مثاًل ده روز در را تمام بخواند که بخواهد ده روز را در یک جا بماند، پس اگر ب

 نجف و کوفه، یا در تهران و کرج بماند، باید نماز را شکسته بخواند.
خواهد ده روز در محلی بماند، اگر از اّول، قصد  مسافری که میـ  1323مسأله 
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آید و  داشته باشد که در بین ده روز، به اطراف آنجا که عرفًا جای دیگر به حساب می
ای باشد که  اندازه کمتر است برود، اگر مّدت رفتن و آمدنش به فاصله آن از چهار فرسخ

در نظر عرف با اقامت ده روز منافات ندارد، نماز را تمام بخواند، و چنانچه منافات داشته 
باشد، نماز را شکسته بجا آورد، مثاًل اگر از اّول قصد داشته باشد که تمام یک روز، یا 

قصد اقامت منافات دارد و باید نماز را شکسته بجا  تمام یک شب از آنجا خارج شود، با
آورد، ولی چنانچه قصدش این باشد که مثاًل در نصف روز خارج شده و سپس برگردد 
هرچند برگشتنش بعد از رسیدن شب باشد، باید نماز را تمام بجا آورد مگر در صورتی که 

در دو جا، یا بیشتر اقامت طور خارج شدن او به مقداری تکرار شود که عرفًا بگویند  این
 دارد.

مسافری که تصمیم ندارد ده روز در محلی بماند، مثاًل قصدش این ـ  1324مسأله 
است که اگر رفیقش بیاید یا منزل خوبی پیدا کند، ده روز بماند، باید نماز را شکسته 

 بخواند.
هد که کسی که تصمیم دارد ده روز در محلی بماند، اگر احتمال بدـ  1325مسأله 

توجه باشد، باید نماز را شکسته  برای ماندن او مانعی برسد و آن احتمال از نظر عقال قابل
 بخواند.

اگر مسافر بداند که مثاًل ده روز یا بیشتر به آخر ماه مانده و قصد ـ  1326مسأله 
اه چقدر کند که تا آخر ماه در جایی بماند، باید نماز را تمام بخواند، ولی اگر نداند تا آخر م

مانده و قصد کند که تا آخر ماه بماند، باید نماز را شکسته بخواند، اگرچه از موقعی که 
 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 در آنجا بماند یا خواندن یک نماز چهار رکعتی از ماندن منصرف شود، یا مردّ 

جای دیگر برود، باید نماز را شکسته بخواند، ولی اگر بعد از خواندن یک نماز چهار  به
رکعتی، از ماندن منصرف شود یا مرّدد شود، تا وقتی که در آنجا هست باید نماز را تمام 

 بخواند.
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ه بگیرد و مسافری که قصد کرده ده روز در محلی بماند، اگر روزـ  1328مسأله 
بعد از ظهر از ماندن در آنجا منصرف شود، چنانچه یک نماز چهار رکعتی خوانده باشد، 

هایش صحیح است، و باید نمازهای خود را تمام بخواند،  تا وقتی که در آنجا هست روزه
و اگر نماز چهار رکعتی نخوانده باشد، باید احتیاطًا روزه آن روزش را تمام و آن را نیز قضا 

 تواند روزه بگیرد. ید، و باید نمازهای خود را شکسته بخواند، و روزهای بعد هم نمینما
مسافری که قصد کرده ده روز در محلی بماند، اگر از ماندن منصرف ـ  1329مسأله 

شود و شک کند که برگشتن او از قصد ماندن پس از یک نماز چهار رکعتی بوده یا قبل از 
 سته بخواند.آن، باید نمازهای خود را شک

اگر مسافر به نیت اینکه نماز را شکسته بخواند، مشغول نماز شود و ـ  1331مسأله 
 در بین نماز تصمیم بگیرد که ده روز یا بیشتر بماند، باید نماز را چهار رکعتی تمام نماید.

مسافری که قصد کرده ده روز در محلی بماند، اگر در بین نماز اّول ـ  1331مسأله 
تی از قصد خود برگردد، چنانچه مشغول رکعت سّوم نشده باید نماز را دو رکعتی چهار رکع

تمام نماید، و بقیه نمازهای خود را شکسته بخواند. و همچنین است اگر مشغول رکعت 
سّوم شده و به رکوع نرفته باشد که باید بنشیند و نماز را شکسته به آخر برساند، و اگر به 

نمازش را به هم بزند یا تمام کند، و باید آن را شکسته اعاده  تواند رکوع رفته باشد می
 نماید.

مسافری که قصد کرده ده روز در محلی بماند، اگر بیشتر از ده روز ـ  1332مسأله 
در آنجا بماند، تا وقتی که مسافرت نکرده باید نمازش را تمام بخواند، و لزم نیست دوباره 

 قصد ماندن ده روز کند.
مسافری که قصد کرده ده روز در محلی بماند، باید روزه واجب را ـ  1333مسأله 

تواند روزه مستحبی را هم بجا آورد، و نافله ظهر و عصر و عشا را هم  بگیرد، و می
 بخواند.

مسافری که قصد کرده ده روز در محلی بماند، اگر بعد از خواندن ـ  1334مسأله 
اگرچه یک نماز تمام هم نخوانده  ندن ده روز ـیک نماز چهار رکعت ادائی، یا بعد از ما
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جایی که کمتر از چهار فرسخ است برود و برگردد و دوباره در جای اّول  ـ بخواهد به باشد
گردد و بعد از برگشتن،  رود تا وقتی که برمی خود ده روز یا کمتر بماند، از وقتی که می

قامتش فقط از این جهت باشد که در باید نماز را تمام بخواند، ولی اگر برگشتن به محل ا
طریق سفرش واقع شده است، و سفر او مسافت شرعیه باشد، لزم است در رفتن و 

 برگشتن و در محل اقامت نماز را شکسته بخواند.
مسافری که قصد کرده ده روز در محلی بماند، اگر بعد از خواندن ـ  1335مسأله  

دیگری که کمتر از هشت فرسخ است برود و  جای یک نماز چهار رکعت ادائی بخواهد به
ده روز در آنجا بماند، در رفتن و در محّلی که قصد ماندن ده روز دارد باید نمازهای خود 

خواهد برود هشت فرسخ یا بیشتر باشد، باید موقع  را تمام بخواند، ولی اگر محلی که می
ز در آنجا بماند، باید مدتی رفتن نمازهای خود را شکسته بخواند؛ و چنانچه نخواهد ده رو

 ماند نیز نمازهای خود را شکسته بخواند. که در آنجا می
مسافری که قصد کرده ده روز در محلی بماند، اگر بعد از خواندن ـ  1336مسأله 

جایی که کمتر از چهار فرسخ است برود چنانچه  یک نماز چهار رکعت ادائی بخواهد به
ردد یا نه، یا به کّلی از برگشتن به آنجا غافل باشد، یا مرّدد باشد که به محل اولش برگ

بخواهد برگردد ولی مرّدد باشد که ده روز آنجا بماند یا نه، یا آنکه از ده روز ماندن در آنجا 
گردد و بعد از  رود تا وقتی که برمی و مسافرت از آنجا غافل باشد، باید از وقتی که می

 ند.برگشتن، نمازهای خود را تمام بخوا
خواهند ده روز در محلی بمانند،  اگر به خیال اینکه رفقایش میـ  1337مسأله 

قصد کند که ده روز در آنجا بماند، و بعد از خواندن یک نماز چهار رکعت ادائی بفهمد که 
اند، اگرچه خودش هم از ماندن منصرف شود، تا مّدتی که در آنجا هست  آنها قصد نکرده

 اند.باید نماز را تمام بخو
اگر مسافر اتفاقًا سی روز در محلی بماند، مثاًل در تمام سی روز در ـ  1338مسأله 

رفتن و ماندن مرّدد باشد، بعد از گذشتن سی روز اگرچه مقدار کمی در آنجا بماند، باید 
 نماز را تمام بخواند.
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ز خواهد ُنه روز یا کمتر در محلی بماند، اگر بعد ا مسافری که میـ  1339مسأله 
طور تا  آنکه ُنه روز یا کمتر در آنجا ماند، بخواهد دوباره ُنه روز دیگر یا کمتر بماند و همین

 سی روز، روز سی و یکم باید نماز را تمام بخواند.
مسافر بعد از سی روز، در صورتی باید نماز را تمام بخواند که سی ـ  1341مسأله 

را در جایی، و مقداری را در جای دیگر روز را در یک جا بماند، پس اگر مقداری از آن 
 بماند، بعد از سی روز هم باید نماز را شکسته بخواند.

 
 مسائل متفرقه

تواند در تمام شهر مکه و مدینه و کوفه و در حرم حضرت  مسافر میـ  1341مسأله 
 متر تقریبًا از اطراف قبر مقدس، نمازش را تمام 11٫3سید الشهداء علیه السالم تا مقدار 

 بخواند.
داند مسافر است و باید نماز را شکسته بخواند، اگر در  کسی که میـ  1342مسأله 

غیر چهار جایی که در مسأله پیش گفته شد عمدًا تمام بخواند، نمازش باطل است. و 
همچنین است اگر فراموش کند که نماز مسافر شکسته است و تمام بخواند، ولی در 

 ت یادش بیاید قضا لزم نیست.صورت فراموشی اگر بعد از وق
داند مسافر است و باید نماز را شکسته بخواند، اگر  کسی که میـ  1343مسأله 

سهوًا تمام بخواند، چنانچه در اثناء وقت ملتفت شود باید نماز را اعاده کند، و اگر پس از 
 ـ قضا نماید. بنا بر احتیاط گذشت وقت ملتفت شود، باید ـ

داند باید نماز را شکسته بخواند، اگر تمام بخواند  ی که نمیمسافرـ  1344مسأله 
 نمازش صحیح است.

داند باید نماز را شکسته بخواند، اگر بعضی از  مسافری که میـ  1345مسأله 
خصوصیات آن را نداند، مثاًل نداند که در سفر هشت فرسخی باید شکسته بخواند، 

ـ باید اعاده نماید، و چنانچه  بر احتیاط لزمبنا  چنانچه تمام بخواند و در وقت بفهمد، ـ
 اعاده نکرد قضا نماید، ولی اگر در خارج وقت بفهمد قضا ندارد.
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داند باید نماز را شکسته بخواند اگر به گمان اینکه  مسافری که میـ  1346مسأله 
سفر او کمتر از هشت فرسخ است تمام بخواند، وقتی که بفهمد سفرش هشت فرسخ 

زی را که تمام خوانده باید دوباره شکسته بخواند، و اگر بعد از اینکه وقت بوده، نما
 گذشته بفهمد، قضا لزم نیست.

اگر فراموش کند که مسافر است و نماز را تمام بخواند، چنانچه در ـ  1347مسأله 
وقت یادش بیاید، باید شکسته بجا آورد، و اگر بعد از وقت یادش بیاید، قضای آن نماز 

 واجب نیست. بر او
کسی که باید نماز را تمام بخواند، اگر شکسته بجا آورد در هر ـ  1348مسأله 

صورت نمازش باطل است، و این حکم در مورد مسافری که قصد ماندن ده روز در جایی 
داشته و به جهت ندانستن حکم مسأله نماز را شکسته خوانده، بر اساس احتیاط وجوبی 

 است.
شغول نماز چهار رکعتی شود و در بین نماز یادش بیاید که اگر مـ  1349مسأله 

مسافر است، یا ملتفت شود که سفر او هشت فرسخ است، چنانچه به رکوع رکعت سّوم 
نرفته، باید نماز را دو رکعتی تمام کند، و اگر رکعت سّوم را تمام کرده نمازش باطل است، 

ـ باطل است. و در صورتی که  بر احتیاطبنا  و اگر به رکوع رکعت سّوم رفته، نمازش نیز ـ
به مقدار خواندن یک رکعت هم وقت داشته باشد، باید نماز را دوباره شکسته بخواند، و 

 اگر وقت نیست نماز را شکسته قضا کند.
اگر مسافر بعضی از خصوصیات نماز مسافر را نداند، مثاًل نداند که ـ  1351مسأله 

برگردد باید شکسته بخواند، چنانچه به نیت نماز  اگر چهار فرسخ برود و چهار فرسخ
چهار رکعتی مشغول نماز شود و پیش از رکوع رکعت سّوم مسأله را بفهمد، باید نماز را دو 

ـ باطل است، و در  بنا بر احتیاط رکعتی تمام کند، و اگر در رکوع ملتفت شود، نمازش ـ
 اید نماز را شکسته بخواند.صورتی که به مقدار یک رکعت هم از وقت مانده باشد ب

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 
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ن نماز را رکعتی تمام کند، و احتیاط مستحب آن است که بعد از تمام شدن نماز دوباره آ
 چهار رکعتی بخواند.

مسافری که نماز نخوانده، اگر پیش از تمام شدن وقت به وطنش ـ  1352مسأله 
خواهد ده روز در آنجا بماند، باید نماز را تمام بخواند و  جایی برسد که می برسد، یا به

از را کسی که مسافر نیست، اگر در اّول وقت نماز نخواند و مسافرت کند، در سفر باید نم
 شکسته بخواند.

اگر مسافری که باید نماز را شکسته بخواند نماز ظهر، یا عصر، یا ـ  1353مسأله 
عشای او قضا شود، باید آن را دو رکعتی قضا نماید، اگرچه در غیر سفر بخواهد قضای 
آن را بجا آورد. و اگر از کسی که مسافر نیست یکی از این سه نماز قضا شود، باید چهار 

 ی قضا نماید، اگرچه در سفر بخواهد آن را قضا نماید.رکعت
مستحب است مسافر بعد از هر نماز شکسته، سی مرتبه بگوید: ـ  1354مسأله 

و این ذکر گر چه در تعقیب هر نماز  «ُسْبحاَن الله َواْلَحْمُد لله َوال ِالَه ِاالَّ الله َوالله َاکَبُر »
سفارش شده است، بلکه بهتر است این  واجب مستحب است ولی در این مورد بیشتر

 مورد شصت مرتبه بگوید.
 

 نماز قضا

کسی که نماز یومیه خود را در وقت آن نخوانده، باید قضای آن را ـ  1355مسأله 
بجا آورد، اگرچه در تمام وقت نماز خواب مانده یا به واسطه مستی نماز نخوانده باشد. و 

بنا بر احتیاط  را در وقتش نخواند حتی ـ همچنین است هر نماز واجب دیگری که آن
ـ نمازی را که در وقت معینی به نذر بر او واجب شده. ولی نماز عید فطر و قربان  لزم

قضا ندارند، و همچنین نمازهایی را که زن در حال حیض یا نفاس نخوانده قضا ندارد چه 
 مد.نمازهای یومیه باشد چه غیر آن، و حکم قضای نماز آیات خواهد آ

اگر بعد از وقت نماز بفهمد نمازی را که خوانده باطل بوده، باید ـ  1356مسأله 
 قضای آن را بخواند.
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کسی که نماز قضا دارد، باید در خواندن آن کوتاهی نکند، ولی ـ  1357مسأله 
 واجب نیست فورًا آن را بجا آورد.

 خواند.تواند نماز مستحبی ب کسی که نماز قضا دارد، میـ  1358مسأله 
اگر انسان احتمال دهد که نماز قضائی دارد، یا نمازهایی را که ـ  1359مسأله 

 ـ قضای آنها را بجا آورد. مستحب است احتیاطاً  خوانده صحیح نبوده، ـ
در قضای نمازهای یومیه ترتیب لزم نیست، مگر در نمازهایی که در ـ  1361مسأله 

 ر، یا مغرب و عشا از یک روز.ادای آنها ترتیب هست، مثل نماز ظهر و عص
اگر بخواهد قضای چند نماز غیر یومیه مانند نماز آیات را بخواند، یا ـ  1361مسأله 

مثاًل بخواهد قضای یک نماز یومیه و چند نماز غیر یومیه را بخواند، لزم نیست آنها را به 
 ترتیب بجا آورد.

داند نماز  وانده، ولی نمیداند یک نماز چهار رکعتی نخ کسی که میـ  1362مسأله 
ظهر است یا نماز عشا، اگر یک نماز چهار رکعتی به نیت قضای نمازی که نخوانده بجا 

 باشد. آورد کافی است، و نسبت به جهر و اخفات مخیر می
کسی که مثاًل چند نماز صبح، یا چند نماز ظهر از او قضا شده و ـ  1363مسأله 

داند که سه، یا چهار، یا پنج نماز بوده،  وش کرده، مثاًل نمیداند، یا فرام شماره آنها را نمی
قدری نماز بخواند که  چنانچه مقدار کمتر را بخواند کافی است، ولی بهتر این است که به

یقین کند تمام آنها را خوانده است، مثاًل اگر فراموش کرده که چند نماز صبح از او قضا 
 نماز نبوده، احتیاطًا ده نماز صبح بخواند.شده است و یقین دارد که بیشتر از ده 

کسی که فقط یک نماز قضا از روزهای پیش دارد، بهتر این است ـ  1364مسأله 
شود، اّول آن را بخواند بعد مشغول نماز آن روز  که اگر وقت فضیلت نماز آن روز فوت نمی

ر از همان روز از او شود. و نیز اگر از روزهای پیش، نماز قضا ندارد ولی یک نماز یا بیشت
شود، بهتر این است که  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 
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دارد، چنانچه وقت وسعت دارد و قضا شده، یا فقط یک نماز قضا از روزهای پیش 
ممکن است نیت را به نماز قضا برگرداند، بهتر این است که نیت نماز قضا کند اگر وقت 

شود، مثاًل اگر در نماز ظهر پیش از رکوع رکعت سّوم یادش  فضیلت نماز آن روز فوت نمی
هر تنگ بیاید که نماز صبح آن روز مثاًل قضا شده، در صورتی که وقت فضیلت نماز ظ

نباشد، نیت را به نماز صبح برگرداند و آن را دو رکعتی تمام کند، بعد ظهر را بخواند، ولی 
تواند نیت را به نماز قضا برگرداند، مثاًل در رکوع رکعت  اگر وقت فضیلت تنگ است یا نمی

سّوم نماز ظهر یادش بیاید که نماز صبح را نخوانده، چون اگر بخواهد نیت نماز صبح کند 
 شود، نباید نیت را به قضای صبح برگرداند. یک رکوع که رکن است زیاد می

اگر از روزهای گذشته نمازهای قضا دارد، و یک نماز یا بیشتر هم ـ  1366مسأله 
خواهد  از همان روز از او قضا شده، چنانچه برای قضای تمام آنها وقت ندارد، یا نمی

 ز قضای آن روز را پیش از نماز ادا بخواند.همه را در آن روز بخواند، مستحب است نما
تا انسان زنده است اگرچه از قضای نمازهای خود عاجز باشد، ـ  1367مسأله 
 تواند نمازهای او را قضا نماید. دیگری نمی

شود خواند، چه نماز امام جماعت ادا  نماز قضا را با جماعت میـ  1368مسأله 
ماز را بخوانند، مثاًل اگر نماز قضای صبح را با باشد یا قضا، و لزم نیست هر دو یک ن

 نماز ظهر یا عصر امام بخواند، اشکال ندارد.
ای که خوب و بد را  یعنی بچه مستحب است بچه ممیز را ــ  1369مسأله 

های دیگر عادت دهند، بلکه مستحب است او را به  ـ به نماز خواندن و عبادت فهمد می
 .قضای نمازها هم وادار نمایند

 
 تر واجب است نماز قضای پدر که بر پسر بزرگ

توانسته است قضا کند،  اگر پدر نماز خود را بجا نیاورده باشد و میـ  1371مسأله 
ـ  بنا بر احتیاط واجب ترش ـ چنانچه از روی نافرمانی ترک نکرده باشد، بر پسر بزرگ

نمازهای مادر بر او  است که بعد از مرگش بجا آورد، یا برای او اجیر بگیرد. و قضای
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 واجب نیست، هرچند بهتر است.
تر شک دارد که پدرش نماز قضا داشته یا نه، چیزی  اگر پسر بزرگـ  1371مسأله 

 بر او واجب نیست.
تر بداند که پدرش نماز قضا داشته و شک کند که بجا  اگر پسر بزرگـ  1372مسأله 
 اید.ـ واجب است قضا نم بنا بر احتیاط، آورده یا نه ـ

تر کدام است، قضای نماز پدر بر  اگر معلوم نباشد که پسر بزرگـ  1373مسأله 
کدام از پسرها واجب نیست، ولی احتیاط مستحب آن است که نماز او را بین  هیچ

 خودشان قسمت کنند، یا برای انجام آن قرعه بزنند.
ند، اگر اگر میت وصّیت کرده باشد که برای نماز او اجیر بگیرـ  1374مسأله 

 تر قضا واجب نیست. وصّیت او نافذ باشد، بر پسر بزرگ
تر بخواهد نماز مادر را بخواند، باید در جهر و اخفات  اگر پسر بزرگـ  1375مسأله 

به تکلیف خود عمل کند، پس قضای نماز صبح و مغرب و عشاء مادرش را باید بلند 
 بخواند.

گر نماز پدر و مادر را هم بخواهد کسی که خودش نماز قضا دارد، اـ  1376مسأله 
 قضا کند، هرکدام را اّول بجا آورد صحیح است.

تر موقع مرگ پدر نابالغ، یا دیوانه باشد، وقتی که بالغ  اگر پسر بزرگـ  1377مسأله 
 شد یا عاقل گردید، بر او واجب نیست نماز پدر را قضا نماید.

پدر را قضا کند بمیرد، بر پسر  تر پیش از آنکه نماز اگر پسر بزرگـ  1378مسأله 
 دّوم چیزی واجب نیست.

 
 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 

زهای واجب را با شنود بیشتر سفارش شده است. و همچنین مستحب است سایر نما می
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جماعت بخوانند، ولی مشروعیت جماعت در نماز طواف، و نماز آیات در غیر خسوف و 
 کسوف ثابت نیست.

در روایات معتبره وارد است، که نماز با جماعت بیست و پنج درجه ـ  1381مسأله 
 افضل از نماز فرادی است.

جایز نیست. و  اعتنائی حاضر نشدن به نماز جماعت از روی بیـ  1381مسأله 
 سزاوار نیست که انسان بدون عذر نماز جماعت را ترک کند.

مستحب است انسان صبر کند که نماز را با جماعت بخواند، و نماز ـ  1382مسأله 
باشد. و نیز  جماعتی را که مختصر بخوانند از نماز فرادی که آن را طول بدهند بهتر می

ـ بهتر است، ولی بهتر  یعنی تنها خوانده شود ـنماز جماعت از نماز اّول وقت که فرادی 
بودن نماز جماعت در غیر وقت فضیلت نماز، از نماز فرادی در وقت فضیلت آن، معلوم 

 نیست.
شود مستحب است کسی که نمازش را  وقتی که جماعت برپا میـ  1383مسأله 

باطل بوده، نماز  فرادی خوانده دوباره با جماعت بخواند، و اگر بعد بفهمد که نماز اولش
 دّوم او کافی است.

اگر امام یا مأموم بخواهد نمازی را که با جماعت خوانده دوباره با ـ  1384مسأله 
 جماعت بخواند، هرچند استحبابش ثابت نیست، ولی رجاًء آوردن آن مانعی ندارد.

کسی که در نماز به حدی وسواس دارد که موجب بطالن نمازش ـ  1385مسأله 
شود، باید  و فقط در صورتی که نماز را با جماعت بخواند، از وسواس راحت می شود، می

 نماز را با جماعت بخواند.
اگر پدر یا مادر به فرزند خود امر کند که نماز را با جماعت بخواند، ـ  1386مسأله  

ز احتیاط مستحب آن است که نماز را به جماعت بخواند، البته اگر امر و نهی پدر یا مادر ا
روی شفقت نسبت به فرزند باشد، و مخالفتش موجب اذیت آنان شود، حرام است بر 

 فرزند مخالفت نماید.

ـ با  بنا بر احتیاط شود در هیچ موردی ـ نماز مستحب را نمیـ  1387مسأله 
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تواند با  ـ می خوانند که برای آمدن باران می جماعت خواند، ولی نماز استسقاء را ـ
مچنین نمازی که واجب بوده و به جهتی مستحب شده است، مانند جماعت خواند. و ه

نماز عید فطر و قربان که در زمان حضور امام علیه السالم واجب بوده و به واسطه غائب 
 باشد. شدن ایشان مستحب می

خواند، هرکدام از نمازهای  موقعی که امام جماعت نماز یومیه میـ  1388مسأله 
 قتدا کرد.شود به او ا یومیه را می

اگر امام جماعت قضای نماز یومیه خود، یا شخص دیگری را که ـ  1389مسأله 
شود به او اقتدا کرد، ولی اگر نماز خود یا شخص  خواند، می فوت آن نماز یقینی باشد می

آورد اقتدا به او جایز نیست مگر آنکه نماز مأموم هم احتیاطی  دیگری را احتیاطًا بجا می
تیاط امام سبب احتیاط مأموم نیز بوده باشد، ولی لزم نیست که برای باشد، و سبب اح

 احتیاط مأموم سبب دیگری نباشد.
خواند نماز واجب یومیه است،  اگر انسان نداند نمازی را که امام میـ  1391مسأله 

 تواند به او اقتدا کند. یا نماز مستحب، نمی
م و مأموم، و همچنین بین در صحت جماعت شرط است که بین اماـ  1391مسأله 

مأموم و مأموم دیگر که واسطه بین مأموم و امام است حائلی نباشد، و مراد از حائل 
چیزی است که آنها را از هم جدا کند، خواه مانع از دیدن شود مانند پرده یا دیوار و امثال 

ن، بین امام و اینها، و خواه مانع نشود مانند شیشه، پس اگر در تمام احوال نماز یا بعض آ
مأموم، یا بین مأموم و مأموم دیگر که واسطه اتصال است چنین حائلی باشد، جماعت 

 است چنانکه خواهد آمد.ی باطل خواهد شد. و زن از این حکم مستثن
اند  صف اّول، کسانی که دو طرف صف ایستاده بلندیاگر به واسطه ـ  1392مسأله  

های دیگر  یکی از صف بلندیند. و نیز اگر به واسطه توانند اقتدا کن امام را نبینند، می
 .توانند اقتدا نمایند اند صف جلوی خود را نبینند، می کسانی که دو طرف آن ایستاده

های جماعت تا در مسجد برسد، کسی که مقابل در، پشت  اگر صفـ  1393مسأله 
کنند  می صف ایستاده نمازش صحیح است، و نیز نماز کسانی که پشت سر او اقتدا
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اند و از جهت مأموم دیگر  باشد، بلکه نماز کسانی که در دو طرف ایستاده صحیح می
 اتصال به جماعت دارند، نیز صحیح است.

کسی که پشت ستون ایستاده، اگر از طرف راست یا چپ به واسطه ـ  1394مسأله 
 تواند اقتدا کند. مأموم دیگر به امام متصل نباشد، نمی

ی ایستادن امام باید از جای مأموم بلندتر نباشد، ولی اگر به جاـ  1395مسأله 
مقدار ناچیز بلندتر باشد اشکال ندارد. و نیز اگر زمین سراشیب باشد، و امام در طرفی که 

 بلندتر است بایستد، در صورتی که سراشیبی آن زیاد نباشد مانعی ندارد.
د اشکال ندارد، ولی اگر اگر جای مأموم بلندتر از جای امام باشـ  1396مسأله 

 اند، جماعت صحیح نیست. قدری بلندتر باشد که نگویند اجتماع کرده به
ای که خوب و  یعنی بچه اگر واسطه اتصال به جماعت بچه ممیز ــ  1397مسأله 

توانند اقتدا کنند، و همچنین  ـ باشد چنانچه ندانند نماز او باطل است می فهمد بد را می
 ی نباشد، چنانچه نماز او بر طبق مذهب وی صحیح باشد.اگر شیعه اثناعشر

بعد از تکبیر امام اگر صف جلو، آماده نماز و تکبیر گفتن آنان ـ  1398مسأله 
تواند تکبیر بگوید، ولی احتیاط مستحب  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 صف اگر بداند نماز یک صف از صفـ  1399مسأله 

 تواند اقتدا نماید. تواند اقتدا کند، ولی اگر نداند نماز آنان صحیح است یا نه، می بعد نمی
هرگاه بداند نماز امام باطل است، مثاًل بداند امام وضو ندارد اگرچه ـ  1411مسأله 

 و اقتدا کند.تواند به ا خود امام ملتفت نباشد، نمی
اگر مأموم بعد از نماز بفهمد که امام عادل نبوده، یا کافر بوده، یا به ـ  1411مسأله  

 وضو نماز خوانده، نمازش صحیح است. جهتی نمازش باطل بوده، مثاًل بی
هایی  اگر در بین نماز شک کند که اقتدا کرده یا نه، چنانچه به نشانهـ  1412مسأله 

اقتدا کرده، باید نماز را به جماعت تمام کند، و در غیر این صورت  اطمینان پیدا کند که
 باید نماز را به نیت فرادی تمام نماید.
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اگر مأموم در بین نماز بدون عذر قصد انفراد نماید، صحت ـ  1413مسأله 
جماعتش محل اشکال است، ولی نمازش صحیح است، مگر آنکه به وظیفه منفرد عمل 

ـ باید نماز را اعاده کند، ولی اگر چیزی را کم و  بر احتیاط واجب بنا نکرده باشد که ـ
زیاد کرده باشد که در صورت عذر، نماز را باطل نکند اعاده لزم نیست، مثاًل اگر از اّول 
نماز قصد انفراد را نداشته و قرائت را نخوانده ولی در حال رکوع چنین قصدی برایش پیدا 

مازش را به قصد انفراد تمام کند، و لزم نیست که آن را تواند ن شود، در این صورت می
 اعاده نماید، و همچنین اگر یک سجده را برای متابعت زیاد کرده باشد.

اگر مأموم بعد از حمد و سوره امام، به واسطه عذری نیت فرادی ـ  1414مسأله 
ز تمام شدن کند، لزم نیست حمد و سوره را بخواند، ولی اگر بدون عذر باشد یا پیش ا

 ـ لزم است همه حمد و سوره را بخواند. بنا بر احتیاط حمد و سوره نیت فرادی نماید ـ
تواند دوباره نیت  اگر در بین نماز جماعت نیت فرادی نماید، نمیـ  1415مسأله 

ـ اگر مرّدد شود که نیت فرادی کند  بنا بر احتیاط واجب جماعت کند، و همچنین است ـ
 صمیم بگیرد که نماز را با جماعت تمام کند.یا نه، و بعد ت
اگر شک کند که در بین نماز نیت فرادی کرده یا نه، باید بنا بگذارد ـ  1416مسأله 

 که نیت فرادی نکرده است.
اگر موقعی که امام در رکوع است اقتدا کند و به رکوع امام برسد، ـ  1417مسأله 

شود، اما  است، و یک رکعت حساب میاگرچه ذکر امام تمام شده باشد نمازش صحیح 
تواند نمازش را فرادی تمام کند و  اگر به مقدار رکوع خم شود و به رکوع امام نرسد می

 تواند برای رسیدن به رکعت بعد نماز را قطع کند. می
اگر موقعی که امام در رکوع است اقتدا کند، و به مقدار رکوع خم ـ  1418مسأله 

ع امام رسیده یا نه، چنانچه شکش بعد از تمام شدن رکوع باشد شود و شک کند که به رکو
تواند  تواند نماز را فرادی تمام کند و می جماعتش صحیح است، و در غیر این صورت می

 برای رسیدن به رکعت بعد نماز را قطع کند.
اندازه  اگر موقعی که امام در رکوع است اقتدا کند، و پیش از آنکه بهـ  1419مسأله 
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ع خم شود امام سر از رکوع بردارد، مخیر است نماز را فرادی تمام کند، یا اینکه همراه رکو
امام به قصد قربت مطلقه به سجده رود، و بعد در حال ایستادن تکبیر را به قصد اعم از 
تکبیرة الحرام و ذکر مطلق تجدید کرده، و نماز را به جماعت بخواند، و یا برای رسیدن 

 از را قطع کند.به رکعت بعد نم
اگر اّول نماز، یا بین حمد و سوره اقتدا کند و اتفاقًا پیش از آنکه به ـ  1411مسأله 

 رکوع رود، امام سر از رکوع بردارد، نماز او صحیح است.
اگر موقعی برسد که امام مشغول خواندن تشّهد آخر نماز است، ـ  1411مسأله 

بعد از نیت و گفتن تکبیرة الحرام بنشیند، و چنانچه بخواهد به ثواب جماعت برسد، باید 
بنا بر احتیاط  تواند تشّهد را به قصد قربت مطلقه با امام بخواند، ولی سالم را ـ می

ـ نگوید و صبر کند تا امام سالم نماز را بدهد، بعد بایستد بدون آنکه دوباره نیت  واجب
 عت اّول نماز خود حساب کند.کند یا تکبیر بگوید، حمد و سوره را بخواند و آن را رک

مأموم نباید جلوتر از امام بایستد، بلکه احتیاط واجب آن است که ـ  1412مسأله 
اگر مأموم متعدد باشند مساوی امام نایستند، ولی اگر مأموم یک مرد باشد، اشکال ندارد 

 که مساوی امام بایستد.
ن آن زن و امام، یا بین آن اگر امام مرد و مأموم زن باشد، چنانچه بیـ  1413مسأله 

زن و مأموم دیگری که مرد است، و زن به واسطه او به امام متصل شده است، پرده و 
 مانند آن باشد اشکال ندارد.

اگر بعد از شروع به نماز، بین مأموم و امام، یا بین مأموم و کسی که ـ  1414مسأله 
گری حائل شود، جماعت باطل مأموم به واسطه او متصل به امام است، پرده یا چیز دی

 شود، و لزم است مأموم به وظیفه منفرد عمل نماید. می
احتیاط واجب آن است که بین جای سجده مأموم و جای ایستادن ـ  1415مسأله 

قدم فاصله نباشد، و همچنین است اگر انسان به واسطه مأمومی که  امام بیشتر از یک
احتیاط مستحب آن است که جای ایستادن  جلوی او ایستاده به امام متصل باشد. و

مأموم با جای ایستادن کسی که جلوی او ایستاده، بیش از اندازه جسد انسان در حالی که 
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 رود فاصله نداشته باشد. به سجده می
اگر مأموم به واسطه کسی که طرف راست یا چپ او اقتدا کرده به ـ  1416مسأله 

ـ باید با کسی که  بنا بر احتیاط واجب ل نباشد ـامام متصل باشد و از جلو به امام متص
 قدم فاصله نداشته باشد. در طرف راست یا چپ او اقتدا کرده، بیشتر از یک

اگر در نماز، بین مأموم و امام، یا بین مأموم و کسی که مأموم به ـ  1417مسأله 
نمازش را به  تواند قدم فاصله پیدا شود، می واسطه او به امام متصل است، بیشتر از یک

 قصد انفراد ادامه دهد.
اگر نماز همه کسانی که در صف جلو هستند تمام شود، و فورًا برای ـ  1418مسأله 

شود، بلکه اگر هم فورًا اقتدا  نماز دیگری به امام اقتدا نکنند، جماعت صف بعد باطل می
 بکنند، صحت جماعت صف بعد، محل اشکال است.

دّوم اقتدا کند، لزم نیست حمد و سوره بخواند، ولی اگر در رکعت ـ  1419مسأله 
خواند، و احتیاط آن است که موقع خواندن تشّهد انگشتان  قنوت و تشّهد را با امام می

دست و سینه پا را به زمین بگذارد و زانوها را بلند کند، و باید بعد از تشّهد با امام برخیزد 
وقت ندارد، حمد را تمام کند و در رکوع خود  و حمد و سوره را بخواند، و اگر برای سوره

تواند حمد را قطع کند و با امام به  را به امام برساند، و اگر برای تمام حمد وقت ندارد می
رکوع رود، ولی احتیاط مستحب در این صورت آن است که نماز را به نیت فرادی تمام 

 کند.
چهار رکعتی است اقتدا کند،  اگر موقعی که امام در رکعت دّوم نمازـ  1421مسأله 

باید در رکعت دّوم نمازش که رکعت سّوم امام است بعد از دو سجده بنشیند و تشّهد را به 
مقدار واجب بخواند و برخیزد، و چنانچه برای گفتن سه مرتبه تسبیحات وقت ندارد، 

 باید یک مرتبه بگوید و در رکوع خود را به امام برساند.
ام در رکعت سّوم یا چهارم باشد، و مأموم بداند که اگر اقتدا اگر امـ  1421مسأله 

ـ باید صبر کند تا  بنا بر احتیاط واجب رسد، ـ کند و حمد را بخواند، به رکوع امام نمی
 امام به رکوع رود، و بعد اقتدا نماید.
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اگر در حال قیام رکعت سّوم یا چهارِم امام اقتدا کند، باید حمد و ـ  1422مسأله 
ه را بخواند، و اگر برای سوره وقت ندارد، باید حمد را تمام کند و در رکوع خود را به سور

تواند حمد را قطع کند و با امام رکوع  امام برساند، و اگر برای تمام حمد وقت ندارد، می
رود، ولی احتیاط مستحب در این صورت آن است که قصد فرادی کرده و نماز را تمام 

 کند.
داند اگر سوره یا قنوت را تمام کند به رکوع امام  کسی که میـ  1423مسأله 

رسد، چنانچه عمدًا سوره یا قنوت را بخواند و به رکوع نرسد، جماعتش باطل  نمی
 شود، و باید به وظیفه منفرد عمل نماید. می

کسی که اطمینان دارد که اگر سوره را شروع کند یا تمام نماید به ـ  1424مسأله 
رسد، در صورتی که زیاد طول نکشد بهتر آن است که سوره را شروع کند،  یرکوع امام م

طوری که نگویند متابعت امام  یا اگر شروع کرده تمام نماید. ولی اگر زیاد طول بکشد به
کند باید شروع نکند، و چنانچه شروع کرده تمام ننماید، وگرنه جماعتش باطل خواهد  می

وظیفه منفرد عمل کرده باشد به تفصیلی که در شد، ولی نمازش صحیح است اگر به 
 ( گذشت.1324مسأله )

رسد و  کسی که یقین دارد اگر سوره را بخواند به رکوع امام میـ  1425مسأله 
رود، چنانچه سوره را بخواند و به رکوع نرسد جماعتش صحیح  متابعت امام از بین نمی

 است.
نداند که در کدام رکعت است،  اگر امام ایستاده باشد و مأمومـ  1426مسأله 

ـ باید حمد و سوره را بخواند، ولی باید آنها را  و بنا بر احتیاط واجب تواند اقتدا کند ـ می
 به قصد قربت بخواند.

اگر به خیال اینکه امام در رکعت اّول یا دّوم است حمد و سوره ـ  1427مسأله 
چهارم بوده، نمازش صحیح است؛ نخواند، و بعد از رکوع بفهمد که در رکعت سّوم، یا 

طوری که  ولی اگر پیش از رکوع بفهمد، باید حمد و سوره را بخواند، و اگر وقت ندارد به
 ( گفته شد عمل نماید.1322در مسأله )
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اگر به خیال اینکه امام در رکعت سّوم یا چهارم است، حمد و سوره ـ  1428مسأله 
د که در رکعت اّول یا دّوم بوده، نمازش صحیح بخواند و پیش از رکوع یا بعد از آن بفهم

 است. و اگر در بین حمد و سوره بفهمد، لزم نیست آنها را تمام کند.
اگر موقعی که مشغول نماز مستحبی است جماعت بر پا شود، ـ  1429مسأله 

رسد، مستحب است نماز را  چنانچه اطمینان ندارد که اگر نماز را تمام کند به جماعت می
 کند و مشغول نماز جماعت شود هرچند برای درک رکعت اّول باشد.رها 

اگر موقعی که مشغول نماز سه رکعتی یا چهار رکعتی است، ـ  1431مسأله 
جماعت بر پا شود، چنانچه به رکوع رکعت سّوم نرفته و اطمینان ندارد که اگر نماز را تمام 

نماز را دو رکعتی تمام کند  رسد، مستحب است به نیت نماز مستحبی کند به جماعت می
 و خود را به جماعت برساند.

اگر نماز امام تمام شود و مأموم مشغول تشّهد یا سالم اّول باشد، ـ  1431مسأله 
 لزم نیست نیت فرادی کند.

مانده بهتر آن است که وقتی امام  کسی که یک رکعت از امام عقبـ  1432مسأله 
تان دست و سینه پا را به زمین بگذارد، و زانوها را خواند، انگش تشّهد رکعت آخر را می

بلند نگهدارد و صبر کند تا امام سالم نماز را بگوید و بعد برخیزد. و اگر در همانجا 
 بخواهد قصد انفراد نماید مانعی ندارد.

 
 ط امام جماعتیشرا

و امام جماعت باید بالغ، و عاقل، و شیعه دوازده امامی، و عادل، ـ  1433مسأله 
زاده باشد، و نماز را به طور صحیح بخواند. و نیز اگر مأموم مرد است امام او هم  حالل

باید مرد باشد، و صحت اقتدا به بچه ده ساله اگرچه خالی از وجه نیست، ولی خالی از 
باشد. و عدالت این است که واجبات انجام دهد، و محرمات را ترک کند  اشکال هم نمی

 است، اگر انسان اطالع از خالف آن نداشته باشد. و نشانه آن حسن ظاهر
دانسته، اگر شک کند که به عدالت خود باقی  امامی را که عادل میـ  1434مسأله 
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 تواند به او اقتدا نماید. است یا نه، می
تواند به کسی که نشسته یا  خواند، نمی کسی که ایستاده نماز میـ  1435مسأله 

تواند به کسی که  خواند، نمی ا کند. و کسی که نشسته نماز میخواند اقتد خوابیده نماز می
 خواند اقتدا نماید. خوابیده نماز می

تواند به کسی که نشسته نماز  خواند، می کسی که نشسته نماز میـ  1436مسأله 
خواند مطلقًا محل اشکال است.  خواند اقتدا کند، ولی اقتدا کسی که خوابیده نماز می می

 اده باشد، چه نشسته، چه خوابیده.چه امام ایست
اگر امام جماعت به واسطه عذری بالباس نجس، یا با تیمم، یا با ـ  1437مسأله 

 شود به او اقتدا کرد. ای نماز بخواند، می وضوی جبیره
تواند از بیرون آمدن بول و غائط  اگر امام مرضی دارد که نمیـ  1438مسأله 

تواند به زن  کرد. و نیز زنی که مستحاضه نیست، می شود به او اقتدا خودداری کند، می
 مستحاضه اقتدا نماید.

بهتر این است که کسی که مرض خوره یا پیسی دارد، امام جماعت ـ  1439مسأله 
ـ به کسی که حّد شرعی بر او جاری شده و توبه کرده  و بنا بر احتیاط واجب نشود. ـ

 است اقتدا نشود.
 

 احکام جماعت

کند، باید امام را معین نماید، ولی دانستن  موقعی که مأموم نیت میـ  1441مسأله 
کنم به امام جماعت حاضر نمازش صحیح  اسم او لزم نیست، و اگر نیت کند اقتدا می

 است.
مأموم باید غیر از حمد و سوره چیزهای نماز را خودش بخواند، ولی ـ  1441مسأله 

 م یا چهارم امام باشد، باید حمد و سوره را بخواند.اگر رکعت اّول یا دّوم مأموم، رکعت سّو 
اگر مأموم در رکعت اّول و دّوم نماز صبح و مغرب و عشا صدای ـ  1442مسأله 

حمد و سوره امام را بشنود، اگرچه کلمات را تشخیص ندهد، باید حمد و سوره را 
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لی باید آهسته نخواند، و اگر صدای امام را نشنود مستحب است حمد و سوره را بخواند و
 بخواند، و چنانچه سهوًا بلند بخواند اشکال ندارد.

تواند آن  اگر مأموم بعضی از کلمات حمد و سوره امام را بشنود، میـ  1443مسأله 
 شنود بخواند. مقداری را که نمی

اگر مأموم سهوًا حمد و سوره را بخواند، یا خیال کند صدایی را که ـ  1444مسأله 
مام نیست و حمد و سوره را بخواند و بعد بفهمد صدای امام بوده، شنود صدای ا می

 نمازش صحیح است.
شنود یا نه، یا صدایی بشنود و  اگر شک کند که صدای امام را میـ  1445مسأله 

 تواند حمد و سوره را بخواند. نداند صدای امام است یا صدای شخص دیگر، می
ـ نباید  بنا بر احتیاط نماز ظهر و عصر ـمأموم در رکعت اّول و دّوم ـ  1446مسأله 

 حمد و سوره را بخواند، و مستحب است بجای آن ذکر بگوید.
مأموم نباید تکبیرة الحرام را پیش از امام بگوید، بلکه احتیاط ـ  1447مسأله 

 مستحب آن است که تا تکبیر امام تمام نشده تکبیر نگوید.
مام سالم دهد، نمازش صحیح است و لزم اگر مأموم سهوًا پیش از اـ  1448مسأله 

 نیست دوباره با امام سالم دهد، بلکه اگر عمدًا هم پیش از امام سالم دهد، اشکال ندارد.
اگر مأموم غیر از تکبیرة الحرام، چیزهای دیگر نماز را پیش از امام ـ  1449مسأله 

گوید، احتیاط  قت میبگوید اشکال ندارد، ولی اگر آنها را بشنود یا بداند امام چه و
 مستحب آن است که پیش از امام نگوید.

شود، کارهای دیگر آن  مأموم باید غیر از آنچه در نماز خوانده میـ  1451مسأله 
مانند رکوع و سجود را با امام، یا کمی بعد از امام بجا آورد، و اگر عمدًا پیش از امام یا 

شود،  د انجام دهد، جماعتش باطل میمدتی بعد از امام به نحوی که متابعت صدق نکن
( 1324ولی اگر به وظیفه منفرد عمل نماید نمازش صحیح است به تفصیلی که در مسأله )

 گذشت.
اگر سهوًا پیش از امام سر از رکوع بردارد چنانچه امام در رکوع باشد، ـ  1451مسأله 
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در این صورت زیاد شدن ـ به رکوع برگردد و با امام سر بردارد، و  بنا بر احتیاط باید ـ
بنا بر  کند، و اگر عمدًا برنگردد جماعتش ـ رکوع که رکن است نماز را باطل نمی

( 1324شود، ولی نمازش صحیح است به تفصیلی که در مسأله ) ـ باطل می احتیاط
گذشت، ولی اگر به رکوع برگردد و پیش از آنکه به رکوع امام برسد، امام سر بردارد، 

 ـ باطل است. ر احتیاطبنا ب نمازش ـ
بنا بر  اگر اشتباهًا سر بردارد و ببیند امام در سجده است، باید ــ  1452مسأله 

ـ به سجده برگردد. و چنانچه در هر دو سجده این اتفاق بیفتد، برای زیاد شدن  احتیاط
 شود. دو سجده که رکن است، نماز باطل نمی

سر از سجده برداشته، هرگاه به سجده کسی که اشتباهًا پیش از امام ـ  1453مسأله 
برگردد و معلوم شود امام قباًل سر برداشته است، نمازش صحیح است. ولی اگر در هر دو 

 ـ باطل است. بنا بر احتیاط سجده این اتفاق بیفتد، نمازش ـ
اگر اشتباهًا سر از رکوع یا سجده بردارد و سهوًا یا به خیال اینکه به ـ  1454مسأله 

 رسد، به رکوع یا سجده نرود، جماعت و نمازش صحیح است. یامام نم
اگر سر از سجده بردارد و ببیند امام در سجده است، چنانچه به ـ  1455مسأله 

خیال اینکه سجده اّول امام است، به قصد اینکه با امام سجده کند، به سجده رود و 
گر به خیال اینکه سجده شود، و ا بفهمد سجده دّوم امام بوده، سجده دّوم او حساب می

دّوم امام است، به سجده رود و بفهمد سجده اّول امام بوده، باید به قصد اینکه با امام 
سجده کند تمام کند، و دوباره با امام به سجده رود. و در هر صورت بهتر آن است که 

 نماز را با جماعت تمام کند و دوباره بخواند.
ام به رکوع برود چنانچه بتواند پس از آوردن ذکر اگر سهوًا پیش از امـ  1456مسأله 

واجب رکوع برگردد و مقداری از رکوع امام را درک کند باید ذکر را بیاورد و سپس بنا بر 
احتیاط واجب برگردد و احتیاط مستحب آن است که ذکر را در رکوع دوم نیز بگوید. و 

صحیح است به  اگر عمدًا برنگردد صحت جماعتش محل اشکال است ولی نمازش
( گذشت. و اگر نتواند در صورت بجا آوردن ذکر واجب 1324تفصیلی که در مسأله )
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برگردد و امام را در رکوع درک کند باید ذکر را آورده سپس با امام به سجود برود و 
 جماعتش صحیح است.

اگر سهوًا پیش از امام به سجده برود چنانچه بتواند پس از آوردن ـ  1457مسأله 
ر واجب سجده برگردد و همراه با امام به سجده برود، باید ذکر را بیاورد، و سپس بنا بر ذک

که برای  احتیاط واجب برگردد و احتیاط مستحب آن است که ذکر را در سجده دوم ـ
ـ نیز بگوید. و اگر عمدًا برنگردد صحت جماعتش محل اشکال  متابعت از امام آورده

( گذشت. و اگر نتواند در 1324تفصیلی که در مسأله )است ولی نمازش صحیح است به 
صورت بجا آوردن ذکر واجب برگردد و امام را در سجده درک کند باید ذکر را آورده سپس 

 با امام ادامه دهد و جماعتش صحیح است.
اگر امام در رکعتی که قنوت ندارد اشتباهًا قنوت بخواند، یا در ـ  1458مسأله 

د اشتباهًا مشغول خواندن تشّهد شود، مأموم نباید قنوت و تشّهد را رکعتی که تشّهد ندار
تواند پیش از امام به رکوع رود، یا پیش از ایستادن امام بایستد، بلکه باید  بخواند، ولی نمی

 صبر کند تا قنوت و تشّهد امام تمام شود و بقیه نماز را با او بخواند.
 

 وظیفه امام و مأموم در نماز جماعت

اگر مأموم یک مرد باشد، مستحب است طرف راست امام بایستد، و ـ  1459ه مسأل
اگر یک زن باشد، باز هم مستحب است که در طرف راست امام بایستد، ولی باید از او 

تر بایستد، لاقل به مقداری که جای سجده او مساوی جای دو زانوی امام در حال  عقب
ک مرد و چند زن باشند، مستحب است مرد سجده باشد، و اگر یک مرد و یک زن، یا ی

طرف راست امام بایستد، و یک زن یا چند زن پشت سر امام بایستند، و اگر چند مرد و 
 ها پشت مردها بایستند. یک یا چند زن باشند، مستحب است مردها عقب امام و زن

 اگر امام و مأموم هر دو زن باشند، احتیاط واجب آن است که همهـ  1461مسأله 
 ردیف یکدیگر بایستند و امام جلوتر از دیگران نایستد.

مستحب است امام در وسط صف بایستد، و اهل علم و کمال و ـ  1461مسأله 
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 تقوی در صف اّول بایستند.
های جماعت منّظم باشد، و بین کسانی که در  مستحب است صفـ  1462مسأله 

 یکدیگر باشد.اند فاصله نباشد، و شانه آنان ردیف  یک صف ایستاده
الةُ »مستحب است بعد از گفتن ـ  1463مسأله   مأمومین برخیزند. «َقْد قاَمِت الصَّ
تر  مستحب است امام جماعت حال مأمومی را که از دیگران ضعیفـ  1464مسأله 

است رعایت کند، و قنوت و رکوع و سجود را طول ندهد، مگر بداند همه کسانی که به او 
 باشند. اند، مایل اقتدا کرده

مستحب است امام جماعت در حمد و سوره و ذکرهایی که بلند ـ  1465مسأله 
قدری بلند کند که دیگران بشنوند، ولی باید بیش از اندازه  خواند، صدای خود را به می

 صدا را بلند نکند.
خواهد اقتدا کند،  اگر امام در رکوع بفهمد کسی تازه رسیده و میـ  1466مسأله 

کوع را دو برابر همیشه طول بدهد و بعد بایستد، اگرچه بفهمد کس مستحب است ر
 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.

 که امام بشنود.مکروه است مأموم ذکرهای نماز را طوری بگوید ـ  1468مسأله 
خواند، مکروه  مسافری که نماز ظهر و عصر و عشا را دو رکعت میـ  1469مسأله 

است در این نمازها به کسی که مسافر نیست اقتدا کند، و کسی که مسافر نیست مکروه 
 است در این نمازها به مسافر اقتدا نماید.

 
 نماز آیات

ته خواهد شد به واسطه سه مورد نماز آیات که دستور آن بعدًا گفـ  1471مسأله 
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 شود: واجب می
 .کسوف )خورشید گرفتگی(اّول: 

 خسوف )ماه گرفتگی(. دّوم:
و در این دو مورد هر چند مقدار گرفتگی کم باشد و کسی هم از آن نترسد نماز آیات 

 واجب است.
 ـ اگرچه کسی هم نترسد. بنا بر احتیاط واجب زلزله ـسّوم: 

و بادهای سیاه و سرخ، و مانند اینها از آیات آسمانی در صورتی و اما در رعد و برق، 
که بیشتر مردم بترسند، و همچنین در حوادث زمینی مانند فرو رفتن زمین، و افتادن کوه 

 ـ نماز آیات ترک نشود. بنا بر احتیاط مستحب که موجب ترس اکثر مردم شود ـ
نها واجب است بیشتر از یکی اگر از چیزهایی که نماز آیات برای آـ  1471مسأله 

اتفاق بیفتد، انسان باید برای هر یک از آنها یک نماز آیات بخواند، مثاًل اگر خورشید 
 بگیرد، و زلزله هم بشود، باید دو نماز آیات بخواند.

کسی که قضای چند نماز آیات بر او واجب است چه همه آنها برای ـ  1472مسأله 
مثاًل سه مرتبه خورشید گرفته و نماز آنها را نخوانده یک چیز بر او واجب شده باشد، 

است، چه برای چند چیز باشد، مثاًل برای خورشید گرفتگی، و ماه گرفتگی، و زلزله، 
خواند، لزم نیست معین  نمازهایی بر او واجب شده باشد، موقعی که قضای آنها را می

 کند که برای کدام یک از آنها است.
ی که نماز آیات برای آنها واجب است، در هر جایی اتفاق چیزهایـ  1473مسأله 

بیفتد و احساس شود، فقط مردم همانجا باید نماز آیات بخوانند، و بر مردم جاهای دیگر 
 واجب نیست.

وقت شروع در نماز آیات برای کسوف و خسوف، موقعی است که ـ  1474مسأله 
که به حالت طبیعی برنگشته ادامه دارد کند، و تا زمانی  خورشید 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
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د یا ماه قدری تأخیر بیندازد که خورشی اگر خواندن نماز آیات را به ـ  1475مسأله 
شروع به باز شدن کند، نیت ادا مانعی ندارد، ولی بعد از باز شدن تمام آن، نماز قضا 

 شود. می
اندازه خواندن یک رکعت نماز یا  اگر مدت گرفتن خورشید یا ماه، بهـ  1476مسأله 

خواند ادا است، و همچنین است اگر مدت گرفتن آنها بیشتر  کمتر باشد، نمازی که می
اندازه خواندن یک رکعت یا کمتر به آخر وقت آن  انسان نماز را نخواند تا به باشد. ولی

 مانده باشد، در این صورت نماز آیات واجب و اداء است.
افتد، و بخواهد احتیاط  موقعی که رعد و برق و مانند اینها اتفاق میـ  1477مسأله 

رًا بخواند، و در غیر این کند اگر وقتشان وسعت داشته باشد لزم نیست نماز آیات را فو
صورت مانند زلزله باید فورًا آن را بخواند به نحوی که در نظر مردم تأخیر محسوب نشود، 

 و اگر تأخیر کرد احتیاط مستحب آن است که بعدًا بدون نیت ادا و قضا بخواند.
 اگر گرفتن خورشید یا ماه را نداند، و بعد از باز شدن بفهمد که تمامـ  1478مسأله 

آن گرفته بوده، باید قضای نماز آیات را بخواند، ولی اگر بفهمد مقداری از آن گرفته بوده، 
 قضا بر او واجب نیست.

ای بگویند که خورشید یا ماه گرفته است، چنانچه انسان از  اگر عّدهـ  1479مسأله 
ود راست گفته آنان یقین یا اطمینان شخصی پیدا نکند و نماز آیات نخواند و بعد معلوم ش

اند، در صورتی که تمام خورشید یا ماه گرفته باشد، باید نماز آیات را بخواند، ولی اگر  گفته
مقداری از آن گرفته باشد، خواندن نماز آیات بر او واجب نیست. و همچنین است اگر دو 
نفر که عادل بودن آنان معلوم نیست بگویند خورشید یا ماه گرفته، بعد معلوم شود که 

 اند. بوده عادل
اگر انسان به گفته کسانی که از روی قاعده علمی وقت گرفتن ـ  1481مسأله 

دانند اطمینان پیدا کند که خورشید یا ماه گرفته، باید نماز آیات را  خورشید و ماه را می
کشد  گیرد، و فالن مقدار طول می بخواند. و نیز اگر بگویند فالن وقت خورشید یا ماه می

 فته آنان اطمینان پیدا کند، باید به حرف آنان عمل نماید.و انسان به گ
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اگر بفهمد نماز آیاتی که برای خورشید گرفتگی، یا ماه گرفتگی ـ  1481مسأله 
 خوانده باطل بوده است، باید دوباره بخواند، و اگر وقت گذشته قضا نماید.

شود، چنانچه  اگر در وقت نماز یومیه نماز آیات هم بر انسان واجبـ  1482مسأله 
برای هر دو نماز وقت دارد، هرکدام را اّول بخواند اشکال ندارد، و اگر وقت یکی از آن دو 
تنگ باشد، باید اّول آن را بخواند، و اگر وقت هر دو تنگ باشد، باید اّول نماز یومیه را 

 بخواند.
چنانچه اگر در بین نماز یومیه بفهمد که وقت نماز آیات تنگ است، ـ  1483مسأله 

وقت نماز یومیه هم تنگ باشد، باید آن را تمام کند بعد نماز آیات را بخواند، و اگر وقت 
 نماز یومیه تنگ نباشد، آن را بشکند و اّول نماز آیات، و بعد نماز یومیه را بجا آورد.

اگر در بین نماز آیات بفهمد که وقت نماز یومیه تنگ است، باید ـ  1484مسأله 
رها کند و مشغول نماز یومیه شود، و بعد از آنکه نماز را تمام کرد پیش از  نماز آیات را

 انجام کاری که نماز را به هم بزند، بقیه نماز آیات را از همانجا که رها کرده بخواند.

اگر زن در حال حیض یا نفاس باشد و خورشید یا ماه گرفتگی ـ  1485مسأله 
 بر او واجب نیست و قضا هم ندارد. شود، یا زلزله اتفاق بیفتد، نماز آیات

 
 دستور نماز آیات

نماز آیات دو رکعت است و در هر رکعت پنج رکوع دارد، و دستور ـ  1486مسأله 
آن این است که انسان بعد از نیت، تکبیر بگوید و یک حمد و یک سوره تمام بخواند و به 

خواند، باز به رکوع رود تا رکوع رود و سر از رکوع بردارد، دوباره یک حمد و یک سوره ب
پنج مرتبه، و بعد از بلند شدن از رکوع پنجم دو سجده نماید و برخیزد، و رکعت دّوم را هم 

 مثل رکعت اّول بجا آورد و تشّهد بخواند و سالم دهد.
در نماز آیات ممکن است انسان بعد از نیت و تکبیر و خواندن ـ  1487مسأله 

قسمت کند، و یک آیه یا بیشتر از آن را بخواند بلکه کمتر  های یک سوره را پنج حمد، آیه
ـ جمله تاّمه باشد، و از اّول  بنا بر احتیاط تواند بخواند ولی باید ـ از یک آیه را نیز می



 توضیح المسائل  ..................................................................................................................  276

اکتفا نکند، و سپس به رکوع رود و سر بردارد، و « بسم الله»سوره شروع کند و به گفتن 
ز همان سوره را بخواند و به رکوع رود، و بدون اینکه حمد بخواند، قسمت دّوم ا

 ھ ھژ طور تا پیش از رکوع پنجم سوره را تمام نماید؛ مثاًل در سوره فلق، اّول همین
بگوید و به رکوع رود، بعد بایستد و بگوید:  ژٹ ٹ ٿ ٿ * ھ ھ
 ڦ ڦژ دوباره به رکوع رود، و بعد از رکوع بایستد و بگوید: ژڤ ڤ ڤ ٹژ
 ڃ ڃ ڄ ڄژ رود و بایستد و بگوید: باز به رکوع ژڄ ڦ ڦ
 و ژڇ چ چ چ چژ و برود به رکوع باز هم سر بردارد و بگوید: ژڃ

بعد از آن به رکوع پنجم رود و بعد از سر برداشتن، دو سجده کند، و رکعت دّوم را هم مثل 
رکعت اّول بجا آورد، و بعد از سجده دّوم تشّهد بخواند و نماز را سالم دهد. و نیز جایز 
است که به کمتر از پنج قسمت تقسیم نماید، لکن هر وقت سوره را تمام کرد لزم است 

 حمد را قبل از رکوع بعدی بخواند.
اگر در یک رکعت از نماز آیات پنج مرتبه حمد و سوره بخواند، و در ـ  1488مسأله 

 رکعت دیگر یک حمد بخواند و سوره را پنج قسمت کند مانعی ندارد.
چیزهایی که در نمازهای یومیه واجب و مستحب است، در نماز  ـ 1489مسأله 

باشد، ولی در نماز آیات در صورتی که با جماعت باشد  آیات هم واجب و مستحب می
و در غیر جماعت چیزی  «الصالة»تواند رجاًء بجای اذان و اقامه سه مرتبه بگویند  می

 ماه و خورشید ثابت نیست.نیست، ولی مشروعیت جماعت در نماز آیات در غیر گرفتن 
مستحب است پیش از رکوع و بعد از آن تکبیر بگوید، و بعد از رکوع ـ  1491مسأله 

 .«َسمَع الله ِلَمْن َحِمَدهُ »پنجم و دهم تکبیر مستحب نیست. بلکه مستحب است بگوید: 
مستحب است پیش از رکوع دّوم و چهارم و ششم و هشتم و دهم ـ  1491مسأله 
 د، و اگر فقط قنوت پیش از رکوع دهم بخواند کافی است.قنوت بخوان

جایی  اگر در نماز آیات شک کند که چند رکعت خوانده و فکرش بهـ  1492مسأله 
 نرسد، نماز باطل است.

اگر شک کند که در رکوع آخر رکعت اّول است، یا در رکوع اّول ـ  1493مسأله 
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ت. ولی اگر مثاًل شک کند که چهار جایی نرسد، نماز باطل اس رکعت دّوم و فکرش به
رکوع کرده یا پنج رکوع، چنانچه شک او پیش از خم شدن برای سجده باشد، رکوعی را 
که شک دارد بجا آورده یا نه باید بجا آورد، ولی اگر برای سجده خم شده باید به شک 

 خود اعتنا نکند.
ر عمدًا کم یا زیاد های نماز آیات رکن است، که اگ هر یک از رکوعـ  1494مسأله 

ـ  بنا بر احتیاط شود نماز باطل است. و همچنین است اگر اشتباهًا کم شود، و یا ـ
 اشتباهًا زیاد شود.

 
 نماز عید فطر و قربان

نماز عید فطر و قربان در زمان حضور امام علیه السالم واجب است ـ  1495مسأله 
م علیه السالم غائب است، مستحب و باید با جماعت خوانده شود، و در زمان ما که اما

 شود آن را با جماعت یا فرادی خواند. باشد. و می می
 وقت نماز عید فطر و قربان از اّول آفتاب روز عید تا ظهر است.ـ  1496مسأله 
مستحب است نماز عید قربان را بعد از بلند شدن آفتاب بخوانند، و ـ  1497مسأله 

د شدن آفتاب افطار کنند، و زکات فطره را هم در عید فطر مستحب است بعد از بلن
 بدهند، بعد نماز عید را بخوانند.

نماز عید فطر و قربان دو رکعت است، که در هر رکعت بعد از ـ  1498مسأله  
خواندن حمد و سوره، سه تکبیر بگوید، و بهتر آن است که در رکعت اّول پنج تکبیر 

ند، و بعد از تکبیر پنجم تکبیر دیگری بگوید بگوید، و میان هر دو تکبیر یک قنوت بخوا
به رکوع رود، و دو سجده بجا آورد و برخیزد، و در رکعت دّوم چهار تکبیر بگوید، و میان 
هر دو تکبیر یک قنوت بخواند، و بعد از تکبیر چهارم تکبیر دیگری بگوید و به رکوع 

 سالم دهد. رود، و بعد از رکوع دو سجده کند و تشّهد بخواند و نماز را
در قنوت نماز عید فطر و قربان هر دعا و ذکری بخوانند کافی است ـ  1499مسأله 

اللهمَّ َاْهَل الکْبریاِء َوالَعَظَمِة، َوَاْهَل اْلُجوِد َواْلَجَبُروِت، »ولی بهتر است این دعا را بخواند 
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ْقَوی َوالَمْغِفَرةِ  ْحَمِة، َوَاْهَل التَّ ِذی َجَعْلَتُه َوَاْهَل الَعْفِو َوالرَّ ، َاْسَأُلک ِبَحقِّ هَذا الیْوِم، الَّ
ٍد صلی الله علیه و ی   ِلْلُمْسِلِمین ِعیدًا، َوِلُمَحمَّ آله وسلم ُذْخرًا َوَشَرفًا َوکراَمًة َوَمِزیدًا، َاْن ُتصلِّ

ٍد، و آن ُتْدِخَلِنی ِفی کلِّ َخیٍر َاْدَخْلَت ِفیِه ُمَحمَّ  ٍد َوآِل ُمَحمَّ ٍد، و آن َعلی ُمَحمَّ دًا َوآَل ُمَحمَّ
ٍد َصَلواُتک َعَلیِه َوَعلیِهْم، اللهمَّ ِانِّی  دًا َوآَل ُمَحمَّ ُتْخِرَجِنی ِمْن کلِّ ُسوٍء َاْخَرْجَت ِمْنُه ُمَحمَّ
ا اْسَتَعاَذ ِمْنُه ِعَباُدک  َاْسَأُلک َخیَر ما َسَأَلک ِبِه ِعباُدک الّصاِلُحوَن، َوَاُعوُذ ِبک ِممَّ

 .«ُصونَ الُمْخلَ 
در زمان غایب بودن امام علیه السالم، اگر نماز عید فطر و قربان به ـ  1511مسأله 

جماعت خوانده شود، احتیاط لزم آن است که بعد از آن دو خطبه بخواند. و بهتر است 
 که در خطبه عید فطر احکام زکات فطره، و در خطبه عید قربان احکام قربانی را بگوید.

از عید سوره مخصوصی ندارد، ولی بهتر است که در رکعت اّول آن نمـ  1511مسأله 
( را بخوانند، یا در رکعت 88( و در رکعت دّوم سوره غاشیه )سوره ۴1سوره شمس )سوره 

 ( و در رکعت دّوم سوره شمس را بخوانند.84اّول سوره سّبح اسم )سوره 
در مکه مستحب  مستحب است نماز عید را در صحرا بخوانند، ولیـ  1512مسأله 

 است در مسجد الحرام خوانده شود.
مستحب است پیاده و پا برهنه و با وقار به نماز عید بروند، و پیش ـ  1513مسأله 

 از نماز غسل کنند، و عمامه سفید بر سر بگذارند.
مستحب است در نماز عید بر زمین سجده کنند، و در حال گفتن ـ  1514مسأله 

 کنند، و حمد و سوره را بلند بخوانند، چه امام باشد چه منفرد. ها را بلند تکبیرها دست
بعد از نماز مغرب و عشاء شب عید فطر، و بعد از نماز صبح و بعد ـ  1515مسأله 

الله َاکَبُر، الله َاکَبُر، ال ِالَه ِاالَّ الله »از نماز عید فطر مستحب است این تکبیرها را بگوید: 
 .«ُر َولله الَحْمُد، الله َاکَبُر َعلی ما َهداناَوالله َاکَبُر، الله َاکبَ 

مستحب است انسان در عید قربان بعد از ده نماز، که اّول آنها نماز ـ  1516مسأله 
ظهر روز عید، و آخر آنها نماز صبح روز دوازدهم است، تکبیرهایی را که در مسأله پیش 

ی ما َرَزَقنا ِمْن َبِهیَمِة ااَلْنعاِم، َوالَحْمُد لله الله َاکَبُر َعل»گفته شد بگوید، و بعد از آن بگوید: 
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ولی اگر عید قربان را در منی باشد مستحب است بعد از پانزده نماز، که  .«َعلی ما َاْبالنا
حجه است، این  اّول آنها نماز ظهر روز عید، و آخر آنها نماز صبح روز سیزدهم ذی

 تکبیرها را بگوید.
ها از رفتن به نماز عید خودداری  تحب آن است که زناحتیاط مسـ  1517مسأله 

 های پیر نیست. کنند، ولی این احتیاط برای زن
در نماز عید هم مثل نمازهای دیگر، مأموم باید غیر از حمد و سوره ـ  1518مسأله 

 چیزهای دیگر نماز را خودش بخواند.
ها را گفته، بعد از اگر مأموم موقعی برسد که امام مقداری از تکبیرـ  1519مسأله 

ها را که با امام نگفته خودش بگوید  آنکه امام به رکوع رفت، باید آنچه از تکبیرها و قنوت
بگوید کافی  «سبحان الله و الحمد لله»بار  و رکوع را درک کند، و اگر در هر قنوت یک

کافی  است، و اگر فرصت نبود فقط تکبیرها را بگوید، و اگر به آن مقدار هم فرصت نبود
 است متابعت کند و به رکوع برود.

تواند نیت  اگر در نماز عید موقعی برسد که امام در رکوع است، میـ  1511مسأله 
 کند و تکبیر اّول نماز را بگوید و به رکوع رود.

اگر در نماز عید یک سجده را فراموش کند، لزم است که بعد از ـ  1511مسأله 
ن اگر کاری که برای آن در نماز یومیه سجده سهو لزم است نماز آن را بجا آورد، و همچنی

 پیش آید، لزم است دو سجده سهو بنماید.
 

 اجیر گرفتن برای نماز

های دیگر او که در  شود برای نماز و عبادت بعد از مرگ انسان، میـ  1512مسأله 
ا را بجا آورد، و ـ که آنه یعنی به او مزد دهند زندگی بجا نیاورده، دیگری را اجیر کنند ـ

 اگر کسی بدون مزد هم آنها را انجام دهد صحیح است.
تواند برای بعضی از کارهای مستحبی مثل حج و عمره و  انسان میـ  1513مسأله 

تواند کار  السالم از طرف زندگان اجیر شود، و نیز می  زیارت قبر پیغمبر و امامان علیهم
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 مردگان یا زندگان هدیه نماید. مستحبی را انجام دهد و ثواب آن را برای
کسی که برای نماز قضای میت اجیر شده، باید یا مجتهد باشد یا ـ  1514مسأله 

نماز را بر طبق فتوای کسی که تقلید از او صحیح است انجام دهد، یا آنکه عمل به 
 احتیاط کند در صورتی که موارد احتیاط را کاماًل بداند.

نیت، میت را معین نماید و لزم نیست اسم او را  اجیر باید موقعـ  1515مسأله 
 ام کافی است. خوانم که برای او اجیر شده بداند، پس اگر نیت کند از طرف کسی نماز می

اجیر باید عمل را به قصد آنچه در ذّمه میت است بجا آورد، و اگر ـ  1516مسأله 
 ست.عملی را انجام دهد و ثواب آن را برای او هدیه کند، کافی نی

باید کسی را اجیر کنند که اطمینان داشته باشند عمل را انجام ـ  1517مسأله 
 دهد. دهد و احتمال بدهند که عمل را صحیح انجام می می

اند، اگر بفهمند که عمل  کسی را که برای نمازهای میت اجیر کردهـ  1518مسأله 
 د.را بجا نیاورده یا باطل انجام داده، باید دوباره اجیر بگیرن

هرگاه شک کند که اجیر عمل را انجام داده یا نه، اگرچه بگوید ـ  1519مسأله 
ـ باید دوباره اجیر  بنا بر احتیاط واجب ام ولی اطمینان به گفته او نباشد ـ انجام داده

تواند بنا بر صحت آن  بگیرد. و اما اگر شک کند که عمل او صحیح بوده یا نه، می
 بگذارد.

خواند، مطلقًا  را که عذری دارد مثاًل با تیمم یا نشسته نماز میکسی ـ  1521مسأله 
طور  شود برای نمازهای میت اجیر کرد، اگرچه نماز میت هم همان ـ نمی بنا بر احتیاط ـ

خواند  ای نماز می قضا شده باشد. ولی اجیر گرفتن کسی که با وضو یا غسل جبیره
ت یا پای او قطع شده است، و لکن در اشکال ندارد. و همچنین اجیر گرفتن کسی که دس

 عنه، محل اشکال است. کفایت کردن عمل او از منوب
تواند اجیر شود، و در بلند خواندن و  مرد برای زن، و زن برای مرد میـ  1521مسأله 

 آهسته خواندن نماز را باید اجیر به تکلیف خود عمل نماید.
ب نیست مگر در نمازهایی که در قضای نمازهای میت، ترتیب واجـ  1522مسأله 

ادای آنها ترتیب دارد، مثل نماز ظهر و عصر، یا مغرب و عشا از یک روز چنانکه سابقًا 
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گذشت. ولی اگر او را اجیر کرده باشند که طبق فتوای مرجع میت، یا ولی او عمل کند و 
 آن مرجع ترتیب را لزم بداند، باید ترتیب را رعایت نماید.

ر با اجیر شرط کنند که عمل را به طور مخصوصی انجام دهد باید اگـ  1523مسأله 
همان طور بجا آورد، مگر اینکه یقین به بطالن عمل به آن نحو داشته باشد، و اگر با او 
شرط نکنند باید در آن عمل به تکلیف خود رفتار نماید و احتیاط مستحب آن است که از 

تر است به آن عمل کند؛ مثاًل اگر  دیکوظیفه خودش و میت هرکدام که به احتیاط نز
وظیفه میت گفتن سه مرتبه تسبیحات اربعه بوده و تکلیف او یک مرتبه است، سه مرتبه 

 بگوید.
اگر با اجیر شرط نکنند که نماز را با چه مقدار از مستحبات آن ـ  1524مسأله 

 بخواند، باید مقداری از مستحبات نماز را که معمول است بجا آورد.
اگر انسان چند نفر را برای نماز قضای میت اجیر کند، بنا بر آنچه ـ  1525أله مس

 ( گفته شد لزم نیست برای هرکدام آنها وقتی را معین نماید.1322در مسأله )
اگر کسی اجیر شود که مثاًل در مدت یک سال نمازهای میت را ـ  1526مسأله 

دانند بجا نیاورده،  ی نمازهایی که میبخواند و پیش از تمام شدن سال بمیرد، باید برا
ـ نیز  بنا بر احتیاط واجب دهند که بجا نیاورده ـ دیگری را اجیر نمایند، و اگر احتمال می

 اجیر بگیرند.
اند، اگر پیش از تمام کردن  کسی را که برای نمازهای میت اجیر کردهـ  1527مسأله 

انچه شرط کرده باشند که تمام نمازها را نمازها بمیرد و اجرت همه آنها را گرفته باشد، چن
المسّمای باقیمانده را گرفته، یا آنکه اجاره را فسخ نمایند  تتوانند اجر خودش بخواند، می

اش از  المثل او را بدهند، و اگر شرط نکرده باشند که خودش بخواند باید ورثه تاجر و
 .چیزی واجب نیست مال او اجیر بگیرند، اما اگر مال نداشته باشد بر ورثه 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 
او زیاد آمد، در صورتی که وصّیت کرده باشد و ورثه اجازه بدهند، برای تمام نمازهای او 

 گیرند، و اگر اجازه ندهند، ثلث آن را به مصرف نماز او برسانند.اجیر ب



 
 
 

 احکام روزه

روزه آن است که انسان برای تذلل و کرنش در پیشگاه خداوند عالم از اذان صبح تا 
 شود خودداری نماید. مغرب از هشت چیزی که بعدًا گفته می

 
 نیت

خود بگذارند، یا مثاًل بگوید  لزم نیست انسان نیت روزه را از قلبـ  1529مسأله 
قدر که بنا داشته باشد برای تذلل در پیشگاه خداوند  گیرم، بلکه همین فردا را روزه می

کند انجام ندهد کافی است، و برای  عالم از اذان صبح تا مغرب کاری که روزه را باطل می
صبح، و مقداری هم آنکه یقین کند تمام این مدت را روزه بوده، باید مقداری پیش از اذان 

 کند خودداری نماید. بعد از مغرب از انجام کاری که روزه را باطل می
تواند در هر شب از ماه رمضان برای روزه فردای آن نیت  انسان میـ  1531مسأله 

 کند.
آخرین وقت نیت روزه ماه رمضان برای شخص ملتفت، هنگام اذان ـ  1531مسأله 

ـ باید هنگام صبح امساک او همراه با  بر احتیاط واجب بنا صبح است به این معنی که ـ
گاه.  قصد روزه باشد هرچند در ضمیر ناخود آ

کند انجام نداده باشد، در هر  کسی که کارهایی که روزه را باطل میـ  1532مسأله 
وقت از روز نیت روزه مستحبی بکند، هرچند فاصله کمی تا مغرب باشد، روزه او صحیح 

 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 
و نیت کند، روزه او صحیح است. و اگر بعد از ظهر بیدار شود، باید احتیاطًا بقیه روزه را 
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 زه آن روز را نیز قضا نماید.به قصد قربت مطلقه امساک کند، و رو
اگر بخواهد روزه قضا یا کفاره بگیرد باید آن را معین نماید، مثاًل ـ  1534مسأله 

گیرم، ولی در ماه رمضان لزم نیست نیت کند که  نیت کند که روزه قضا یا روزه کفاره می
و روزه گیرم، بلکه اگر نداند ماه رمضان است، یا فراموش نماید  روزه ماه رمضان می

شود. و در روزه نذر و مانند آن، قصد  دیگری را نیت کند، روزه ماه رمضان حساب می
 نذر لزم نیست.

اگر بداند ماه رمضان است و عمدًا نیت روزه غیر رمضان کند، ـ  1535مسأله 
شود، و همچنین روزه ماه رمضان حساب  ای که قصد کرده است حساب نمی روزه
قصد قربت منافات داشته باشد، بلکه اگر منافات هم نداشته  شود، اگر آن قصد با نمی

 شود. ـ روزه ماه رمضان حساب نمی بنا بر احتیاط باشد ـ
اگر مثاًل به نیت روز اّول ماه روزه بگیرد، بعد بفهمد دّوم یا سّوم ـ  1536مسأله 

 بوده، روزه او صحیح است.
ش شود و در بین روز به اگر پیش از اذان صبح نیت کند و بیهوـ  1537مسأله 
ـ باید روزه آن روز را تمام نماید، و اگر تمام نکرد  بنا بر احتیاط واجب هوش آید، ـ

 قضای آن را بجا آورد.
اگر پیش از اذان صبح نیت کند و مست شود و در بین روزه، به ـ  1538مسأله 

را هم بجا  هوش آید، احتیاط واجب آن است که روزه آن روز را تمام کند و قضای آن
 آورد.

اگر پیش از اذان صبح نیت کند و بخوابد و بعد از مغرب بیدار شود، ـ  1539مسأله 
 اش صحیح است. روزه

اگر نداند یا فراموش کند که ماه رمضان است و پیش از ظهر ملتفت ـ  1541مسأله 
باشد.  کند انجام داده باشد، روزه او باطل می شود، چنانچه کاری که روزه را باطل می

کند انجام ندهد، و بعد از رمضان هم آن روزه  ولی باید تا مغرب کاری که روزه را باطل می
ـ  بنا بر احتیاط واجب را قضا نماید. و اگر بعد از ظهر ملتفت شود که ماه رمضان است ـ
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نیت روزه کند رجاًء و بعد از رمضان هم آن را قضا کند. و اما اگر پیش از ظهر ملتفت 
اش  کند انجام نداده باشد باید نیت روزه کند و روزه اری که روزه را باطل میشود و ک

 صحیح است.
اگر بچه پیش از اذان صبح ماه رمضان بالغ شود، باید روزه بگیرد، و ـ  1541مسأله 

اگر بعد از اذان بالغ شود، روزه آن روز بر او واجب نیست، ولی اگر قصد روزه مستحبی 
 تحب این است که آن را تمام کند.کرده باشد احتیاط مس

کسی که برای بجا آوردن روزه میتی اجیر شده، یا روزه کفاره دارد، ـ  1542مسأله 
اگر روزه مستحبی بگیرد اشکال ندارد، ولی کسی که روزه قضای ماه رمضان دارد، 

ی تواند روزه مستحّبی بگیرد، و چنانچه فراموش کند و روزه مستحّبی بگیرد در صورت نمی
تواند نیت خود را به  خورد و می که پیش از ظهر یادش بیاید، روزه مستحبی او به هم می

ـ باطل است.  بنا بر احتیاط روزه قضا برگرداند، و اگر بعد از ظهر ملتفت شود، روزه او ـ
 اش صحیح است. و اگر بعد از مغرب یادش بیاید روزه

معین دیگری بر انسان واجب اگر غیر از روزه ماه رمضان روزه ـ  1543مسأله 
باشد، مثاًل نذر کرده باشد که روز معینی را روزه بگیرد، چنانچه عمدًا تا اذان صبح نیت 

اش باطل است، و اگر نداند که روزه آن روز بر او واجب است، یا فراموش کند  نکند، روزه
داده باشد و کند انجام ن و پیش از ظهر یادش بیاید، چنانچه کاری که روزه را باطل می

نیت کند روزه او صحیح است. و اگر بعد از ظهر یادش بیاید احتیاطی را که در روزه ماه 
 رمضان گفته شد مراعات نماید.

اگر برای روزه واجب غیر معینی مثل روزه کّفاره عمدًا تا نزدیک ـ  1544مسأله 
که روزه نگیرد، یا ظهر نیت نکند اشکال ندارد، بلکه اگر پیش از نیت تصمیم داشته باشد 

کند انجام نداده باشد  تردید داشته باشد که بگیرد یا نه، چنانچه کاری که روزه را باطل می
 و پیش از ظهر نیت کند، روزه او صحیح است.

اگر در روز ماه رمضان، کافر، مسلمان شود، و از اذان صبح تا آن ـ  1545مسأله 
ـ باید به  بنا بر احتیاط واجب اده باشد ـکند انجام ند وقت کاری که روزه را باطل می
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 تا آخر روز امساک کند، و اگر چنین نکرد آن روز را قضا کند. «الذّمه ما فی»قصد 
اگر در وسط روز ماه رمضان پیش از ظهر مریض خوب شود و تا آن ـ  1546مسأله 

ـ باید نیت  بنا بر احتیاط واجب کند انجام نداده باشد ـ وقت کاری که روزه را باطل می
روزه کند و آن روز را روزه بگیرد. و چنانچه بعد از ظهر خوب شود، روزه آن روز بر او 

 واجب نیست، و باید آن را قضا کند.
روزی را که انسان شک دارد آخر شعبان است یا اّول رمضان، ـ  1547مسأله 

رمضان کند، ولی تواند نیت روزه  واجب نیست روزه بگیرد و اگر بخواهد روزه بگیرد، نمی
اگر نیت کند که اگر رمضان است روزه رمضان، و اگر رمضان نیست، روزه قضا یا مانند 

اش بعید نیست، ولی بهتر آن است که نیت روزه قضا و مانند آن  آن باشد، صحت روزه
شود. و اگر قصد  بنماید، و چنانچه بعد معلوم شود رمضان بوده، از رمضان حساب می

 ند و بعد معلوم شود رمضان بوده نیز کافی است.مطلق روزه را ک
اگر روزی را که شک دارد آخر شعبان است یا اّول رمضان، به نیت ـ  1548مسأله 

روزه قضا یا روزه مستحبی و مانند آن روزه بگیرد و در بین روز بفهمد که ماه رمضان 
 است، باید نیت روزه ماه رمضان کند.

ب معینی مثل روزه رمضان مرّدد شود که روزه خود اگر در روزه واجـ  1549مسأله 
را باطل کند یا نه، یا قصد کند که روزه را باطل کند، اگر دو مرتبه نیت روزه نکند، 

شود، و اگر دو مرتبه نیت روزه کند، احتیاط واجب آن است که روزه آن  اش باطل می روزه
 روز را تمام کند، و بعدًا قضاء آن را بجا آورد.

در روزه مستحب و روزه واجبی که وقت آن معین نیست مثل روزه ـ  1551مسأله 
کند انجام دهد، یا مرّدد شود که بجا آورد  کّفاره، اگر قصد کند کاری که روزه را باطل می

یا نه، چنانچه بجا نیاورد و در روزه واجب پیش از ظهر، و در روزه مستحب پیش از 
 صحیح است.غروب دوباره نیت روزه کند، روزه او 
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 کند ی که روزه را باطل مییچیزها

 کند: هشت چیز روزه را باطل میـ  1551مسأله 
 خوردن و آشامیدن.اّول: 
 جماع.دّوم: 

وسیله دیگری بدون جماع،  استمناء. و استمناء آن است: که مرد با خود یا بهسّوم: 
( 433که در مسأله )کاری کند که منی از او بیرون آید. و تحقق آن در زن به نحوی است 

 بیان شد.
السالم بنا بر احتیاط   دروغ بستن به خدا و پیغمبر و جانشینان پیغمبر علیهمچهارم: 

 واجب.
 رساندن غبار به حلق بنا بر احتیاط واجب.پنجم: 
 باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح.ششم: 
 اماله کردن با چیزهای روان.هفتم: 

 کردن.عمدًا قی هشتم: 
 شود: و احکام اینها در مسائل آینده گفته می

 
 ـ خوردن و آشامیدن 1

دار با التفات به اینکه روزه دارد عمدًا چیزی بخورد یا  اگر روزهـ  1552مسأله 
شود، چه خوردن و آشامیدن آن چیز معمول باشد مثل نان و  بیاشامد، روزه او باطل می

درخت، و چه کم باشد، چه زیاد، حتی اگر آب، چه معمول نباشد، مثل خاک و شیره 
مسواک را از دهان بیرون آورد و دوباره به دهان ببرد و رطوبت آن را فرو برد، روزه باطل 

طوری از بین برود که رطوبت خارج به  شود، مگر آنکه رطوبت مسواک در آب دهان به می
 آن گفته نشود.

بفهمد صبح شده، باید  اگر موقعی که مشغول غذا خوردن استـ  1553مسأله 
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اش باطل است، و به دستوری  لقمه را از دهان بیرون آورد، و چنانچه عمدًا فرو ببرد روزه
 شود. که بعدًا گفته خواهد شد کّفاره هم بر او واجب می

اش باطل  دار سهوًا چیزی بخورد یا بیاشامد، روزه اگر روزهـ  1554مسأله 
 شود. نمی

کند، هرچند آمپول تقویتی یا سرم  روزه را باطل نمی آمپول و سرمـ  1555مسأله 
شود اگر دارو را  نمکی باشد، و همچنین اسپری که برای تنگی نفس استعمال می قندی

کند، و همچنین دارو در چشم و گوش ریختن، روزه  فقط وارد ریه کند روزه را باطل نمی
نی بریزد اگر به حلق نیز نرسد کند، اگرچه مزه آن به گلو برسد. و اگر در بی را باطل نمی

 کند. روزه را باطل نمی
دار چیزی را که لی دندان مانده است عمدًا فرو ببرد،  اگر روزهـ  1556مسأله 

 شود. اش باطل می روزه
خواهد روزه بگیرد، لزم نیست پیش از اذان  کسی که میـ  1557مسأله 

رود،  ی دندان مانده در روز فرو میهایش را خالل کند، ولی اگر بداند غذائی که ل دندان
 باید خالل کند.

فرو بردن آب دهان، اگرچه به واسطه خیال کردن ترشی و مانند آن ـ  1558مسأله 
 کند. در دهان جمع شده باشد، روزه را باطل نمی

فرو بردن اخالط سر و سینه، تا به فضای دهان نرسیده اشکال ـ  1559مسأله 
 ی دهان شود، احتیاط مستحب آن است که آن را فرو نبرند.ندارد، ولی اگر داخل فضا

قدری تشنه شود که بترسد از تشنگی بمیرد، یا به او  دار به اگر روزهـ  1561مسأله 
ای  اندازه تواند به تواند آن را تحمل کند، می ضرری برسد، یا آنکه به سختی بیفتد که نمی

که در فرض ترس از مرگ و مانند آن که ترس از این امور برطرف شود آب بیاشامد، بل
بنا بر احتیاط  شود. و اگر ماه رمضان باشد، باید ـ واجب است ولی روزه او باطل می

کند  ـ بیشتر از آن نیاشامد، و در بقیه روز از انجام کاری که روزه را باطل می لزم
 خودداری نماید.
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و مانند اینها که  جویدن غذا برای بچه یا پرنده، و چشیدن غذاـ  1561مسأله 
کند. ولی اگر  رسد، اگرچه اتفاقًا به حلق برسد روزه را باطل نمی معموًل به حلق نمی

شود، و باید قضای آن را بگیرد  اش باطل می رسد، روزه انسان از اّول بداند که به حلق می
 و کّفاره هم بر او واجب است.

خورد، ولی اگر ضعف او تواند برای ضعف روزه را ب انسان نمیـ  1562مسأله 
 شود آن را تحمل کرد، خوردن روزه اشکال ندارد. قدری است که معموًل نمی به
 

 ـ جماع 2
گاه داخل  کند، اگرچه فقط به مقدار ختنه جماع روزه را باطل میـ  1563مسأله 

 شود و منی هم بیرون نیاید.
م بیرون نیاید، روزه گاه داخل شود و منی ه اگر کمتر از مقدار ختنهـ  1564مسأله 

گاه داخل شود  گاه ندارد، اگر کمتر از مقدار ختنه شود. ولی در شخصی که ختنه باطل نمی
 شود. اش باطل می نیز روزه

گاه داخل  اندازه ختنه اگر عمدًا قصد جماع نماید، و شک کند که بهـ  1565مسأله 
شود، و در هر صورت  ته می( دانس133۴شده یا نه؛ حکم این مسأله با مراجعه به مسأله )

 کند انجام نداده باشد، کفاره بر او واجب نیست. اگر کاری که روزه را باطل می
اگر فراموش کند که روزه است و جماع نماید، یا او را به جماع ـ  1566مسأله 

شود، ولی چنانچه در  طوری که از اختیار او خارج شود روزه او باطل نمی مجبور نمایند به
اع یادش بیاید، یا جبر او برداشته شود باید فورًا از حال جماع خارج شود، و اگر بین جم

 خارج نشود روزه او باطل است.
 

 ـ استمناء 3
( 1331معنای استمناء در مسأله ) دار استمناء کند ـ اگر روزهـ  1567مسأله 

 شود. اش باطل می ـ روزه گذشت
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 اش باطل نیست. یرون آید، روزهاختیار منی از انسان ب اگر بیـ  1568مسأله 
یعنی در  شود ـ دار بداند که اگر در روز بخوابد محتلم می هرگاه روزهـ  1569مسأله 

ـ جایز است بخوابد هرچند به سبب نخوابیدن به زحمت  آید خواب منی از او بیرون می
 شود. اش باطل نمی نیفتد، و اگر محتلم شود روزه

حال بیرون آمدن منی از خواب بیدار شود، واجب  دار در اگر روزهـ  1571مسأله 
 نیست از بیرون آمدن منی جلوگیری کند.

تواند بول کند، اگرچه بداند به واسطه  داری که محتلم شده، می روزهـ  1571مسأله 
 آید. بول کردن باقیمانده منی از مجری بیرون می

ری مانده و در داری که محتلم شده اگر بداند منی در مج روزهـ  1572مسأله 
آید، احتیاط  صورتی که پیش از غسل بول نکند، بعد از غسل منی از او بیرون می

 مستحب آن است که پیش از غسل بول کند.
کسی که عمدًا به قصد بیرون آمدن منی بازی و شوخی کند و منی ـ  1573مسأله 

و اگر نیت روزه کند از او بیرون نیاید، اگر دو مرتبه نیت روزه نکند روزه او باطل است، 
 ـ روزه را تمام کند و قضا هم بنماید. بنا بر احتیاط لزم باید ـ

دار بدون قصد بیرون آمدن منی مثاًل با زن خود بازی و  اگر روزهـ  1574مسأله 
شود اگرچه اتفاقًا منی بیرون  شوخی کند، چنانچه اطمینان دارد که منی از او خارج نمی

ولی اگر اطمینان ندارد، در صورتی که منی از او بیرون آید،  آید، روزه او صحیح است.
 اش باطل است. روزه

 
 و ائمه ـ دروغ بستن به خدا و پیغمبر 4

دار به گفتن یا به نوشتن یا به اشاره و مانند اینها به خدا و  اگر روزهـ  1575مسأله 
را بدهد که دروغ است  السالم عمدًا نسبتی آله و ائمه علیهم   پیغمبر صلی الله علیه و

ـ باطل است، و  بنا بر احتیاط لزم ـ روزه او ـ اگرچه فورًا بگوید دروغ گفتم یا توبه کند ـ
ـ دروغ بستن به حضرت زهرا سالم الله علیها و  بنا بر احتیاط مستحب همچنین است ـ
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 سایر پیغمبران و جانشینان آنان.
داند راست  بر حجیت او ندارد و نمیاگر بخواهد خبری را که دلیلی ـ  1576مسأله 

ـ باید به نحو نقل بگوید، و آن را به پیامبر و  بنا بر احتیاط واجب است یا دروغ نقل کند ـ
 السالم مستقیمًا نسبت ندهد.  ائمه علیهم

اگر چیزی را به اعتقاد اینکه راست است از قول خدا یا پیغمبر نقل ـ  1577مسأله 
 شود. اش باطل نمی ده، روزهکند و بعد بفهمد دروغ بو

داند دروغ است، به خدا و پیغمبر نسبت دهد و  اگر چیزی را که میـ  1578مسأله 
کند،  دانسته که این کار روزه را باطل می بعدًا بفهمد آنچه را که گفته راست بوده، اگر می

 ـ روزه را تمام کند و قضای آن را هم بجا آورد. بنا بر احتیاط لزم باید ـ
اگر دروغی را که دیگری ساخته عمدًا به خدا و پیغمبر و ائمه ـ  1579سأله م
شود، ولی اگر از قول  اش باطل می ـ روزه بنا بر احتیاط لزم السالم نسبت دهد ـ  علیهم

 کسی که آن دروغ را ساخته نقل کند اشکال ندارد.
آله چنین   لیه ودار بپرسند که آیا پیغمبر صلی الله ع اگر از روزهـ  1581مسأله 

اند و او جایی که در جواب باید بگوید نه عمدًا بگوید بلی، یا جایی که باید  مطلبی فرموده
 شود. ـ باطل می بنا بر احتیاط لزم اش ـ بگوید بلی عمدًا بگوید نه، روزه

اگر از قول خدا یا پیغمبر حرف راستی را بگوید بعد بگوید دروغ ـ  1581مسأله 
باشد بگوید آنچه  ب به دروغ به آنان نسبتی بدهد و فردای آن که روزه میگفتم، یا در ش

شود، مگر آنکه مقصودش  اش باطل می ـ روزه بنا بر احتیاط دیشب گفتم راست است ـ
 بیان حال خبرش باشد.

 
 ـ رساندن غبار به حلق 5

بنا بر احتیاط واجب رساندن غبار غلیظ به حلق روزه را باطل ـ  1582مسأله 
کند، چه غبار از چیزی باشد که خوردن آن حالل است مثل آرد، یا غبار چیزی باشد  می

 که خوردن آن حرام است مثل خاک.
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 کند. رساندن غبار غیر غلیظ به حلق، روزه را باطل نمیـ  1583مسأله 
اگر به واسطه باد غباری غلیظ پیدا شود و انسان با اینکه متوجه ـ  1584مسأله 

ـ  بنا بر احتیاط واجب مواظبت کند ولی مواظبت نکند و به حلق برسد ـ تواند است و می
 شود. اش باطل می روزه

دار دود سیگار و تنباکو، و مانند  احتیاط واجب آن است که روزهـ  1585مسأله 
 اینها را هم به حلق نرساند.

اگر مواظبت نکند و غبار یا دود و مانند اینها داخل حلق شود، ـ  1586مسأله 
اش صحیح است، و اگر گمان  رسد، روزه چنانچه یقین یا اطمینان داشته که به حلق نمی

 رسد، بهتر آن است که آن روزه را قضا کند. کرده که به حلق نمی می
اختیار غبار و  اگر فراموش کند که روزه است و مواظبت نکند، یا بیـ  1587مسأله 

 شود. اش باطل نمی مانند آن به حلق او برسد، روزه
کند، ولی کراهت شدید  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
اگر جنب عمدًا در ماه رمضان تا اذان صبح غسل نکند، یا اگر ـ  1589مسأله 

ام کند و روزی دیگر را نیز روزه اش تیمم است تیمم ننماید، باید روزه آن روز را تم وظیفه
بگیرد، و چون معلوم نیست آن روز قضا است یا عقوبت است، هم روزه آن روز از ماه 

گیرد،  انجام دهد، و هم روزی که بجای آن روز روزه می «الذمه ما فی»رمضان را به قصد 
 و قصد قضا نکند.

یرد، هرگاه تا اذان خواهد قضای روزه ماه رمضان را بگ کسی که میـ  1591مسأله 
تواند آن روز را روزه بگیرد، و اگر از روی عمد نباشد  صبح عمدًا جنب بماند، نمی

 تواند، اگرچه احتیاط در ترک آن است. می
های واجب و  از اقسام روزه در غیر روزه ماه رمضان و قضای آن ــ  1591مسأله 
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تواند آن روز را  بماند، می ـ اگر جنب عمدًا تا اذان صبح بر حال جنابت باقی مستحب
 روزه بگیرد.
کسی که در شب ماه رمضان جنب است، چنانچه عمدًا غسل نکند ـ  1592مسأله 

 اش صحیح است. تا وقت تنگ شود، باید تیمم کند و روزه بگیرد و روزه
اگر جنب در ماه رمضان غسل را فراموش کند و بعد از یک روز ـ  1593مسأله 

زه آن روز را قضا نماید، و اگر بعد از چند روز یادش بیاید، روزه یادش بیاید، باید رو
داند سه روز جنب بوده  هرچند روزی را که یقین دارد جنب بوده قضا نماید، مثاًل اگر نمی

 یا چهار روز، باید روزه سه روز را قضا کند.
کدام از غسل و تیمم وقت  کسی که در شب ماه رمضان برای هیچـ  1594مسأله 

 شود. اش باطل است و قضا و کّفاره بر او واجب می ارد، اگر خود را جنب کند، روزهند
اگر بداند وقت برای غسل ندارد و خود را جنب کند و تیمم کند، یا ـ  1595مسأله 

اش  با اینکه وقت دارد عمدًا غسل را تأخیر بیندازد تا وقت تنگ شود و تیمم کند روزه
 .صحیح است، هرچند گناهکار است

داند که اگر بخوابد تا  کسی که در شب ماه رمضان جنب است و میـ  1596مسأله 
ـ نباید غسل نکرده بخوابد، و چنانچه پیش از  بنا بر احتیاط واجب شود ـ صبح بیدار نمی

غسل اختیارًا بخوابد و تا صبح بیدار نشود، باید روزه آن روز را تمام کند، و قضا و کفاره 
 .شود بر او واجب می

هرگاه جنب در شب ماه رمضان بخوابد و بیدار شود، اگر احتمال ـ  1597مسأله 
 تواند بخوابد. شود می بدهد که اگر دوباره بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می

کسی که در شب ماه رمضان جنب است و یقین یا اطمینان دارد که ـ  1598مسأله 
نانچه تصمیم داشته باشد که بعد از بیدار شود، چ اگر بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می

 اش صحیح است. شدن غسل کند، و با این تصمیم بخوابد و تا اذان خواب بماند، روزه
کسی که در شب ماه رمضان جنب است و اطمینان ندارد که اگر ـ  1599مسأله 

شدن  شود، چنانچه غفلت داشته باشد که بعد از بیدار بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می



 213 .............................................................................  کند یکه روزه را باطل م یزهاییچ/  احکام روزه

ـ قضا  بنا بر احتیاط باید غسل کند، در صورتی که بخوابد و تا اذان صبح خواب بماند ـ
 شود. بر او واجب می

کسی که در شب ماه رمضان جنب است و یقین دارد یا احتمال ـ  1611مسأله 
شود، چنانچه نخواهد بعد از بیدار شدن  دهد که اگر بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می می

کند، در صورتی که بخوابد و بیدار نشود، باید روزه آن روز را تمام کند و قضا و غسل 
ـ اگر تردید داشته باشد که  بنا بر احتیاط لزم کفاره بر او لزم است. و همچنین است ـ

 بعد از بیدار شدن غسل کند یا نه.
یا  اگر جنب در شب ماه رمضان بخوابد و بیدار شود و یقین کند،ـ  1611مسأله 

شود و تصمیم هم داشته  احتمال دهد، که اگر دوباره بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می
باشد که بعد از بیدار شدن غسل کند، چنانچه دوباره بخوابد و تا اذان بیدار نشود، باید 
روزه آن روز را قضا کند، و اگر از خواب دّوم بیدار شود و برای مرتبه سّوم بخوابد و تا اذان 

ـ کفاره نیز  و بنا بر احتیاط استحبابی بیدار نشود، باید روزه آن روز را قضا کند ـ صبح
 بدهد.

خوابی که در آن احتالم صورت گرفته است، خواب اّول حساب ـ  1612مسأله 
شود، بنابراین اگر پس از بیدار شدن دوباره بخوابد و تا اذان صبح بیدار نشود، چنانچه  می

 ، روزه آن روز را باید قضا کند.در مسأله قبل گفته شد
 دار در روز محتلم شود، واجب نیست فورًا غسل کند. اگر روزهـ  1613مسأله 
هرگاه در ماه رمضان بعد از اذان صبح بیدار شود و ببیند محتلم شده، ـ  1614مسأله 

 اگرچه بداند پیش از اذان محتلم شده، روزه او صحیح است.
هد قضای روزه رمضان را بگیرد، اگر بعد از اذان خوا کسی که میـ  1615مسأله 

تواند آن  صبح بیدار شود و ببیند محتلم شده و بداند پیش از اذان محتلم شده است، می
 روز را به قصد قضای ماه رمضان روزه بگیرد.

اگر زن در شب ماه رمضان پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک ـ  1616مسأله 
اش تیمم است و تیمم ننماید، روزه آن روز را باید  ، و اگر وظیفهشود و عمدًا غسل نکند
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تمام کند و قضای آن را نیز بگیرد. و در روزه قضای ماه رمضان اگر عمدًا غسل و تیمم را 
 تواند آن روز را روزه بگیرد. ـ نمی بنا بر احتیاط واجب ترک کند ـ

پاک شده، اگر عمدًا  زنی که در شب ماه رمضان از حیض یا نفاسـ  1617مسأله 
 غسل نکند تا وقت تنگ شود، باید تیمم نماید، و روزه آن روزش صحیح است.

اگر زن پیش از اذان صبح در ماه رمضان از حیض یا نفاس پاک شود ـ  1618مسأله 
و برای غسل وقت نداشته باشد، باید تیمم نماید، ولی لزم نیست تا اذان صبح بیدار 

 اش تیمم باشد. حکم جنب در صورتی که وظیفهبماند. و همچنین است 
اگر زن نزدیک اذان صبح در ماه مبارک رمضان از حیض یا نفاس ـ  1619مسأله 

 اش صحیح است. کدام از غسل و تیمم وقت نداشته باشد، روزه پاک شود، و برای هیچ
 اگر زن بعد از اذان صبح از خون حیض یا نفاس پاک شود، یا در بینـ  1611مسأله 

 روز خون حیض یا نفاس ببیند، اگرچه نزدیک مغرب باشد، روزه او باطل است.
اگر زن غسل حیض یا نفاس را فراموش کند، و بعد از یک روز یا ـ  1611مسأله 

 هایی که گرفته صحیح است. چند روز یادش بیاید، روزه
شود اگر زن پیش از اذان صبح در ماه رمضان از حیض یا نفاس پاک ـ  1612مسأله 

چنانچه  و در غسل کوتاهی کند و تا اذان غسل نکند، و در تنگی وقت تیمم هم نکند ـ
ـ روزه آن روز را باید تمام کند و قضا نماید، ولی چنانچه کوتاهی نکند مثاًل منتظر  گذشت

باشد که حمام زنانه شود، اگرچه سه مرتبه بخوابد و تا اذان غسل نکند، و در تیمم کردن 
 ، روزه او صحیح است.کوتاهی نکند
های خود را  اگر زنی که در حال استحاضه کثیره است، هرچند غسلـ  1613مسأله 

( گفته شد بجا نیاورد، روزه او صحیح 4۴3به تفصیلی که در احکام استحاضه در مسأله )
 اش صحیح است. است. همچنان که در استحاضه متوسطه اگرچه غسل نکند، روزه

یعنی جایی از بدن خود را به بدن میت  مّس میت کرده ـکسی که ـ  1614مسأله 
تواند بدون غسل مّس میت روزه بگیرد، و اگر در حال روزه هم میت را مّس  ـ می رسانده

 شود. نماید، روزه او باطل نمی
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 (1)ـ اماله کردن 7

اماله کردن با چیز روان اگرچه از روی ناچاری و برای معالجه باشد، ـ  1615مسأله 
 کند. ه را باطل میروز

 
 (2)ـ قی کردن 8

دار عمدًا قی کند اگرچه به واسطه مرض و مانند آن ناچار  هرگاه روزهـ  1616مسأله 
 اختیار قی کند، اشکال ندارد. شود. ولی اگر سهوًا یا بی اش باطل می باشد، روزه

 داند به واسطه خوردن آن، در روز اگر در شب چیزی بخورد که میـ  1617مسأله 
 اش صحیح است. کند، روزه اختیار قی می بی

دار بتواند از قی کردن خودداری کند، اگر به طبع خود  اگر روزهـ  1618مسأله 
 حادث شده است، لزم نیست از آن جلوگیری کند.

دار برود، چنانچه به مقداری فرو رفته باشد  اگر مگس در گلوی روزهـ  1619مسأله 
اش صحیح  گفته نشود، لزم نیست آن را بیرون آورد، و روزهکه به پائین دادن آن خوردن 

است. و اما اگر به این مقدار فرو نرفته باشد باید آن را بیرون آورد هرچند که این کار 
مگر در صورتی که قی کردن برای او ضرر، یا مشقت زیادی  متوقف بر قی کردن باشد ـ

شود، و اگر آن را با  اش باطل می ، روزهـ و چنانچه آن را قی نکند و فرو برد داشته باشد
 شود. اش باطل می قی کردن خارج کند نیز روزه

اگر سهوًا چیزی را فرو ببرد و پیش از رسیدن به معده یادش بیاید که ـ  1621مسأله 
قدری پائین رفته باشد که اگر آن را داخل معده کند به آن خوردن  روزه است، چنانچه به

 ن را بیرون آورد و روزه او صحیح است.نگویند، لزم نیست آ
اگر یقین داشته باشد که به واسطه آروغ زدن، چیزی از گلو بیرون ـ  1621مسأله 

                                                 
 از طریق مقعد. ده بزرگداخل کردن آب یا هر مایع دیگر به داخل رو (1)

 .استفراغ کردن( 2)
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آید، چنانچه طوری باشد که بر آن قی کردن صدق کند، نباید عمدًا آروغ بزند. ولی اگر  می
 یقین نداشته باشد اشکال ندارد.

ر گلو یا دهانش بیاید، باید آن را بیرون اگر آروغ بزند و چیزی دـ  1622مسأله 
 اش صحیح است. اختیار فرو رود، روزه بریزد، و اگر بی

 
 کند ی که روزه را باطل مییاحکام چیزها

کند  اگر انسان عمدًا و از روی اختیار کاری که روزه را باطل میـ  1623مسأله 
د اشکال ندارد. ولی جنب شود. و چنانچه از روی عمد نباش انجام دهد، روزه او باطل می

( گفته شد تا اذان صبح غسل نکند روزه او 1122اگر بخوابد و به تفصیلی که در مسأله )
کند اگر  باطل است. و چنانچه انسان نداند که بعضی از آنچه گفته شد روزه را باطل می

ت در این جهل کوتاهی نکرده باشد، و تردیدی هم نداشته باشد، یا آنکه اعتماد بر حج
شود، مگر در خوردن و  اش باطل نمی شرعی داشته باشد، اگر آن چیز را انجام دهد، روزه

 آشامیدن و جماع.
کند انجام  دار سهوًا یکی از کارهایی که روزه را باطل می اگر روزهـ  1624مسأله 

اش باطل شده، عمدًا دوباره یکی از آنها را بجا آورد، حکم  دهد و به اعتقاد اینکه روزه
 شود. سأله گذشته درباره او جاری میم

شود،  دار بریزند، روزه او باطل نمی اگر چیزی به زور در گلوی روزهـ  1625مسأله 
ولی اگر مجبورش کنند که روزه خود را به خوردن یا آشامیدن یا جماع باطل کند، مثاًل به 

رای جلوگیری از زنیم، و خودش ب او بگویند اگر غذا نخوری ضرر مالی یا جانی به تو می
بنا بر احتیاط  شود. و در غیر آن سه چیز نیز ـ ضرر چیزی بخورد، روزه او باطل می

 شود. ـ باطل می واجب
ریزند، یا  داند چیزی در گلویش می دار نباید جایی برود که می روزهـ  1626مسأله 

ری کنند که خودش روزه خود را باطل کند، و اگر برود و از روی ناچا مجبورش می
شود. و همچنین  کند انجام دهد، روزه او باطل می خودش کاری که روزه را باطل می

 ـ اگر چیزی را در گلویش بریزند. بنا بر احتیاط لزم است ـ
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 دار مکروه است آنچه برای روزه

 دار مکروه است و از آن جمله است: چند چیز برای روزهـ  1627مسأله 
 یدن، در صورتی که مزه یا بوی آن به حلق برسد.دوا ریختن به چشم و سرمه کشـ  1
 شود. انجام دادن هر کاری مانند خون گرفتن، و حمام رفتن که باعث ضعف میـ  2
رسد  رسد، و اگر بداند به حلق می دارو در بینی ریختن، اگر نداند که به حلق میـ  3

 جایز نیست.
 های معّطر. بو کردن گیاهـ  4
 نشستن زن در آب.ـ  5
 استعمال شیاف. ـ 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  1

 جهت آب یا چیزی روان در دهان کردن. بیـ  11
و نیز مکروه است انسان بدون قصد بیرون آمدن منی زن خود را ببوسد، یا کاری کند 

 هوت خود را به حرکت آورد.که ش
 

 ی که قضا و کفاره واجب استیجا

اگر کسی روزه ماه رمضان را به خوردن یا آشامیدن یا جماع یا ـ  1628مسأله 
استمناء یا باقی ماندن بر جنابت باطل کند، در صورتی که از روی عمد و اختیار باشد و 

شود. و احتیاط  ر او واجب میاز روی ناچاری و جبر نباشد، اضافه بر قضا، کفاره هم ب
مستحب آن است که کسی که روزه را به غیر آنچه گفته شد باطل کند، اضافه بر قضا، 

 کفاره هم بدهد.
اگر کسی چیزی از آنچه را که گذشت انجام دهد، در حالی که ـ  1629مسأله 
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ن است کند، کفاره بر او واجب نیست. و همچنی عقیده قطعی داشته که روزه را باطل نمی
 دانسته روزه بر او واجب است، مانند کودکان در اوایل بلوغ. کسی که نمی

 
 کفاره روزه

در کفاره افطار روزه ماه رمضان، باید یک بنده آزاد کند، یا به ـ  1631مسأله 
شود دو ماه روزه بگیرد، یا شصت فقیر را سیر کند یا به  دستوری که در مسأله بعد گفته می

یعنی گندم یا جو یا نان و مانند  گرم است، طعام ـ «432»ه تقریبًا هرکدام یک ُمد ک
ـ بدهد، و چنانچه اینها برایش ممکن نباشد، باید به قدر امکان تصّدق دهد، و اگر  اینها

ممکن نیست، استغفار نماید. و احتیاط واجب آن است که هر وقت بتواند، کفاره را 
 بدهد.

ماه روزه کفاره ماه رمضان بگیرد، باید یک  خواهد دو کسی که میـ  1631مسأله 
درپی بگیرد، و همچنین بقیه ماه بعد را باید بنا بر  ماه تمام و یک روز از ماه بعد را پی

تواند  درپی بیاورد. بله اگر مانعی پیش آید که عرفًا عذر شمرده شود می احتیاط واجب پی
 آن روز را نگیرد و با ارتفاع عذر دوباره ادامه دهد.

خواهد دو ماه روزه کفاره ماه رمضان بگیرد، نباید  کسی که میـ  1632مسأله 
داند در بین یک ماه و یک روز، روزی باشد که مانند عید قربان،  موقعی شروع کند که می

 روزه آن حرام است، یا روزه آن واجب است.
ر یک روز درپی روزه بگیرد، اگر در بین آن بدون عذ کسی که باید پیـ  1633مسأله 

 ها را از سر بگیرد. روزه نگیرد، باید روزه
درپی روزه بگیرد عذری مثل حیض،  اگر در بین روزهایی که باید پیـ  1634مسأله 

یا نفاس، یا سفری که در رفتن آن مجبور است، برای او پیش آید بعد از برطرف شدن 
برطرف شدن عذر بجا  ها را از سر بگیرد، بلکه بقیه را بعد از عذر، واجب نیست روزه

 آورد. می
اگر به چیز حرامی روزه خود را باطل کند، چه آن چیز اصاًل حرام ـ  1635مسأله 
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باشد مثل شراب و زنا، یا به جهتی حرام شده باشد مثل خوردن غذای حاللی که برای 
انسان ضرر کلی دارد، و نزدیکی کردن با عیال خود در حال حیض، یک کفاره کافی 

یعنی یک بنده آزاد کند،  ـ آن است که کفاره جمع بدهد ـ احتیاط مستحب ـ است. ولی
و دو ماه روزه بگیرد، و شصت فقیر را سیر کند، یا به هرکدام آنها یک ُمد گندم یا جو یا 

ـ و چنانچه هر سه برایش ممکن نباشد، هرکدام آنها که ممکن  نان و مانند اینها بدهد
 است، انجام دهد.

آله عمدًا   دار دروغی را به خدا و پیغمبر صلی الله علیه و اگر روزهـ  1636مسأله 
 نسبت دهد کفاره ندارد ولی، احتیاط مستحب آن است که کفاره بدهد.

اگر در یک روز ماه رمضان چند مرتبه بخورد یا بیاشامد، یا جماع یا ـ  1637مسأله 
 استمناء کند، برای همه آنها یک کفاره کافی است.

دار غیر از جماع و استمناء کار دیگری که روزه را باطل  اگر روزهـ  1638مسأله 
 کند انجام دهد، و بعد با حالل خود جماع نماید، برای هر دو یک کفاره کافی است. می

کند انجام دهد،  دار کاری که حالل است و روزه را باطل می اگر روزهـ  1639مسأله 
کند انجام دهد  ری که حرام است و روزه را باطل میـ و بعد کار دیگ 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  1641مسأله 
اش باطل است، و باید قضای آن را بگیرد و کفاره  ـ روزه بنا بر احتیاط واجب فرو ببرد ـ

بدهد. و اگر خوردن آن چیز حرام باشد، مثاًل موقع آروغ زدن، خون یا غذایی که از هم 
صورت غذا بودن خارج است به دهان او بیاید و عمدًا آن را فرو برد، بهتر است کفاره 

 جمع بدهد.
اگر نذر کند که روز معینی را روزه بگیرد، چنانچه در آن روز عمدًا ـ  1641مسأله 

 کند، باید کفاره بدهد، و کفاره آن در احکام نذر خواهد آمد. روزه خود را باطل
گوید مغرب شده ولی اطمینان برای  دار به گفته کسی که می اگر روزهـ  1642مسأله 

او حاصل نشده است، افطار کند و بعد بفهمد مغرب نبوده است، یا شک کند که مغرب 
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اگر معتقد بوده که قول او حجت شود، و  بوده است یا نه، قضا و کفاره بر او واجب می
 است، فقط قضا لزم است.

کسی که عمدًا روزه خود را باطل کرده، اگر بعد از ظهر مسافرت ـ  1643مسأله 
شود، بلکه اگر  کند، یا پیش از ظهر برای فرار از کفاره سفر نماید، کفاره از او ساقط نمی

 بر او واجب است.قبل از ظهر مسافرتی برای او پیش آمد کند نیز کفاره 
اگر عمدًا روزه خود را باطل کند، و بعد عذری مانند حیض یا نفاس ـ  1644مسأله 

یا مرض برای او پیدا شود، احتیاط مستحب آن است که کفاره را بدهد، مخصوصًا اگر 
 ای مانند دارو حیض یا مرضی را به وجود بیاورد. وسیله به

ماه رمضان است و عمدًا روزه خود را  اگر یقین کند که روز اّولـ  1645مسأله 
 باطل کند، بعد معلوم شود که آخر شعبان بوده، کفاره بر او واجب نیست.

اگر انسان شک کند که آخر رمضان است یا اّول شوال، و عمدًا ـ  1646مسأله 
 روزه خود را باطل کند، بعد معلوم شود اّول شوال بوده، کفاره بر او واجب نیست.

دار است جماع کند،  دار در ماه رمضان با زن خود که روزه اگر روزهـ  1647مسأله 
چنانچه زن را مجبور کرده باشد، کفاره روزه خودش و بنا بر احتیاط، کفاره روزه زن را 

 شود. باید بدهد و اگر زن به جماع راضی بوده، بر هرکدام یک کفاره واجب می
مجبور کند که با او جماع نماید، دار خود را  اگر زنی شوهر روزهـ  1648مسأله 

 واجب نیست کفاره روزه شوهر را بدهد.
دار در ماه رمضان، زن خود را مجبور به جماع کند و در بین  اگر روزهـ  1649مسأله 

شود، و احتیاط مستحب آن است  جماع زن راضی شود، بر هرکدام یک کفاره واجب می
 که مرد دو کفاره بدهد.

دار خود که خواب  دار در ماه مبارک رمضان با زن روزه زهاگر روـ  1651مسأله 
شود و روزه زن صحیح است و کفاره هم بر  است جماع نماید، یک کفاره بر او واجب می

 او واجب نیست.
اگر مرد زن خود را، یا زن شوهر خود را مجبور کند که غیر جماع ـ  1651مسأله 
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 ، بر هیچ یک از آنها کفاره واجب نیست.کند بجا آورد کار دیگری که روزه را باطل می
تواند زن  گیرد، نمی کسی که به واسطه مسافرت یا مرض روزه نمیـ  1652مسأله 

دار را مجبور به جماع کند، ولی اگر او را مجبور نماید، کفاره بر مرد نیز واجب  روزه
 نیست.

زم نیست فورًا انسان نباید در بجا آوردن کفاره کوتاهی کند، ولی لـ  1653مسأله 
 آن را انجام دهد.

اگر کفاره بر انسان واجب شود و چند سال آن را بجا نیاورد، چیزی ـ  1654مسأله 
 شود. بر آن اضافه نمی

کسی که باید برای کفاره یک روز شصت فقیر را طعام بدهد، اگر به ـ  1655مسأله 
ن مقدار کفاره بدهد مثاًل تواند عدد را کم کند، ولی هما تمام شصت نفر دسترسی دارد نمی

تواند برای هر فرد از عیال  به سی نفر هرکدام دو ُمد طعام بدهد و به آن اکتفا کند، ولی می
فقیر اگرچه صغیر باشند یک ُمد به آن فقیر بدهد، و فقیر به وکالت از عائله یا ولیت بر 

یدا کند و مثاًل فقط سی آنها اگر صغیر باشند قبول نماید، و اگر نتواند شصت نفر فقیر را پ
ـ هرگاه  بنا بر احتیاط واجب تواند به هرکدام دو ُمد طعام بدهد ولی ـ نفر را پیدا کند می

 تمکن پیدا کرد به سی نفر فقیر دیگر نیز یک ُمد بدهد.
کسی که قضای روزه رمضان را گرفته، اگر بعد از ظهر عمدًا کاری ـ  1656مسأله 

جام دهد، باید به ده فقیر هرکدام یک ُمد طعام بدهد، و اگر کند ان که روزه را باطل می
 تواند، سه روز روزه بگیرد. 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:

( گفته شد 1121ماه رمضان جنب باشد و به تفصیلی که در مسأله ) آنکه در شباّول: 
 تا اذان صبح از خواب دّوم بیدار نشود.
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کند بجا نیاورد ولی نیت روزه نکند، یا ریا کند، یا  عملی که روزه را باطل میدّوم: 
کند انجام  قصد کند که روزه نباشد، و همچنین اگر قصد کند کاری که روزه را باطل می

 ( بیان شد.133۴به تفصیلی که در مسأله ) دهد
آنکه در ماه رمضان غسل جنابت را فراموش کند و با حال جنابت یک روز یا سّوم: 

 چند روز روزه بگیرد.
آنکه در ماه رمضان بدون اینکه تحقیق کند صبح شده یا نه، کاری که روزه را چهارم: 

 ست.کند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده ا باطل می
کند  آنکه کسی بگوید صبح نشده و انسان به گفته او کاری که روزه را باطل میپنجم: 

 انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده است.
آنکه کسی بگوید صبح شده و انسان به گفته او یقین نکند، یا خیال کند ششم: 
جام دهد، کند ان کند، و خودش هم تحقیق نکند و کاری که روزه را باطل می شوخی می

 بعد معلوم شود صبح بوده است.
آنکه به گفته کس دیگری که گفته او شرعًا برایش حجت است، یا او به اشتباه هفتم: 

 معتقد باشد که خبر او حجت است، افطار کند، بعد معلوم شود مغرب نبوده است.
رب آنکه یقین یا اطمینان کند که مغرب شده و افطار کند، بعد معلوم شود مغهشتم: 

مانند آن به گمان اینکه مغرب شده افطار کند، بعد و نبوده است، ولی اگر در هوای ابری 
 معلوم شود مغرب نبوده، وجوب قضا در این صورت بنا بر احتیاط است.

اختیار فرو  آنکه از جهت تشنگی مضمضه کند، یعنی آب در دهان بگرداند و بینهم: 
و آب را فرو دهد، یا برای غیر جهت تشنگی رود، ولی اگر فراموش کند که روزه است 

اختیار  مثل مواردی که مضمضه در آنجاها مستحب است، مانند وضو مضمضه کند و بی
 فرو رود، قضا ندارد.

آنکه کسی از جهت اکراه یا اضطرار یا تقیه افطار کند، اگر مورد اکراه و تقیه، دهم: 
 ر آنها بنا بر احتیاط واجب.خوردن یا آشامیدن یا جماع باشد، و همچنین در غی

اختیار فرو رود، یا آب  اگر غیر آب چیز دیگری را در دهان ببرد و بیـ  1658مسأله 
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 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 

 هتر آن است که سه مرتبه آب دهان را بیرون بریزد.بخواهد آب دهان را فرو برد، ب
اختیار یا از روی فراموشی  اگر انسان بداند که به واسطه مضمضه، بیـ  1661مسأله 

شود، نباید مضمضه کند، و اگر در این صورت مضمضه کرد ولی آب  آب وارد گلویش می
 ـ قضا لزم است. بنا بر احتیاط واجب فرو نرفت ـ

اگر در ماه رمضان، بعد از تحقیق، برای او معلوم نشود که صبح شده ـ  1661مسأله 
 کند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده، قضا لزم نیست. و کاری که روزه را باطل می

تواند افطار کند، ولی  اگر انسان شک کند که مغرب شده یا نه، نمیـ  1662مسأله 
تواند کاری که روزه را باطل  ق هم میاگر شک کند که صبح شده یا نه، پیش از تحقی

 کند انجام دهد. می
 

 احکام روزه قضا

های وقتی را که دیوانه  اگر دیوانه عاقل شود، واجب نیست روزهـ  1663مسأله 
 بوده قضا نماید.

های وقتی را که کافر  روزه اگر کافر مسلمان شود، واجب نیستـ  1664مسأله 
های وقتی را  بوده قضا نماید، ولی اگر مسلمانی کافر شود و دوباره مسلمان گردد، روزه

 که کافر بوده باید قضا نماید.
ای که از انسان به واسطه مستی فوت شده، باید قضا نماید،  روزهـ  1665مسأله 

 خورده باشد. اگرچه چیزی را که به واسطه آن مست شده، برای معالجه
اگر برای عذری چند روز روزه نگیرد و بعد شک کند که چه وقت ـ  1666مسأله 

دهد روزه نگرفته قضا  عذر او برطرف شده، واجب نیست مقدار بیشتری را که احتمال می
داند پنجم رمضان از سفر  نماید، مثاًل کسی که پیش از ماه رمضان مسافرت کرده و نمی

اینکه مثاًل در آخرهای ماه رمضان مسافرت کرده و بعد از رمضان  برگشته یا ششم، و یا
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داند که بیست و پنجم رمضان مسافرت کرده یا بیست و ششم، در هر دو  برگشته و نمی
تواند مقدار کمتر یعنی پنج روز را قضا کند اگرچه احتیاط مستحب آن است  صورت می

 که مقدار بیشتر یعنی شش روز را قضا نماید.
اگر از چند ماه رمضان روزه قضا داشته باشد، قضای هرکدام را که ـ  1667 مسأله

اّول بگیرد مانعی ندارد، ولی اگر وقت قضای رمضان آخر تنگ باشد، مثاًل پنج روز از 
رمضان آخر قضا داشته باشد، و پنج روز هم به رمضان مانده باشد، بهتر آن است که اّول 

 قضای رمضان آخر را بگیرد.
اگر قضای روزه چند ماه رمضان بر او واجب باشد و در نیت معین ـ  1668 مسأله

گیرد قضای کدام ماه رمضان است، قضای آخرین سال حساب  ای را که می نکند روزه
 شود که کفاره تأخیر از او ساقط شود. نمی

تواند پیش از ظهر، روزه خود را باطل  در قضای روزه رمضان میـ  1669مسأله 
 ی اگر وقِت قضا تنگ باشد، بهتر آن است که باطل ننماید.نماید؛ ول

اگر قضای روزه میتی را گرفته باشد، بهتر آن است که بعد از ظهر ـ  1671مسأله 
 روزه را باطل نکند.

اگر به واسطه مرض یا حیض یا نفاس، روزه رمضان را نگیرد و پیش ـ  1671مسأله 
ها قضا  که نگرفته قضا کند بمیرد، آن روزه هایی را از گذشت زمانی که بتواند آن روزه

 ندارند.
اگر به واسطه مرضی، روزه رمضان را نگیرد و مرض او تا رمضان ـ  1672مسأله 

هایی را که نگرفته بر او واجب نیست، و باید برای هر  سال بعد طول بکشد، قضای روزه
مانند اینها به فقیر بدهد، گرم تقریبًا( طعام یعنی گندم یا جو یا نان و  432روز یک ُمد )

ولی اگر به واسطه عذر دیگری مثاًل برای مسافرت روزه نگرفته باشد و عذر او تا رمضان 
هایی را که نگرفته باید قضا کند، و احتیاط واجب آن است که برای  بعد باقی بماند، روزه

 هر روز یک ُمد طعام به فقیر بدهد.
رمضان را نگیرد و بعد از رمضان مرض  اگر به واسطه مرضی روزهـ  1673مسأله 
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او برطرف شود، ولی عذر دیگری پیدا کند که نتواند تا رمضان بعد قضای روزه را بگیرد، 
ـ برای هر روز یک ُمد  و بنا بر احتیاط واجب هایی را که نگرفته قضا نماید، ـ باید روزه

ز مرض عذر دیگری طعام نیز به فقیر بدهد. و همچنین است اگر در ماه رمضان غیر ا
داشته باشد و بعد از رمضان آن عذر برطرف شود و تا رمضان سال بعد به واسطه مرض 

 نتواند روزه بگیرد.
اگر در ماه رمضان به واسطه عذری روزه نگیرد، و بعد از رمضان ـ  1674مسأله 

ا کند و عذر او برطرف شود و تا رمضان آینده عمدًا قضای روزه را نگیرد، باید روزه را قض
 برای هر روز یک ُمد طعام هم به فقیر بدهد.

اگر در قضای روزه کوتاهی کند تا وقت تنگ شود و در تنگی وقت ـ  1675مسأله 
ـ برای هر روز یک ُمد طعام به فقیر  و بنا بر احتیاط عذر پیدا کند، باید قضا را بگیرد ـ

های  ته باشد که روزهبدهد، و همچنین است اگر بعد از برطرف شدن عذر تصمیم داش
 خود را قضا کند، ولی پیش از آنکه قضا نماید در تنگی وقت عذر پیدا کند.

اگر مرض انسان چند سال طول بکشد، بعد از آنکه خوب شد باید ـ  1676مسأله 
های پیش یک ُمد طعام به فقیر  قضای رمضان آخر را بگیرد، و برای هر روز از سال

 بدهد.
تواند  باید برای هر روز یک ُمد طعام به فقیر بدهد، می کسی کهـ  1677مسأله 

 کفاره چند روز را به یک فقیر بدهد.
اگر قضای روزه رمضان را چند سال تأخیر بیندازد، باید قضا را ـ  1678مسأله 

بگیرد و از جهت تأخیر در سال اّول برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد، و اما از 
 عدی چیزی بر او واجب نیست.جهت تأخیر چند سال ب

اگر روزه رمضان را عمدًا نگیرد، باید قضای آن را بجا آورد و برای ـ  1679مسأله 
هر روز دو ماه روزه بگیرد، یا به شصت فقیر طعام بدهد، یا یک بنده آزاد کند، و چنانچه 

روز یک ُمد  ـ برای هر بنا بر احتیاط لزم تا رمضان آینده قضای آن روزه را بجا نیاورد ـ
 طعام نیز کفاره بدهد.

اگر روزه رمضان را عمدًا نگیرد و در روز مکّرر جماع یا استمناء ـ  1681مسأله 
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کند  شود؛ و همچنین اگر چند مرتبه کار دیگری که روزه را باطل می نمی تکرارکند، کفاره 
 .انجام دهد، مثاًل چند مرتبه غذا بخورد یک کفاره کافی است

ـ باید قضای  بنا بر احتیاط لزم تر ـ بعد از مرگ پدر، پسر بزرگـ  1681مسأله 
( گفته شد بجا آورد، و 1442روزه ماه رمضان او را به تفصیلی که در نماز در مسأله )

گرم( طعام را به فقیری بدهد هرچند از مال میت اگر ورثه  432تواند بجای هر روز ) می
 راضی باشند.
از روزه رمضان، روزه واجب دیگری را مانند روزه نذر  اگر پدر غیرـ  1682مسأله 

 تر لزم نیست. نگرفته باشد، یا اجیر شده و نگرفته باشد، قضای آن بر پسر بزرگ
 

 احکام روزه مسافر

مسافری که باید نمازهای چهار رکعتی را در سفر دو رکعت بخواند، ـ  1683مسأله 
خواند مثل کسی که شغلش مسافرت،  ام مینباید روزه بگیرد. و مسافری که نمازش را تم

 یا سفر او سفر معصیت است، باید در سفر روزه بگیرد.
مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارد، ولی برای فرار از روزه ـ  1684مسأله 

مسافرت مکروه است. و همچنین است مطلق سفر در ماه رمضان مگر اینکه برای حج یا 
 عمره یا به جهت ضرورتی باشد.

اگر غیر روزه رمضان روزه معین دیگری بر انسان واجب باشد، ـ  1685سأله م
چنانچه به اجاره یا مانند آن واجب شده باشد، یا روز سّوم از روزهای اعتکاف باشد، 

تواند در آن روز مسافرت کند، و اگر در سفر باشد چنانچه ممکن است باید قصد کند  نمی
را روزه بگیرد؛ ولی اگر روزه آن روز به نذر واجب شده  که ده روز در جایی بماند و آن روز

باشد ظاهر آن است که سفر در آن روز جایز است و قصد اقامت واجب نیست، هرچند 
بهتر آن است که تا ناچار نشود مسافرت نکند و اگر در سفر است قصد اقامت نماید. ولی 

ـ مسافرت نرود و اگر در  بنا بر احتیاط واجب اگر به قسم یا عهد واجب شده باشد ـ
 سفر بود قصد اقامت کند.
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تواند  اگر نذر کند روزه مستحبی بگیرد و روز آن را معین نکند، نمیـ  1686مسأله 
آن را در سفر بجا آورد، ولی چنانچه نذر کند که روز معینی را در سفر روزه بگیرد، باید آن 

ا چه مسافر باشد یا نباشد، روزه را در سفر بجا آورد. و نیز اگر نذر کند روز معینی ر
 بگیرد، باید آن روز را اگرچه مسافر باشد روزه بگیرد.

تواند برای خواستن حاجت سه روز در مدینه طیبه روزه  مسافر میـ  1687مسأله 
مستحبی بگیرد، و احوط این است که آن سه روز روزهای چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه 

 باشد.
داند روزه مسافر باطل است، اگر در سفر روزه بگیرد و  یکسی که نمـ  1688مسأله 

اش  شود و اگر تا مغرب نفهمد، روزه اش باطل می در بین روز مسأله را بفهمد، روزه
 صحیح است.
اگر فراموش کند که مسافر است، یا فراموش کند که روزه مسافر ـ  1689مسأله 

 ـ باطل است. بر احتیاطبنا  باشد و در سفر روزه بگیرد، روزه او ـ باطل می
ـ روزه  بنا بر احتیاط دار بعد از ظهر مسافرت نماید، باید ـ اگر روزهـ  1691مسأله 

خود را تمام کند، و در این صورت قضای آن لزم نیست، و اگر پیش از ظهر مسافرت 
تواند آن روز را روزه بگیرد، خصوصًا اگر از شب نیت  ـ نمی بنا بر احتیاط واجب کند، ـ

سفر داشته باشد. ولی در هر صورت نباید پیش از رسیدن به حّد ترّخص چیزی را که 
 شود. کند انجام دهد، وگرنه کفاره بر او واجب می روزه را باطل می

اگر مسافر در ماه رمضان چه آنکه قبل از فجر در سفر بوده و چه ـ  1691مسأله 
جایی برسد که  وطنش برسد، یا به آنکه روزه بوده و سفر نماید، چنانچه پیش از ظهر به

بنا  کند انجام نداده ـ خواهد ده روز در آنجا بماند، چنانچه کاری که روزه را باطل می می
ـ باید آن روز روزه را بگیرد و در این صورت قضا ندارد. و اگر انجام داده، روزه  بر احتیاط

 آن روز بر او واجب نیست و باید آن را قضا کند.
جایی برسد که  اگر مسافر بعد از ظهر به وطنش برسد، یا بهـ  1692مسأله 

اش باطل است، و باید آن را قضا  ـ روزه بنا بر احتیاط خواهد ده روز در آنجا بماند ـ می
 کند.
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مسافر و کسی که از روزه گرفتن عذر دارد، مکروه است در روز ماه ـ  1693مسأله 
 .کاماًل خود را سیر کند رمضان جماع نماید، و در خوردن و آشامیدن

 
 کسانی که روزه بر آنها واجب نیست

تواند روزه بگیرد یا برای او مشّقت  کسی که به واسطه پیری نمیـ  1694مسأله 
گندم  دارد، روزه بر او واجب نیست، ولی در صورت دّوم باید برای هر روز یک ُمد طعام ـ

 ـ به فقیر بدهد. یا جو، یا نان و مانند اینها
کسی که به واسطه پیری روزه نگرفته، اگر بعد از ماه رمضان بتواند ـ  1695أله مس

 هایی را که نگرفته است بجا آورد. روزه بگیرد، احتیاط مستحب آن است که قضای روزه
تواند تشنگی را  شود و نمی اگر انسان مرضی دارد که زیاد تشنه میـ  1696مسأله 

روزه بر او واجب نیست، ولی در صورت دّوم باید برای تحمل کند یا برای او مشّقت دارد، 
هر روز یک ُمد طعام به فقیر بدهد، و چنانچه بعد بتواند روزه بگیرد، واجب نیست قضا 

 نماید.
زنی که زائیدن او نزدیک است و روزه برای خودش یا حملش ضرر ـ  1697مسأله 

د طعام به فقیر بدهد. و در هر دارد، روزه بر او واجب نیست، و باید برای هر روز یک مُ 
 هایی را که نگرفته باید قضا نماید. دو صورت روزه

چه مادر بچه، یا دایه  دهد و شیر او کم است ـ زنی که بچه شیر میـ  1698مسأله 
دهد ضرر  ای که شیر می اجرت شیر دهد، اگر روزه برای خودش یا بچه او باشد، یا بی

باید برای هر روز یک ُمد طعام به فقیر بدهد؛ و در هر ـ روزه بر او واجب نیست و  دارد
ـ این حکم  بنا بر احتیاط واجب هایی را که نگرفته باید قضا نماید، ولی ـ دو صورت روزه

اختصاص به موردی دارد که شیر دادن بچه منحصر به همین راه باشد، و اما اگر راه 
یر دادن او شرکت کنند، یا از شیر مثاًل چند زن در ش دیگری برای شیر دادن بچه باشد ـ

 ـ ثبوت این حکم محل اشکال است. دادن با شیشه و پستانک کمک بگیرد
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 راه ثابت شدن اّول ماه

 شود: اّول ماه به چهار چیز ثابت میـ  1699مسأله 
 آنکه خود انسان ماه را ببیند.اّول: 
ایم. و  ، بگویند ماه را دیدهشود ای که از گفته آنان یقین یا اطمینان پیدا می عّدهدّوم: 

همچنین است هر چیزی که به واسطه آن یقین پیدا شود، یا اطمینان از یک منشأ عقالئی 
 پیدا شود.

ایم، ولی اگر صفت ماه را بر خالف  دو مرد عادل بگویند که در شب ماه را دیدهسّوم: 
قین یا اطمینان به شود. و همچنین است اگر انسان ی یکدیگر بگویند، اّول ماه ثابت نمی

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 
ادعای رؤیت ماه را نکند، یا آنکه گروهی استهالل کنند و دو نفر عادل از میان آنان 

دعای رؤیت کنند، و دیگران رؤیت نکنند، حال آنکه دو نفر عادل دیگر در میان آنها ا
باشد که در دانستن جای هالل، و در تیزبینی مانند آن دو عادل اّول باشند و آسمان صاف 

چنین موارد اّول ماه به شهادت دو  باشد و مانع احتمالی از دیدن آن دو نباشد، در این
 شود. عادل ثابت نمی

سی روز از اّول ماه شعبان بگذرد که به واسطه آن اّول ماه رمضان ثابت چهارم: 
شود، و سی روز از اّول ماه رمضان بگذرد که به واسطه آن، اّول ماه شوال ثابت  می
 شود. می

شود، مگر اینکه از حکم او، یا  اّول ماه به حکم حاکم شرع ثابت نمیـ  1711مسأله 
 مینان به دیده شدن ماه حاصل شود.ثابت شدن ماه نزد او، اط

شود، مگر اینکه انسان از  اّول ماه با پیشگوئی منّجمین ثابت نمیـ  1711مسأله 
 گفته آنان یقین یا اطمینان پیدا کند.

شود که شب پیش،  بلند بودن ماه یا دیر غروب کردن آن، دلیل نمیـ  1712مسأله 
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شود که شب دّوم  داشته باشد دلیل نمی شب اّول ماه بوده است. و همچنین اگر ماه طوق
 باشد.

اگر ماه رمضان برای کسی ثابت نشود و روزه نگیرد، چنانچه بعد ـ  1713مسأله 
 ثابت شود که شب پیش اّول ماه بوده، باید روزه آن روز را قضا نماید.

اگر در شهری اّول ماه ثابت شود، در شهرهای دیگر که در افق با او ـ  1714مسأله 
شود، و مقصود از اّتحاد افق در اینجا آن است که اگر  باشند اّول ماه نیز ثابت می حد میمتّ 

شود، و این در  در شهر اّول ماه دیده شود در شهر دّوم اگر مانعی مانند ابر نباشد، دیده می
موردی اطمینان آور است که شهر دّوم اگر غرب شهر اّول است در خط عرض نزدیک به 

در شرق آن است به اضافه به نزدیکی در خط عرضی، تفاوت زیادی در  آن باشد و اگر
 خط طول نداشته باشند.

داند آخر رمضان است یا اّول شوال، باید  روزی را که انسان نمیـ  1715مسأله 
 روزه بگیرد، ولی اگر در اثناء روز بفهمد که اّول شوال است، باید افطار کند.

د به ماه رمضان یقین کند، باید به گمان عمل نماید، اگر زندانی نتوانـ  1716مسأله 
تر عمل نماید، و باید سعی  تواند به گمان ضعیف تر پیدا کند، نمی ولی اگر بتواند گمان قوی

ترین احتمال داشته باشد، و اگر هیچ راهی نبود از قرعه  و کوشش تمام در تحصیل قوی
حتمال شود، و اگر عمل به گمان به عنوان آخرین راه استفاده کند اگر موجب قوت ا

دهد ماه رمضان است روزه بگیرد، ولی  ممکن نباشد، باید یک ماهی را که احتمال می
باید آن ماه را در نظر داشته باشد، پس چنانچه بعد بر او معلوم شود که ماه رمضان پس از 

های  باید روزهآن بوده، چیزی بر او نیست، ولی اگر معلوم شود که قبل از ماه رمضان بوده 
 ماه رمضان را قضا نماید.

 
 های حرام و مکروه روزه

داند  روزه عید فطر و قربان حرام است و نیز روزی را که انسان نمیـ  1717مسأله 
 باشد. آخر شعبان است یا اّول رمضان، اگر به نیت اّول رمضان روزه بگیرد، حرام می
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اع شوهر منافات داشته باشد اگر روزه مستحبی زن با حق استمتـ  1718مسأله 
ای که واجب است ولی روز معینی ندارد مانند نذر غیر  حرام است، و همچنین روزه

ـ روزه باطل است و از نذر کفایت  بنا بر احتیاط واجب معین، و در این صورت ـ
ـ اگر شوهر او را از گرفتن روزه  بنا بر احتیاط واجب کند، و همچنین است ـ نمی

اجب غیر معین نهی نماید، اگرچه با حق او منافات نداشته باشد و احتیاط مستحبی یا و
 مستحب آن است که بدون اجازه او روزه مستحبی نگیرد.

ـ پدر و  ناشی از شفقت روزه مستحبی اولد، اگر اسباب اذیت ــ  1719مسأله 
 مادر شود حرام است.

مستحبی بگیرد، و در بین روز اگر فرزند بدون اجازه پدر یا مادر روزه ـ  1711مسأله 
پدر یا مادر او را نهی کند، چنانچه مخالفت او موجب اذیتش که ناشی از شفقت اوست 

 باشد باید افطار نماید.
توجهی ندارد، اگرچه دکتر  داند روزه برای او ضرر قابل کسی که میـ  1711مسأله 

ارد که روزه برایش ضرر بگوید ضرر دارد، باید روزه بگیرد، و کسی که یقین یا گمان د
 توجهی دارد، اگرچه دکتر بگوید ضرر ندارد، واجب نیست روزه بگیرد. قابل

اگر انسان یقین یا اطمینان داشته باشد که روزه برایش ضرر ـ  1712مسأله 
توجهی دارد، یا آن را احتمال بدهد، و از آن احتمال ترس برای او پیدا شود، چنانچه  قابل

عقال بجا باشد، واجب نیست روزه بگیرد، بلکه اگر آن ضرر موجب  احتمال او در نظر
هالکت یا نقص عضو شود روزه حرام است، و در غیر این صورت اگر رجاًء روزه بگیرد و 

 اش صحیح است. توجهی نداشته، روزه بعد معلوم شود ضرر قابل
گر روزه اش این است که روزه برای او ضرر ندارد، ا کسی که عقیدهـ  1713مسأله 

بنا بر احتیاط  توجهی داشته ـ بگیرد و بعد از مغرب بفهمد روزه برای او ضرر قابل
 ـ باید قضای آن را بجا آورد. واجب

های حرام دیگری هم هست که  هایی که گفته شد، روزه غیر از روزهـ  1714مسأله 
 های مفّصل گفته شده است. در کتاب
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که انسان شک دارد روز عرفه است یا  روزه روز عاشورا و روزیـ  1715مسأله 
 عید قربان مکروه است.

 
 های مستحب روزه

روزه تمام روزهای سال، غیر از روزهای حرام و مکروه که گفته ـ  1716مسأله 
شد، مستحب است. و برای بعضی از روزها بیشتر سفارش شده است که از آن جمله 

 است:
چهارشنبه اّولی که بعد از روز دهم ماه  پنجشنبه اّول و پنجشنبه آخر هر ماه، وـ  1

است، و اگر کسی آنها را بجا نیاورد، مستحب است قضا نماید، و چنانچه اصاًل نتواند 
دار به فقیر  نخود نقره سکه 12٫1روزه بگیرد، مستحب است برای هر روز یک ُمد طعام یا 

 دهد.
 سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر ماه.ـ  2
 و شعبان و بعضی از این دو ماه اگرچه یک روز باشد. تمام ماه رجبـ  3
 روز عید نوروز.ـ  4
 روز چهارم تا نهم شوال.ـ  5
 قعده. روز بیست و پنجم و بیست و نهم ذیـ  6
حجه )روز عرفه(، ولی اگر به واسطه ضعف روزه نتواند  روز اّول تا روز نهم ذیـ  7

 ه است.دعاهای روز عرفه را بخواند، روزه آن روز مکرو
 حجه(. ذی 18روز عید سعید غدیر )ـ  8
 حجه(. ذی 23روز مباهله )ـ  1

 روز اّول و سّوم و هفتم محّرم.ـ  11
 األول(. ربیع 14آله )  روز میالد مسعود پیغمبر اکرم صلی الله علیه وـ  11
 األولی. روز پانزدهم جمادیـ  12
 رجب(. 24) آله  روز مبعث حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وـ  13
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و اگر کسی روزه مستحبی بگیرد واجب نیست آن را به آخر برساند، بلکه اگر برادر 
مؤمنش او را به غذا دعوت کند مستحب است دعوت او را قبول کند، و در بین روز 

 اگرچه بعد از ظهر باشد افطار نماید.
 

 روزه را ی کهیمواردی که مستحب است انسان از کارها

 داری نمایدخود کند می باطل

ـ  اگرچه روزه نیستند برای پنج نفر مستحب است در ماه رمضان ــ  1717مسأله 
 کند خودداری نمایند: از کاری که روزه را باطل می

کند انجام داده باشد، و پیش از  مسافری که در سفر کاری که روزه را باطل میاّول: 
 بماند برسد.خواهد ده روز در آنجا  جایی که می ظهر به وطنش یا به

خواهد ده روز در آنجا بماند  جایی که می مسافری که بعد از ظهر به وطنش یا بهدّوم: 
 برسد.

مریضی که بعد از ظهر خوب شود، و همچنین است اگر پیش از ظهر خوب سّوم: 
کند انجام داده باشد. و اما چنانچه انجام نداده باشد  شود و کاری که روزه را باطل می

 ـ باید روزه بگیرد. تیاط واجببنا بر اح ـ
 زنی که در بین روز از خون حیض یا نفاس پاک شود.چهارم: 

کند انجام داده  کافری که مسلمان شود و قباًل کاری را که روزه را باطل میپنجم:  
 باشد.

دار نماز مغرب و عشا را پیش از افطار کردن  مستحب است روزهـ  1718مسأله 
تواند با حضور قلب  تظر اوست یا میل زیادی به غذا دارد که نمیبخواند، ولی اگر کسی من

نماز بخواند، بهتر است اّول افطار کند، ولی تا ممکن است نماز را در وقت فضیلت آن 
 بجا آورد.



 
 
 

 احکام اعتکاف
باشد که به واسطه نذر، عهد، قسم  اعتکاف از عبادات مستحب میـ  1719مسأله 

آن است که فرد در مسجد به قصد قربت،  یشود، و اعتکاف شرع مانند اینها واجب میو 
توّقف و اقامت کند و احتیاط مستحب آن است که اقامت به قصد انجام اعمال عبادی 

 مانند نماز یا دعا باشد.
برای اعتکاف وقت معّینی نیست و در هر زمانی در طول سال که ـ  1721مسأله 

بهترین وقت آن، ماه مبارک رمضان  روزه صحیح است، اعتکاف هم صحیح است و
 است و افضل دهه آخر ماه رمضان است.

حداقل زماِن اعتکاف، سه روز به ضمیمه دو شِب وسِط آن سه روز  ـ 1721مسأله 
باشد، و در کمتر از آن صحیح نیست ولی در زیاده حّدی ندارد، و داخل نمودن شب  می

ابراین اعتکاف بیشتر از سه روز جایز است اّول یا چهارم در نیت اعتکاف مانعی ندارد، بن
 و اگر فرد پنج روز کامل معتکف شد، روز ششم را باید معتکف بماند.

آغاز زمان اعتکاف، اذان صبح روز اّول است و انتهای آن بنا بر ـ  1722مسأله 
احتیاط واجب، تا اذان مغرب روز سّوم است و در محّقق شدن اعتکاف، سه روز تلفیقی 

تواند بعد از اذان صبح روِز اّول معتکف شود هرچند نقصان روز  ست یعنی فرد نمیکافی نی
اّول را از روز چهارم جبران نماید، مثل اینکه معتکف از اذان ظهر روز اّول تا اذان ظهر 

 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 
داشته باشد و اعتکاف را از آغاز تا پایان آن به قصد قربت با رعایت اخالص معتبر در آن 

 به جا آورد.

 تکاف حداقل سه روز باشد.مّدت اع چهارم:

اعتکاف سه روز است، و اعتکاف در کمتر از سه روز  حداقل مّدت  ـ 1725مسأله 
( 1721صحیح نیست و اما برای آن حداکثری نیست همچنان که توضیح آن در مسأله )

 گذشت.
 معتکف در ایام اعتکاف روزه باشد. پنجم:

ف، روزه باشد، بنابراین کسی که اعتکاف کننده باید در اّیام اعتکاـ  1726مسأله 
تواند روزه بگیرد مانند مسافری که قصد اقامه ده روز ندارد و مریض و زن حائض و  نمی

نفساء اعتکافش صحیح نیست، و در ایام اعتکاف لزم نیست که روزه مخصوص به 
ای باشد صحیح است حّتی روزه استیجاری، مستحبی و  اعتکاف باشد بلکه هر روزه

 کافی است. قضاء هم
در مّدت زمانی که معتکف روزه است یعنی از اذان صبح تا مغرِب ـ  1727مسأله 

گردد، بنابراین  کند، موجب بطالن اعتکاف نیز می هر روز، هر کاری که روزه را باطل می
 معتکف باید در هنگام روزه از ارتکاب عمدی مبطالت روزه خودداری نماید.

 نه یا در مسجد جامع باشد.اعتکاف در مساجد چهارگا ششم:
اعتکاف در مسجد الحرام یا مسجد الّنبی )صّلی الله علیه و آله( یا ـ  1728مسأله 

مسجد کوفه یا مسجد بصره صحیح است، همچنین اعتکاف در مسجد جامع هر شهر 
باشد مگر در زمانی که امامت آن مسجد اختصاص به فرد غیر عادل داشته  صحیح می

باشد، و مراد از مسجد  ـ اعتکاف صحیح نمی بنا بر احتیاط لزم نگام ـباشد که در این ه
جامع مسجدی است که اختصاص به محّله یا منطقه خاص یا گروه خاّصی نداشته باشد 
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های مختلف شهر باشد، و مشروعیت  وآمد مردم مناطق و محله و محّل اجتماع و رفت
لی آوردن آن به احتمال مطلوب اعتکاف در هیچ مسجدی غیر مسجد جامع ثابت نیست و

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:

است در یک مسجد انجام شود. بنابراین یک اعتکاف   لزم  اعتکافـ  1729مسأله 
هم باشند مگر به  به توان در دو مسجد انجام داد چه جدا از هم باشند یا متصل میرا ن

 ای به هم مّتصل باشند که عرفًا یک مسجد حساب شوند. گونه
 باشد.  اعتکاف با اذن کسی که اذن او شرعًا معتبر است هشتم:

نابراین باشد. ب  اعتکاف باید با اذن کسی که اذن او شرعًا معتبر استـ  1731مسأله 
زمانی که توّقِف زن در مسجد حرام باشد مثل موردی که زن بدون اجازه از منزل خارج 
شده باشد، اعتکاف باطل است، و در صورتی که توّقِف زن در مسجد، حرام نباشد ولی 
اعتکاف منافی با حق شوهر باشد، صّحت اعتکافش در صورتی که بدون اذن شوهرش 

ین در صورتی که اعتکاف موجب آزار و اذیت والدین باشد، محّل اشکال است. همچن
باشد و این اذیت، ناشی از شفقت و دلسوزی باشد، اذن فرزند از آنان لزم است و اگر 

 موجب اذیت آنان نباشد، احتیاط مستحب آن است که اجازه بگیرد.
 معتکف محّرمات اعتکاف را ترک نماید. نهم:

باشد، باید از محّرمات اعتکاف که در  می ف اعتکا  کسی که در حاِل ـ  1731مسأله 
کند، ولی وجوب اجتناب از  آید اجتناب نماید و ارتکاب آنها اعتکاف را باطل می ذیل می

 آنها در اعتکافی که واجِب معّین نیست، در غیر جماع، بنا بر احتیاط است:
 بوی خوش.ـ  1

 جماع و آمیزش با همسر.ـ  2
 از روی شهوت )بنا بر احتیاط واجب(.استمناء و لمس و بوسیدن ـ  3

 ممارات و مجادله کردن.ـ  4
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 خرید و فروش.ـ  5
چه از بوییدنش لّذت ببرد و  برای معتکف بوییدن عطریات مطلقًا ــ  1732مسأله 

ـ جایز نیست، و بوییدن گیاهان خوشبو در صورتی که از بوییدن آن لذت  چه لّذت نبرد
برد اشکال ندارد. همچنین معتکف  یدن آن لذت نمیبرد جایز نیست و اگر از بوی می
و تواند از مواد شوینده معّطر و خوشبو از جمله صابون مایع یا جامد، شامپو،  می

زنند  خمیردندان خوشبو استفاده نماید و در مساجدی که معموًل غیر معتکفین عطر می
نعی ندارد و لزم استشمام بوی عطر آنان جایز نیست، ولی احساس بوی عطر ظاهرًا ما

 نیست بینی خود را بگیرد.

جماع و آمیزش با همسر در حال اعتکاف جایز نیست هرچند ـ  1733مسأله 
 کند. موجب انزال و خروج منی نشود، و ارتکاب عمدی آن اعتکاف را باطل می

معتکف بنا بر احتیاط واجب، باید از استمناء )هرچند به صورت ـ  1734مسأله 
ت زن به لمس و بوسیدن به شهوت هم اجتناب کند، و نگاه کردن با حالل( و مباشر

شهوت به همسر در ایام اعتکاف مبطل اعتکاف نیست ولی احتیاط مستحب آن است که 
 در ایام اعتکاف از آن اجتناب شود.

در حال اعتکاف جدال بر سر مسائل دنیوی یا دینی در صورتی که ـ  1735مسأله 
ل و اظهار فضلیت و برتری باشد، حرام است اما اگر به قصد به قصد غلبه برطرف مقاب

اظهار حق و روشن شدن حقیقت و برطرف کردن خطا و اشتباه طرف مقابل باشد نه تنها 
 حرام نیست بلکه از بهترین عبادات است. بنابراین مالک، قصد و نیت معتکف است.

واجب، هر نوع داد  در حال اعتکاف خرید و فروش و بنا بر احتیاطـ  1736مسأله 
و ستدی مانند اجاره، مضاربه، معاوضه و... حرام است هرچند معامله انجام شده 

 صحیح است.

هرگاه معتکف برای تهیه مواد خوراکی یا آشامیدنی یا سایر حوائج ـ  1737مسأله 
اعتکاف ناچار به خرید و فروش شود و شخص غیر معتکفی که این کار را به وکالت 

نیابد و تهیه اجناس مذکور بدون خرید مثل هدیه یا قرض گرفتن امکان انجام دهد، 
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 نداشته باشد، در این صورت، خرید و فروش مانعی ندارد.

اگر معتکف محّرمات اعتکاف را عمدًا و با وجود اّطالع از حکم ـ  1738مسأله 
 شود. شرعی انجام دهد، اعتکافش باطل می

مات اعتکاف را سهوًا و از روی فراموشی اگر معتکف یکی از محّر ـ  1739مسأله 
 انجام دهد، مطلقًا مبطل اعتکاف نیست.

اگر معتکف یکی از محّرمات اعتکاف را به خاطر ندانستن مسأله ـ  1741مسأله 
شود و اگر جاهل قاصر  انجام داده، در صورتی که جاهل مقّصر بوده، اعتکافش باطل می

 دارد.بوده، اعتکافش صحیح است و حکم سهو را 

وسیله ارتکاب یکی از ُمفسداتی  اگر شخص معتکف اعتکافش را بهـ  1741مسأله 
که در مسائل پیش بیان شد، باطل کند، اگر اعتکاف واجِب معین باشد، بنا بر احتیاط 
واجب، باید اعتکاف را قضاء کند و اگر در اعتکاف واجِب غیر معین باشد مثل آنکه 

عّینی باشد نذر کند، واجب است که اعتکاف را دوباره از اعتکاف را بدون آنکه در وقت م
سر گیرد، و اگر در اعتکاف مستحب باشد و بعد از اتمام روز دّوم اعتکاف را باطل کند، 
بنا بر احتیاط وجوبی اعتکاف را قضاء کند و اگر قبل از اتمام روز دوم، اعتکاف مستحب 

 رد.را باطل کند، چیزی بر عهده او نیست و قضاء ندا

معتکف در مکان اعتکاف باقی بماند و از آن خارج نشود مگر در مواردی که  دهم:
 خروج شرعًا جایز است.

از مسجد بیرون رود، بیشتر از  معتکف در مواردی که جایز استـ  1742مسأله 
 .ماندبمسجد از زمانی که برای انجام آن امر لزم است، نباید خارج 

 
 خروج از محل اعتکاف

ای از آن نیست،  خروج از محّل اعتکاف برای ضروراتی که چارهـ  1743مسأله 
مثل توالت کردن، جایز است و خروج از مسجد برای غسل جنابت جایز بلکه واجب 

ای  است، همچنین خروج بانوان برای انجام غسل استحاضه جایز است. و زن مستحاضه
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را انجام ندهد، مضّر به های واجب خود  که غسل بر او واجب است در صورتی که غسل
 صّحت اعتکافش نیست.

خروج از محّل اعتکاف برای وضوی نماز واجِب اداء، جایز است ـ  1744مسأله 
هرچند وقت نماز داخل نشده باشد و خارج شدن برای وضوی نماز واجِب قضاء در 

 صورتی که وقت قضاء وسعت داشته باشد، محّل اشکال است.

ط برای وضو گرفتن در خود مسجد فراهم باشد فرد چنانچه شرایـ  1745مسأله 
 تواند به خارج از مسجد برای وضو گرفتن برود. معتکف نمی
اگر بر اعتکاف کننده غسل واجب شود، در صورتی که آن غسل از ـ  1746مسأله 

هایی است که انجام آن در مسجد، مانع داشته و جایز نباشد مثل غسل جنابت که  غسل
گردد، باید  مسجد با جنابت است یا موجب نجس شدن مسجد می مستلزم ماندن در

شود و در صورتی که غسل کردن در مسجد مانعی  وگرنه اعتکاف او باطل می  خارج شود
نداشته باشد مانند غسل مّس مّیت و امکان غسل نیز باشد، بنا بر احتیاط واجب، جایز 

 نیست از مسجد خارج شود.

های مستحبی مثل غسل جمعه  اعتکاف برای غسلخروج از محّل ـ  1747مسأله 
و همچنین برای وضوی مستحبی، محّل اشکال است. و به  «ُاّم داوود»یا غسل اعمال 

طور کّلی خارج شدن از مسجد برای امور راجحه )دارای رجحان( در غیر آنچه ضرورت 
نازه و آید، محّل اشکال و احتیاط است، ولی معتکف برای تشییع ج عرفی به حساب می

تواند  تجهیز مّیت مانند غسل و نماز و دفن مّیت و برای عیادت مریض و نماز جمعه می
 خارج شود. از محّل اعتکاف 

خروج فرد معتکف برای شرکت در نماز جماعتی که خارج از محّل ـ  1748مسأله 
مه شود، بنا بر احتیاط واجب، جایز نیست مگر فردی که در مکه مکّر  برگزار می اعتکاف 

تواند برای نماز جماعت یا فرادی از مسجد خارج شود و در  معتکف 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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 ست.تواند فرد غیر معتکفی را برای آوردن آن وسایل مأمور نماید، جایز نی فرضی که می

معتکف برای شرکت در امتحانات دبیرستان یا دانشگاه یا حوزه ـ  1751مسأله 
تواند از محل اعتکاف خارج شود ولی نباید مّدت  چنانچه ضرورت عرفی باشد می

که صورت اعتکاف از بین برود، مثاًل تا دو ساعت   ای گردد، به گونه خروجش طولنی 
 اشکال ندارد.

به خاطر کار ضروری از مسجد خارج شود ولی مّدت اگر معتکف ـ  1751مسأله 
ای که صورت اعتکاف از بین برود، اعتکافش باطل  گردد، به گونه خروجش طولنی 

 است، هرچند خروجش از روی اکراه یا اجبار یا اضطرار و یا فراموشی باشد.

از اگر معتکف از محّل اعتکاف عمدًا و اختیارًا و با وجود اّطالع ـ  1752مسأله 
حکم شرعی در غیر موارد ضروری و مجاز برای خروج، خارج گردد، اعتکافش باطل 

 شود. می

اگر معتکف از محّل اعتکاف به خاطر ندانستن مسأله و جهل به ـ  1753مسأله 
حکم شرعی در غیر موارد ضروری و مجاز برای خروج، خارج گردد، اعتکافش باطل 

 شود. می

ی فراموشی از مسجد خارج شود، اعتکاف باطل اگر معتکف از روـ  1754مسأله 
شود و اگر معتکف از روی اکراه و اجبار از مسجد خارج شود، اعتکافش باطل  می

بین برود   ای که صورت اعتکاف از شود مگر مّدت خروجش طولنی گردد، به گونه نمی
 شود. فرض، اعتکافش باطل می در این   که

ز محّل اعتکاف، واجب باشد مثل اداء اگر بر معتکف خروج اـ  1755مسأله 
بدهی و دینی که بر عهده او واجب است و سررسید آن فرا رسیده است و تمّکن از ادای 

کند یا اداء واجب دیگری که انجام آن متوّقف بر  آن را دارد و طلبکار هم آن را مطالبه می
ست اما اعتکافش خروج است ولی او خالف وظیفه رفتار نموده و خارج نشود، گناهکار ا

 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 نشستن زیر 
سایه در خارج از محّل اعتکاف، اگر قضاء حاجت و رفع نیاز متوّقف بر نشستن زیر 

د، اشکال ندارد و بنا بر احتیاط واجب، بعد از قضاء حاجت و رفع نیاز مطلقًا سایه باش
 ننشیند مگر ضرورت پیش آید.

تواند در بیرون مسجد زیر سایه راه برود هرچند احتیاط  معتکف میـ  1757مسأله 
 مستحب ترک آن است.

 ترین مسیر در هنگام خروج از محّل اعتکاف یا مراعات نزدیکـ  1758مسأله 
برگشت به محّل اعتکاف، بنا بر احتیاط واجب، لزم است مگر آنکه انتخاب مسیر دورتر 

 مستلزم توّقِف کمتر در خارج مسجد باشد که باید آن را انتخاب کند.
 

 مسائل متفرقه اعتکاف

تواند از آغاز هنگام نیِت اعتکاف در غیر اعتکاِف واجِب  انسان میـ  1759مسأله 
تواند با قرار  ر مشکلی پیش آمد اعتکاف را رها کند. بنابراین وی میمعین شرط کند که اگ

دادن این شرط، در وقت پیش آمدن مشکل و مانع، اعتکاف را رها کند و اشکالی هم 
ندارد حّتی در روز سّوم، اما اگر معتکف شرط کند بدون عارض شدن هیچ سببی بتواند 

شکال است. شایان ذکر است قرار اعتکاف را قطع نماید، صّحت چنین شرطی، محّل ا
دادن شرط مذکور )شرط رها کردن اعتکاف در اثنای آن( بعد از شروع اعتکاف یا قبل از 

 شروع آن صحیح نیست بلکه باید همزمان و مقارن با نیت اعتکاف باشد.
در اعتکاف، بلوغ شرط نیست و اعتکاِف بچه ممّیز هم صحیح ـ  1761مسأله 

 است.

کننده بر فرش غصبی بنشیند و از غصبی بودن فرش،   اعتکاف  راگـ  1761مسأله 
گاه باشد، معصیت کرده است ولی اعتکافش باطل نمی شود و اگر کسی به مکانی  آ

سبقت گرفته و جا گرفته باشد و اعتکاف کننده، آن مکان را از او بدون رضایت بگیرد 
 هرچند گناهکار است ولی اعتکافش صحیح است.
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اگر در موقع نیت اعتکاِف واجب، شرط رجوع )شرط رها نمودن ـ  1762مسأله 
( گذشت، چنانچه یکی 143۴اعتکاف در اثنای آن( کرده باشد که تفصیل آن در مسأله )

 کدام لزم نیست. از محّرمات را انجام دهد، قضاء اعتکاف و از سر گرفتن آن، هیچ

روز دّوم اعتکاف، اتمام   اگر زنی که معتکف شده است بعد ازـ  1763مسأله 
حائض شود واجب است فورًا از مسجد خارج شود و قضاء اعتکاف بر او بنا بر احتیاط 

باشد، مگر آنکه در ابتدای اعتکاف شرط رجوع )شرط رها نمودن  واجب لزم می
 ( گذشت.143۴اعتکاف در اثنای آن( کرده باشد که تفصیل آن در مسأله )

واجب فوری نیست ولی نباید قضاء آن را به قضاء اعتکاف واجب، ـ  1764مسأله 
انگاری در اداء واجب حساب شود و احتیاط مستحب است  حّدی تأخیر اندازد که سهل

 که فورًا قضاء کند.

اگر در اثناء اعتکافی که به سبب نذر یا قسم یا عهد یا سپری شدن ـ  1765مسأله 
تر( قضاء  ّی او )پسر بزرگدو روز اّول اعتکاف، واجب شده است، معتکف بمیرد بر ول

اعتکاف، واجب نیست هرچند احتیاط مستحب آن است که اعتکاف متوّفی را قضاء 
کند. البّته چنانچه معتکف در این مورد وصّیت نموده است که از ثلث مالش فردی را 

 اجیر کنند تا برای او اعتکاف انجام دهد، باید مطابق با وصّیت عمل شود.

عتکف اعتکاف واجب را با جماع و آمیزش عمدًا باطل کند، اگر مـ  1766مسأله 
شود و در سایر محّرمات، کّفاره ندارد هرچند  چه در روز باشد یا شب، کّفاره واجب می

 احتیاط مستحب است که کّفاره بدهد.

کّفاره بطالن اعتکاف، همانند کّفاره ماه مبارک رمضان است که فرد مخیر است و 
رد یا شصت فقیر را طعام بدهد، هرچند احتیاط استحبابی مراعات شصت روز را روزه بگی

 کّفاره مرّتبه است یعنی شصت روز روزه بگیرد و اگر نتوانست شصت فقیر را طعام دهد.

عدول از اعتکاف به اعتکاف دیگر جایز نیست، چه هر دو واجب ـ  1767مسأله 
د واجب کرده باشد، یا هر دو باشند مثل آنکه یکی را به نذر و دیگری را به قسم بر خو

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.هارم: چ
 آید. ـ به دست می یعنی فرو رفتن در دریا جواهری که به واسطه غواصی ـپنجم: 
 غنیمت جنگ.ششم: 
 بنا بر مشهور زمینی که کافر ذّمی از مسلمان بخرد.هفتم: 

 و احکام اینها مفصل گفته خواهد شد.
 موارد خمس

 ـ منفعت کسب 1
های دیگر مالی به دست  ز تجارت یا صنعت، یا کسبهرگاه انسان اـ  1769مسأله 

آورد، اگرچه مثاًل نماز و روزه میتی را بجا آورده و از اجرت آن مالی تهیه کند، چنانچه از 
ـ آن را به  یعنی یک پنجم اش زیاد بیاید، باید خمس ـ مخارج سال خود او و عیالت

 شود بدهد. دستوری که بعدًا گفته می
بجز مواردی که در مسائل  ر از غیر کسب مالی به دست آورد ـاگـ  1771مسأله 

ـ مثاًل چیزی به او ببخشند، چنانچه از مخارج سالش زیاد بیاید،  شود بعد استثنا می
 خمس آن را باید بدهد.

گیرد، و مالی را که مرد عوض طالق خلع  مهری را که زن میـ  1771مسأله 
شود، خمس ندارد. و همچنین است ارثی که  یای که دریافت م گیرد، و همچنین دیه می
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رسد. ولی اگر مسلمانی که شیعه است  بر اساس قواعد معتبر در باب ارث به انسان می
شود  به او به ارث برسد، آن مال از فواید محسوب می (1)مالی به غیر این راه مانند تعصیب

ع آن را نداشته و از غیر و خمس آن را باید بدهد، و همچنین اگر ارثی به او برسد که توق
ـ آن است که خمس آن ارث را اگر از مخارج سالش  احتیاط واجب پدر و پسر باشد، ـ

 زیاد بیاید، بدهد.
اگر مالی به ارث به او برسد و بداند کسی که این مال از او به ارث ـ  1772مسأله 

آن مال خمس رسیده خمس آن را نداده، باید خمس آن را بدهد، و همچنین اگر در خود 
نباشد و وارث بداند کسی که آن مال از او به ارث رسیده، خمس بدهکار است، باید 
خمس را از مال او بدهد، ولی در هر دو صورت اگر کسی که مال از او به ارث رسیده به 

داده، لزم نیست وارث خمس واجب بر او  دادن خمس عقیده نداشته، یا آنکه خمس نمی
 را بپردازد.

اگر به واسطه قناعت کردن، چیزی از مخارج سال انسان زیاد ـ  1773مسأله 
 بیاید، باید خمس آن را بدهد.

دهد، باید خمس تمام مالی  کسی که دیگری تمام مخارج او را میـ  1774مسأله 
 آورد را بدهد. که به دست می

چنانچه اگر ملکی را بر افراد معینی مثاًل بر اولد خود وقف نماید، ـ  1775مسأله 
در آن ملک زراعت و درختکاری کنند و از آن چیزی به دست آورند و از مخارج سال آنان 
زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهند، و همچنین اگر طور دیگری هم از آن ملک نفع ببرند، 

 آید بدهند. مثاًل اجاره آن را بگیرند، باید خمس مقداری را که از مخارج سالشان زیاد می
اگر مالی را که فقیر بابت صدقه واجب، مانند کفارات ورد مظالم یا ـ  1776مسأله 

اند منفعتی ببرد، مثاًل  مستحبی گرفته از مخارج سالش زیاد بیاید، یا از مالی که به او داده
بنا بر  ای به دست آورد و از مخارج سالش زیاد بیاید ـ اند میوه از درختی که به او داده

خمس آن را بدهد. ولی اگر مالی را از بابت خمس یا زکات از روی  ـ باید احتیاط واجب
                                                 

 .نزد شیعه صحیح نیست وأهل سّنت، که در باب ارث بیان شده،  نزد ی استله رایجأمس(1)
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استحقاق به او داده باشند لزم نیست خمس خود آن را بدهد، ولی منافع آن اگر از 
 مخارج سال زیاد بیاید خمس دارد.

اگر با عین پوِل خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده ـ  1777مسأله 
خرم، چنانچه فروشنده مسلمان اثناعشری باشد معامله  ین پول میبگوید این جنس را به ا

نسبت به جمیع مال صحیح است، و به جنسی که به این پول خریده است خمس تعلق 
 گیرد، و احتیاجی به اجازه و امضاء حاکم شرع نیست. می

اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده ـ  1778مسأله 
ای که کرده صحیح است، و خمس پولی را که به فروشنده داده به صاحبان  د، معاملهبده

 باشد. خمس مدیون می
اگر مسلمان اثناعشری مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، ـ  1779مسأله 

 خمس آن به عهده فروشنده است، و بر خریدار چیزی نیست.
به مسلمان اثناعشری ببخشد، اگر چیزی را که خمس آن داده نشده ـ  1781مسأله 

 خمس آن به عهده خود بخشنده است، و چیزی بر این شخص نیست.
اگر از کافر یا کسی که به دادن خمس عقیده ندارد، یا خمس ـ  1781مسأله 

 دهد، مالی به دست انسان آید، واجب نیست خمس آن را بدهد. نمی
اینها از وقتی که شروع  تاجر و کاسب و صنعتگر و کارمند و مانندـ  1782مسأله 

کنند یک سال که بگذرد، باید خمس آنچه را که از خرج سالشان زیاد  به کاسبی و کار می
آید بدهند، و همچنین است منبری و امثال او هرچند درآمد او در مواقع خاصی از  می

سال باشد اگر معظم مخارج سال را کفاف دهد، و کسی که شغلی ندارد که از آن مخارج 
کند، یا اتفاقًا سودی به دست  دگی را تحصیل کند، و از کمک دولت یا مردم استفاده میزن

آورد، بعد از آنکه یک سال از موقعی که فایده برده بگذرد، باید خمس مقداری را که  می
 تواند سال جداگانه حساب کند. از خرج سالش زیاد آمده بدهد، پس برای هر منفعت می

تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش آید خمس  انسان میـ  1783مسأله 
آن را بدهد، و جایزاست دادن خمس را تا آخر سال تأخیر بیندازد، ولی اگر بداند تا آخر 
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ـ باید فورًا خمس آن را بدهد. و اگر  بنا بر احتیاط واجب کند ـ سال به آن نیاز پیدا نمی
 رد.برای دادن خمس، سال شمسی قرار دهد، مانعی ندا

اگر منفعتی بدست آورد و در بین سال بمیرد، باید مخارج تا موقع ـ  1784مسأله 
 مرگش را از آن منفعت کسر کنند، و خمس باقیمانده را فورًا بدهند.

اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بال رود و آن را نفروشد و ـ  1785مسأله 
 که بال رفته بر او واجب نیست.در بین همان سال قیمتش پائین آید، خمس مقداری 

اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بال رود و به امید اینکه ـ  1786مسأله 
قیمت آن بالتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمتش پائین آید، خمس 

 ـ بر او واجب است. بنا بر احتیاط مقداری که بال رفته ـ
التجارة، مالی را به خریدن یا مانند آن تهیه کرده باشد و  مالاگر غیر ـ  1787مسأله 

خمسش را داده باشد، چنانچه قیمتش بال رود، اگر آن را بفروشد، خمس مقداری را که 
بر قیمتش اضافه شده، و از مخارج سال زیاد آمده باید بدهد. و همچنین اگر مثاًل درختی 

دارند چاق شود، باید خمس  از گوشت نگه می میوه بیاورد، یا گوسفندی که برای استفاده
 آن زیادی را بدهد.

اگـر باغی احداث کند با پولی که خمس آن را داده است، یا خمس ـ  1788مسأله 
به آن تعلق نگرفته است، برای آنکه بعد از بال رفتن قیمتش بفروشد، باید خمس میوه و 

های خشکی که قابل  اند و شاخه شتهروید، یا آن را کا هایی که می ها و نهال نمو درخت
بریدن و استفاده است و زیادی قیمت باغ را بدهد، ولی اگر قصدش این باشد که میوه آن 

ها را فروخته و از قیمتش استفاده کند، خمس زیادی قیمت واجب نیست، و  درخت
 مابقی خمس دارد.

اید هر سال خمس اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را بکارد، بـ  1789مسأله  
برند، اگر از مخارج  های آن که معموًل هر سال می زیادی آنها را بدهد؛ و همچنین شاخه

 سال او زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.
کسی که چند رشته تجارت دارد مثاًل با سرمایه خود مقداری شکر و ـ  1791مسأله 



 327  ...................................................................................................  موارد خمس/  احکام خمس

شئون تجارت مانند خرج و دخل،  ها در مقداری برنج خریده است، چنانچه همه آن رشته
و حساب صندوق و سود و زیان، یکی باشند، باید خمس آنچه را که در آخر سال از 

آید بدهد، و چنانچه از یک رشته نفع ببرد و از رشته دیگر ضرر کند،  مخارج او زیاد می
 تواند ضرر یک رشته را به نفع رشته دیگر تدارک نماید. ولی اگر دو رشته مختلف می

کند، یا یک رشته است، و حساب دخل و خرج  کسب دارد، مثاًل تجارت و زراعت می
شود ضرر یک  ـ نمی بنا بر احتیاط وجوبی آنها از هم جدا است، در این دو صورت ـ

 رشته را به نفع رشته دیگر تدارک نمود.
لی کند، مانند دلّ  هایی را که انسان برای بدست آوردن فایده می خرجـ  1791مسأله 

تواند از منفعت،  شود، می و حّمالی، و همچنین نقصی که بر آلت و وسایل او وارد می
 کسر نماید و نسبت به آن مقدار، خمس لزم نیست.

آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراک و پوشاک و ـ  1792مسأله 
رساند، در  اینها میاثاثیه و خرید منزل، و عروسی پسر، و جهیزیه دختر و زیارت و مانند 

 صورتی که از شأن او زیاد نباشد، خمس ندارد.
رساند، جزء مخارج  مالی را که انسان به مصرف نذر و کّفاره میـ  1793مسأله 

دهد در صورتی که از شأن  بخشد، یا جایزه می سالیانه است. و نیز مالی را که به کسی می
 د.شو او زیاد نباشد، از مخارج سالیانه حـساب می

های  اگر متعارف چنین باشد که انسان جهیزیه دخترش را در سالـ  1794مسأله 
متعدد تدریجًا تهیه کند، و تهیه نکردن جهیزیه منافی شأنش باشد هرچند از جهت اینکه 
نتواند در وقتش تهیه کند، اگر در بین سال از منافع آن سال مقداری جهیزیه بخرد که از 

تهیه آن مقدار در یک سال جزء مصارف سالیانه متعارف او  شأنش زیاد نباشد، و عرفاً 
شمرده شود، خمس آن را لزم نیست بدهد، و اگر از شأنش زیاد باشد، یا از منافع آن 

 سال در سال بعد جهیزیه تهیه نماید، باید خمس آن را بدهد.
کند، از مخارج  های دیگر می مالی را که خرج سفر حج و زیارتـ  1795مسأله 

شود که در آن سال خرج کرده، و اگر سفر او تا مقداری از سال بعد طول  الی حساب میس
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 کند باید خمس آن را بدهد. بکشد، آنچه در سال بعد خرج می
ای برده، اگر مال  کسی که از کسب و تجارت یا غیر آنها فایدهـ  1796مسأله 

ود را فقط از تواند مخارج سال خ دیگری هم دارد که خمس آن واجب نیست، می
 اش حساب کند. فایده

ای که برای مصرف سالش از منافعش خریده، اگر در آخر  آذوقهـ  1797مسأله 
سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد، و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد، در صورتی 

 که قیمتش از وقتی که خریده زیاد شده باشد، باید قیمت آخر سال را حساب کند.
ای برای منزل بخرد، اگر  اگر از منافع، پیش از دادن خمس اثاثیهـ  1798 مسأله

احتیاجش پس از سال منفعت برطرف شد، لزم نیست خمس آن را بدهد، و همچنین اگر 
در میان سال احتیاجش برطرف شد، ولی آن چیز از چیزهایی باشد که معموًل برای 

زمستانی و تابستانی، خمس ندارد، و در های  شود، مانند لباس های بعد گذاشته می سال
گونه چیزها اگر در بین سال احتیاجش از آن برطرف شد، احتیاط واجب آن است  غیر این

که خمس آن را بدهد، و زیورآلت زنانه در صورتی که وقت زینت کردن زن با آنها گذشته 
 باشد، نیز خمس ندارد.

تواند، مخارج آن سال را از  اگر در یک سال منفعتی نبرد، نمیـ  1799مسأله 
 برد، کسر نماید. منفعتی که در سال بعد می

اگر در اّول سال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج کند، و پیش از تمام ـ  1811مسأله 
تواند مقداری را که از سرمایه برداشته از منافع کسر  شدن سال منفعتی به دستش آید، می

 کند.
تواند  سرمایه در تجارت و مانند آن از بین برود، میاگر مقداری از ـ  1811مسأله 

 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  1812مسأله 

تهیه نماید و تواند در بین سال از منافعش آن را  سال به آن چیز احتیاج داشته باشد، می
 خمس ندارد.
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اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض کند، ـ  1813مسأله 
های بعد مقدار قرض خود را کسر نماید و خمس آن را ندهد، ولی  تواند از منافع سال نمی

اگر در اثناء سال برای مخارج خود قرض کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد، 
تواند  قدار قرض خود را از آن منفعت کسر نماید. و همچنین در صورت اّول میتواند م می

 گیرد. قرض خود را از ارباح اثناء سال اداء نماید، و به آن مقدار خمس تعلق نمی
اگر برای زیاد کردن مال، یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد، ـ  1814مسأله 

ت خمس آن قرض را ادا نماید، باید پس از قرض کند، اگر از منافع سالش بدون پرداخ
رسیدن سال خمس آن عین را بپردازد مگر اینکه مالی را که قرض کرده، و یا چیزی را که 

 با قرض خریده در عرض سال از بین برود.
تواند خمس چیزهایی که خمس بر آنها واجب شده است  انسان میـ  1815مسأله 

مت خمسی که واجب شده است، پول خمس داده از همان چیزها بدهد، یا به مقدار قی
شده بدهد، و اما اگر جنس دیگری که خمس در آن واجب نشده بخواهد بدهد، محل 

 اشکال است، مگر آنکه با اجازه حاکم شرع باشد.
کسی که خمس به مال او تعّلق گرفت و سال بر آن گذشت، تا ـ  1816مسأله 

 ل تصرف کند.تواند در آن ما خمس آن را نداده است نمی
تواند آن را به ذّمه بگیرد، یعنی  کسی که خمس بدهکار است نمیـ  1817مسأله 

خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف کند، و چنانچه تصرف کند و آن 
 مال تلف شود، باید خمس آن را بدهد.

و  کسی که خمس بدهکار است، اگر با حاکم شرع دستگردان کندـ  1818مسأله 
تواند در تمام مال تصرف نماید، و بعد از دستگردان، منافعی  خمس را به ذّمه بگیرد، می

آید مال خود اوست، و باید به تدریج بدهی خود را بپردازد به نحوی  که از آن بدست می
 که مسامحه نباشد.

کسی که با دیگری شریک است، اگر خمس منافع خود را بدهد و ـ  1819مسأله 
دهد، و در سال بعد از مالی که خمسش را نداده برای سرمایه شرکت بگذارد، شریک او ن
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ـ در مال مشترک اشکالی  با فرض اینکه شیعه اثناعشری است تصرف شخص اّول ـ
 ندارد.

اگر برای بچه صغیر منافعی بدست آید هرچند از هدایا باشد اگر در ـ  1811مسأله 
گیرد، و بر ولی صغیر واجب  ه آن تعلق میاثناء سال در مؤونه او مصرف نشود، خمس ب

است که خمس آن را بدهد، و چنانچه نداد، بر صغیر پس از بلوغ واجب است که خود 
 خمس آن را بدهد.

کسی که مالی از دیگری بدست آورد و شک نماید خمس آن را داده ـ  1811مسأله 
ه باشد که خمس آن را تواند در آن مال تصرف نماید، بلکه اگر یقین هم داشت یا نه، می

تواند در آن تصرف  نداده اگر او خمس بده نباشد، و گیرنده مسلمان اثناعشری باشد، می
 نماید.

اگر کسی از منافع کسب خود در اثناء سال چیزی بخرد که از لوازم ـ  1812مسأله 
اش حساب نشود، واجب است بعد از تمامی سال، خمس آن را بدهد،  و مخارج سالیانه

انچه خمس آن را نداد و قیمت آن چیز بال رفت، لزم است خمس مقداری را که آن و چن
 چیز فعاًل ارزش دارد بدهد.

اگر کسی چیزی را بخرد و از پول خمس نداده که سال بر آن گذشته ـ  1813مسأله 
قیمت آن را بپردازد و قیمت آن بال رود، چنانچه آن را برای آن نخریده که قیمتش بال 

و بفروشد، مثاًل زمینی را برای زراعت خریده است، باید خمس قیمتی را که پرداخته رود 
است بدهد، و اگر مثاًل پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته این ملک را با 

 خرم، باید خمس مقداری را که آن ملک فعاًل ارزش دارد بدهد. این پول می
یف، یا برای مدتی مثاًل چند سالی خمس نداده، کسی که از اّول تکلـ  1814مسأله 

اگر از منافع کسب در بین سال چیزی که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از اّول 
کاسبی او، و اگر کاسب نباشد یک سال از وقت منفعت بردن گذشته، باید خمس آن را 

طابق شأن خود بدهد، و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد م
خریده، پس اگر بداند در بین سالی که در آن سال فایده برده با فایده همان سال آنها را 
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خریده، و در همان سال از آن استفاده کرده است، لزم نیست خمس آنها را بدهد، و اگر 
ـ باید با حاکم شرع به نسبت احتمال مصالحه کند، یعنی  بنا بر احتیاط واجب نداند ـ

 % آن را خمس بدهد.32% احتمال بدهد که خمس در آن واجب باشد 32مثاًل اگر 
 

 ـ معدن 2
سنگ، فیروزه،  معدن مثل طال، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغالـ  1815مسأله 

باشد،  های دیگر از انفال است، یعنی مال امام علیه السالم می عقیق، زاج، نمک و معدن
تواند  اج نماید، در صورتی که شرعًا مانعی نباشد میولی اگر کسی چیزی از آن را استخر

 آن را برای خود تملک کند، و چنانچه به مقدار نصاب باشد، باید خمس آن را بدهد.
مثقال معمولی طالی مسکوک است، یعنی اگر  «13»نصاب معدن ـ  1816مسأله 

 «13»ن، به قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده پس از کم کردن هزینه بیرون آورد
سازی، از آن  مثقال معمولی طالی مسکوک برسد، مخارج بعدی آن از قبیل هزینه خالص

 شود، و خمس باقی را بدهد. کسر می
مثقال  «13»چیزی که از معدن بیرون آورده، چنانچه قیمت آن به ـ  1817مسأله 

های  طالی مسکوک نرسد، خمس آن در صورتی لزم است که به تنهائی، یا با منفعت
 دیگر او از مخارج سالش زیاد بیاید.

ـ حکم معدن بر آنها جاری است،  بنا بر احتیاط لزم گچ و آهک ــ  1818مسأله 
 پس اگر به حد نصاب برسند، باید خمس آنها را بدون اخراج مؤونه سال بدهد.

آورد، باید خمس آن را بدهد،  کسی که از معدن چیزی بدست میـ  1819مسأله 
روی زمین باشد یا زیر آن، چه در زمینی باشد که ملک او است، یا در جایی چه معدن 

 باشد که مالک ندارد.
مثقال  «13»اگر نداند قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده به ـ  1821مسأله 

رسد یا نه، احتیاط لزم آن است که چنانچه ممکن است به وزن  طالی مسکوک می
 آن را معلوم کند، و اگر ممکن نبود خمس بر او واجب نیست. کردن، یا از راه دیگر قیمت
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مثقال  «13»اگر چند نفر چیزی بیرون آورند، چنانچه قیمت آن به ـ  1821مسأله 
 طالی مسکوک برسد، ولی سهم هرکدام آنها این مقدار نباشد، ُخمس ندارد.

ا کندن اگر معدنی را که در زیر زمین دیگری است بدون اجازه بـ  1822مسأله 
ملک  آید، مال صاحب اند که آنچه از آن بدست می زمین او بیرون آورد، مشهور فرموده

است، ولی این مطلب خالی از اشکال نیست، و احتیاط آن است که با هم مصالحه کنند، 
 و چنانچه به مصالحه راضی نشوند به حاکم شرع مراجعه نمایند تا نزاع را فیصله دهد.

 
 ـ گنج 3

شده و از دسترس افراد خارج شده  گنج مالی است منقول که مخفیـ  1823مسأله 
 است، و در زمین یا درخت، یا کوه یا دیوار پنهان باشد، و بودن آن در آنجا معمول نباشد.

اگر انسان در زمینی که ملک کسی نیست، یا موات است و خود او ـ  1824مسأله 
اند آن را برای خود بردارد، ولی باید تو با احیاء مالک شده است گنجی پیدا کند، می

 خمس آن را بدهد.
مثقال طالی  «13»مثقال نقره مسکوک و یا  «123»نصاب گنج ـ  1825مسأله 

آورد، مساوی با قیمت  مسکوک است، یعنی اگر قیمت چیزی را که از گنج بدست می
 یکی از این دو باشد، خمس در آن واجب است.

ه از دیگری خریده، یا با اجاره و مانند آن تصرف اگر در زمینی کـ  1826مسأله 
کرده است گنجی پیدا کند که شرعًا متعلق به مسلمان، یا ذمی نباشد، یا اگر باشد مربوط 

های بسیار قدیم باشد، که این قدمت موجب عدم احراز وجود وارثی برای او  به زمان
آن را بدهد. و اگر احتمال تواند آن گنج را برای خود بردارد، ولی باید خمس  بشود می

عقالئی دهد که مال مالک قبلی است، در صورتی که بر زمین و همچنین بر گنج یا جای 
آن به تبعیت زمین دست داشته است، باید به او اطالع دهد، پس اگر آن را ادعا کند باید 
 تحویل دهد، و اگر ادعا نکند، به کسی که پیش از او مالک زمین بوده و بر آن دست

اند و  داشته اطالع دهد، و به همین ترتیب به تمام کسانی که پیش از او مالک زمین بوده
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کدام آن را ادعا نکنند و نداند که تعلق به  اند، خبر دهد، و اگر هیچ بر آن دست داشته
تواند آن را برای خود بردارد، ولی باید خمس آن را  مسلمان یا ذمی غیر قدیم دارد، می

 بدهد.
اگر در یک زمان در جاهای متعددی گنج پیدا کند که قیمت آنها ـ  1827مسأله 

مثقال طال باشد، باید خمس آن را بدهـد. ولی اگر « 13»مثقال نقره یا « 123»روی هم 
های مختلف گنج پیدا کند، پس اگر فاصله زیاد نباشد قیمت همه آنها روی هم  در زمان

 شود. هرکدام جداگانه محاسبه می باید محاسبه شود، و اگر فاصله زیاد باشد
مثقال نقره یا « 123»اگر دو نفر گنجی پیدا کنند که قیمت آن به ـ  1828مسأله 

مثقال طال برسد، ولی سهم هر یک از آنان به این مقدار نباشد، لزم نیست خمس « 13»
 آن را بدهند.
نانچه اگر کسی حیوانی را بخرد و در شکمش مالی پیدا کند، چـ  1829مسأله 

احتمال دهد که مال فروشنده یا صاحب قبلی آن باشد و آنها بر حیوان و آنچه در شکمش 
اند، باید به آنها اطالع دهد، پس اگر مالکی برای آن نشناسد  پیدا شده دست داشته

ـ  بنا بر احتیاط واجب چنانچه به مقدار نصاب گنج باشد باید خمس آن را بدهد، بلکه ـ
باید خمس آن را بدهد و مابقی ملک اوست؛ و این حکم در ماهی و  اگر کمتر باشد نیز

مانند آن هم جاری است در صورتی که در محل خاصی پرورش داده شود و کسی متکفل 
ای گرفته شده باشد، اطالع دادن به کسی  غذای او باشد. و اما اگر از دریا یا رودخانه

 لزم نیست.
 

 ـ مال حالل مخلوط به حرام 4
طوری مخلوط شود که انسان نتواند  اگر مال حالل با مال حرام بهـ  1831مسأله 

کدام معلوم نباشد، و  آنها را از یکدیگر تشخیص دهد، و صاحب مال حرام و مقدار آن هیچ
و  شود ـ نداند که مقدار حرام کمتر از خمس است یا زیادتر، با دادن خمس آن حالل می

 باشد بدهد. که مستحق خمس و رد مظالم می ـ باید به کسی بنا بر احتیاط واجب
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چه  اگر مال حالل با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را ــ  1831مسأله 
ـ بداند ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیت  کمتر چه بیشتر از خمس باشد

 .صاحبش صدقه بدهد، و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد
اگر مال حالل با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ـ  1832مسأله 

ولی صاحبش را بشناسد، چنانچه نتوانند یکدیگر را راضی نمایند، باید مقداری را که 
حالل و  یقین دارد مال آن شخص است به او بدهد، بلکه اگر در مخلوط شدن دو مال ـ

ـ مقدار بیشتری را که احتمال  بنا بر احتیاط د باید ــ با یکدیگر خودش مقصر باش حرام
 دهد مال اوست نیز به او بدهد. می

اگر خمس مال حالل مخلوط به حرام را بدهد، و بعد بفهمد که ـ  1833مسأله 
داند از خمس بیشتر بوده، از  مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، باید مقداری را که می

 طرف صاحب آن، صدقه بدهد.
اگر خمس مال حالل مخلوط به حرام را بدهد، یا مالی که صاحبش ـ  1834له مسأ

شناسد به نیت او صدقه بدهد، بعد از آنکه صاحبش پیدا شد، چنانچه راضی نشود  را نمی
 ـ باید به مقدار مالش به او بدهد. بنا بر احتیاط لزم ـ

م معلوم باشد و اگر مال حاللی با حرام مخلوط شود و مقدار حراـ  1835مسأله  
انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معین بیرون نیست ولی نتواند بفهمد کیست، باید 
به آنها اطالع دهد، پس چنانچه یکی گفت که مال من است و دیگران گفتند مال ما 
نیست، یا او را تصدیق کردند، به همان شخص اّول بدهد، و اگر دو نفر یا بیشتر گفتند که 

است، چنانچه با مصالحه و مانند آن نزاع آنها حل نشود، باید برای فیصله نزاع آن مال م
اطالعی کردند و حاضر به مصالحه هم  به حاکم شرع مراجعه نمایند، و اگر همه اظهار بی

شود، و احتیاط آن است که  نشدند، ظاهر آن است که صاحب آن مال به قرعه تعیین می
 ه باشد.حاکم شرع یا وکیل او متصدی قرع
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یا بدست میه ـ جواهری که ب 5  آید واسطه فرو رفتن در در

ـ لؤلؤ و مرجان، یا  یعنی فرو رفتن در دریا اگر به واسطه غّواصی ــ  1836مسأله 
نخود طال « 18»جواهر دیگری بیرون آورد، روئیدنی باشد یا معدنی، چنانچه قیمت آن به 

آن را از دریا بیرون آورده باشد یا در چند برسد باید خمس آن را بدهد، چه در یک دفعه 
دفعه، البته به شرطی که فاصله میان هر دفعه و دفعه دیگر زیاد نباشد، و اگر فاصله بین 

« 18»دو دفعه زیاد باشد، مثل آنکه در دو فصل غّواصی کند، چنانچه هرکدام به قیمت 
ت هر یک از افراد نخود طال نرسد واجب نیست خمس آن را بدهد. و همچنین اگر قسم

 نخود طال نرسد، واجب نیست خمس آن را بدهد.« 18»کننده در غوص به قیمت  شرکت
وسیله اسبابی جواهر بیرون آورد،  اگر بدون فرو رفتن در دریا بهـ  1837مسأله 

ـ خمس آن واجب است. ولی اگر از روی آب دریا، یا از کنار دریا جواهر  بنا بر احتیاط ـ
تی باید خمس آن را بدهد که آنچه را بدست آورده به تنهائی، یا با بگیرد، در صور

 های دیگر کسب او، از مخارج سالش زیادتر باشد. منفعت
خمس ماهی و حیوانات دیگری که انسان بدون فرو رفتن در دریا ـ  1838مسأله 

رج های دیگر کسب او از مخا گیرد، در صورتی واجب است که به تنهائی، یا با منفعت می
 سالش زیادتر باشد.

اگر انسان بدون قصد اینکه چیزی از دریا بیرون آورد، در دریا فرو ـ  1839مسأله 
رود و اتفاقًا جواهری به دستش آید و قصد تملک آن را نماید، باید خمس آن را بدهد، 

 بلکه احتیاط واجب آن است که در هر حال خمس آن را بدهد.
ا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد، و در شکم آن اگر انسان در دریـ  1841مسأله 

جواهری پیدا کند، چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد که نوعًا در شکمش جواهر است، 
اگر به حد نصاب برسد باید خمس آن را بدهد، و اگر اتفاقًا جواهر بلعیده باشد، احتیاط 

 ا بدهد.لزم آن است که هرچند به حد نصاب نرسیده باشد، خمس آن ر
های بزرگ، مانند دجله و فرات، فرو رود و جواهری  اگر در رودخانهـ  1841مسأله 
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 بیرون آورد، باید خمس آن را بدهد.
« 18»اگر در آب فرو رود و مقداری عنبر بیرون آورد که قیمت آن ـ  1842مسأله 

ا از کنار نخود طال یا بیشتر باشد، باید خمس آن را بدهد؛ بلکه چنانچه از روی آب، ی
 دریا بدست آورد، باز هم همین حکم را دارد.

کسی که کسبش غّواصی، یا بیرون آوردن معدن است، اگر خمس ـ  1843مسأله 
 آنها را بدهد و چیزی از مخارج سالش زیاد بیاید، لزم نیست دوباره آن را بدهد.

ا به واسطه ای معدنی را بیرون آورد، یا گنجی پیدا کند، ی اگر بچهـ  1844مسأله 
فرو رفتن در دریا جواهر بیرون آورد، باید ولی او خمس آن را بدهد، و چنانچه ندهد باید 
خود او بعد از بلوغ خمسش را بدهد، و همچنین اگر مال حالل مخلوط به حرام داشته 

 باشد، ولی او باید به احکامی که درباره مال مخلوط گفته شد عمل نماید.
 

 ـ غنیمت 6
اگر مسلمانان به امر امام علیه السالم با کّفار جنگ کنند، و ـ  1845مسأله 

شود. که باید چیزهایی که  چیزهایی در جنگ بدست آورند، به آنها غنیمت گفته می
مخصوص به امام است از غنیمت کنار بگذارند، و خمس بقیه آن را بدهند، و در ثبوت 

هایی که از انفال نیست  لی زمینخمس بر غنیمت فرقی میان منقول و غیرمنقول نیست، و
 مال عموم مسلمین است، هرچند جنگ به اذن امام علیه السالم نباشد.

اگر مسلمانان بدون اجازه امام علیه السالم با کفار جنگ کنند و از ـ  1846مسأله 
اند مال امام علیه السالم است، و  آنها غنیمت بگیرند، تمام آنچه به غنیمت گرفته

 آن حقی ندارند.جنگجویان در 
یعنی  المال باشد ـ آنچه در دست کفار است چنانچه مالکش محترمـ  1847مسأله 

 ـ احکام غنیمت بر آن جاری نیست. مسلمان، یا کافر ذّمی، یا معاهد باشد
دزدی و مانند آن از کافر حربی، چنانچه خیانت و نقض امان ـ  1848مسأله 

بنا بر  شود باید ـ ها از آنان گرفته می راه که از این آنچهمحسوب شود حرام است. و 
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 .ـ برگردانده شود احتیاط
تواند مال ناصبی را برای خود گرفته و  مشهور 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
مینی را از مسلمان بخرد، بنا بر مشهور باید خمس اگر کافر ذّمی زـ  1851مسأله 

ـ در  به معنای معروفش 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 
به سیدی که در سفر درمانده شده، بدهند، و نصف دیگر  باید به سید فقیر، یا سید یتیم، یا

الشرایط بدهند، یا به  آن سهم امام علیه السالم است، که در این زمان باید به مجتهد جامع
دهد برسانند. و احتیاط لزم آن است که او مرجع اعلم، مطلع بر  مصرفی که او اجازه می

 جهات عامه باشد.
دهند، باید فقیر باشد، ولی به سیدی  به او خمس میسید یتیمی که ـ  1852مسأله 

 شود خمس داد. که 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 

 ـ نباید خمس بدهند. بنا بر احتیاط واجب ـ
شود خمس داد، ولی به سیدی که  می به سیدی که عادل نیستـ  1854مسأله 

 دوازده امامی نیست، نباید خمس بدهند.
شود خمس  کند، نمی به سیدی که خمس را صرف در معصیت میـ  1855مسأله 

داد، بلکه اگر دادن خمس کمک به معصیت او باشد احتیاط واجب آن است که به او 
احتیاط واجب آن است  خمس ندهند، هرچند آن را صرف در معصیت ننماید. و همچنین
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کند خمس  خواند و یا آشکارا معصیت می خورد یا نماز نمی که به سیدی که شراب می
 ندهند.

شود به او خمس داد مگر آنکه دو نفر  اگر کسی بگوید سیدم، نمیـ  1856مسأله 
 عادل سید بودن او را تصدیق کنند، یا از راهی انسان یقین یا اطمینان کند که سید است.

به کسی که در شهر خودش مشهور باشد سید است، اگر انسان ـ  1857له مسأ
 شود خمس داد. یقین یا اطمینان به خالف نداشته باشد، می

ـ نباید خمس  بنا بر احتیاط واجب کسی که زنش سیده است ــ  1858مسأله 
زن خود را به او بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند، ولی اگر مخارج دیگران بر آن 

واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد، جایز است انسان خمسش را به آن زن بدهد که 
اش  به مصرف آنان برساند. و همچنین است دادن خمس به او که در نفقات غیر واجبه

 صرف نماید.
ای که زن انسان نیست بر انسان واجب  اگر مخارج سید یا سیدهـ  1859مسأله 

تواند خوراک و پوشاک و سایر نفقات واجبه او را از  ـ نمی واجب بنا بر احتیاط باشد ـ
خمس بدهد، ولی اگر مقداری خمس به او بدهد که به مصرف دیگری غیر از نفقات 

 واجبه برساند مانعی ندارد.
تواند  به سید فقیری که مخارجش بر دیگری واجب است و او نمیـ  1861مسأله 

 شود خمس داد. دهد، می نمیمخارج آن سید را بدهد یا دارد و 
احتیاط واجب آن است که بیشتر از مخارج یک سال به یک سید ـ  1861مسأله 

 فقیر خمس ندهند.
تواند خمس را به شهر  هرگاه در شهر خودش مستحقی نباشد میـ  1862مسأله 

تواند به شهر دیگر ببرد در  دیگر ببرد، بلکه اگر در شهر خودش مستحق باشد نیز می
انگاری در پرداخت خمس نباشد، و در هر صورت اگر تلف شود هرچند  که سهل صورتی

تواند مخارج بردن آن را از خمس  در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد ضامن است، و نمی
 بردارد.
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اگر به وکالت از حاکم شرع، یا وکیل او خمس را قبض کند ذّمه او ـ  1863مسأله 
از آنها به شهر دیگری نقل کند و بدون کوتاهی تلف شود، شود، و اگر به امر یکی  فارغ می

 ضامن نیست.
جایز نیست جنسی را به زیادتر از قیمت واقعی حساب نموده و ـ  1864مسأله 

( گذشت که دادن جنس دیگر غیر از پول مطلقًا 1823بابت خمس بدهد، و در مسأله )
 محل اشکال است، مگر با اجازه حاکم شرع یا وکیلش.

خواهد طلب خود را بابت  کسی که از مستحق طلبکار است و میـ  1865 مسأله
ـ یا باید از حاکم شرع اذن بگیرد، و یا اینکه  بنا بر احتیاط واجب خمس حساب کند ـ

تواند از  خمس را به مستحق بدهد و بعدًا مستحق بابت بدهی خود به او برگرداند، و می
 ض نموده، و بابت طلبش دریافت کند.مستحق وکالت گرفته و خود از جانب او قب

تواند خمس را به مستحق داده و بر او شرط کند که آن را  مالک نمیـ  1866مسأله 
 به او برگرداند.



 
 
 

 مر به معروف و نهی از منکراحکام ا
ترین واجبات دینی است، و خداوند متعال در  امر به معروف و نهی از منکر از بزرگ

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳژ فرماید: قرآن کریم می
گروهی باشند که به « ُاّمت اسالمی»باید از شما ؛  ژۀ ڻ ڻ ڻڻ

سوی نیکی دعوت کنند، و امر به معروف و نهی از منکر نمایند. و آنان هستند که 
 رستگارند.

ال َتزال أّمتی بخیر ما أمروا »آله روایت شده که فرمود:   از رسول اکرم صلی الله علیه و
ُهوا َعن المنکر وَتعاَونوا علی البّر، َفإذا لْم یفعلوا ذلک ُنزعت عنهم البرکات، بالمعروف ون

ُاّمت من »؛ «وسّلط بعضهم علی َبْعٍض، ولم یکْن َلُهْم ناصر فی األرض وال فی السماء
مادامی که امر به معروف و نهی از منکر نمایند، و یکدیگر را به احسان و نیکی کمک 

خواهند بود، و اگر چنین نباشند برکت از آنان برداشته خواهد شد، کنند، در خیر و خوبی 
ـ مسّلط خواهد گردید، و در زمین و آسمان یار و  به ظلم و بعض از آنها بر بعض دیگر ـ

 .«یاوری نخواهند داشت
ال تترکوا األمر »از حضرت أمیر المؤمنین علیه السالم همچنین روایت شده است: 

امر به »؛ «منکر فیوّلی علیکم شرارکم، ثّم تدعون فال یستجاب لکمبالمعروف والنهی عن ال
معروف و نهی از منکر را ترک ننمایید، وگرنه بدترین افراد بر شما حکومت خواهند کرد، 

 «.و دعاهای شما هم مستجاب نخواهد شد
شود که انجام  امر به معروف و نهی از منکر، در صورتی واجب میـ  1867مسأله 

ف واجب، و انجام دادن منکر حرام باشد، و در این صورت امر به معروف و دادن معرو
نهی از منکر واجب کفائی است، و اگر بعضی از افراد به این وظیفه عمل کنند، از دیگران 

شود، ولی بر همه لزم است که اگر با فعل حرام و ترک واجبی مواجه شدند  ساقط می
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ا گفتار و کردار ابراز نمایند و این مقدار واجب عینی تفاوت نباشند، و انزجار خود را ب بی
 است.

أمرنا رسول الله صلی »و از حضرت امیر المؤمنین علیه السالم چنین آمده است که: 
رسول اکرم صلی الله علیه »؛ «آله وسلم أن نلقی أهل المعاصی بوجوه مکفهّرة  الله علیه و

 .«کشیده مواجه شویم ن با صورتی درهمآله وسلم به ما دستور داد که با گناهکارا  و
ـ و انجام دادن منکر  نه واجب در صورتی که انجام دادن معروف مستحب است ـ

 ـ امر به معروف و نهی از منکر، نیز مستحب است. نه حرام مکروه است ـ
و در امر به معروف و نهی از منکر باید حیثیت و شخصیت خالفکار در نظر گرفته 

ذیت و اهانت نگردد، همچنین نباید خیلی سخت و دشوار گرفت که سبب شود، که به او ا
 های دینی شود. انزجار او از دین و برنامه

در وجوب امر به معروف و نهی از منکر باید شرایط زیر وجود ـ  1868مسأله 
 داشته باشد:

 کسی که معروف و منکر رابر شناخت معروف و منکر ولو به طور اجمال. بنابراین ـ  1
دهد، امر به معروف و نهی از منکر واجب  شناسد، و آنها را از همدیگر تشخیص نمی نمی

نیست، بلی گاهی برای امر به معروف و نهی از منکر کردن یاد گرفتن و شناختن معروف 
 شود. و منکر، واجب می

داند که سخن و گفته او  احتمال تأثیر در شخص خالفکار. بنابراین اگر کسی میـ  2
ندارد، مشهور بین فقهاء آن است که در این صورت وظیفه ندارد، و امر به معروف و اثر 

نهی از منکر بر او واجب نیست، ولی احتیاط واجب آن است که کراهت و ناراحتی خود 
را از کارهای ناشایسته خالفکار بهر طوری که ممکن است اظهار نماید، هرچند بداند که 

 در او اثر نخواهد داشت.
قصد ادامه کارهای ناشایسته و خالف از شخص خالفکار. بنابراین شخص ـ  3

خالفکار چنانچه نخواهد کارهای خالف خود را تکرار کند و دوباره مرتکب شود، امر به 
 معروف و نهی از منکر واجب نیست.
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معذور نبودن شخص خالفکار در کارهای زشت و خالف خود، با اعتقاد اینکه ـ  4
ام داده حرام نبوده، بلکه مباح بوده، و یا کار خوبی که ترک کرده واجب کار زشتی که انج

 نبوده است.
مثل  بلی اگر منکر از کارهایی باشد که شارع مقّدس هرگز به وقوع آن راضی نیست ـ

ـ جلوگیری از آن واجب است، هرچند انجام دهنده معذور باشد، و حّتی  قتل نفس محّرم
 مکّلف هم نباشد.

ـ شخص امر کننده به  به مقدار قابل توّجه نی یا آبرویی و یا مالی ـضرر جاـ  5
تحمل وجود  دید نکند، و مشّقت و دشواری غیرقابلهکننده از منکر را ت معروف و نهی

قدری نزد شارع مقّدس  ـ به بد ـ و منکر ـ خوب نداشته باشد، مگر اینکه کار معروف ـ
 ها را تحّمل نمود. اریمهم باشد که باید در راه آن ضررها و دشو

اگر به خود امر به معروف و نهی از منکر کننده ضرر متوّجه نشود، ولی بر کسان دیگر 
از مسلمین ضرر جانی، یا آبرویی، و یا مالی معتنابه متوّجه گردد، امر به معروف و نهی از 

گاهی گردد که  شود، که در این صورت اهّمیت ضرر و آن کار مقایسه می منکر واجب نمی
 شود. 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 
 اظهار انزجار درونی و قلبی، مانند روگرداندن، و سخن نگفتن با شخص گناهکار.ـ  1
 با زبان، و به صورت وعظ و ارشاد.ـ  2
 ل کتک زدن و حبس نمودن.إجراءات عملی، از قبیـ  3

و لزم است ابتداًء از مرتبه اّول یا دّوم شروع نماید، و اّول آن را انتخاب بکند که اذیت 
آن کمتر و تأثیر آن بیشتر است، و اگر نتیجه نگرفت به مراتب بعدی و سخت و دشوار 

 های بعدی را انتخاب کند. دست بزند، و درجه
رسد به  ـ مؤثر واقع نشد نوبت می مرتبه اّول و دّوم ـ و اگر اظهار انزجار قلبی و زبان

ـ از  اجراءات عملی مرتبه عملی، و احتیاط واجب آن است که در انتخاب مرتبه سّوم ـ
حاکم شرع اجازه بگیرد. و لزم است عمل را از آنجا شروع بکند که ناراحتی و اذیت آن 
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ید اقدام نماید، ولی نباید به تر و شد کمتر است، و اگر نتیجه نگرفت با اعمال سخت
 حدی برسد که سبب شکستن عضوی و یا مجروح شدن بدن باشد.

وجوب امر به معروف و نهی از منکر، بر هر مکّلف نسبت به خانواده ـ  1871مسأله 
و نزدیکان شدیدتر است، بنابراین اگر کسی در خانواده و نزدیکان خود نسبت به واجبات 

توّجهی و سبک شمردن احساس نماید، و  روزه و خمس و... بیدینی، از قبیل نماز، و 
باکی ببیند،  مبالتی و بی بیـ  از قبیل غیبت، و دروغ و... نسبت به ارتکاب محّرمات ـ

جلو  ،گانه امر به معروف و نهی از منکر اهّمیت بیشتری، با مراعات مراتب سهبا باید 
 م کارهای خوب دعوت نماید.انجا 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.اّول: 
 جو.دّوم: 

 خرما.سّوم: 
 کشمش.چهارم: 
 طال.پنجم: 
 نقره.ششم: 
 شتر.هفتم: 

 گاو.هشتم: 
 گوسفند.نهم: 
 التجاره بنا بر احتیاط لزم. مالدهم: 

شود، باید  و اگر کسی مالک یکی از این ده چیز باشد، با شرایطی که بعدًا گفته می
 اند برساند. هایی که دستور داده مقداری که معین شده، به یکی از مصرف

 
 شرایط واجب شدن زکات

شود، که مال به مقدار  زکات در ده چیز گذشته در صورتی واجب میـ  1872مسأله 
 شود برسد، و آن مال شخصی انسان باشد، و مالک آن آزاد باشد. نصاب که بعدًا گفته می

اگر انسان یازده ماه مالک گاو و گوسفند و شتر و طال و نقره باشد، ـ  1873مسأله 
شود، ولی اّول سال بعد را باید بعد از تمام  میاگرچه اّول ماه دوازدهم زکات بر او واجب 

 شدن ماه دوازدهم حساب کند.
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وجوب زکات در طال و نقره و مال تجارت مشروط به آن است که ـ  1874مسأله 
مالک در تمام سال عاقل و بالغ باشد، ولی در گندم و جو و خرما و کشمش و همچنین 

 باشد. مالک نمیدر شتر و گاو و گوسفند مشروط به بلوغ و عقل 
گیرد که به آنها گندم و جو گفته  گندم و جو وقتی تعّلق می به زکاتـ  1875مسأله 

خرما وقتی به باشد، و زکات  شود که انگور می شود، و زکات کشمش وقتی واجب می
گیرد که عرب به آن تمر گوید، ولی وقت مالحظه نصاب وقت خشکیدن آنها  تعّلق می

خت زکات در گندم و جو موقع خرمن و جدا کردن کاه آنها است، و وقت وجوب پردا
است، و در خرما و کشمش موقع چیدن آنهاست، که اگر از این وقت بدون عذر و با 

 .بودن مستحق تأخیر بیفتد و تلف شود مالک ضامن است
که در مسأله  در ثبوت زکات در گندم و جو و کشمش و خرما ــ  1876مسأله 

ر نیست که مالک بتواند در آن تصرف کند، پس اگر مال در دست ـ معتب پیش گفته شد
خود یا وکیلش نباشد، مثاًل کسی آنها را غصب کرده باشد هرگاه به دست او رسید زکات 

 بر او واجب است

اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طال و نقره در مقداری از سال ـ  1877مسأله 
شود. و همچنین است اگر موقع واجب  یمست یا بیهوش شود، زکات از او ساقط نم

 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 که ـ  1878مسأله 

طوری  سال بهاز تکوینًا، پس اگر در قسمتی  مالک متمکن از تصرف در مال باشد شرعًا و
سی آن را غصب کرده باشد، یا شرعًا ممنوع از تصرف باشد، که زمان معتنابهی باشد ک

 .زکات ندارد
اگر طال و نقره، یا چیز دیگری را که زکات در آن واجب است قرض ـ  1879مسأله 

کند و یک سال نزد او بماند، باید زکات آن را بدهد، و بر کسی که قرض داده چیزی 
 شود. ازد از قرض گیرنده ساقط میواجب نیست، ولی اگر قرض دهنده زکات آن را بپرد
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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  1881مسأله 
( 834ای تقریبًا ) ( صاع است که به گفته عده422مقدار نصاب برسند، و نصاب آنها )

 شود. کیلوگرم می
نگور و خرما و جو و گندمی که زکات اگر پیش از دادن زکات از اـ  1881مسأله 

آنها واجب شده، خود و عیالش بخورند، یا مثاًل به فقیر به غیر عنوان زکات بدهد، باید 
 زکات مقداری را که مصرف کرده بدهد.

اگر بعد از آنکه زکات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد، مالک ـ  1882مسأله 
او بدهند، ولی اگر پیش از واجب شدن زکات بمیرد،  آن بمیرد، باید مقدار زکات را از مال

 اندازه نصاب است، باید زکات سهم خود را بدهد. هر یک از ورثه که سهم او به
آوری زکات است، موقع  کسی که از طرف حاکم شرع مأمور جمعـ  1883مسأله 

کنند، و در وقت خشک شدن خرما و انگور  خرمن که گندم و جو را از کاه جدا می
تواند زکات را مطالبه کند، و اگر مالک ندهد و چیزی که زکات آن واجب شده از بین  یم

 برود، باید عوض آن را بدهد.
اگر بعد از مالک شدن درخت خرما، و انگور یا زراعت گندم و جو، ـ  1884مسأله 

 زکات آنها واجب شود، باید زکات آن را بدهد.
م و جو و خرما و انگور واجب شد، اگر بعد از آنکه زکات گندـ  1885مسأله 

زراعت و درخت را بفروشد، فروشنده باید زکات آنها را بدهد، و چنانچه داد بر خریدار 
 چیزی واجب نیست.

اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده ـ  1886مسأله 
واجب نیست، و اگر بداند که  زکات آن را داده، یا شک کند که داده یا نه، چیزی بر او

زده  زکات آن را نداده، باید خریدار زکات آن را بدهد، ولی چنانچه فروشنده او را گول
 تواند پس از دادن زکات به او مراجعه نماید و مقدار زکات را از او مطالبه کند. باشد، می
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قدار اگر وزن گندم و جو و خرما و کشمش موقعی که تر است به مـ  1887مسأله 
 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 
 اندازه نصاب باشد، باید زکات آنها را بدهد. چنانچه خشک آنها به

 خرما بر سه قسم است:ـ  1889مسأله 
 کنند، و حکم زکات آن گفته شد. خرمائی که خشکش میـ  1
 خرمائی که در حال رطب بودن قابل مصرف است.ـ  2
 خورند. خرمائی که نارس )خالل( آن را میـ  3

در قسم دّوم چنانچه مقداری باشد که خشک آن به مقدار نصاب برسد، احتیاط 
آن مستحب آن است که زکات آن را بدهند. اما قسم سّوم ظاهر این است که زکات بر 

 واجب نباشد.
گندم و جو و خرما و کشمشی که زکات آنها را داده اگر چند سال ـ  1891مسأله 

 هم نزد او بماند زکات ندارد.
اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران یا نهر مشروب شود، یا ـ  1891مسأله 
اگر با دلو دهم است، و  های مصر از رطوبت زمین استفاده کند، زکات آن یک مثل زراعت

 و مانند آن آبیاری شود، زکات آن یک بیستم است.
اگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از آب باران مشروب شود، و هم ـ  1892مسأله 

و از آب دلو و مانند آن استفاده کند، چنانچه طوری باشد که عرفًا بگویند آبیاری آن با دلو 
ر بگویند آبیاری با آب نهر و باران شده، مانند آن شده، زکات آن یک بیستم است، و اگ

گویند به هر دو آبیاری شده،  دهم است؛ و اگر طوری است که عرفًا می زکات آن یک
 زکات آن سه چهلم است.

چنانچه در صدق عرفی شک کند و نداند که آبیاری طوری است ـ  1893مسأله  
ند آبیاری آن مثاًل با باران گوی گویند با هر دو آبیاری شده، یا اینکه می که در عرف می

 است، اگر سه چهلم بدهد کافی است.
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گویند با هر دو آبیاری شده، یا  اگر شک کند و نداند که عرف میـ  1894مسأله 
گویند با دلو و مانند آن آبیاری شده است، در این صورت دادن یک بیستم کافی  اینکه می

که در عرف بگویند با آب باران  است، و همچنین است حال اگر احتمال آن نیز برود
 آبیاری شده است.

اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران و نهر مشروب شود، و ـ  1895مسأله 
به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد، ولی با آب دلو هم آبیاری شود، و آب دلو به زیاد شدن 

نند آن آبیاری شود و به دهم است، و اگر با دلو و ما محصول کمک نکند، زکات آن یک
آب نهر و باران محتاج نباشد، ولی با آب نهر و باران هم مشروب شود و آنها به زیاد شدن 

 محصول کمک نکنند، زکات آن یک بیستم است.
اگر زراعتی را با دلو و مانند آن آبیاری کنند، و در زمینی که پهلوی ـ  1896مسأله 

فاده نماید و محتاج به آبیاری نشود، زکات آن است زراعتی از رطوبت آن زمین است
بنا بر  زراعتی که با دلو آبیاری شده یک بیستم، و زکات زراعتی که پهلوی آن است ـ

 باشد. دهم می ـ یک احتیاط
مخارجی را که برای گندم و جو و خرما و انگور کرده است، ـ  1897مسأله 

پس چنانچه یکی از آنها پیش از  تواند از حاصل کسر نموده و مالحظه نصاب نماید، نمی
 مالحظه مخارج به مقدار نصاب برسد، باید زکات آن را بدهد.

بذری را که به مصرف زراعت رسانده، چه از خودش باشد یا خریده ـ  1898مسأله 
تواند نیز از حاصل کسر کند و سپس مالحظه نصاب بنماید، بلکه نصاب را  باشد، نمی

 الحظه نماید.نسبت به مجموع حاصل باید م
گیرد، زکات آن واجب نیست، مثاًل  آنچه که دولت از عین مال میـ  1899مسأله 

کیلوگرم را به عنوان مالیات « 122»کیلوگرم باشد و دولت  «2222»اگر حاصل زراعت 
 شود. کیلو واجب می« 1۴22»بگیرد، فقط زکات در 

بنا بر  از آن نموده ـمصارفی که انسان پیش از تعلق زکات یا بعد ـ  1911مسأله 
 تواند از حاصل کسر نموده و فقط زکات بقیه را بدهد. ـ نمی احتیاط واجب
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تواند آنچه را  نماید، نمی مصارفی که بعد از تعلق زکات خرج میـ  1911مسأله 
ـ از حاکم  بنا بر احتیاط نسبت به مقدار زکات خرج نموده از حاصل کسر کند هرچند ـ

 رف آنها اجازه گرفته باشد.شرع یا وکیل او در ص
واجب نیست صبر نماید تا جو و گندم به حّد خرمن برسد، و انگور ـ  1912مسأله 

و خرما به وقت خشک شده برسد و آنگاه زکات را بدهد، بلکه همین که زکات واجب 
 شد جایز است مقدار زکات را قیمت نموده و به عنوان زکات قیمت آن را بدهد.

تواند عین زراعت یا خرما و انگور  از آنکه زکات تعلق گرفت می بعدـ  1913مسأله 
را پیش از درو کردن یا چیدن به مستحق یا حاکم شرع یا وکیل آنها مشاعًا تسلیم نماید و 

 باشند. پس از آن در مصارف شریک می
در صورتی که مالک عین مال را از زراعت یا خرما و انگور به حاکم ـ  1914مسأله 

یا وکیل آنها تسلیم نمود، لزم نیست آنها را مجانًا به طور اشاعه نگاه دارد بلکه  یا مستحق
تواند برای اینکه تا وقت درو یا خشک شدن برسد، برای ماندن آنها در زمینش اجرت  می

 مطالبه نماید.
اگر انسان در چند شهر که فصل رسیدن حاصل آنها با یکدیگر ـ  1915مسأله 

آید، گندم یا جو و خرما یا  ت و میوه آنها در یک وقت بدست نمیاختالف دارد و زراع
انگور داشته باشد و همه آنها محصول یک سال حساب شود، چنانچه چیزی که اّول 

رسد بدهد و زکات بقیه را هر  اندازه نصاب باشد، باید زکات آن را موقعی که می رسد به می
کند  اندازه نصاب نباشد، صبر می رسد به میآید ادا نماید، و اگر آنچه اّول  وقت بدست می

تا بقیه آن برسد، پس اگر روی هم به مقدار نصاب شود، زکات آن واجب است، و اگر به 
 مقدار نصاب نشود، زکات آن واجب نیست.

اگر درخت خرما یا انگور در یک سال دو مرتبه میوه بدهد، چنانچه ـ  1916مسأله 
 ـ زکات آن واجب است. ا بر احتیاطبن روی هم به مقدار نصاب باشد ـ

اگر مقداری خرمای خشک نشده، یا انگور دارد که خشک آن ـ  1917مسأله 
قدری به مصرف زکات برساند  شود، چنانچه به قصد زکات از تازه آن به اندازه نصاب می به
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 اندازه زکاتی باشد که بر او واجب است، اشکال ندارد. که اگر خشک شود به
تواند  اگر زکات خرمای خشک یا کشمش بر او واجب باشد، نمیـ  1918مسأله 

زکات آن را خرمای تازه یا انگور بدهد، بلکه چنانچه مالحظه قیمت نماید و انگور یا 
خرمای تازه یا کشمش، یا خرمای خشک دیگر از بابت قیمت بدهد نیز محل اشکال 

تواند زکات آن را  اشد، نمیاست، و نیز اگر زکات خرمای تازه یا انگور بر او واجب ب
خرمای خشک یا کشمش بدهد، بلکه چنانچه به اعتبار قیمت، خرما و یا انگور دیگری 

 بدهد اگرچه تازه باشد، محل اشکال است.
کسی که بدهکار است و مالی هم دارد که زکات آن واجب شده، اگر ـ  1919مسأله 

شده بدهند بعد قرض او را ادا نمایند، بمیرد باید تمام زکات را از مالی که زکات آن واجب 
 ولی اگر زکات در ذمه او واجب باشد مانند سایر دیون است.

کسی که بدهکار است و گندم یا جو یا خرما یا انگور هم دارد، اگر ـ  1911مسأله 
بمیرد و پیش از آنکه زکات اینها واجب شود ورثه قرض او را از مال دیگر بدهند، هرکدام 

اندازه نصاب برسد باید زکات بدهد، و اگر پیش از آنکه زکات اینها واجب  هکه سهمشان ب
اندازه بدهی او باشد، واجب نیست  شود قرض او را ندهند، چنانچه مال میت فقط به

قدری  زکات را بدهند، و اگر مال میت بیشتر از بدهی او باشد، در صورتی که بدهی او به
د مقداری از گندم و جو و خرما و انگور را هم به است که اگر بخواهند ادا نمایند بای

دهند زکات ندارد، و در بقیه مال هرکدام از ورثه که  طلبکار بدهند، آنچه را به طلبکار می
 بدهد.را اندازه نصاب شود باید زکات آن  سهمش به

اگر گندم و جو، و خرما و کشمشی که زکات آنها واجب شده خوب ـ  1911مسأله 
 احتیاط واجب آن است که زکات جنس خوب را از جنس بد ندهد.و بد دارد، 

 
 نصاب طال

 طال دو نصاب دارد:ـ  1912مسأله 
نخود است، پس وقتی « 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  شود که ُنه نخود می اشته باشد، انسان باید یک چهلم آن را ـهم که گفته شد د

 زکات بدهد، و اگر به این مقدار نرسد، زکات آن واجب نیست.
شود، یعنی اگر سه  چهار مثقال شرعی است که سه مثقال معمولی مینصاب دّوم: 

قرار یک چهلم  مثقال را از« 18»مثقال به پانزده مثقال اضافه شود، باید زکات تمام 
مثقال آن را بدهد و « 13»بدهد، و اگر کمتر از سه مثقال اضافه شود، فقط باید زکات 

زیادی آن زکات ندارد، و همچنین است هر چه بال رود، یعنی اگر سه مثقال اضافه شود 
 باید زکات تمام آنها را بدهد، و اگر کمتر اضافه شود، مقداری که اضافه شده زکات ندارد.

 
 اب نقرهنص

 نقره دو نصاب دارد:ـ  1913مسأله 
مثقال برسد و « 123»مثقال معمولی است، که اگر نقره به « 123»نصاب اّول: 

مثقال و « 2»شرایط دیگر را هم که گفته شد داشته باشد، انسان باید یک چهلم آن را که 
 اجب نیست.نخود است از بابت زکات بدهد، و اگر به این مقدار نرسد، زکات آن و« 13»

مثقال اضافه شود، « 123»مثقال به « 21»مثقال است، یعنی اگر « 21»نصاب دّوم: 
مثقال « 21»طوری که گفته شد بدهد، و اگر کمتر از  مثقال را به« 121»باید زکات تمام 

مثقال آن را بدهد، و زیادی آن زکات ندارد، و « 123»اضافه شود، فقط باید زکات 
مثقال اضافه شود باید زکات تمام آنها را « 21»ل رود، یعنی اگر همچنین است هر چه با

مثقال است زکات « 21»بدهد، و اگر کمتر اضافه شود، مقداری که اضافه شده و کمتر از 
ـ باید  بنا بر احتیاط واجب ندارد. و اگر شک داشته باشد که به حّد نصاب رسیده است ـ

 فحص کند.
اندازه نصاب است، اگرچه زکات آن را داده  قره او بهکسی که طال یا نـ  1914مسأله 

 باشد، تا وقتی از نصاب اّول کم نشده، هر سال باید زکات آن را بدهد.
شود که آن را سکه زده باشند  زکات طال و نقره در صورتی واجب میـ  1915مسأله 
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معامله با آن و معامله با آن رواج داشته باشد، و اگر سکه آن از بین هم رفته باشد ولی 
رواج داشته باشد، باید زکات آن را بدهند، ولی اگر از رواج افتاده باشد زکات ندارد 

 هرچند سکه آن باقی باشد.
برند، در صورتی  ها برای زینت بکار می داری که زن طال و نقره سکهـ  1916مسأله 

بنا بر  ا آن شود ـکه رواج معامله با آن باقی باشد، یعنی باز معامله پول، طال و نقره ب
ـ زکات آن واجب است، ولی اگر رواج معامله با آن باقی نباشد، زکات واجب  احتیاط
 نیست.

اندازه نصاب اّول  کدام آنها به کسی که طال و نقره دارد، اگر هیچـ  1917مسأله 
مثقال طال داشته باشد، زکات بر او واجب « 13»مثقال نقره و « 123»نباشد، مثاًل 

 نیست.
شود  چنانکه سابقًا گفته شد زکات طال و نقره در صورتی واجب میـ  1918سأله م

که انسان یازده ماه مالک مقدار نصاب باشد، و اگر در بین یازده ماه، طال و نقره او از 
 نصاب اّول کمتر شود، زکات بر او واجب نیست.

چیز دیگر عوض  ای را که دارد با اگر در بین یازده ماه طال و نقرهـ  1919مسأله 
نماید یا آنها را آب کند، زکات بر او واجب نیست؛ ولی اگر برای فرار از دادن زکات آنها را 
به طال و نقره عوض کند، یعنی طال را به طال، یا نقره و نقره را به نقره، یا طال عوض 

 نماید، احتیاط واجب آن است که زکات را بدهد.
پول طال و نقره را آب کند، باید زکات آنها را اگر در ماه دوازدهم ـ  1921مسأله 

کردن، وزن یا قیمت آنها کم شود، باید زکاتی را که پیش از  بدهد، و چنانچه به واسطه آب
 کردن بر او واجب بوده بدهد. آب

ای که بیشتر از اندازه معمول فلز دیگر دارد، اگر به آن  پول طال و نقرهـ  1921مسأله 
ند، در صورتی که به حّد نصاب برسد زکاتش واجب است، هرچند پول طال و نقره بگوی

خالصش به حّد نصاب نرسد، ولی اگر به آن پول طال و نقره نگویند، زکاتش واجب 
 نیست، هرچند خالصش به حّد نصاب برسد.
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ای که دارد به مقدار معمول فلز دیگر با آن  اگر پول طال و نقرهـ  1922مسأله 
ای که بیشتر از معمول فلز دیگر  کات آن را از پول طال و نقرهمخلوط باشد، چنانچه ز

اندازه قیمت  قدری باشد که قیمت آن به دارد، 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

ی که گفته شد یک شرط های زکات شتر و گاو و گوسفند غیر از شرطـ  1923مسأله 
دیگر هم دارد و آن این است، که حیوان در تمام سال از علف بیابان بچرد، پس اگر تمام 
سال یا مقداری از آن علِف چیده شده بخورد، یا در زراعتی که ملک او، یا ملک کس 
دیگر است بچرد، زکات ندارد، ولی اگر در تمام سال مقدار کمی از علف مالک بخورد 

باشد، و در  ی که عرفًا صدق کند در طول سال چرنده است، زکات آن واجب میطور به
وجوب زکات در شتر و گاو و گوسفند، شرط نیست که در تمام سال حیوان بیکار باشد، 

زنی یا مانند آن از آنها استفاده شود اگر عرفًا صدق کند که  آبیاری یا شخمدر بلکه چنانچه 
ـ باید زکات  بنا بر احتیاط واجب اد، بلکه اگر صدق نکند نیز ـبیکارند باید زکات آنها را د

 آنها را داد.
اگر انسان برای شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهی را که کسی ـ  1924مسأله 

نکاشته بخرد، یا اجاره کند، وجوب زکات در آن مشکل است، اگرچه احوط دادن زکات 
 باید زکات را بدهد.است، ولی اگر برای چراندن در آن باج بدهد، 

 
 نصاب شتر

 شتر دوازده نصاب دارد:ـ  1925مسأله 
پنج شتر، و زکات آن یک گوسفند است، و تا شماره شتر به این مقدار نرسد اّول: 

 زکات ندارد.
 ده شتر، و زکات آن دو گوسفند است.دّوم: 
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 پانزده شتر، و زکات آن سه گوسفند است.سّوم: 
 ن چهار گوسفند است.بیست شتر، و زکات آچهارم: 
 بیست و پنج شتر، و زکات آن پنج گوسفند است.پنجم: 

بیست و شش شتر، و زکات آن یک شتری است که داخل سال دّوم شده ششم: 
 باشد.

 سی و شش شتر، و زکات آن یک شتری است که داخل سال سّوم شده باشد.هفتم: 
ل چهارم شده چهل و شش شتر، و زکات آن یک شتری است که داخل ساهشتم: 

 باشد.
 شصت و یک شتر، و زکات آن یک شتری است که داخل سال پنجم شده باشد.نهم: 
 هفتاد و شش شتر، و زکات آن دو شتری است که داخل سال سّوم شده باشند.دهم: 

 نود و یک شتر، و زکات آن دو شتری است که داخل سال چهارم شده باشد.یازدهم: 
و بالتر از آن است که باید یا برای هر چهل شتر،  صد و بیست و یک شتردوازدهم: 

یک شتری بدهد که داخل سال سّوم شده باشد، و یا برای هر پنجاه شتر یک شتری بدهد 
که داخل سال چهارم شده باشد، و یا با چهل و پنجاه حساب کند و در بعضی موارد هم 

ر هر صورت باید مخیر است که با چهل، یا پنجاه حساب کند مانند دویست، ولی د
ماند، از ُنه شتر بیشتر  طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می

شتر دارد، باید برای صد شتر دو شتری که داخل سال چهارم « 132»نباشد، مثاًل اگر 
شده، و برای چهل شتر یک شتری که داخل سال سّوم شده، بدهد، و شتری که در زکات 

ید ماده باشد، ولی اگر در نصاب ششم شتر ماده دوساله نداشته باشد شتر شود با داده می
 نر سه ساله کافی است، و اگر آن هم نداشته باشد در خرید هرکدام مخیر است.

زکات ما بین دو نصاب واجب نیست، پس اگر شماره شترهایی که ـ  1926مسأله 
که ده است نرسیده باشد، فقط دارد از نصاب اّول که پنج است بگذرد، تا به نصاب دّوم 

 های بعد. باید زکات پنج شتر آن را بدهد، و همچنین است حال در نصاب
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 نصاب گاو

 گاو دو نصاب دارد:ـ  1927مسأله 
سی تا است که وقتی شماره گاو به سی رسید، اگر شرایطی را که گفته نصاب اّول: 

ده از بابت زکات بدهد، و ای که داخل سال دّوم ش شد داشته باشد، باید یک گوساله
 ـ آن است که گوساله نر باشد. واجب احتیاط ـ

ای است که داخل سال سّوم  چهل است، و زکات آن یک گوساله مادهنصاب دّوم: 
شده باشد، و زکات ما بین سی و چهل واجب نیست، مثاًل کسی که سی و ُنه گاو دارد، 

ل گاو زیادتر داشته باشد تا به شصت فقط باید زکات سی گاو را بدهد، و نیز اگر از چه
نرسیده، فقط باید زکات چهل گاو را بدهد، و بعد از آنکه به شصت رسید چون دو برابر 

ای که داخل سال دّوم شده بدهد، و همچنین هر چه  نصاب اّول را دارد، باید دو گوساله
آن را به  بال رود باید یا بر اساس عدد سی، یا چهل، یا هر دو حساب کند و زکات

دستوری که گفته شد بدهد، ولی باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر 
ماند از ُنه تا بیشتر نباشد، مثاًل اگر هفتاد گاو دارد، باید به حساب سی و  چیزی باقی می

ی حساب کند، ده گاو زکات نداده س چهل حساب کند، چون اگر فقط بر اساس عدد
 موارد مانند صد و بیست مخیر است. ماند، و در بعضی می

 
 نصاب گوسفند

 گوسفند پنج نصاب دارد:ـ  1928مسأله 
چهل است، و زکات آن یک گوسفند است، و تا گوسفند به چهل نرسد زکات اّول: 

 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.هارم: چ
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چهارصد و بالتر از آن است، که باید برای هر صد گوسفند یک گوسفند پنجم: 
بدهد، و لزم نیست زکات را از خود گوسفندها بدهد، بلکه اگر گوسفند دیگری بدهد، یا 

 مطابق قیمت گوسفند پول بدهد کافی است.
ن دو نصاب واجب نیست، پس اگر شماره گوسفندهای زکات ما بیـ  1929مسأله 

کسی از نصاب اّول که چهل است بیشتر باشد، تا به نصاب دّوم که صد و بیست و یک 
است نرسیده باشد، فقط باید زکات چهل گوسفند را بدهد، و زیادی آن زکات ندارد، و 

 های بعد. همچنین است حکم در نصاب
گوسفندی که به مقدار نصاب برسد واجب است، زکات شتر و گاو و ـ  1931مسأله 

 چه همه آنها نر باشند، یا ماده، یا بعضی نر باشند، و بعضی ماده.
شوند، و شتر عربی  در زکات گاو و گاومیش یک جنس حساب میـ  1931مسأله 

و غیر عربی یک جنس است، و همچنین بز و میش و شیشک در زکات با هم فرق 
 ندارند.

ـ باید اقاًل  بنا بر احتیاط واجب گر برای زکات، گوسفند بدهد ـاـ  1932مسأله 
 داخل سال دّوم شده باشد، و اگر بز بدهد احتیاطًا باید داخل سال سّوم شده باشد.

دهد، اگر قیمتش مختصری از  گوسفندی را که بابت زکات میـ  1933مسأله 
وسفندی را که قیمت آن گوسفندهای دیگر او کمتر باشد اشکال ندارد، ولی بهتر است گ

 از تمام گوسفندهایش بیشتر است بدهد، و همچنین است در گاو و شتر.
اگر چند نفر با هم شریک باشند، هرکدام آنان که سهمش به نصاب ـ  1934مسأله 

اّول رسیده، باید زکات بدهد، و بر کسی که سهم او کمتر از نصاب اّول است زکات 
 واجب نیست.

یک نفر در چند جا گاو یا شتر یا گوسفند داشته باشد و روی هم اگر ـ  1935مسأله 
 اندازه نصاب باشند، باید زکات آنها را بدهد. به

اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد مریض و معیوب باشند، باید ـ  1936مسأله 
 زکات آنها را بدهد.
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یا پیر اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد همه مریض یا معیوب ـ  1937مسأله 
عیب و جوان باشند،  تواند زکات را از خود آنها بدهد، ولی اگر همه سالم و بی باشند، می

تواند زکات آنها را مریض یا معیوب یا پیر بدهد، بلکه اگر بعضی از آنها سالم و بعضی  نمی
عیب، و مقداری پیر و مقداری جوان باشند،  ای معیوب و دسته دیگر بی مریض، و دسته

 عیب و جوان بدهد. ـ آن است که برای زکات آنها سالم و بی واجب ـاحتیاط 
اگر پیش از تمام شدن ماه یازدهم، گاو و گوسفند و شتری را که دارد ـ  1938مسأله 

با چیز دیگری عوض کند، یا نصابی را که دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض 
بگیرد، زکات بر او واجب نیست،  نماید، مثاًل چهل گوسفند بدهد، و چهل گوسفند دیگر

اگر این کار به قصد فرار از زکات نباشد، و اما اگر به این قصد باشد، در صورتی که هر دو 
چیز یک نوع منفعت داشته باشند، مثاًل هر دو گوسفند شیرده باشند، احتیاط لزم آن 

 است که زکات آن را بدهد.
د و شتر را بدهد، اگر زکات آنها را کسی که باید زکات گاو و گوسفنـ  1939مسأله 

ساله باید زکات را  از مال دیگرش بدهد، تا وقتی شماره آنها از نصاب کم نشده، همه
بدهد، و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اّول کمتر شوند، زکات بر او واجب نیست، 

وقتی که  مثاًل کسی که چهل گوسفند دارد، اگر از مال دیگرش زکات آنها را بدهد، تا
ساله باید یک گوسفند بدهد، و اگر از خود آنها  گوسفندهای او از چهل کم نشده، همه

 بدهد، تا وقتی به چهل نرسیده، زکات بر او واجب نیست.
 

 زکات مال تجارت

شود، و برای تجارت و منفعت بردن نگاه  مالی که انسان به عقد معاوضه مالک می
و آن یک چهلم  ـ با چند شرط زکات آن را بدهد ـ جببنا بر احتیاط وا دارد باید ـ می

 : ـ است
 مالک بالغ و عاقل باشد.ـ  1
( مثقال نقره مسکوک 13( مثقال طالی مسکوک یا )13اندازه ) مال حداقل بهـ  2
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 قیمت داشته باشد.
 یک سال از وقتی که قصد منفعت بردن کرده است بر آن مال گذشته باشد.ـ  3
در تمام سال باقی باشد، پس اگر در میان سال از آن قصد  قصد منفعت بردنـ  4

 منصرف شود، و مثاًل قصد صرف آن را در مؤونه نماید، زکات واجب نیست.
 مالک بتواند در تمام سال در آن تصرف کند.ـ  5
در تمام سال به مقدار سرمایه یا بیشتر از آن، خریدار داشته باشد، پس اگر در ـ  6

 قدار سرمایه، خریدار نداشته باشد، واجب نیست زکات آن را بدهد.قسمتی از سال به م
 

 مصرف زکات

 شود: زکات در هشت مورد صرف میـ  1941مسأله 
اش را ندارد، ولی کسی که  فقیر، و او کسی است که مخارج سال خود و عیالتاّول: 

 قیر نیست.تواند مخارج سال خود را بگذارند ف ای دارد که می صنعت یا ملک یا سرمایه
 گذراند. تر می مسکین، و او کسی است که از فقیر سختدّوم: 

کسی که از طرف امام علیه السالم یا نائب امام مأمور است که زکات را جمع و سّوم: 
 نگهداری نماید، و به حساب آن رسیدگی کند و آن را به امام یا نائب امام یا فقرا برساند.

شوند یا در جنگ یا  ان بدهند، به دین اسالم مایل میکفاری که اگر زکات به آنچهارم: 
کنند. و همچنین مسلمانانی که ایمان آنان به بعضی از آنچه  غیر آن به مسلمانان کمک می
اند ضعیف است، ولی چنانچه زکات به آنان  آله وسلم آورده  پیغمبر اکرم صلی الله علیه و

مانانی که ایمان به ولیت امیر مؤمنان گردد، یا مسل داده شود موجب تقویت ایمانشان می
کنند و به آن  علیه السالم ندارند، ولی اگر به آنان زکات داده شود به ولیت رغبت پیدا می

 آورند. ایمان می
ها و آزاد کردن آنان، به تفصیلی که در محل خود ذکر شده  خریداری بندهپنجم: 

 است.
 .تواند قرض خود را بدهد بدهکاری که نمیششم: 
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رسد مثل ساختن  فی سبیل الله، یعنی کارهایی که نفعش به عموم مسلمین میهفتم: 
شهر و آسفالت  پاکسازیشود، و  ای که علوم دینیه در آن خوانده می مسجد، و مدرسه

 ها، و توسعه آنها و مانند اینها. راه
 السبیل، یعنی مسافری که در سفر درمانده شده. ابنهشتم: 

تواند زکات را  شود، ولی مالک نمی که زکات در آنها صرف میاینها مواردی است 
بدون اذن امام علیه السالم یا نائبش، در دو مورد سّوم و چهارم مصرف نماید، و در مورد 

ـ باید از حاکم شرع اذن بگیرد، و احکام این موارد در  احتیاط لزم هفتم نیز بنا بر ـ
 مسائل آینده گفته خواهد شد.

احتیاط واجب آن است که فقیر، یا مسکین بیشتر از مخارج سال ـ  1941مسأله 
اندازه کسری  خود و عیالش را از زکات نگیرد، و اگر مقداری پول یا جنس دارد، فقط به

 مخارج یک سالش زکات بگیرد.
کسی که مخارج سالش را داشته، اگر مقداری از آن را مصرف کند و ـ  1942مسأله 

تواند  اندازه مخارج یک سال او هست یا نه، نمی قی مانده بهبعد شک کند که آنچه با
 زکات بگیرد.

صنعتگر یا مالک یا تاجری که درآمد او از مخارج سالش کمتر ـ  1943مسأله  
تواند برای کسری مخارجش زکات بگیرد، و لزم نیست ابزار کار، یا ملک، یا  است، می

 سرمایه خود را به مصرف مخارج برساند.
ای دارد که  فقیری که خرج سال خود و عیالش را ندارد، اگر خانهـ  1944مسأله 

ملک او است و در آن نشسته، یا وسیله سواری دارد، چنانچه بدون اینها نتواند زندگی 
تواند زکات بگیرد، و همچنین است اثاث خانه،  کند اگرچه برای حفظ آبرویش باشد، می
یزهایی که به آنها احتیاج دارد، و فقیری که اینها و ظرف و لباس تابستانی و زمستانی و چ

 تواند از زکات خریداری نماید. را ندارد، اگر به اینها احتیاج داشته باشد می
اش را تهیه  تواند کسب کند و مخارج خود و عیال فقیری که میـ  1945مسأله 

یری که کسب کند جایز نیست زکات بگیرد، و طلبه فق نماید و از روی تنبلی اقدام نمی
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تواند از سهم فقرا زکات بگیرد، مگر اینکه  مانع ادامه تحصیل اوست در هیچ صورتی نمی
تحصیل بر او واجب عینی باشد، و از سهم سبیل الله در صورتی که تحصیل او منفعت 

ـ جایز است، و فقیری که  بنا بر احتیاط لزم عمومی داشته باشد با اجازه حاکم شرع ـ
تواند با گرفتن  ـ نمی بنا بر احتیاط واجب ت برای او مشکل نیست ـیاد گرفتن صنع

 تواند زکات بگیرد. زکات، زندگی کند، ولی تا وقتی مشغول یاد گرفتن است می
گوید فقیرم، اگرچه انسان از گفته  به کسی که قباًل فقیر بوده، و میـ  1946مسأله 

که معلوم نباشد قباًل فقیر بوده یا نه، شود زکات داد، ولی کسی  او اطمینان پیدا نکند، می
 ـ تا وقتی که اطمینان به فقرش حاصل نشود، به او زکات داد. بنا بر احتیاط توان ـ نمی

گوید فقیرم و قباًل فقیر نبوده، چنانچه از گفته او  کسی که میـ  1947مسأله 
 شود به او زکات داد. اطمینان پیدا نشود، نمی

تواند  ید زکات بدهد، اگر از فقیری طلبکار باشد، میکسی که باـ  1948مسأله 
 طلبی را که از او دارد، بابت زکات حساب کند.

تواند  اندازه قرضش نباشد، انسان می اگر فقیر بمیرد و مال او بهـ  1949مسأله 
اندازه قرضش باشد و  طلبی را که از او دارد بابت زکات حساب کند، بلکه اگر مال او به

تواند  و را ندهند، یا به جهت دیگر انسان نتواند طلب خود را بگیرد، نیز میورثه قرض ا
 طلبی را که از او دارد، بابت زکات حساب کند.

دهد، لزم نیست به او  چیزی را که انسان بابت زکات به فقیر میـ  1951مسأله 
ات بگوید که زکات است، بلکه اگر فقیر خجالت بکشد مستحب است مال را به قصد زک

 به او داده و زکات بودنش را اظهار ننماید.
اگر به خیال اینکه کسی فقیر است به او زکات بدهد، بعد بفهمد ـ  1951مسأله 

داند فقیر نیست زکات بدهد کافی  فقیر نبوده، یا از روی ندانستن مسأله به کسی که می
گیرد و به مستحق نیست. پس چنانچه چیزی را که به او داده باقی باشد بایستی از او ب
دانسته زکات است،  بدهد، و اگر از بین رفته باشد، پس اگر کسی که آن چیز را گرفته می

دانسته زکات است،  تواند عوض آن را از او بگیرد و به مستحق بدهد، و اگر نمی انسان می
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تواند چیزی از او بگیرد و باید از مال خودش عوض زکات را به مستحق بدهد، حتی  نمی
 ر در شناخت فقیر تحقیق کرده یا به حجت شرعی مستند بوده، بنا بر احتیاط واجب.اگ

تواند بدهی خود را بدهد، اگرچه  کسی که بدهکار است و نمیـ  1952مسأله 
تواند برای دادن قرض خود زکات بگیرد، ولی باید  مخارج سال خود را داشته باشد، می

 باشد. مالی را که قرض کرده در معصیت خرج نکرده
تواند بدهی خود را بدهد، زکات  اگر به کسی که بدهکار است و نمیـ  1953مسأله 

بدهد، بعد بفهمد قرض را در معصیت مصرف کرده، چنانچه آن بدهکار فقیر باشد 
 تواند آنچه را که به او داده، بابت سهم فقرا حساب کند. می

د را بدهد، اگرچه فقیر تواند بدهی خو کسی که بدهکار است و نمیـ  1954مسأله 
 تواند طلبی را که از او دارد، بابت زکات حساب کند. نباشد، انسان می

مسافری که خرجی او تمام شده یا مرکبش از کار افتاده، چنانچه ـ  1955مسأله 
سفر او سفر معصیت نباشد و نتواند با قرض کردن، یا فروختن چیزی خود را به مقصد 

تواند زکات بگیرد، ولی اگر بتواند در جای  د فقیر نباشد، میبرساند، اگرچه در وطن خو
دیگر با قرض کردن یا فروختن چیزی مخارج سفر خود را فراهم کند، فقط به مقداری که 

ـ اگر بتواند با فروش یا  و بنا بر احتیاط واجب تواند زکات بگیرد ـ به آنجا برسد، می
 نباید زکات بگیرد. اجاره مالی در وطن خود خرج راه را تهیه کند

مسافری که در سفر درمانده شده و زکات گرفته، بعد از آنکه به ـ  1956مسأله 
وطنش رسید، اگر چیزی از زکات زیاد آمده باشد، چنانچه نتواند آن را به دهنده زکات 

 برساند، باید به حاکم شرع برساند و بگوید آن چیز زکات است.
 

 ندا شرایط کسانی که مستحّق زکات

تواند زکات خود را به او بدهد، باید شیعه دوازده  کسی که، مالک میـ  1957مسأله 
امامی باشد، و اگر انسان کسی را شیعه بداند و به او زکات بدهد، بعد معلوم شود شیعه 
نبوده، باید دوباره زکات بدهد، حتی اگر تحقیق کرده باشد، یا به حجت شرعی استناد 
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 ط واجب.کرده باشد بنا بر احتیا
تواند به ولی او  ای از شیعه فقیر باشد، انسان می اگر طفل یا دیوانهـ  1958مسأله 

تواند خودش یا  دهد ملک طفل یا دیوانه باشد، و می زکات بدهد به قصد اینکه آنچه می
وسیله یک نفر امین زکات را به مصرف طفل، یا دیوانه برساند، و باید موقعی که زکات  به

 رسد نیت زکات کند. ن میبه مصرف آنا
شود زکات  کند اگر فقر او ثابت باشد، می به فقیری که گدائی میـ  1959مسأله 

کند، نباید زکات داد، بلکه احتیاط  داد، ولی به کسی که زکات را در معصیت مصرف می
شود هرچند خود  واجب آن است به کسی که دادن زکات موجب ترغیب او در معصیت می

 نماید، زکات داده نشود. یت صرف نمیآن را در معص
خواند، همچنین به کسی  خوار است، یا نماز نمی به کسی که شرابـ  1961مسأله 

 آورد، احتیاط واجب آن است که زکات ندهند. که معصیت کبیره را آشکارا بجا می
تواند بدهی خود را بدهد اگرچه مخارج  کسی که بدهکار است و نمیـ  1961مسأله 

 شود قرضش را از زکات داد. نسان واجب باشد، میاو بر ا
تواند مخارج کسانی را که مثل اولد خرجشان بر او  انسان نمیـ  1962مسأله  

توانند به آنان زکات  واجب است از زکات بدهد، ولی اگر مخارج آنان را ندهد، دیگران می
نباشد و زکات بر او اش  بدهند، و اگر متمکن از پرداخت نفقه واجب افراد واجب النفقه

 تواند از زکات نفقه آنها را بدهد. واجب باشد می
اگر انسان زکات را به پسرش بدهد که خرج زن و نوکر و کلفت خود ـ  1963مسأله 

 نماید، یا دین خود را ادا کند با داشتن سایر شرایط، اشکال ندارد.
ی و دینی که مورد های علم تواند از سهم سبیل الله کتاب پدر نمیـ  1964مسأله 

احتیاج پسرش است بخرد و در معرض استفاده او قرار دهد، مگر آنکه مصلحت عامه 
 ـ اجازه بگیرد. بنا بر احتیاط اقتضای این کار را داشته باشد، و از حاکم شرع ـ

تواند از زکات برای پسر فقیرش زن بگیرد، و همچنین است  پدر میـ  1965مسأله 
 پسر نسبت به پدر.
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دهد، و زنی که شوهرش خرجی  به زنی که شوهرش مخارج او را میـ  1966له مسأ
ـ او را به دادن خرجی  هرچند با مراجعه به حاکم جور تواند ـ دهد، ولی می او را نمی

 شود زکات داد. مجبور کند، نمی
توانند به او  زنی که صیغه شده اگر فقیر باشد، شوهرش و دیگران میـ  1967مسأله 

هند، ولی اگر بر شوهرش در ضمن عقد شرط کند که مخارج او را بدهد، یا به زکات بد
جهت دیگری دادن مخارجش بر او واجب باشد، در صورتی که مخارج آن زن را بدهد 

 شود به آن زن زکات داد. نمی
تواند به شوهر فقیر خود زکات بدهد، اگرچه شوهر زکات را  زن میـ  1968مسأله 

 ن نماید.صرف مخارج خود آن ز
و بنا  تواند از غیر سید زکات بگیرد، مگر در حال اضطرار ـ سید نمیـ  1969مسأله 

ـ باید اضطرار به حّدی باشد که نتواند از خمس و سایر وجوهات  بر احتیاط واجب
ـ در صورت امکان باید در  بنا بر احتیاط واجب مخارج خود را تأمین کند، و همچنین ـ

 گرفتن مخارج ضروری همان روز.هر روز اکتفا کند به 
شود زکات داد ولی اگر  به کسی که معلوم نیست سید است یا نه، میـ  1971مسأله 

 شود. اش بری نمی خود ادعای سیادت کند و مالک به او زکات بدهد ذمه
 

 نیت زکات

یعنی برای تذلل در پیشگاه  انسان باید زکات را به قصد قربت ــ  1971مسأله 
ـ بدهد و اگر بدون قصد قربت بدهد کافی است گر چه گناه کرده است، و  خداوند عالم

دهد زکات مال است یا زکات فطره، بلکه اگر مثاًل زکات  در نیت معین کند که آنچه را می
گندم و جو بر او واجب باشد، و بخواهد پولی را به عنوان قیمت زکات بدهد باید معین 

 کند که زکات گندم است یا زکات جو.
کسی که زکات چند مال بر او واجب شده، اگر مقداری زکات بدهد ـ  1972مسأله 

جنس یکی از آنها باشد، زکات  کدام آنها را نکند، چنانچه چیزی را که داده هم و نیت هیچ
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شود، مثاًل کسی که زکات چهل گوسفند، و زکات پانزده مثقال  همان جنس حساب می
کدام آنها را  ک گوسفند از بابت زکات بدهد و نیت هیچطال بر او واجب است، اگر مثاًل ی
شود، ولی اگر مقداری پول نقره یا اسکناس بدهد که  نکند، زکات گوسفند حساب می

شود، ولی این  اند: به همه آنها قسمت می کدام آنها نیست، بعضی گفته جنس هیچ هم
و در ملک مالک  کدام حساب نشود خالی از اشکال نیست، و احتمال دارد که از هیچ

 باقی بماند.
اگر کسی را وکیل کند که زکات مال او را بدهد، موقعی که زکات را ـ  1973مسأله 

دهد باید نیت کند و احتیاط مستحب این است که نیت او تا زمان رسیدن  به آن وکیل می
 زکات به فقیر مستمر باشد.

 
 مسائل متفرقه زکات

کنند، و موقع خشک شدن  اه جدا میکا از موقعی که گندم و جو رـ  1974مسأله 
خرما و انگور، انسان باید زکات را به فقیر بدهد، یا از مال خود جدا کند. و زکات طال و 
نقره و گاو و گوسفند، و شتر را بعد از تمام شدن ماه یازدهم، باید به فقیر بدهد، یا از مال 

 خود جدا نماید.
لزم نیست فورًا آن را به مستحق بدهد، و  بعد از جدا کردن زکاتـ  1975مسأله  

 اگر برای غرض عقالئی تأخیر بیندازد، اشکال ندارد.
تواند زکات را به مستحق برساند، اگر ندهد و به واسطه  کسی که میـ  1976مسأله 

 کوتاهی کردن او از بین برود، باید عوض آن را بدهد.
برساند، اگر زکات را ندهد و  تواند زکات را به مستحق کسی که میـ  1977مسأله 

بدون آنکه در نگهداری آن کوتاهی کند از بین برود، چنانچه غرض صحیحی در تأخیر 
زکات نداشته باید عوض آن را بدهد، بلکه اگر غرض صحیحی داشته مثاًل فقیر معینی را 

من ـ ضا بنا بر احتیاط واجب خواسته تدریجًا به فقرا برساند، ـ در نظر داشته، یا می
 است.
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تواند در بقیه آن تصّرف  اگر زکات را از خود مال کنار بگذارد، میـ  1978مسأله 
 تواند در تمام مال تصّرف نماید. کند، و نیز اگر از مال دیگرش کنار بگذارد، می

تواند زکاتی را که کنار گذاشته برای خود بردارد و چیز  انسان نمیـ  1979مسأله 
 جای آن بگذارد. دیگری به

اگر از زکاتی که کنار گذاشته منفعتی حاصل شود، مثاًل گوسفندی ـ  1981مسأله 
 که برای زکات گذاشته بّره بیاورد، در حکم زکات است.

گذارد مستحّقی حاضر باشد، بهتر  اگر موقعی که زکات را کنار میـ  1981مسأله 
زکات به او از جهتی است زکات را به او بدهد، مگر کسی را در نظر داشته باشد که دادن 

 بهتر باشد.
اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته ـ  1982مسأله 

بنا بر  تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکات کم کند؛ ولی اگر منفعت کند ـ
 ـ باید آن را به مستحق بدهد. احتیاط لزم
واجب شود، چیزی بابت زکات به فقیر  اگر پیش از آنکه زکات بر اوـ  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  فقیر داده از بین نرفته باشد و آن فقیر هم به فقر خود باقی باشد، می

 او داده، بابت زکات حساب کند.
زکات بر انسان واجب نشده، اگر چیزی بابت داند  فقیری که میـ  1984مسأله 

زکات بگیرد و پیش او تلف شود ضامن است، پس موقعی که زکات بر انسان واجب 
تواند عوض چیزی را که به او داده بابت  شود، اگر آن فقیر به فقر خود باقی باشد، می می

 زکات حساب کند.
شده، اگر چیزی بابت داند زکات بر انسان واجب ن فقیری که نمیـ  1985مسأله 

تواند عوض آن را بابت زکات  زکات بگیرد و پیش او تلف شود، ضامن نیست، و انسان نمی
 حساب کند.
مستحب است زکات گاو و گوسفند و شتر را به فقرای آبرومند ـ  1986مسأله 
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بدهد، و در دادن زکات، خویشان خود را بر دیگران و اهل علم و کمال را بر غیر آنان، و 
اهل سؤال مقّدم بدارد، ولی ممکن است دادن زکات به بر  اسانی که اهل سؤال نیستند رک

 .فقیری از جهت دیگری بهتر باشد
 بهتر است زکات را آشکار، و صدقه مستحّبی را مخفی بدهند.ـ  1987مسأله 

خواهد زکات بدهد مستحّقی نباشد و  اگر در شهر کسی که میـ  1988مسأله 
جای  تواند آن را به به مصرف دیگری هم که برای آن معین شده برساند، مینتواند زکات را 

دیگری منتقل سازد، و در این صورت اگر در نگهداری آن کوتاهی نکند و تلف شود 
تواند از حاکم شرع وکالت بگیرد و آن را به وکالت از او قبض کند و  ضامن نیست، و می

تواند از  ز ضامن تلف نیست، و اجرت نقل را میبه اجازه او منتقل سازد، در این صورت نی
 زکات حساب کند.

تواند زکات را به شهر  اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، میـ  1989مسأله 
دیگر ببرد ولی مخارج بردن به آن شهر را باید از خودش بدهد، و اگر زکات تلف شود 

 ضامن است، مگر آنکه به امر حاکم شرع برده باشد.
اجرت وزن کردن و پیمانه نمودن گندم و جو و کشمش و خرمائی را ـ  1991مسأله 

 دهد، با خود اوست. که برای زکات می
مکروه است انسان از مستحق درخواست کند زکاتی را که از او ـ  1991مسأله  

گرفته به او بفروشد، ولی اگر مستحق بخواهد چیزی را که گرفته بفروشد، بعد از آنکه به 
 ند، کسی که زکات را به او داده در خریدن آن بر دیگران مقّدم است.قیمت رسا

اگر شک کند زکاتی را که بر او واجب بوده داده یا نه و مال زکات دار ـ  1992مسأله 
های پیش بوده باشد،  موجود باشد، باید زکات را بدهد، هرچند شک او برای زکات سال

 ند از سال حاضر باشد.و اگر عین تلف شده، زکاتی بر او نیست هرچ
تواند پیش از گرفتن زکات آن را به کمتر از مقدار آن صلح  فقیر نمیـ  1993مسأله 

تواند  تر از قیمت آن بابت زکات قبول نماید. و همچنین مالک نمی کند، یا چیزی را گران
س از زکات را به مستحق داده و بر او شرط کند که آن را به او برگرداند، ولی اگر مستحق پ
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گرفتن زکات راضی شود که آن را به او برگرداند مانعی ندارد، مثاًل کسی که زکات زیادی 
تواند زکات را بدهد و حال توبه کرده، اگر فقیر راضی شود  بدهکار است و فقیر شده و نمی

 زکات او را بگیرد و به او ببخشد، اشکال ندارد.
له قرآن یا کتاب دینی، یا کتاب دعا تواند از سهم سبیل ال انسان نمیـ  1994مسأله 

بخرد و وقف نماید، مگر آنکه مصلحت عامه اقتضای این کار را داشته و از حاکم شرع 
 ـ اجازه بگیرد. بنا بر احتیاط لزم ـ

تواند از زکات ملک بخرد، و بر اولد خود، یا بر کسانی  انسان نمیـ  1995مسأله 
اید که عایدی آن را به مصرف مخارج خود که مخارج آنان بر او واجب است وقف نم

 برسانند.
تواند برای رفتن به حج و زیارت و مانند اینها از سهم  انسان میـ  1996مسأله 

سبیل الله زکات بگیرد، اگرچه فقیر نباشد، یا اینکه به مقدار خرج سالش زکات گرفته 
د اینها دارای منفعت باشد، ولی این در صورتی است که رفتن او به حج یا زیارت و مانن

 ـ از حاکم شرع برای صرف زکات در آن اذن بگیرد. و بنا بر احتیاط عامه باشد، ـ
اگر مالک، فقیری را وکیل کند که زکات مال او را بدهد، چنانچه آن ـ  1997مسأله 

تواند  فقیر احتمال بدهد که قصد مالک این بوده که خود آن فقیر از زکات برندارد، نمی
آن را برای خودش بردارد، و اگر یقین داشته باشد که قصد مالک این نبوده  چیزی از

 تواند برای خودش هم بردارد. می
اگر فقیر شتر و گاو و گوسفند، و طال و نقره را بابت زکات بگیرد، ـ  1998مسأله 

هایی که برای واجب شدن زکات گفته شد در آنها جمع شود، باید زکات  چنانچه شرط
 دهد.آنها را ب

اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند و ـ  1999مسأله 
یکی از آنها زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند، هرچند بداند شریکش 

 دهد، تصّرف او در سهم خودش اشکال ندارد. زکات سهم خود را نداده و بعدًا نیز نمی
زکات بدهکار است، و کفاره و نذر و مانند اینها  کسی که خمس یاـ  2111مسأله 

هم بر او واجب است و قرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد، اگر مالی که 
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خمس یا زکات آن واجب شده از بین نرفته باشد، باید خمس و زکات را بدهد، و اگر از 
 ر مقدم است.بین رفته باشد، دادن زکات و خمس و قرض، بر دادن کفاره و نذ

کسی که خمس یا زکات بدهکار است، و َحجة اإلسالم بر او واجب ـ  2111مسأله 
است و قرض هم دارد، اگر بمیرد و مال او برای همه آنها کافی نباشد، چنانچه مالی که 
خمس و زکات آن واجب شده از بین نرفته باشد، باید خمس یا زکات را بدهند و بقیه مال 

رضش نمایند، و اگر مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین رفته او را صرف ادای ق
باشد، باید مال او را صرف ادای قرضش بنمایند، و در صورتی که چیزی باقی باشد 

 صرف حج کنند، و اگر چیزی زیاد آمد به خمس و زکات قسمت نمایند.
اند تو کسی که مشغول تحصیل علم است و اگر تحصیل نکند میـ  2112مسأله 

شود از سهم  برای معاش خود کسب کند، چنانچه تحصیل آن علم واجب عینی باشد می
فقرا به او زکات داد، و اگر تحصیل آن علم دارای مصلحت عامه باشد، زکات دادن به او 

ـ با اجازه حاکم شرع جایز است، در غیر این دو  بنا بر احتیاط از سهم سبیل الله و ـ
 کات بدهند.صورت جایز نیست به او ز

 
 زکات فطره

کسی که موقع غروب شب عید فطر، بالغ و عاقل است، و بیهوش ـ  2113مسأله 
خور او هستند، هر نفری یک  و فقیر و برده نیست، باید برای خودش و کسانی که نان

شود تقریبًا سه کیلو است از غذاهای معمول در شهرش مانند گندم یا  صاع که گفته می
شمش، یا برنج یا ذّرت به مستحق بدهد، و اگر بجای آن پول هم بدهد، جو یا خرما یا ک

کافی است، و احتیاط لزم آن است که از غذاهایی که در شهرش معمول نیست ندهد 
 هرچند گندم یا جو، یا خرما یا کشمش باشد.

کسی که مخارج سال خود و عیالش را ندارد و کسبی هم ندارد که ـ  2114مسأله 
ج سال خود و عیالش را بگذراند، فقیر است و دادن زکات فطره بر او واجب بتواند مخار

 نیست.
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خور او  انسان فطره کسانی را که در غروب شب عید فطر نانـ  2115مسأله 
شوند باید بدهد، کوچک باشند یا بزرگ، مسلمان باشند یا کافر، دادن خرج  حساب می

 باشند یا در شهر دیگر.آنها بر او واجب باشد یا نه، در شهر خود او 
خور اوست و در شهر دیگر است وکیل کند که از  اگر کسی را که نانـ  2116مسأله 

دهد، لزم نیست  مال او فطره خود را بدهد، چنانچه اطمینان داشته باشد که فطره را می
 خودش فطره او را بدهد.

، و شب را فطره مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر وارد شدهـ  2117مسأله 
 شود، بر او واجب است. ـ حساب می هرچند موقتاً  خور او ـ نزد او مانده و نان

شود در  فطره مهمانی که بعد از غروب شب عید فطر وارد میـ  2118مسأله 
او واجب است و اّل واجب  برخور او حساب شود ـ بنا بر احتیاط ـ  صورتی که نان

خور به حساب  نان کند یشب عید دعوت م نیست، و کسی را که انسان برای افطار
 .خانه نیست اش بر صاحب آید، و فطره نمی

اگر کسی موقع غروب شب عید فطر دیوانه باشد، در صورتی که ـ  2119مسأله 
بنا بر  دیوانگی او تا ظهر روز عید فطر باقی باشد، زکات فطره بر او واجب نیست، و اّل ـ

 بدهد.ـ لزم است فطره را  احتیاط واجب
اگر پیش از غروب بچه بالغ شود، یا دیوانه عاقل گردد، یا فقیر غنی ـ  2111مسأله 

 شود، در صورتی که شرایط واجب شدن فطره را دارا باشد، باید زکات فطره را بدهد.
اگر در موقع غروب شب عید فطر، شرایط وجوب زکات فطره نباشد ـ  2111مسأله 

ط پیدا شود، احتیاط واجب آن است که زکات فطره را ولی پیش از ظهر روز عید آن شرای
 بدهد.

کافری که بعد از غروب شب عید فطر مسلمان شده، فطره بر او ـ  2112مسأله 
واجب نیست. ولی مسلمانی که شیعه نبوده، اگر بعد از دیدن ماه شیعه شود، باید زکات 

 فطره را بدهد.
دم و مانند آن را دارد، مستحب اندازه یک صاع گن کسی که فقط بهـ  2113مسأله 

است زکات فطره را بدهد، و چنانچه عیالی داشته باشد و بخواهد فطره آنها را هم بدهد 
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تواند به قصد فطره، آن یک صاع را به یکی از عیالش بدهد، و او هم به همین قصد به  می
گیرد  که میدیگری بدهد، و همچنین تا به نفر آخر برسد، و بهتر است نفر آخر چیزی را 

به کسی بدهد که از خودشان نباشد، و اگر یکی از آنها صغیر یا دیوانه باشد، ولی او 
گیرد، و احتیاط مستحب آن است که به قصد او نگیرد، بلکه برای خودش  جای او می به

 بگیرد.
دار شود، واجب نیست فطره او  اگر بعد از غروب شب عید فطر بچهـ  2114مسأله 

خور او شمرده شوند  دار شود، یا ازدواج کند اگر نان اگر پیش از غروب بچهرا بدهد، ولی 
خور  خور دیگری باشند بر او واجب نیست، و اگر نان باید فطره آنها را بدهد، و اگر نان

 کسی نباشند فطره زن بر خودش واجب است، و بر بچه چیزی نیست.
خور کس دیگر  غروب نانخور کسی باشد و پیش از  اگر انسان نانـ  2115مسأله 

خور او شده واجب است، مثاًل اگر دختر پیش از غروب به  شود، فطره او بر کسی که نان
 خانه شوهر رود، باید شوهرش فطره او را بدهد.

کسی که دیگری باید فطره او را بدهد، واجب نیست فطره خود را ـ  2116مسأله 
ـ واجب  بنا بر احتیاط ، بر خود انسان ـبدهد، ولی اگر او فطره را ندهد یا نتواند بدهد

 ( باشد فطره خویش را بدهد.2224شود که چنانچه دارای شرایط گذشته در مسأله ) می
اگر کسی که فطره او بر دیگری واجب است خودش فطره را بدهد، ـ  2117مسأله 

 شود. از کسی که فطره بر او واجب شده ساقط نمی
تواند به سید فطره بدهد، حتی اگر سیدی  نمیکسی که سید نیست، ـ  2118مسأله 

 تواند فطره او را به سید دیگری بدهد. خور او باشد، نمی نان
خورد، بر کسی است که  فطره طفلی که از مادر یا دایه شیر میـ  2119مسأله 

دارد،  دهد، ولی اگر مادر یا دایه مخارج خود را از مال طفل برمی مخارج مادر یا دایه را می
 ه طفل بر کسی واجب نیست.فطر

انسان اگرچه مخارج عیالش را از مال حرام بدهد، باید فطره آنان را ـ  2121مسأله 
 از مال حالل بدهد.

نماید مانند بّنا، و نّجار، و خادم،  اگر انسان کسی را که اجیر میـ  2121مسأله 
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را هم بدهد، ولی  خور او محسوب شود، باید فطره او طوری که نان مخارج 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  2122مسأله 
اند باید فطره او و  عیالش را از مال او بدهند، ولی اگر بعد از غروب بمیرد، مشهور فرموده

ین حکم خالی از اشکال نیست، و مقتضای احتیاط عیالش را از مال او بدهند، ولی ا
 ترک نشود.

 
 مصرف زکات فطره

و  ـ باید فقط به فقرا داد ـ بنا بر احتیاط واجب زکات فطره را ــ  2123مسأله 
ـ که دارای شرایط گذشته در مستحقین زکات مال هستند، و  منظور فقرای شیعه است

تواند آن را به فقرای دیگر مسلمانان داد،  چنانچه در شهر از فقرای شیعه کسی نباشد می
 ولی در هر صورت نباید به ناصبی داده شود.

تواند فطره را به مصرف او  ای فقیر باشد، انسان می اگر طفل شیعهـ  2124مسأله 
 برساند، یا به واسطه دادن به ولی او، ملک طفل نماید.

ت عادل باشد، ولی احتیاط دهند، لزم نیس فقیری که فطره به او میـ  2125مسأله 
کند، فطره  نماز، و کسی که آشکارا معصیت می خوار، و بی واجب آن است که به شراب

 ندهند.
 کند، نباید فطره بدهند. به کسی که فطره را در معصیت مصرف میـ  2126مسأله 
احتیاط مستحب آن است که به یک فقیر کمتر از یک صاع فطره ـ  2127مسأله 

اند نرسد، ولی اگر بیشتر بدهند هیچ اشکال  ینکه به فقرایی که جمع شدهندهند، مگر ا
 ندارد.

اگر از جنسی که قیمتش دو برابر قیمت معمولی آن است، مثاًل از ـ  2128مسأله 
گندمی که قیمت آن دو برابر قیمت گندم معمولی است، نصف صاع بدهد کافی نیست، 

 کافی نیست. بلکه اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد
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تواند نصف صاع را از یک جنس مثاًل گندم، و نصف  انسان نمیـ  2129مسأله 
دیگر آن را از جنسی دیگر، مثاًل جو بدهد، بلکه اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد 

 کافی نیست.
مستحب است در دادن زکات فطره، خویشان و همسایگان فقیر ـ  2131مسأله 

م دارد، و سزاوار است که اهل علم و دین و فضل را به دیگران نیز خود را بر دیگران مقّد 
 مقدم دارد.

اگر انسان به خیال اینکه کسی فقیر است به او فطره بدهد و بعد ـ  2131مسأله 
بفهمد فقیر نبوده، چنانچه مالی را که او داده از بین نرفته باشد، باید پس بگیرد و به 

د، باید از مال خودش عوض فطره را بدهد، و اگر از بین مستحق بدهد، و اگر نتواند بگیر
دانسته آنچه را که گرفته فطره است، باید عوض  رفته باشد، در صورتی که گیرنده فطره می

دانسته، دادن عوض بر او واجب نیست، و انسان باید عوض فطره  آن را بدهد، و اگر نمی
 را بدهد.

شود به او فطره داد، مگر آنکه از گفته او  اگر کسی بگوید فقیرم، نمیـ  2132مسأله 
 اطمینان پیدا شود، یا انسان بداند که قباًل فقیر بوده است.

 
 مسائل متفرقه زکات فطره

یعنی برای تذلل در  انسان باید زکات فطره را به قصد قربت ــ  2133مسأله 
 ماید.دهد نیت دادن فطره ن ـ بدهد و موقعی که آن را می پیشگاه خداوند عالم

اگر پیش از ماه رمضان فطره را بدهد صحیح نیست، و بهتر آن است ـ  2134مسأله 
که در ماه رمضان هم فطره را ندهد، ولی اگر پیش از رمضان به فقیر قرض بدهد و بعد از 

 آنکه فطره بر او واجب شد، طلب خود را بابت فطره حساب کند مانعی ندارد.
دهد باید به جنس دیگر، یا  را که برای فطره می گندم یا چیز دیگریـ  2135مسأله 

خاک مخلوط نباشد، و چنانچه مخلوط باشد، اگر خالص آن به یک صاع برسد، و بدون 
العاده نداشته باشد، یا آنچه  استفاده باشد، یا جدا کردن آن زحمت فوق جدا کردن قابل
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 .اعتنا نباشد، اشکال ندارد قدری کم باشد که قابل مخلوط شده به
ـ کافی  بنا بر احتیاط واجب اگر فطره را از چیز معیوب بدهد ــ  2136مسأله 

 نیست.
دهد، لزم نیست همه را از یک جنس  کسی که فطره چند نفر را میـ  2137مسأله 

 بدهد، مثاًل اگر فطره بعضی را گندم، و فطره بعض دیگر را جو بدهد، کافی است.
ـ باید فطره  بنا بر احتیاط واجب خواند ـ میکسی که نماز عید فطر ـ  2138مسأله 

تواند دادن فطره را تا ظهر  خواند، می را پیش از نماز عید بدهد، ولی اگر نماز عید نمی
 تأخیر بیندازد.

اگر به نیت فطره مقداری از مال خود را کنار بگذارد و تا ظهر روز ـ  2139مسأله 
فطره نماید، و تأخیر اگر برای غرض  دهد نیت عید به مستحق ندهد، هر وقت آن را می

 عقالئی باشد اشکال ندارد.
بنا بر  اگر تا ظهر روز عید، فطره را ندهد و کنار هم نگذارد، بعدًا ــ  2141مسأله 

 ـ بدون اینکه نیت ادا و قضا کند فطره را بدهد. احتیاط واجب
دش بردارد و مالی تواند آن را برای خو اگر فطره را کنار بگذارد، نمیـ  2141مسأله 

 دیگر را برای فطره بگذارد.
اگر انسان مالی داشته باشد که قیمتش از فطره بیشتر است، ـ  2142مسأله 

بنا بر احتیاط  چنانچه فطره را ندهد و نیت کند که مقداری از آن مال برای فطره باشد ـ
 ـ کافی نیست. واجب

ته از بین برود، چنانچه اگر مالی را که برای فطره کنار گذاشـ  2143مسأله 
دسترسی به فقیر داشته و دادن فطره را تأخیر انداخته، یا در نگهداری آن کوتاهی کرده، 
باید عوض آن را بدهد، و اگر دسترسی به فقیر نداشته و در نگهداری آن کوتاهی نکرده، 

 ضامن نیست.
ت که اگر در محل خودش مستحق پیدا شود، احتیاط واجب آن اسـ  2144مسأله 

جای  جای دیگر نبرد، ولی اگر برد و به مستحق رساند کافی است، و اگر به فطره را به
 دیگر ببرد و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.



 
 
 

 حکام حجا
اند  زیارت کردن خانه خدا و انجام اعمالی است که دستور داده حج:ـ  2145مسأله 

که این شرایط را دارا باشد، یک مرتبه در آنجا بجا آورده شود. و در تمام عمر بر کسی 
 شود: واجب می
 آنکه بالغ باشد.اّول: 
 آنکه عاقل و آزاد باشد.دّوم: 

تر  به واسطه رفتن به حج مجبور نشود که کار حرامی را که ترک آن از حج مهمسّوم: 
تر است ترک نماید، ولی اگر در این  است انجام دهد، یا عمل واجبی را که از حج مهم

 صحیح است. وا به حج برود گر چه گناه کرده اما حج حال
 آنکه مستطیع باشد، و مستطیع بودن به چند چیزاست:چهارم: 

ـ یا مالی که  در صورت احتیاج به آن آنکه توشه راه و همچنین مرکب سواری ـاّول: 
 بتواند با آن مال آنها را تهیه کند، داشته باشد.

ا داشته باشد که بدون مشقت زیاد بتواند مکه رود، و سالمت مزاج و توانائی آن ردّوم: 
حج را بجا آورد. و این شرط در وجوب مباشرت حج معتبر است و کسی که توانایی مالی 
دارد ولی قدرت بدنی مباشرت ندارد یا مباشرت برای او حرجی است و امید بهبودی 

 ندارد باید نایب بگیرد.
اگر راه بسته باشد یا انسان بترسد که در راه جان  در راه مانعی از رفتن نباشد، وسّوم: 

یا عرض او از بین برود یا مال او را ببرند، حج بر او واجب نیست. ولی اگر از راه دیگری 
قدر دورتر و  بتواند برود اگرچه دورتر باشد، باید از آن راه برود، مگر آنکه آن راه آن

 غیرمعمولی باشد که بگویند راه حج بسته است.
تمکن از سایر جهات داشته باشد که به قدر بجا آوردن اعمال حج وقت هارم: چ

 داشته باشد.
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مخارج کسانی را که خرجی آنان بر او واجب است مثل زن و بچه، یا ترک پنجم: 
 انفاق بر آنان برای او حرجی است، داشته باشد.

ی معاش بعد از برگشتن، کسب یا زراعت یا عایدی ملک یا راه دیگری براششم: 
طور نباشد که به واسطه مخارج حج پس از برگشتن مجبور  خود داشته باشد، یعنی این
 شود به زحمت زندگی کند.

شود، وقتی حج بر او  کسی که بدون خانه ملکی در حرج واقع میـ  2146مسأله 
 واجب است که پول خانه را هم داشته باشد.

بعد از برگشتن از خودش مال نداشته تواند مکه برود، اگر  زنی که میـ  2147مسأله 
باشد و شوهرش هم مثاًل فقیر باشد و خرجی او را ندهد و ناچار شود که به سختی زندگی 

 کند، حج بر او واجب نیست.
اگر کسی توشه راه و مرکب سواری نداشته باشد و دیگری به او ـ  2148مسأله 

دهم، در  در سفر حج هستی می بگوید: حج برو و من خرج تو و عیال تو را در موقعی که
 شود. دهد، حج بر او واجب می صورتی که اطمینان داشته باشد که خرج او را می

اگر مخارج رفت و برگشت و مصارف عیال کسی را در مدتی که ـ  2149مسأله 
شود،  گردد، به او ببخشند برای اینکه حج کند، حج بر او واجب می رود و برمی مکه می

ه باشد و در موقع برگشتن هم مالی که بتواند با آن زندگی کند نداشته اگرچه قرض داشت
طوری  وکارش باشد به باشد. ولی اگر طوری باشد که روزهای سفر حج روزهای کسب

که اگر حج رود نتواند قرض خود را در موقعش ادا نماید، یا آنکه نتواند مخارج 
 واجب نیست. اش را در بقیه سال تأمین نماید، حج بر او زندگانی

اگر مخارج رفتن و برگشتن و مخارج عیال کسی را در مدتی که مکه ـ  2151مسأله 
گردد به او بدهند و بگویند: حج برو، ولی ملک او نکنند، در صورتی که  رود و برمی می

 شود. گیرند، حج بر او واجب می اطمینان داشته باشد که از او پس نمی
که برای حج کافی است به کسی بدهند و با او اگر مقداری مال ـ  2151مسأله  

شرط کنند که در راه مکه به کسی که مال را داده خدمت بنماید، حج بر او واجب 
 شود. نمی
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اگر مقداری مال به کسی بدهند و حج بر او واجب شود، چنانچه ـ  2152مسأله 
 ت.حج نماید هرچند بعدًا مالی از خود پیدا کند، دیگر حج بر او واجب نیس

اگر برای تجارت مثاًل تا جّده برود و مالی بدست آورد که اگر ـ  2153مسأله 
بخواهد از آنجا به مکه رود مستطیع باشد، باید حج کند، و در صورتی که حج نماید 
اگرچه بعدًا مالی پیدا کند که بتواند از وطن خود به مکه رود، دیگر حج بر او واجب 

 نیست.

اجیر شود که مباشرتًا از طرف کس دیگر حج کند، اگر انسان ـ  2154مسأله 
چنانچه خودش نتواند برود و بخواهد دیگری را از طرف خودش بفرستد، باید از کسی که 

 او را اجیر کرده اجازه بگیرد.
اگر کسی که مستطیع شده به مکه رود و در وقت معینی که دستور ـ  2155مسأله 

های بعد مستطیع نباشد، حج بر  ، چنانچه در سالاند به عرفات و مشعر الحرام نرسد داده
های پیش مستطیع بوده و نرفته، که در این صورت  او واجب نیست، مگر آنکه از سال
 اگرچه به زحمت باشد باید حج کند.

اگر کسی که مستطیع شده حج نکند، و بعد به واسطه پیری یا ـ  2156مسأله 
باشد و ناامید باشد از اینکه بعدًا خودش حج  مرض و ناتوانی، نتواند حج نماید، یا حرجی

کند، باید دیگری را از طرف خود بفرستد، و در صورتی که بعدًا قدرت پیدا کرد، خودش 
نیز حج نماید و همچنین است اگر در سال اّولی که به قدر رفتن حج مال پیدا کرده، به 

وانائی خود باشد، و در تمام واسطه پیری یا مرض یا ناتوانی نتواند حج کند و ناامید از ت
عنه مرد باشد، نایب صروره باشد،  این صور احتیاط مستحب آن است که چنانچه منوب

 رود. یعنی کسی باشد که برای اّولین بار به حج می
کسی که از طرف دیگری برای حج اجیر شده، باید طواف نساء را ـ  2157مسأله 

 شود. ، زن بر آن اجیر حرام مینیز از طرف او بجا آورد و اگر بجا نیاورد
اگر طواف نساء را درست بجا نیاورد یا فراموش کند، چنانچه بعد از ـ  2158مسأله 

چند روز یادش بیاید و از بین راه برگردد و بجا آورد صحیح است. ولی چنانچه برگشتن 
 تواند نائب بگیرد. برایش مشقت داشته باشد می



 
 
 

 احکام خرید و فروش
شخص کاسب سزاوار است احکام خرید و فروش در موارد محل ـ  2159مسأله 

ابتالء را یاد بگیرد، بلکه چنانچه به واسطه یاد نگرفتن در معرض ارتکاب حرام، یا ترک 
واجبی باشد، یاد گرفتن لزم است. و از حضرت صادق علیه السالم روایت شده است: 

را یاد بگیرد، و اگر پیش از یاد  خواهد خرید و فروش کند، باید احکام آن کسی که می
ناک، به هالکت  های باطل و شبهه گرفتن احکام آن خرید و فروش کند، به واسطه معامله

 افتد. می
ای که کرده صحیح  ای نداند معامله اگر انسان برای ندانستن مسألهـ  2161مسأله 

در مالی که تحویل تواند تصرف نماید، و نه  است یا باطل، نه در مالی که گرفته است می
داده است، بلکه باید مسأله را یاد بگیرد، یا احتیاط کند هرچند با مصالحه باشد، ولی اگر 

 بداند طرف راضی به تصّرف در آن است هرچند معامله باطل باشد، تصّرف جایز است.
کسی که مال ندارد و مخارجی بر او واجب است، مثل خرج زن و ـ  2161مسأله 

کند، و برای کارهای مستحب مانند وسعت دادن به عیال و دستگیری از  بچه، باید کسب
 فقرا، کسب کردن مستحب است.

 
 مستحبات خرید و فروش

 چند چیز در خرید و فرش مستحب شمرده شده است:
 ها فرق نگذارد، مگر به لحاظ فقر و مانند آن. آنکه در قیمت جنس بین مشتریاّول: 
برای تجارت، شهادتین را بگوید، و هنگام معامله تکبیر آنکه در ابتدای نشستن دّوم: 

 بگوید.
 خرد کمتر بگیرد. فروشد زیادتر بدهد، و آنچه را که می آنکه چیزی را که میسّوم: 
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آنکه کسی که با او معامله کرده، اگر پشیمان شود و از او تقاضای به هم زدن چهارم: 
 معامله را بنماید، بپذیرد.

 
 معامالت مکروه

 بعضی از معامالت مکروه از این قرار است:ـ  2162له مسأ
 ملک فروشی، مگر اینکه مالک دیگری با پول آن بخرد.اّول: 
 قصابی.دّوم: 

 کفن فروشی.سّوم: 
 معامله با مردمان پست.چهارم: 
 معامله بین اذان صبح و اّول آفتاب.پنجم: 
 ینها قرار دهد.مانند او آنکه کار خود را خرید و فروش گندم، و جو، ششم: 

 خواهد بخرد، داخل معامله او شود. آنکه برای خریدن جنسی که دیگری میهفتم: 
 

 معامالت حرام

 معامالت حرام بسیار است، از آن جمله این موارد است:ـ  2163مسأله 
خرید و فروش مشروبات مسکر، و سگ غیر شکاری و خوک، و همچنین اّول: 

ـ و در غیر اینها در صورتی که بشود از عین نجس  بنا بر احتیاط واجب مردار نجس ـ
توجهی نمود که حالل باشد، مانند فضولت نجس که برای کود دادن بکار  استفاده قابل

 رود، خرید و فروش جایز است. می
خرید و فروش مال غصبی اگر مستلزم تصرف در آن باشد، مانند تحویل دادن و دّوم: 

 تحویل گرفتن.
های تقلبی است در صورتی  ی که از اعتبار ساقط شده، یا پولایه پول معامله باسّوم:  

 .که طرف معامله متوجه نباشد، ولی اگر بداند، معامله جایز است
معامله با آلت حرام یعنی چیزهایی که به هیئتی ساخته شده است که معموًل چهارم: 
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ام است مانند بت و صلیب آید و ارزش آن به سبب استفاده حر برای استفاده حرام بکار می
 و وسایل قمار و آلت لهو حرام.

آله وسلم   ای که در آن غش باشد؛ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و معاملهپنجم: 
اند: از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند، خداوند برکت روزی او  فرموده
کند. و غش موارد  ش واگذار میبندد، و او را به خود برد، و راه معاش او را می را می

 مختلفی دارد مانند:
مخلوط کردن جنس خوب با جنس بد یا با چیز دیگر، مانند مخلوط کردن شیر با ـ  1
 آب.

صورت ظاهر خوبی را به جنس دادن بر خالف واقع مانند، آب زدن به سبزی کهنه ـ  2
 که تازه جلوه کند.

مانند، روکش کردن طال بدون اطالع جنس را به صورت جنس دیگر وانمود کردن ـ  3
 مشتری.

مخفی داشتن عیب جنس در صورتی که مشتری به فروشنده اعتماد داشته باشد ـ  4
 دارد. که از او مخفی نمی

فروختن چیز پاکی که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن است، ـ  2164مسأله 
ممکن نباشد، ولی مانند فرش و ظرف، اشکال ندارد، و همچنین است اگر آب کشیدن آن 

منافع حالل و معمولی آن متوقف بر طهارت نباشد مانند نفت، بلکه اگر توقف هم داشته 
 توجهی داشته باشد باز هم فروختنش جایز است. باشد چنانچه منفعت حالل و قابل

اگر کسی بخواهد چیزی را که نجس است بفروشد، باید نجس ـ  2165مسأله 
، در صورتی که اگر نگوید خریدار در معرض ارتکاب حرام یا بودن آن را به خریدار بگوید

برد و با آن نماز  شود، مثل اینکه آب نجس را در وضو و یا غسل بکار می ترک واجبی می
کند، البته  خواند، و یا از آن چیز نجس در خوردن و یا آشامیدن استفاده می واجبش را می

 نند افراد لابالی، لزم نیست به او بگوید.ای ندارد ما اگر بداند که گفتن به او فایده
خرید و فروش داروهای نجس خوردنی و غیر خوردنی اگرچه جایز ـ  2166مسأله 
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 است، ولی باید نجاستش را در صورتی که در مسأله پیش گفته شد به مشتری بگوید.
آورند، اگر  هایی که از ممالک غیر اسالمی می خرید و فروش روغنـ  2167مسأله 

جس بودن آنها معلوم نباشد اشکال ندارد. و روغن و سایر موادی که از حیوان بعد از ن
گیرند مانند ژلتین، چنانچه از دست کافر بگیرند یا از ممالک غیر  جان دادن آن می

اسالمی بیاورند، در صورتی که احتمال آن برود که از حیوانی است که به دستور شرع 
و فروش آن جایز است، ولی خوردنش حرام، و بر  کشته شده، اگرچه پاک و خرید

فروشنده لزم است کیفیت را به خریدار بگوید؛ در صورتی که اگر نگوید، خریدار در 
( 2213معرض ارتکاب حرام، یا ترک واجبی قرار داشته باشد، نظیر آنچه در مسأله )

 گذشت.
شرع معین شده کشته اگر روباه و مانند آن را به غیر دستوری که در ـ  2168مسأله 

ـ جایز نیست،  بنا بر احتیاط باشند، یا خودش مرده باشد، خرید و فروش پوست آن ـ
 ولی اگر مشکوک باشد، اشکال ندارد.

آورند، یا از دست کافر گرفته  چرمی که از ممالک غیر اسالمی میـ  2169مسأله 
شرع کشته شده، خرید شود، در صورتی که احتمال برود از حیوانی است که به دستور  می

 باشد. و فروش آن جایز است، و همچنین نماز در آن صحیح می
روغن و سایر موادی که از حیوان بعد از جان دادنش گرفته شده ـ  2171مسأله 

است، یا چرمی که از دست مسلمان گرفته شود و انسان بداند که آن مسلمان آن را از 
ز حیوانی است که به دستور شرع کشته شده دست کافر گرفته و تحقیق نکرده است که ا

است یا نه، هرچند محکوم به طهارت است، و خرید و فروش آن جایزاست، ولی خوردن 
 آن روغن و مانند آن جایز نیست.

 خمر و سایر مسکرات روان، معامله آنها حرام و باطل است.ـ  2171مسأله 
اجازه دهد، و فروختن مال غصبی باطل است، مگر صاحبش ـ  2172مسأله 

 فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند.
اگر خریدار جدًا قاصد معامله است، ولی قصدش این باشد که پول ـ  2173مسأله 
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خرد ندهد، این قصد به صحت معامله ضرر ندارد، ولی لزم است پول آن  جنسی را که می
 را به فروشنده بدهد.

یدار بخواهد پول جنسی را که به ذّمه خریده است بعدًا از اگر خرـ  2174مسأله 
مال حرام بدهد، معامله صحیح است، ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حالل 

 اش بری گردد. بدهد تا اینکه ذّمه
خرید و فروش آلت لهو حرام، جایز نیست، و اما آلت مشترک، ـ  2175مسأله 

و نگهداری آن برای  ویدئو، خرید و فروش آن مانعی ندارد.صوت، و  مثل رادیو، و ضبط
کنند جایز  اش از آن در موارد حرام استفاده نمی کسی که مطمئن است خودش و خانواده

 .است
شود استفاده حالل از آن ببرند، برای این  اگر چیزی را که میـ  2176مسأله 

رای این بفروشد که از آن شراب بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند، مثاًل انگور را ب
تهیه نمایند، چه در ضمن معامله قرار بر این بگذارند، و چه پیش از آن، و معامله را بر 
اساس آن انجام دهند، معامله حرام است، ولی اگـر برای آن نفروشد و فقط بداند که 

 مشتری از انگور شراب تهیه خواهد کرد، معامله اشکال ندارد.
ـ حرام است، ولی خرید و  بنا بر احتیاط ساختن مجسمه جاندار ــ  2177مسأله 

 فروش آن مانعی ندارد. و اما نقاشی جاندار جایز است.
خریدن چیزی که از راه قمار یا دزدی، یا معامله باطل تهیه شده، ـ  2178مسأله 

د اگر مستلزم تصرف در آن باشد حرام است، و اگر کسی آن را بخرد و از فروشنده بگیر
 اش برگرداند. باید به صاحب اصلی

اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معین ـ  2179مسأله 
فروشم، در صورتی که مقدار پیه در آن زیاد باشد  کند مثاًل بگوید این یک من روغن را می

طوری که  د بهطوری که آن را روغن نگویند، معامله باطل است، و اگر مقدار پیه کم باش به
آن را روغن مخلوط با پیه بگویند، معامله صحیح است، ولی مشتری خیار عیب دارد و 

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 می باشد، معامله به مقدار پیه
تواند معامله روغن خالصی  و پیه مال فروشنده است، و مشتری میگرفته مال مشتری،  آن

یک من روغن در ذّمه و را هم که در آن است به هم بزند، ولی اگر آن را معین نکند 
تواند آن روغن را پس بدهد و روغن  بفروشد، بعد روغنی که پیه دارد بدهد، مشتری می

 .خالص را مطالبه نماید
فروشند، به زیادتر از  اگر مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه میـ  2181 مسأله

همان جنس بفروشد، مثاًل یک من گندم را به یک من و نیم گندم بفروشد، ربا و حرام 
است، بلکه اگر یکی از دو جنس، سالم و دیگری معیوب، یا جنس یکی خوب و جنس 

مت داشته باشند، چنانچه بیشتر از مقداری که دیگری بد باشد، یا با یکدیگر تفاوت قی
دهد بگیرد، باز هم ربا و حرام است، پس اگر مس درست را بدهد و بیشتر از آن مس  می

شکسته بگیرد، یا برنج صدری را بدهد و بیشتر از آن برنج گرده بگیرد، یا طالی ساخته را 
 د.باش بدهد و بیشتر از آن طالی نساخته بگیرد، ربا و حرام می

فروشد،  گیرد غیر از جنسی باشد که می اگر چیزی را که اضافه میـ  2181مسأله 
مثاًل یک من گندم به یک من گندم و یک ریال پول بفروشد، باز هم ربا و حرام است، 
بلکه اگر چیزی زیادتر نگیرد، ولی شرط کند که خریدار عملی برای او انجام دهد، ربا و 

 باشد. حرام می
کند، مثاًل یک من  اضافهدهد چیزی  اگر کسی که مقدار کمتر را میـ  2182مسأله 

گندم و یک دستمال، را به یک من و نیم گندم بفروشد، اشکال ندارد، در صورتی که 
قصدشان آن باشد که دستمال در مقابل مقدار زیادی باشد و معامله هم نقدی باشد. و 

یک من گندم و یک دستمال را، به  همچنین اگر از هر دو طرف چیزی زیاد کنند، مثالً 
یک من و نیم گندم و یک دستمال بفروشد، چنانچه قصدشان آن باشد که دستمال و 

 .گندم در طرف اّول، در مقابل دستمال در طرف دّوم باشد، اشکال ندارد من مین
فروشند، یا چیزی را که  اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع میـ  2183مسأله 

کنند، بفروشد و زیادتر بگیرد، اشکال ندارد،  ردو، و تخم مرغ با شماره معامله میمثل گ
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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 

قبیل است فروختن اسکناس، پس مانعی ندارد که مثاًل تومان از یک ماه بگیرد، و از این 
را به جنس دیگر از اسکناس، مثل دینار یا ُدلر نقدًا، یا با مدت بفروشد، ولی اگر بخواهد 
به جنس خودش بفروشد و زیادتر بگیرد، نباید معامله با مدت باشد، وگرنه صحت آن 

د که صد و ده تومان بعد از شش ماه محل اشکال است، مثل اینکه صد تومان نقدًا بده
 بگیرد.

فروشند  جنسی را که در شهری، یا غالب شهرها با وزن یا پیمانه میـ  2184مسأله 
کنند، جایز است که آن جنس را به زیادتر در  و در بعض از شهرها با شماره معامله می

 کنند، بفروشد. شهری که با شماره معامله می
شوند، اگر چیزی را که  که با وزن یا پیمانه فروخته می در چیزهاییـ  2185مسأله 

گیرد، از یک جنس نباشد و معامله نقدی باشد، زیادی  فروشد و عوضی را که می می
گرفتن اشکال ندارد، ولی اگر معامله با مدت باشد، محل اشکال است، پس اگر یک من 

 از اشکال نیست.برنج را به دو من گندم تا یک ماه بفروشد، صحت معامله خالی 
معامله میوه رسیده با میوه نارس با زیادتی جایز نیست، و به طور ـ  2186مسأله 

 مساوی اگر به صورت نقدی باشد مکروه است، و اگر نسیه باشد، مورد اشکال است.
شود، پس اگر مثاًل یک من  جو و گندم در ربا یک جنس حساب میـ  2187مسأله 

ر جو بگیرد، ربا و حرام است. و نیز اگر مثاًل ده من جو گندم بدهد و یک من و پنج سی
بخرد که سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتی گندم را 

 باشد. دهد، مثل آن است که زیادی گرفته و حرام می می
توانند از یکدیگر ربا بگیرند، و  پدر و فرزند، وزن و شوهر میـ  2188مسأله 

تواند از کافری که در پناه اسالم نیست ربا بگیرد، ولی معامله ربا با  مسلمان میهمچنین 
کافری که در پناه اسالم است حرام است، البته پس از انجام معامله اگر ربا دادن در 

 تواند از او زیادتی را بگیرد. شریعت او جایز باشد، می
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ـ جایز  احتیاط واجب بنا بر تراشیدن ریش و اخذ اجرت بر آن ــ  2189مسأله 
نیست مگر اینکه مورد اضطرار باشد، یا ترک آن موجب ضرر یا حرجی باشد که معموًل 

 شود، هرچند از جهت استهزاء و توهین باشد. تحّمل نمی
غنا حرام است، و منظور از آن سخن باطلی است که با آوازی ـ  2191مسأله 

گونه  . و همچنین جایز نیست با اینشود که مناسب مجالس لهو و لعب باشد خوانده می
ـ سخنانی غیر از آنچه  و بنا بر احتیاط واجب صدا قرآن و دعا و مانند آن را بخوانند، ـ

گونه صدا نخوانند. و همچنین گوش دادن به غنا حرام است و اجرت  گفته شد نیز به این
تن و یاد دادن آن شود. و همچنین یاد گرف گرفتن بر آن نیز حرام است و ملک گیرنده نمی

نیز جایز نیست. و موسیقی یعنی نواختن آلت مخصوص موزیک نیز اگر به نحوی باشد 
که مناسب مجالس لهو و لعب است حرام است، و غیر آن حرام نیست. و اجرت گرفتن 

شود، و تعلیم و تعّلم آن نیز  بر نواختن موسیقی حرام، نیز حرام است، و ملک گیرنده نمی
 حرام است.

 
 ط فروشنده و خریداریشرا

 برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است:ـ  2191مسأله 
 آنکه بالغ باشند.اّول: 
 آنکه عاقل باشند.دّوم: 

 آنکه سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند.سّوم: 
د مال آنکه قصد خرید و فروش داشته باشند، پس اگر مثاًل به شوخی بگویچهارم:  

 خود را فروختم، معامله باطل است.
 آنکه کسی آنها را مجبور نکرده باشد.پنجم: 
 دهند مالک باشند. آنکه جنس و عوضی را که میششم: 

 و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد:
معامله با بچه نابالغ که مستقل در معامله باشد باطل است، مگر در ـ  2192مسأله 
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یمتی که معامله با بچه ممیز نابالغ در آنها معمول باشد، و اما اگر معامله با ق چیزهای کم
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 صاحبش آن 

چیزی بخرد، ظاهر این است که معامله صحیح است  مال را بفروشد، و یا با آن پول
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 دو نفر بالغ با 

 اند. یکدیگر معامله کرده
صورتی که معامله با آن صحیح نیست، چیزی  اگر از بچه نابالغ درـ  2193مسأله 

بخرد یا چیزی به او بفروشد، باید جنس یا پولی را که از او گرفته در صورتی که مال خود 
بچه باشد به ولی او، و اگر مال دیگری بوده به صاحب آن بدهد، یا از صاحبش رضایت 

ای ندارد، باید  هشناسد و برای شناختن او هم وسیل بخواهد، و اگر صاحب آن را نمی
چیزی را که از بچه گرفته، از طرف صاحب آن بابت رّد مظالم به فقیر بدهد، و احتیاط 

 لزم آن است که در این کار از حاکم شرع اذن بگیرد.
اگر کسی با بچه ممیز در صورتی که معامله با آن صحیح نیست، ـ  2194مسأله 

تواند از بچه بعد از  اده است از بین ببرد، میمعامله کند، و بچه جنس یا پولی را که به او د
بلوغش، یا از ولی او مطالبه نماید، و اگر بچه ممیز نباشد، یا ممیز باشد ولی خودش مال 
را تلف نکرده باشد، بلکه نزد او تلف شده باشد هرچند در اثر اهمال، یا تفریط او باشد، 

 ضامن نیست.
ا به معامله مجبور کنند، چنانچه بعد از اگر خریدار یا فروشنده رـ  2195مسأله  

معامله راضی شود مثاًل بگوید راضی هستم، معامله صحیح است، ولی احتیاط مستحب 
 آن است که دوباره صیغه معامله را بخوانند.

اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال ـ  2196مسأله 
 د، معامله باطل است.به فروش آن راضی نشود و اجازه نکن

پدر و جّد پدری طفل، و نیز وصی پدر و وصی جّد پدری بر طفل ـ  2197مسأله 
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توانند مال طفل را بفروشند، و در صورت نبودن همه آنها مجتهد عادل هم در صورتی  می
تواند مال دیوانه، یا طفل یتیم، یا مال کسی را که غائب است  که مصلحت اقتضا کند می

 بفروشد.
اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب ـ  2198أله مس

مال معامله را اجازه کند، معامله صحیح است، و چیزی را که غصب کننده به مشتری 
های آن از موقع معامله ملک مشتری است، و چیزی را که مشتری داده و  داده و منفعت

 اند. ه مال او را غصب کردههای آن از موقع معامله، ملک کسی است ک منفعت
اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد به قصد اینکه پول آن مال ـ  2199مسأله 

خودش باشد، چنانچه صاحب مال، معامله را اجازه بکند، معامله صحیح است ولی پول 
 شود نه مال غاصب. مال مالک می

 
 شرایط جنس و عوض آن

گیرد پنج شرط  زی را که عوض آن میفروشد و چی جنسی را که میـ  2111مسأله 
 دارد:

 آنکه مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد.اّول: 
آنکه بتواند آن را تحویل دهد، وگرنه معامله صحیح نیست، مگر آنکه آن را با دّوم: 

ست، تواند آن را تحویل دهد بفروشد، که در این صورت معامله صحیح ا چیزی که می
ولی اگر خریدار بتواند آن چیزی را که خریده بدست آورد، هرچند فروشنده قادر نباشد 
که آن را به او تحویل دهد، معامله صحیح است، مثاًل اگر اسبی را که فرار کرده بفروشد و 

باشد و احتیاج به ضمیمه  خریدار بتواند آن را پیدا کند، معامله اشکال ندارد و صحیح می
 رت نیست.در این صو
خصوصیاتی که در جنس و عوض است، و به واسطه آنها میل مردم به معامله سّوم: 

 کند، معلوم باشد. فرق می
طوری که با خارج شدن از ملک مالک  آنکه متعلق حق دیگری نباشد، بهچهارم: 
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 حق آن شخص از میان برود.
یک ساله خانه را خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را، پس اگر مثاًل منفعت پنجم: 

بفروشد، صحیح نیست. ولی چنانچه خریدار بجای پول، منفعت ملک خود را بدهد، 
مثاًل فرشی را از کسی بخرد و عوض آن، منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند، 

 اشکال ندارد.
 و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد:

کنند، در آن شهر  ا وزن یا پیمانه معامله میجنسی را که در شهری بـ  2111مسأله 
تواند همان جنس را در شهری که با دیدن  انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد، ولی می

 کنند، با دیدن خریداری نماید. معامله می
شود  کنند، با پیمانه هم می چیزی را که با وزن خرید و فروش میـ  2112مسأله 

ای که یک من  خواهد ده من گندم بفروشد با پیمانه اگر مثاًل می طور که معامله کرد، به این
 گیرد ده پیمانه بدهد. گندم می

غیر  هایی که گفته شد ـ اگر معامله از جهت نبودن یکی از شرطـ  2113مسأله 
ـ باطل باشد، ولی خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر  شرط چهارم

 ل ندارد.تصرف کنند، تصرف آنها اشکا
طوری خراب  معامله چیزی که وقف شده باطل است، ولی اگر بهـ  2114مسأله 

ای را که مال برای آن وقف شده از آن ببرند، یا در معرض این  شود که نتوانند استفاده
طوری پاره شود که نشود روی آن نماز خواند، فروش آن  جهت باشد مثاًل حصیر مسجد به

حکم اوست اشکال ندارد، و در صورتی که ممکن باشد، باید  برای متوّلی و کسی که در
ـ پول آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند که به مقصود  بنا بر احتیاط استحبابی ـ

 تر باشد. وقف کننده نزدیک
اند  بیع وقف در صورتی که بین کسانی که مال را برای آنان وقف کردهـ  2115مسأله 

که اگر مال وقف را نفروشند گمان آن برود که مال یا جانی  ای هگون به اختالف پیدا شود،
تلف شود، محل اشکال است، ولی اگر واقف شرط کند که اگر صلح در فروش وقف 
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 .باشد، بفروشند، فروختن آن در این صورت اشکال ندارد
اند اشکال ندارد،  خرید و فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره دادهـ  2116مسأله 

استفاده آن ملک در مدت اجاره مال مستأجر است. و اگر خریدار نداند که آن ملک  ولی
اند، یا به گمان اینکه مدت اجاره کم است، ملک را خریده باشد، پس از  را اجاره داده

 تواند معامله خودش را به هم بزند. اطالع به کیفیت می
 

 صیغه خرید و فروش

یست صیغه عربی بخوانند، مثاًل اگر در خرید و فروش لزم نـ  2117مسأله 
فروشنده به فارسی بگوید این مال را در عوض این پول فروختم، و مشتری بگوید قبول 
کردم، معامله صحیح است، ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشند، یعنی 

 .گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد اب
ع معامله صیغه نخوانند، ولی فروشنده در مقابل مالی که اگر در موقـ  2118مسأله 

گیرد، مال خود را ملک او کند، معامله صحیح است و هر دو مالک  از خریدار می
 شوند. می

 
 ها خرید و فروش میوه

ای که گل آن ریخته و دانه بسته، چنانچه معلوم باشد که از آفت  میوهـ  2119مسأله 
مقدار حاصل آن درخت را بتوان تخمین زد، فروش آن پیش  طوری که رسته است یا نه، به

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

یح است، و همچنین اگر چیزی ـ بفروشند، معامله صح توجهی داشته باشد مالیت قابل
از حاصل زمین، یا چیز دیگری را با آن بفروشند معامله صحیح است، ولی احتیاط لزم 

ها میوه نشوند حافظ سرمایه  در این صورت آن است که ضمیمه طوری باشد که اگر دانه
 خریدار باشد.



 381  ............................................................................................  یهنقد و نس/  و فروش یداحکام خر

بندد و گلش ای را که بر درخت است پیش از آنکه دانه ب فروختن میوهـ  2111مسأله 
طوری که در مسأله پیش گفته شد، و یا  بریزد نیز جایز است، ولی باید با ضمیمه باشد، به

 آنکه میوه بیشتر از یک سال را بفروشند.
اگر میوه درخت خرما را بر درخت بفروشند، چه رسیده باشد و چه ـ  2111مسأله 

ت و چه از غیر آن، قرار نارس، اشکال ندارد، ولی عوض آن را از خرما، چه از آن درخ
ندهند، ولی اگر آن را با رطب رسیده، یا نارس که هنوز خرما نشده است بفروشد اشکال 
ندارد. و اگر کسی یک عدد درخت خرما در خانه کس دیگر داشته باشد و رسیدن به آن 
برای او مشکل باشد، در صورتی که مقدار آن را تخمین کنند، و صاحب درخت آن را به 

 خانه بفروشد، و عوض آن را خرما قرار بدهد، اشکال ندارد. صاحب
ها و مانند اینها که سالی چند  فروختن خیار و بادنجان و سبزیـ  2112مسأله 

شود، در صورتی که محصول آن ظاهر و نمایان شده باشد، و معین کنند که  مرتبه چیده می
صول آن ظاهر و نمایان نشده خرد، اشکال ندارد، ولی اگر مح مشتری چند چین آن را می

 باشد، فروختن آن اشکال دارد.
اگر خوشه گندم را بعد از آنکه دانه بسته، به گندمی که از خودش ـ  2113مسأله 

 آید، یا از خوشه دیگری بفروشند، معامله صحیح نیست. حاصل می
 

 نقد و نسیه

ز معامله اگر جنسی را نقد بفروشند، خریدار و فروشنده بعد اـ  2114مسأله 
توانند جنس و پول را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند، و تحویل دادن در  می

منقول مانند فرش و لباس، و غیرمنقول مانند خانه و زمین، به این است که دست از آن 
چیز بردارد، و طوری آن را در اختیار طرف قرار دهد که چنانچه بخواهد، بتواند در آن 

 باشد. این معنی به اختالف موارد مختلف میتصرف کند. و 
در معامله نسیه باید مدت کاماًل معلوم باشد، پس اگر جنسی را ـ  2115مسأله 

 بفروشد که سر خرمن پول آن را بگیرد، چون مدت کاماًل معین نشده معامله باطل است.
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اگر جنسی را نسیه بفروشد، پیش از تمام شدن مدتی که قرار ـ  2116مسأله 
تواند قیمت آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار بمیرد و مالی  اند نمی ذاشتهگ

تواند پیش از تمام شدن مدت، طلبی را که دارد از ورثه او  داشته باشد، فروشنده می
 مطالبه نماید.
اگر جنسی را نسیه بفروشد، بعد از تمام شدن مدتی که قرار ـ  2117مسأله 

تواند قیمت آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار نتواند بپردازد،  اند، می گذاشته
باید او را مهلت دهد یا معامله را فسخ کند، و در صورتی که آن جنس موجود است پس 

 بگیرد.
داند، مقداری نسیه بدهد و  اگر به کسی که قیمت جنس را نمیـ  2118مسأله 

طل است. ولی اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را قیمت آن را به او نگوید، معامله با
دهم،  تر حساب کند، مثاًل بگوید جنسی را که به تو نسیه می داند نسیه بدهد و گران می

کنم و او قبول کند،  تر حساب می فروشم گران تومانی یک ریال از قیمتی که نقد می
 اشکال ندارد.
ی گرفتن پول آن مدتی قرار کسی که جنسی را نسیه فروخته و براـ  2119مسأله 

داده، اگر مثاًل بعد از گذشتن نصف مدت، مقداری از طلب خود را کم کند و بقیه را نقد 
 بگیرد، اشکال ندارد.

 
 معامله سلف و شرایط آن

معامله سلف آن است که شخص به پول نقد جنس کلی را که بعد از ـ  2121مسأله 
دهم که مثاًل بعد از  ر بگوید این پول را میدهد بفروشد، پس اگر خریدا مدتی تحویل می

شش ماه فالن جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم، یا فروشنده پول را بگیرد و 
 بگوید فالن جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم، معامله صحیح است.

عوض آن اگر پولی را که از جنس طال یا نقره است سلف بفروشد، و ـ  2121مسأله 
را پول طال یا نقره بگیرد، معامله باطل است، ولی اگر جنسی یا پولی را که از جنس طال و 
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به  نقره نیست بفروشد و عوض آن را جنس دیگر، یا پول طال، یا نقره بگیرد، معامله ـ
ـ صحیح است، و احتیاط مستحب  شود تفصیلی که در شرط هفتم مسأله آینده گفته می

 فروشد پول بگیرد، و جنس دیگر نگیرد. ض جنسی که میآن است که در عو
 معامله سلف هفت شرط دارد:ـ  2122مسأله 

کند معین نمایند، ولی  خصوصیاتی را که قیمت جنس به واسطه آنها فرق می اّول:
قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی  دقت زیاد هم لزم نیست، همین

 است.

یدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به پیش از آنکه خر دّوم:
فروشنده بدهد، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار نقدی باشد، و طلب خود را بابت 
قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید، و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، 

تواند معامله را به هم  می اگرچه معامله نسبت به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده
 بزند.

دهم،  مدت را کاماًل معین کنند، و اگر بگوید تا اّول خرمن جنس را تحویل میسّوم: 
 چون مدت کاماًل معلوم نشده معامله او باطل است.

وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت، فروشنده بتواند جنس چهارم:  
 چه فراوان. را تحویل دهد، چه کمیاب باشد

ـ کاماًل معین نمایند، ولی اگر از  بنا بر احتیاط واجب جای تحویل جنس را ـپنجم: 
 گفته آنان جای آن معلوم بشود، لزم نیست اسم آنجا را ببرند.

وزن یا پیمانه یا عدد آن را معین کنند، و جنسی را هم که معموًل با دیدن،  ششم:
کال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و کنند اگر سلف بفروشند اش معامله 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:

آن جنس از ـ از غیر  بنا بر احتیاط لزم شود، عوض آن از آن جنس نباشد، بلکه ـ می
فروشد از  شود هم نباشد، و اگر چیزی را که می اجناسی که با وزن یا پیمانه فروخته می
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ـ نباید عوض آن را از  بنا بر احتیاط واجب شود ـ اجناسی باشد که با عدد فروخته می
 جنس خود با مقداری زیادتر قرار دهد.

 
 احکام معامله سلف

ا که سلف خریده است، پیش از تمام شدن تواند جنسی ر انسان نمیـ  2123مسأله 
اش بفروشد، و بعد از تمام شدن مدت اگرچه آن را تحویل نگرفته  مدت به غیر فروشنده

باشد، فروختن آن اشکال ندارد. ولی فروختن اجناسی که با وزن یا پیمانه فروخته 
مگر اینکه  ها، پیش از تحویل گرفتن آن به غیر فروشنده جایز نیست شود غیر از میوه می

 اش یا به کمتر از آن بفروشد. به سرمایه
در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرارداد کرده است در ـ  2124مسأله 

موعدش بدهد، مشتری باید قبول کند اگر به همان وضعی باشد که شرط شده است، و 
صفت بهتر نیز  اگر بهتر باشد باید بپذیرد، مگر اینکه منظور از شرطی که شده است نفی

 باشد.
تر از جنسی باشد که  دهد، پست اگر جنسی را که فروشنده میـ  2125مسأله 

 تواند قبول نکند. قرارداد کرده، مشتری می
اگر فروشنده بجای جنسی که قرارداد کرده است، جنس دیگری ـ  2126مسأله 

 بدهد، در صورتی که مشتری راضی شود اشکال ندارد.
جنسی را که سلف فروخته در موقعی که باید آن را تحویل دهد اگر ـ  2127مسأله 

تواند صبر کند تا تهیه نماید، یا معامله را به هم بزند و  نتواند آن را تهیه کند، مشتری می
تواند آن را  ـ نمی و بنا بر احتیاط واجب چیزی را که داده است یا بدل آن را پس بگیرد ـ

 د.به فروشنده به قیمت بیشتری بفروش
اگر جنسی را بفروشد، و قرار بگذارد که بعد از مدتی تحویل دهد و ـ  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 یا  اگر طال را به طال، و نقره را به نقره بفروشد، سکهـ  2129مسأله 
 یکی از آنها زیادتر باشد، معامله حرام و باطل است. سکه، در صورتی که وزن بی

اگر طال را به نقره، یا نقره را به طال نقدًا بفروشد، معامله صحیح ـ  2131مسأله 
 است و لزم نیست وزن آنها مساوی باشد، ولی اگر معامله با مدت باشد باطل است.

باید فروشنده و خریدار  اگر طال یا نقره را به طال یا نقره بفروشند،ـ  2131مسأله 
پیش از آنکه از یکدیگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند، و اگر 

اند تحویل ندهند معامله باطل است، و اگر بعضی  هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته
 از آن را تحویل دهند، نسبت به همان مقدار صحیح است.

خریدار، تمام چیزی را که قرار گذاشته تحویل دهد،  اگر فروشنده یاـ  2132مسأله 
و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند، اگرچه معامله نسبت به آن 

تواند معامله را به هم  مقدار صحیح است، ولی کسی که تمام مال بدست او نرسیده می
 بزند.

، و خاک طالی معدن را به اگر خاک نقره معدن را به نقره خالصـ  2133مسأله 
مگر آنکه بداند مثاًل مقدار نقره خاک با  طالی خالص بفروشند، معامله باطل است ـ

ـ ولی فروختن خاک نقره را به طال، و خاک طال را به  استمقدار نقره خالص مساوی 
 نقره، همان طوری که سابقًا گفته شد اشکال ندارد.

 
 هم بزنده ا بتواند معامله ر  مواردی که انسان می

گویند، و خریدار و فروشنده در  حّق به هم زدن معامله را خیار میـ  2134مسأله 
 توانند معامله را به هم بزنند: یازده صورت می

آنکه از هم جدا نشده باشند، هرچند مجلس معامله را ترک گفته باشند. و این اّول: 
 گویند. می« خیار مجلس»خیار را 
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فروشنده در بیع، یا یکی از دو طرف معامله در معامالت دیگر،  آنکه مشتری یا دّوم:
گویند. و منشأ ثبوت این نحو از خیار، شرط « خیار غبن»مغبون شده باشند. که آن را 

ای در ذهن دو طرف معامله این شرط  باشد، یعنی در هر معامله ارتکازی در عرف عام می
یت به مقدار فاحش کمتر از مالی را که گیرد از جهت مال مرتکز است، که مالی را که می

پردازد نباشد، و اگر باشد حق به هم زدن معامله را داشته باشد. ولی چنانچه در  می
مواردی در عرف خاص شرط ارتکازی طور دیگر باشد، مثاًل شرط این باشد که اگر مالی 

التفاوت میان آن دو  را که گرفته از جهت مالیت کمتر از مالی که پرداخته باشد، بتواند مابه
را از طرف مطالبه کند، و اگر ممکن نشد معامله را به هم زند، باید همان عرف خاص در 

 چنین موارد رعایت شود. این
در معامله قرارداد کنند که تا مدت معینی هر دو، یا یکی از آنان بتوانند معامله را سّوم: 

 گویند.« خیار شرط»به هم بزنند. که آن را 
یکی از دو طرف معامله، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری چهارم: 

« خیار تدلیس»کند که طرف در آن رغبت کند، یا رغبت او به آن زیادتر شود. که آن را 
 گویند.

یکی از دو طرف معامله با دیگری شرط کند که کاری را انجام دهد و به آن پنجم: 
دهد به طور مخصوصی باشد، و آن  نی را که میشرط عمل نشود، یا شرط کند مال معی

تواند معامله را به هم  مال دارای آن خصوصیت نباشد، که در این صورت شرط کننده می
 گویند.« خیار تخّلف شرط»بزند. و آن را 

 گویند.« خیار عیب»در جنس، یا عوض آن عیبی باشد. و آن را ششم: 
اند، مال دیگری است، که اگر  مله نمودهمعلوم شود مقداری از جنسی را که معاهفتم: 

تواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن  صاحب آن به معامله راضی نشود، گیرنده می
 گویند.« خیار شرکت»مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگیرد. و آن را 

صاحب مال خصوصیات جنس معینی را که طرف ندیده به او بگوید، بعد هشتم: 
لوم شود طوری که گفته نبوده است، یا آنکه طرف جنس را سابقًا دیده بوده و خیال مع
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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.« یتخیار رؤ»هم بزند. و آن را 
اگر مشتری پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد، و فروشنده هم جنس را نهم: 

تواند معامله را به هم بزند، ولی این در صورتی است که  تحویل نداده باشد، فروشنده می
فروشنده خریدار را در پرداخت پول مهلت داده باشد، ولی تعیین مدت نکرده باشد. و اما 

تواند با اندکی تأخیر در پرداخت پول، معامله را به هم  اًل مهلت نداده باشد، میاگر او را اص
تواند تا تمام شدن مدت، معامله را به  بزند، و اگر بیش از سه روز مهلت داده باشد، نمی
ها باشد که زودتر از سه روز  ها، یا میوه هم بزند، و اگر جنسی را که فروخته از قبیل سبزی

 گویند.« خیار تأخیر»مهلت آن کمتر خواهد بود. و این خیار را شود،  فاسد می
تواند معامله را به هم بزند، و اگر در  کسی که حیوانی را خریده تا سه روز میدهم: 

تواند معامله را به هم  عوض چیزی که فروخته حیوانی گرفته باشد، فروشنده تا سه روز می
 گویند.« خیار حیوان»بزند. و آن را 

فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثاًل اسبی را که فروخته م: یازده
خیار تعّذر »تواند معامله را به هم بزند. و آن را  فرار نماید، که در این صورت مشتری می

 گویند.« تسلیم
اگر خریدار قیمت جنس را نداند، یا در موقع معامله غفلت کند و ـ  2135مسأله 

تر خریده  توجهی گران از قیمت معمولی آن بخرد، چنانچه به مقدار قابلتر  جنس را گران
تواند معامله را به هم بزند، البته به شرط آنکه در وقت به هم زدن معامله هم  باشد، می

غبن باقی باشد، وگرنه حق خیار محل اشکال است. و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را 
تر از قیمت آن بفروشد، در صورتی که  س را ارزاننداند، یا موقع معامله غفلت کند و جن

تواند به شرط گذشته معامله را به هم  تر فروخته باشد، می توجهی ارزان به مقدار قابل
 بزند.

هزار  در معامله بیع شرط که مثاًل، خانه صد هزار تومانی را به پنجاهـ  2136مسأله 
ده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله گذارند، که اگر فروشن فروشند، و قرار می تومان می
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را به هم بزند، در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش واقعی داشته 
 باشند، معامله صحیح است.

در معامله بیع شرط اگرچه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه ـ  2137مسأله 
مله صحیح است، ولی اگر سر دهد، معا سر مدت پول را ندهد، خریدار ملک را به او می

مدت پول را ندهد، حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند، و اگر خریدار بمیرد 
 تواند ملک را از ورثه او مطالبه نماید. نمی

اگر چای اعال را با چای پست مخلوط کند، و به اسم چای اعال ـ  2138مسأله 
 تواند معامله را به هم بزند. بفروشد، مشتری می

اگر خریدار بفهمد مال معینی را که خریده عیبی دارد، مثاًل حیوانی ـ  2139سأله م
را بخرد و بفهمد که یک چشم آن کور است، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده 

تواند معامله را به هم زده و آن مال را به فروشنده برگرداند، و چنانچه  دانسته، می و او نمی
نباشد، مثاًل در آن مال تغییری حاصل شده است، مانند اینکه عیبی برگرداندن ممکن 

حادث شده باشد یا تصرفی که مانع از رد است نموده باشد، مانند اینکه آن را فروخته یا 
اجاره داده باشد یا پارچه را بریده یا دوخته باشد، در این صورت فرق قیمت سالم و 

قیمت سالم و معیوب از پولی که به فروشنده معیوب آن را معین کند و به نسبت تفاوت 
داده پس بگیرد، مثاًل مالی را که به چهار تومان خریده اگر بفهمد معیوب است، در 
صورتی که قیمت سالم آن هشت تومان، و قیمت معیوب آن شش تومان باشد، چون فرق 

ه، یعنی تواند یک چهارم پولی را که داد باشد، می قیمت سالم و معیوب یک چهارم می
 یک تومان از فروشنده بگیرد.

اگر فروشنده بفهمد در عوض معینی که مالش را به آن فروخته عیبی ـ  2141مسأله 
تواند معامله را  دانسته، می هست، چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمی

صرف نتواند به هم زده و آن عوض را به صاحبش برگرداند، و چنانچه از جهت تغییر یا ت
تواند تفاوت قیمت سالم و معیوب را به دستوری که در مسأله پیش گفته شد  برگرداند، می

 بگیرد.
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اگر بعد ا ز معامله و پیش از تحویل دادن مال، عیبی در آن پیدا شود، ـ  2141مسأله 
ز تواند معامله را به هم بزند، و نیز اگر در عوض مال بعد از معامله و پیش ا خریدار می

تواند معامله را به هم بزند؛ و اگر بخواهند  تحویل دادن، عیبی پیدا شود، فروشنده می
 تفاوت قیمت بگیرند، در صورت عدم امکان رد جایز است.

اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد، چنانچه بخواهد باید فورًا ـ  2142مسأله 
ـ  ا در نظر گرفتن اختالف مواردب معامله را به هم بزند، و اگر بیش از مقدار معمول ـ

 تواند معامله را به هم بزند. تأخیر بیندازد دیگر نمی
هرگاه بعد از خریدن جنس، عیب آن را بفهمد اگرچه فروشنده ـ  2143مسأله 

 تواند معامله را به هم بزند، و همچنین است حکم در سایر خیارات. حاضر نباشد، می
تواند  ه واسطه عیبی که در مال است نمیدر دو صورت خریدار بـ  2144مسأله 

 معامله را به هم بزند، یا تفاوت قیمت بگیرد:
 آنکه موقع خریدن، عیب مال را بداند.اّول: 
فروشم،  آنکه فروشنده در وقت معامله بگوید: این مال را با هر عیبی که دارد میدّوم: 

فروشم، و معلوم شود عیب  ولی اگر عیبی را معین کند و بگوید: مال را با این عیب می
تواند برای عیبی که فروشنده معین نکرده مال را پس دهد، و  دیگری هم دارد، خریدار می

 در صورتی که نتواند پس دهد تفاوت قیمت بگیرد.
اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، و پس از تحویل گرفتن مال، ـ  2145مسأله 

تواند تفاوت قیمت  مله را به هم بزند، ولی میتواند معا عیب دیگری در آن پیدا شود، نمی
سالم و معیوب را بگیرد. ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن زمان خیار که 

تواند آن را  سه روز است عیب دیگری پیدا کند، اگرچه آن را تحویل گرفته باشد باز هم می
معامله را داشته باشد، و در آن پس دهد. و نیز اگر فقط خریدار تا مدتی حّق به هم زدن 

تواند معامله را به  مدت، مال عیب دیگری پیدا کند، اگرچه آن را تحویل گرفته باشد، می
 هم بزند.

اگر انسان مالی داشته باشد که خودش آن را ندیده و دیگری ـ  2146مسأله 
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گوید و خصوصیات آن را برای او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصیات را به مشتری ب
 تواند معامله را به هم بزند. 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 تمام ـ  2147مسأله 
شود بگوید اگرچه به همان قیمت  چیزهایی را که به واسطه آنها قیمت مال کم یا زیاد می

کمتر از آن بفروشد، مثاًل باید بگوید که نقد خریده است یا نسیه، و چنانچه بعضی از یا 
 تواند معامله را به هم بزند. آن خصوصیات را نگوید، و بعدًا مشتری بفهمد می

اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و قیمت آن را معین کند و بگوید ـ  2148مسأله 
ر چه زیادتر فروختی اجرت فروشت باشد، هر چه این جنس را به این قیمت بفروش و ه

تواند مزد زحمت  زیادتر از آن قیمت بفروشد مال صاحب مال است، و فروشنده فقط می
خود را از صاحب مال بگیرد، ولی اگر به طور جعاله باشد و بگوید این جنس را به زیادتر 

 از آن قیمت اگر فروختی، زیادی مال خودت باشد، اشکال ندارد.
اگر قّصاب گوشت نر بفروشد و بجای آن، گوشت ماده بدهد ـ  2149سأله م

معصیت کرده است، پس اگر آن گوشت را معین کرده و گفته است این گوشت نر را 
تواند معامله را به هم بزند، و اگر آن را معین نکرده، در صورتی که  فروشم، مشتری می می

 ّصاب باید گوشت نر به او بدهد.مشتری به گوشتی که گرفته است راضی نشود، ق
خواهم که رنگ آن نرود، و  ای می اگر مشتری به بّزاز بگوید پارچهـ  2151مسأله 

 تواند معامله را به هم بزند. ای او بفروشد که رنگ آن برود، مشتری می بّزاز پارچه
اگر فروشنده نتواند جنسی را که فروخته است تحویل دهد، مثاًل ـ  2151مسأله 

شود، و مشتری  ی را که فروخته است فرار نماید، که در این صورت معامله باطل میاسب
 تواند پول خود را مطالبه نماید. می



 
 
 

 کتااحکام شر
اگر دو نفر باهم اتفاق ببندند که با مال مشترک خود تجارت کنند و ـ  2152مسأله 

زبان دیگر صیغه شرکت را  برند میان خود تقسیم نمایند، و به عربی یا به آنچه منفعت می
خواهند با یکدیگر شریک باشند، شرکت آنان  بخوانند، یا کاری کنند که معلوم باشد می

 صحیح است.
گیرند با یکدیگر شرکت  اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان میـ  2153مسأله 

مت کنند، کنند، مثاًل چند دّلک با هم قرار بگذارند که هر قدر مزد گرفتند با هم قس
شرکت آنان صحیح نیست. ولی اگر با هم مصالحه کنند که مثاًل نصف مزد کار هر یک تا 
مدت معینی برای دیگری باشد، در مقابل نصف مزد کار او، مصالحه صحیح است، و 

 شود. هرکدام با دیگری در مزد کار او شریک می
ه اعتبار خود جنسی اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند، که هرکدام بـ  2154مسأله 

اند با  بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی در سود جنسی که هرکدام خریده
یکدیگر شریک باشند، صحیح نیست. اما اگر هرکدام دیگری را وکیل کند که او را در 

خرد شریک کند، یعنی جنس را برای خود و شریکش بخرد که هر دو  آنچه به نسیه می
 شوند. دو در آن جنس شریک میبدهکار شوند، هر 

شوند، باید بالغ و  کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک میـ  2155مسأله 
عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند، و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف 

ـ چون حق  کند کسی که مال خود را در کارهای بیهوده صرف می نمایند، پس سفیه ـ
 در مال خود تصرف نماید، اگر شرکت کند صحیح نیست. ندارد

کند، یا بیشتر از  اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار میـ  2156مسأله 
تر از کار دیگری است بیشتر منفعت ببرد، باید  کند، یا کار او بااهمیت شریک دیگر کار می
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کند، یا  کسی که کار نمیاند به او بدهند. و همچنین اگر شرط کنند  آنچه را شرط کرده
تر از کار دیگری نیست، بیشتر منفعت ببرد، باز هم  کند، یا کار او بااهمیت بیشتر کار نمی

 اند به او بدهند. شرط صحیح است، و باید آنچه شرط کرده
اگر قرار بگذارند که همه سود را یک نفر ببرد، یا تمام ضرر از یکی ـ  2157مسأله 

 ت محل اشکال است.از آنان باشد، صحت شرک
ها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه  اگر شرط نکنند که یکی از شریکـ  2158مسأله 

برند، و اگر سرمایه  سرمایه آنان یک اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می
آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثاًل اگر دو 

رکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او از منفعت و نفر ش
ضرر دو برابر سهم دیگری است، چه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار کند یا 

 هیچ کار نکند.
اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش ـ  2159مسأله 

ه تنهائی معامله کنند، یا فقط یکی از آنان معامله کند، یا شخص نمایند، یا هرکدام ب
 سومی برای معامله کردن اجاره شود، باید به قرارداد عمل نمایند.

شرکت به دو نحو است: شرکت اذنی، و آن این است که قبل از ـ  2161مسأله 
ضی، و آن التجاره به نحو مشاع بین شرکا مشترک باشد، و شرکت معاو معامله شرکت مال

کند، که در نتیجه  به این صورت است که هرکدام مال خود را برای شرکت حاضر می
کند. پس اگر معین نکنند که  هرکدام نصف مال خود را، با نصف مال دیگری معاوضه می

کدام یک از آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، در شرکت اذنی هیچ یک از آنان بدون 
با آن سرمایه معامله کند، ولی در شرکت معاوضی هرکدام  تواند اجازه دیگری نمی

 توانند به نحوی که به شرکت ضرر نزند معامله کنند. می
شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست باید به قرارداد شرکت ـ  2161مسأله 

ل اند که نسیه بخرد یا نقد بفروشد یا جنس را از مح 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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 باید به طور معمول معامله کند، و داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد.
کند، اگر بر خالف قراردادی  شریکی که با سرمایه شرکت معامله میـ  2162مسأله 

و فروش کند، یا آنکه قراردادی نکرده باشند و بر خالف معمول  اند خرید که با او کرده
ـ صحیح است، ولی اگر  بنا بر اقوی معامله کند، در این دو صورت هرچند معامله ـ

آور باشد یا قسمتی از مال شرکت تلف شود، شریکی که بر خالف قرارداد یا  معامله زیان
 بر خالف معمول رفتار کرده، ضامن است.

روی ننماید و  کند، اگر زیاده شریکی که با سرمایه شرکت معامله میـ  2163مسأله 
در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقًا مقداری از آن یا تمام آن تلف شود، ضامن 

 نیست.
کند، اگر بگوید سرمایه تلف  شریکی که با سرمایه شرکت معامله میـ  2164مسأله 

چنین  ن باشد باید حرف او را قبول کنند، و اگر اینها مأمو شده، چنانچه نزد دیگر شریک
توانند نزد حاکم شرع، علیه او شکایت کنند، تا بر طبق موازین قضاوت نزاع را  نیست می

 فیصله دهد.
ای که به تصرف در مال  ها از اجازه در شرکت اذنی اگر تمام شریکـ  2165مسأله 
در مال شرکت تصرف کنند، و اگر یکی از  توانند کدام نمی اند برگردند، هیچ یکدیگر داده

های دیگر حّق تصرف ندارند، ولی کسی که از اجازه  آنان از اجازه خود برگردد، شریک
تواند در مال شرکت تصرف کند، و در هر حال اشتراک آنها در سرمایه به  خود برگشته می

 حال خود باقی است.
ها تقاضا کند که سرمایه  در شرکت اذنی هر وقت یکی از شریکـ  2166مسأله 

شرکت را قسمت کنند، اگرچه شرکت مدت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند، مگر 
آنکه قسمت رد یعنی قسمت کردن نیاز به مبلغی از طرف بعضی از شرکا داشته باشد یا 

 ضرر معتنابهی بر شرکا داشته باشد.
د یا دیوانه، یا بیهوش ها در شرکت اذنی بمیر اگر یکی از شریکـ  2167مسأله 
توانند در مال شرکت تصرف کنند، و همچنین است اگر یکی  های دیگر نمی شود، شریک
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 از آنان سفیه شود، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نماید.
اگر شریک، چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال ـ  2168مسأله 

قرار شرکت معامله نسیه را هم شامل شود، نفع و اوست، ولی اگر برای شرکت بخرد و 
 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 

نیست باز هم به تصرف در مال  دانستند شرکت درست نباشد، به این معنی که اگر می
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 نبوده است، و اگر این
ر صورت باشد، و در ه بگویند به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح، وگرنه باطل می

هرکدام از آنان که برای شرکت کاری کرده است اگر به قصد مّجانی کاری نکرده باشد، 
های دیگر  اندازه معمولی، با حفظ نسبت از شریک های خود را به تواند مزد زحمت می

ای باشد که در فرض صحت شرکت  بگیرد، ولی چنانچه مزد معمول بیشتر از مقدار فایده
 تواند بگیرد. دار را میبرده است، همان مق می



 
 
 

 احکام صلح
صلح آن است که انسان با دیگری سازش کند که مقداری از مال، یا ـ  2171مسأله 

منفعت مال خود را ملک او کند، یا از طلب یا حّق خود بگذرد، که او هم در عوض، 
ه دارد مقداری از مال یا منفعت مال خود را به او واگذار نماید، یا از طلب یا حّقی ک

بگذرد، بلکه اگر بدون آنکه عوض بگیرد با کسی سازش کند که مقداری از مال، یا 
منفعت مال خود را به او واگذار کند، یا از طلب یا حّق خود بگذرد، باز هم صلح صحیح 

 است.
کند، باید بالغ و عاقل و قصد  کسی که مالش را با دیگری صلح میـ  2171مسأله 

ا مجبور نکرده باشد، و باید سفیه و ممنوع از تصرف در آن مال به صلح داشته و کسی او ر
 واسطه ورشکستگی هم نباشد.

لزم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود، بلکه با هر لفظی یا ـ  2172مسأله 
 اند صحیح است. کاری که بفهماند با هم صلح و سازش کرده

بدهد که مثاًل یک سال اگر کسی گوسفندهای خود را به چوپان ـ  2173مسأله 
نگهداری کند و از شیر آن استفاده نماید و مقداری روغن بدهد، چنانچه شیر گوسفند را 

های چوپان و آن روغن صلح کند صحیح است، بلکه اگر گوسفند را  در مقابل زحمت
یک ساله به چوپان اجاره دهد که از شیر آن استفاده کند و در عوض، مقداری روغن 

 د نکند بخصوص روغن یا شیر آن گوسفند، اجاره صحیح است.بدهد، و مقی
اگر کسی بخواهد طلب یا حّق خود را به دیگری صلح کند، در ـ  2174مسأله 

صورتی صحیح است که او قبول نماید، ولی اگر بخواهد از طلب یا حّق خود بگذرد، 
 قبول کردن او لزم نیست.

بداند و طلبکار او نداند، چنانچه  اگر انسان مقدار بدهی خود راـ  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 

مقدار طلب  مقدار بدهی خود را به او بگوید و او را راضی کند، یا طوری باشد که اگر
 کرد. دانست، باز هم به آن مقدار صلح می خود را می

اگر دو نفر در دست و یا بر ذّمه یکدیگر مالی داشته باشند و بدانند، ـ  2176مسأله 
که یکی از آن دو از دیگری بیشتر است، چنانچه فروش آن دو مال به یکدیگر از این 

یکدیگر نیز حرام است، بلکه اگر جهت که موجب ربا است حرام باشد، صلح آن دو به 
زیادتر بودن یکی از آن دو مال از دیگری معلوم نباشد، ولی احتمال زیادی برود، 

 ـ آن دو را به یکدیگر صلح نمایند. بنا بر احتیاط لزم توانند ـ نمی
اگر دو نفر از یک نفر طلبکار باشند، یا دو نفر از دو نفر دیگر ـ  2177مسأله 

طوری که در  های خود را به یکدیگر صلح کنند، چنانچه به بخواهند طلب طلبکار باشند و
مسأله پیش گفته شد، مستلزم ربا نباشد، اشکال ندارد، مثاًل اگر هر دو ده من گندم 
طلبکار باشند )یکی گندم اعال و دیگری متوسط( و هر دو طلب بسر آمده باشد، مصالحه 

 آنان صحیح است.
ی طلبی دارد که باید بعد از مدتی بگیرد، چنانچه طلب اگر از کسـ  2178مسأله 

خود را به مقدار کمتری صلح کند، و مقصودش این باشد که از مقداری از طلب خود 
گذشت کند و بقیه را نقد بگیرد، اشکال ندارد. و این حکم در صورتی است که طلب از 

شود، و اما در غیر  خته میجنس طال یا نقره یا جنس دیگری باشد که با وزن یا پیمانه فرو
آنها برای طلبکار جایز است که طلب خود را به بدهکار، یا غیر آن به کمتر از طلب صلح 

 ( خواهد آمد.2424نموده یا بفروشد، چنانکه در مسأله )
توانند  اگر دو نفر چیزی را با هم صلح کنند، با رضایت یکدیگر میـ  2179مسأله 

اگر در ضمن معامله برای هر دو یا یکی از آنان حّق به هم زدن صلح را به هم بزنند. و نیز 
 تواند صلح را به هم بزند. معامله را قرار داده باشند، کسی که آن حق را دارد می

توانند معامله را  اند، می تا وقتی خریدار و فروشنده از هم جدا نشدهـ  2181مسأله 
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تا سه روز حّق به هم زدن معامله را دارد.  به هم بزنند، و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد،
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 می2143گونه که در مسأله ) همان
رد، اما در کند، در این سه صورت حّق به هم زدن صلح را ندا کسی 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

تواند صلح را به هم بزند، و همچنین در بقیه صور دیگر که در احکام خرید و  صورت می
تواند صلح را به هم بزند، در صورتی که یکی از دو طرف مصالحه  نیز می فروش گفته شد

تواند صلح را به هم بزند، بلکه در غیر  مغبون باشد، و اگر صلح برای رفع نزاع باشد نمی
 ـ نباید مغبون معامله را به هم بزند. بنا بر احتیاط واجب این صورت نیز ـ

تواند صلح را به هم  ته معیوب باشد، میاگر چیزی را که به صلح گرفـ  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 
ا بعد از مرگ من باید چیزی را که به تو صلح کردم مثاًل وقف کنی، و او هم این شرط ر

 قبول کند، باید به شرط عمل نماید.



 
 
 

 احکام اجاره
کند باید بالغ و عاقل  اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره میـ  2183مسأله 

باشند، و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند، و نیز باید در مال خود حّق تصرف 
تواند چیزی را  نمی داشته باشند، پس سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید

تواند چیزی از اموالی را که حّق تصرف در  اجاره کند یا اجاره دهد. و همچنین مفّلس نمی
 تواند خودش را اجاره دهد. آنها را ندارد، اجاره بدهد یا با آن چیزی را اجاره کند، ولی می

هد، تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره د انسان میـ  2184مسأله 
 یا مالی را برای او اجاره کند.

م بچه مال او را اجاره دهند، یا خود او را اجیر دیگری اگر ولی یا قیّ ـ  2185مسأله 
نمایند، اشکال ندارد، و اگر مدتی از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره قرار دهند، 

د طوری بوده که اگر تواند بقیه اجاره را به هم بزند، هرچن بعد از آنکه بچه بالغ شد می
کرد بر خالف مصلحت بچه بود،  مقداری از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدت اجاره نمی

دانیم شارع مقدس  بلی اگر بر خالف مصلحت ملزمه شرعیه بود، یعنی مصلحتی که می
راضی به ترک آن نیست، در این صورت اگر اجاره با اذن حاکم شرع واقع شده باشد، بچه 

 بعد از بلوغ اجاره را به هم بزند. تواند نمی
شود اجیر  بچه صغیری را که ولی ندارد، بدون اجازه مجتهد نمیـ  2186مسأله 

تواند از یک نفر مؤمن که عادل باشد،  کرد، و کسی که به مجتهد دسترسی ندارد، می
 اجازه بگیرد و او را اجیر نماید.

یغه عربی بخوانند، بلکه اگر اجاره دهنده و مستأجر لزم نیست صـ  2187مسأله 
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. مستأجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد، اجاره صحیح می
اگر انسان بدون صیغه خواندن بخواهد برای انجام عملی اجیر شود، ـ  2188مسأله 

 همین که مشغول آن عمل شد اجاره صحیح است.
تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند که ملک را  کسی که نمیـ  2189مسأله 

 اجاره داده یا اجاره کرده، صحیح است.
ی را اجاره کند، و صاحب ملک با اگر خانه یا دکان یا هر چیز دیگرـ  2191مسأله 

تواند آن را به دیگری  او شرط کند که فقط خود او از آنها استفاده نماید، مستأجر نمی
جهت استفاده از آنها اجاره دهد، مگر آنکه اجاره طوری باشد که استفاده مخصوص 

اتاق یا خودش باشد، مثل اینکه زنی منزل، یا اتاقی را اجاره کند و بعدًا شوهر کرده و 
تواند  منزل را جهت سکونت خودش به شوهرش اجاره دهد، و اگر مالک شرط نکند، می

ـ بنا بر  البته در تحویل دادن مالک به مستأجر دّوم باید آن را به دیگری اجاره دهد ـ
ـ ولی اگر بخواهد بیشتر از آنچه آن را اجاره کرده است  از مالک اجازه بگیرد احتیاط ـ

ـ اجاره دهد، در صورتی که خانه، یا دکان، یا کشتی باشد باید در  س دیگرهرچند از جن ـ
آن کاری مانند تعمیر و سفیدکاری انجام داده باشد، یا برای نگهداری آن خسارتی متحمل 

 شده باشد.
اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط برای خود انسان کار کند، ـ  2191مسأله 

داد، مگر به نحوی که در مسأله قبلی گذشت، و اگر شرط  شود او را به دیگری اجاره نمی
گیرد باید در  تواند او را به دیگری اجاره دهد، ولی چیزی که بابت اجاره او می نکند، می

قیمت بیشتر از اجرتی که برای اجیر قرار داده است نباشد. و همچنین است اگر خودش 
به کمتر اجاره نماید، ولی اگر  اجیر کسی شود و برای انجام آن عمل، شخص دیگری را

 تواند دیگری را به کمتر اجاره نماید. مقداری از آن عمل را خودش انجام داده باشد، می
اگر غیر از خانه و دکان و کشتی، چیز دیگر مثاًل زمین را اجاره کند ـ  2192مسأله  

مقداری که با  و 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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ساله به صد تومان اجاره کند، و از  اگر خانه یا دکانی را مثاًل یکـ  2193مسأله 
تواند نصف دیگر آن را به صد تومان اجاره دهد، ولی  نصف آن خودش استفاده نماید، می

مقداری که اجاره کرده، مثاًل به صد و بیست تومان اگر بخواهد نصف آن را به زیادتر از 
 اجاره دهد، باید در آن، کاری مانند تعمیر انجام داده باشد.

 
 دهند شرایط مالی که آن را اجاره می

 دهند چند شرط دارد: مالی را که اجاره میـ  2194مسأله 
اجاره دادم های خود را به تو  آنکه معین باشد، پس اگر بگوید یکی از خانهاّول: 

 درست نیست.
مستأجر آن را ببیند، و اگر حاضر نیست یا کلی است، کسی که آن را اجاره دّوم: 

 دهد خصوصیاتی را که در تمایل به اجاره کردن آن تأثیر دارد بیان نماید. می
تحویل دادن آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده اگر مستأجر  سّوم:

 رد باطل است، ولی اگر بتواند آن را بگیرد صحیح است.نتواند آن را بگی
آنکه استفاده از آن مال به اتالف و از بین بردنش نباشد، پس اجاره دادن نان و  چهارم:

 های دیگر برای خوردن صحیح نیست. میوه، و خوردنی
 اند ممکن باشد، پس اجاره دادن ای که مال را برای آن اجاره داده آنکه استفاده پنجم:

زمین برای زراعت در صورتی که آب باران کفایت آن را نکند و از آب رودخانه هم به آن 
 نرسد صحیح نیست.

شود،  دهد، مالک آن منفعتی باشد که برای آن اجاره می چیزی را که اجاره می ششم:
و اگر نه مالک باشد، نه وکیل و نه ولی، در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت 

 دهد.
اش استفاده کنند، در صورتی  اجاره دادن درخت برای آنکه از میوهـ  2195مسأله 

اش فعاًل موجود نباشد صحیح است. و همچنین است اجاره دادن حیوان برای  که میوه
 شیرش.
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تواند برای آنکه از شیرش استفاده کنند اجیر شود، و لزم  زن میـ  2196مسأله 
ه واسطه شیر دادن، حّق شوهر از بین برود، نیست از شوهر خود اجازه بگیرد، ولی اگر ب

 تواند اجیر شود. بدون اجازه او نمی
 

 دهند ای که مال را برای آن اجاره می شرایط استفاده

 دهند چهار شرط دارد: ای که مال را برای آن اجاره می استفادهـ  2197مسأله 
یا شرط کنند که آنکه حالل باشد، پس اگر مالی فقط منفعت حرام داشته باشد،  اّول:

در جهت حرام استفاده نمایند، یا قبل از معامله استفاده حرام را معین کنند، و معامله را 
بر آن اساس مبتنی سازند، معامله باطل است. بنابراین اجاره دادن دکان برای 

ونقل شراب باطل  فروشی، یا نگهداری شراب، و کرایه دادن حیوان برای حمل شراب
 است.

بنا  ه آن عمل در نظر شرع به طور مّجانی واجب نباشد، و از این قبیل است ـآنکدّوم: 
ـ یاد دادن مسائل حالل و حرام اگر محل ابتال باشد، و همچنین تجهیز  بر احتیاط واجب

ـ معتبر است که پول دادن برای آن  و بنا بر احتیاط واجب اموات به مقدار واجب. ـ
 د.استفاده در نظر مردم بیهوده نباش

ای که مستأجر  دهند چند فایده داشته باشد، استفاده اگر چیزی را که اجاره می سّوم:
برد اجاره  دهد، و بار می باید از آن بکند معین نمایند، مثاًل اگر حیوانی را که سواری می

دهند، باید در موقع اجاره معین کنند که فقط سواری یا باربری آن، مال مستأجر است یا 
 های آن. ههمه استفاد

مقدار استفاده را معین نمایند، و این یا به تعیین مدت است مانند اجاره خانه چهارم: 
و دکان، و یا به تعیین عمل است مانند آنکه با خیاط قرار بگذارند که لباس معینی را به 

 طور مخصوصی بدوزد.
بستن اگر ابتدای مدت اجاره را معین نکنند، ابتدای آن بعد از ـ  2198مسأله 

 قرارداد اجاره است.
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ای را مثاًل یک ساله اجاره دهند و ابتدای آن را یک ماه بعد  اگر خانهـ  2199مسأله 
از خواندن صیغه قرار دهند، اجاره صحیح است، اگرچه در موقع قرارداد خانه در اجاره 

 دیگری باشد.
ه نشستی اگر مدت اجاره را معلوم نکند، و بگوید هر وقت در خانـ  2211مسأله 

 اجاره آن ماهی ده تومان است، اجاره صحیح نیست.
اگر به مستأجر بگوید خانه را ماهی ده تومان به تو اجاره داده، یا ـ  2211مسأله 

ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم، و بعد از آن هم هر قدر بنشینی اجاره  بگوید خانه را یک
مدت اجاره معلوم باشد، اجاره ماه اّول  تومان است، در صورتی که ابتدای آن ماهی ده

 صحیح است.
کنند و معلوم نیست چقدر  ای را که غربا و زّوار در آن منزل می خانهـ  2212مسأله 

مانند، اگر قرار بگذارند که مثاًل شبی یک تومان بدهند و صاحب خانه راضی  در آن می
اند، اجاره  ه را معلوم نکردهشود، استفاده از آن خانه اشکال ندارد، ولی چون مدت اجار

نسبت به غیر از شب اّول صحیح نیست، و صاحب خانه بعد از شب اّول هر وقت 
 تواند آنها را بیرون کند. بخواهد می

 
 مسائل متفرقه اجاره

دهد باید معلوم باشد، پس اگر از  مالی را که مستأجر بابت اجاره میـ  2213مسأله 
کنند، باید وزن آن معلوم باشد، و اگر از  ن معامله میچیزهایی است که مثل گندم با وز

کنند، باید شماره آن معین باشد،  های رایج با شماره معامله می چیزهایی است که مثل پول
و اگر مثل اسب و گوسفند است باید اجاره دهنده آن را ببیند، یا مستأجر خصوصیات آن 

 را بگوید.
الجاره را حاصل همان  ت اجاره دهد و مالاگر زمینی را برای زراعـ  2214مسأله 

زمین، یا زمین دیگر که فعاًل موجود نیست قرار دهد، و یا اینکه کلی در ذّمه قرار دهد 
مشروط به آنکه از حاصل همان زمین پرداخت شود، اجاره صحیح نیست، و اگر حاصل 
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 زمین بالفعل موجود باشد مانعی ندارد.
اجاره داده است، تا آن چیز را تحویل ندهد، حق کسی که چیزی را ـ  2215مسأله 

ندارد اجاره آن را مطالبه کند، و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد، پیش از انجام 
عمل حّق مطالبه اجرت را ندارد، مگر در مواردی که معمول است اجرت پیش از انجام 

 عمل پرداخت شود، مانند اجیر برای حج.
ه چیزی را که اجاره داده است تحویل دهد، اگرچه مستأجر هرگاـ  2216مسأله 

الجاره  تحویل نگیرد یا تحویل بگیرد، و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نکند، باید مال
 آن را بدهد.

اگر انسان اجیر شود که در روز معینی کاری را انجام دهد و در آن ـ  2217مسأله 
ی که او را اجیر کرده اگرچه آن کار را به او ارجاع روز برای انجام آن کار حاضر شود، کس

نکند، باید اجرت او را بدهد، مثاًل اگر خیاطی را در روز معینی برای دوختن لباسی اجیر 
نماید، و خیاط در آن روز آماده کار باشد، اگرچه پارچه را به او ندهد که بدوزد، باید 

 ودش، یا دیگری کار کند.اجرتش را بدهد، چه خیاط بیکار باشد، چه برای خ
اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده ـ  2218مسأله 

ای را یک  المثل آن مال را به صاحب ملک بدهد، مثاًل اگر خانه است، مستأجر باید اجرت
ساله به صد تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده است، چنانچه اجاره آن خانه 

موًل پنجاه تومان باشد باید پنجاه تومان را بدهد، و اگر دویست تومان است در صورتی مع
که اجاره دهنده صاحب مال، یا وکیلی بوده که حّق تعیین اجرت را نیز داشته و از اجاره 
معمولی خانه هم اطالع داشته است، لزم نیست بیش از صد تومان بدهد، و اگر غیر اینها 

ویست تومان را بپردازد؛ و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره بوده است باید د
 معلوم شود که اجاره باطل بوده، نسبت به اجرت مدت گذشته نیز این حکم جاری است.

اگر چیزی را که اجاره کرده است از بین برود، چنانچه در نگهداری ـ  2219مسأله 
روی ننموده است؛ ضامن نیست. و نیز  م زیادهبردن از آن ه آن کوتاهی نکرده و در استفاده

روی  ای را که به خیاط داده است از بین برود، در صورتی که خیاط زیاده اگر مثاًل پارچه
 نکرده، و در نگهداری آن هم کوتاهی نکرده باشد ضامن نیست.
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خواهد کاری را بر مال مستأجر انجام دهد مانند  هرگاه اجیر که میـ  2211مسأله 
 و صنعتگر، چیزی را که گرفته ضایع کند ضامن است. خیاط

اگر قصاب سر حیوانی را ببرد و آن را حرام کند، چه ُمزد گرفته باشد ـ  2211مسأله 
 و چه مّجانی سر ُبریده باشد، باید قیمت آن را به صاحبش بدهد.

بر آن  ای را اجاره کند و معین نماید که چقدر بار اگر حیوانی یا وسیلهـ  2212مسأله 
بگذارد، چنانچه بیشتر از آن مقدار بار کند و آن حیوان، یا وسیله تلف، یا معیوب شود، 
ضامن است، و همچنین است اگر مقدار بار را معین نکرده باشند ولی بیشتر از معمول بار 

 کند. و در هر دو صورت اجرت زیادی را بر حسب معمول نیز باید بدهد.
ا برای بردن بار شکستنی اجاره دهد، چنانچه آن حیوان اگر حیوانی رـ  2213مسأله 

بلغزد، یا رم کند و بار را بشکند، صاحب حیوان ضامن نیست؛ ولی اگر به واسطه زدن به 
مقدار غیر معمول، و مانند آن کاری کند که حیوان زمین بخورد و بار را بشکند ضامن 

 است.
کار خود کوتاهی نماید، یا اشتباه ای را ختنه کند و در  اگر کسی بچهـ  2214مسأله 

کند مثل اینکه بیش از مقدار معمول ببرد، و آن بچه بمیرد و یا به او ضرر برسد ضامن 
است. و اما اگر کوتاهی یا اشتباه نکرده باشد، و بچه از اصل عمل ختنه بمیرد، یا به او 

و رجوع نشده باشد، بیند یا نه، به ا ضرر برسد، چنانچه در تشخیص اینکه آیا بچه ضرر می
 بیند ضامن نیست. دانسته که بچه ضرر می و نیز او نمی
اگر پزشک بدست خود به مریض دوا بدهد، و یا برای او دوائی ـ  2215مسأله 

توصیه کند، و به واسطه خوردن دوا ضرری به مریض برسد، یا بمیرد، پزشک ضامن 
 است، هرچند در معالجه کوتاهی نکرده باشد.

هرگاه پزشک به مریض بگوید که اگر ضرری به تو برسد ضامن ـ  2216مسأله 
نیستم، در صورتی که دقت و احتیاط خود را بکند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد، 

 پزشک ضامن نیست.
مستأجر و کسی که چیزی را اجاره داده، با رضایت یکدیگر ـ  2217مسأله 

ر اجاره شرط کنند که هر دو، یا یکی از آنان توانند معامله را به هم بزنند. و نیز اگر د می
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 توانند مطابق قرارداد اجاره را به هم بزنند. حّق به هم زدن معامله را داشته باشند، می
اگر اجاره دهنده یا مستأجر بفهمد که مغبون شده است، چنانچه در ـ  2218مسأله 

را به هم بزند به تفصیلی تواند اجاره  موقع اجاره نمودن ملتفت نباشد که مغبون است، می
( گذشت. ولی اگر در قرارداد اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم 2143که در مسأله )

 توانند اجاره را به هم بزنند. باشند حّق به هم زدن معامله را نداشته باشند، نمی
اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آنکه تحویل دهد کسی آن را ـ  2219مسأله 

تواند اجاره را به هم بزند، و چیزی را که به اجاره دهنده داده  مستأجر میغصب نماید، 
است پس بگیرد، یا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتی را که در تصرف غصب کننده بوده 

تومان اجاره نماید  ماهه به ده است به میزان معمول از او بگیرد، پس اگر حیوانی را که یک
تواند  کند، و اجاره معمولی ده روز آن پانزده تومان باشد، میو کسی آن را ده روز غصب 

 پانزده تومان را از غصب کننده بگیرد.
اگر چیزی را که اجاره کرده، دیگری نگذارد که آن را تحویل بگیرد، ـ  2221مسأله 

و یا پس از تحویل گرفتن، دیگری آن را غصب کند، یا مانع از استفاده بردن از آن شود، 
ند اجاره را به هم بزند، و فقط حق دارد کرایه آن چیز را به مقدار معمول از غصب توا نمی

 کننده بگیرد.
اگر پیش از آنکه مدت اجاره تمام شود، ملک را به مستأجر بفروشد، ـ  2221مسأله 

الجاره را بدهد، و همچنین است اگر آن را به  خورد، و مستأجر باید مال اجاره به هم نمی
 شد.دیگری بفرو
اگر پیش از ابتدای مدت اجاره، چیزی را که اجـاره کرده از قابلیت ـ  2222مسأله 

شود، و پولی که  ای که برای مستأجر تعیین گشته است بیفتد، اجـاره باطل می استفاده
گردد؛ و اگر طوری باشد که بتواند استفاده  مستأجر به صاحب ملک داده است به او برمی

 تواند اجاره را به هم بزند. یمختصری از آن ببرد، م
اگر ملکی را اجاره کند و بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره از ـ  2223مسأله 

ای که برای مستأجر تعیین گشته است بیفتد، اجاره مدتی که باقی مانده  قابلیت استفاده
نی المثل یع تتواند اجاره مدت گذشته را به هم بزند، و اجر شود، و می است باطل می
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 اجرت معمولی آن مدت را بدهد.
ای را که مثاًل دو اتاق دارد اجاره دهد، و یک اتاق آن  اگر خانهـ  2224مسأله 

خراب شود، چنانچه طوری باشد که اگر آن را به نحو معمول بسازند با ساختمان قبلی 
نین چ کند، حکم آن همان است که در مسأله پیش گفته شد، و اگر این فرق بسیار پیدا می

نباشد، پس اگر اجاره دهنده فورًا آن را بسازد و هیچ مقداری از استفاده آن از بین نرود، 
تواند اجاره را به هم بزند، ولی اگر ساختن آن  شود، و مستأجر هم نمی اجاره باطل نمی

قدری طول بکشد که مقداری از استفاده مستأجر از بین برود، اجاره به آن مقدار باطل  به
ای که کرده  تواند اجاره تمام مدت را به هم بزند و برای استفاده و مستأجر می شود، می

 المثل بدهد. تاست اجر
شود، ولی اگر  اگر اجاره دهنده یا مستأجر بمیرد، اجاره باطل نمیـ  2225مسأله 

تنها منافع خانه در مدت حیاتش مال او باشد، مثاًل دیگری وصّیت کرده باشد که تا او 
منفعت خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پیش از تمام شدن  زنده است

مدت اجاره بمیرد، از وقتی که مرده، اجاره باطل است، و اگر مالک فعلی آن اجاره را 
و وجه اجاره مدتی که بعد از مردن اجاره دهنده باقی مانده شود،  امضاء کند صحیح می

 .شود است، ِملک مالک فعلی می
بگیرد، چنانچه بّنا  کارگرکار بّنا را وکیل کند که برای او  اگر صاحبـ  2226سأله م

بدهد، زیادی آن بر او حرام است و  کارگرگیرد به  کار می کمتر از مقداری که از صاحب
کار بدهد، ولی اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند و برای خود  باید آن را به صاحب

دش بسازد یا به دیگری بدهد، در صورتی که مقداری خودش کار اختیار بگذارد که خو
کرده است و باقی را به کمتر از مقداری که اجیر شده است به دیگری بدهد، زیادی آن 

 .باشد برای او حالل می
اگر رنگرز قرار بگذارد که مثاًل پارچه را با نیل رنگ کند، چنانچه با ـ  2227مسأله 

 ندارد چیزی بگیرد.چیز دیگر رنگ نماید، حق 



 
 
 

 احکام مضاربه
مضاربه قراردادی است بین دو نفر، که یکی از آنها مالک است و ـ  2228مسأله 

دهد، که با آن تجارت کند و سود میان آنها  نامیم می مالی را به دیگری که آن را عامل می
 تقسیم شود.

 و این معامله مشروط به امور زیر است:
در انشا آنها هر لفظ، یا فعلی که بر این مضمون دللت کند ایجاب و قبول. و ـ  1

 کافی است.
بلوغ شرعی، و عقل، و رشد، و اختیار در هر دو طرف قرارداد، و در مالک ـ  2

بخصوص شرط است که از طرف حاکم شرع به دلیل افالس محجورعلیه نباشد، ولی در 
صرف او در اموال مورد حجر عامل این شرط نیست، مگر در صورتی که قرارداد مقتضی ت

 خودش نیز باشد.
سهم هرکدام آنها از سود باید با کسر معین باشد، که ثلث است یا نصف است یا ـ  3

شود از این شرط مستغنی شد در صورتی که سهم هرکدام در عرف  هر کسری دیگر. و می
تعیین سهم  طوری که عرفا نیازی به ذکر این شرط احساس نشود. و بازار معین باشد، به

تواند یکی از  هرکدام با ذکر مبلغی از مال مانند صد هزار تومان مثاًل، کافی نیست. ولی می
 آنها پس از ظهور سود، سهم خود را با مبلغی از مال مصالحه نماید.

سود باید فقط برای مالک و عامل باشد، و اگر شرط شود که مقداری از سود به ـ  4
طل است، مگر اینکه در مقابل کاری مربوط به تجارت یاد دیگری داده شود مضاربه با

 شده باشد.
عامل باید قادر بر تجارت باشد در صورتی که مباشرت او در عمل تجارت به ـ  5

دهم که  این پول را به تو می»صورت قید در قرارداد ذکر شده باشد، مثاًل گفته باشد 
با این فرض، قرارداد باطل  و در صورت عجز« شخصًا با آن مباشرت به تجارت کنی
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این پول »است. و اگر مباشرت به صورت شرط در متن قرارداد ذکر شود، مثاًل گفته شود 
در این فرض، « دهم که با آن تجارت کنی به شرط اینکه خودت مباشرت نمایی را به تو می

 اگر عامل عاجز باشد معامله باطل نیست، ولی مالک در صورت تخلف از مباشرت خیار
 فسخ دارد.

و اما اگر نه قید شود و نه شرط، ولی عامل عاجز باشد از تجارت حّتی با واداشتن 
دیگری، قرارداد باطل است. و اگر از ابتدا قادر باشد و سپس عاجز شود، از وقتی که 

 شود. عاجز شده است، قرارداد باطل می
ه مال تلف یا آید، بنابراین در صورتی ک عامل امین به حساب میـ  2229مسأله 

معیوب شود ضامن نیست، مگر اینکه از حدود قرارداد تجاوز کند، یا در نگهداری مال 
کوتاهی نماید. همچنین در فرض خسارت ضامن نیست، بلکه خسارت در مال مالک 
خواهد بود. و اگر مالک بخواهد شرط کند که این خسارت تنها بر عهده او نباشد، این 

 ت انشا شود:شرط به سه صورت ممکن اس
اینکه در ضمن معامله شرط کند که عامل با او در خسارت شریک باشد همچنان ـ  1

 که در سود شریک است. و در این صورت شرط باطل است، ولی معامله صحیح است.
اینکه شرط شود همه خسارت بر ذمه عامل باشد، و در این صورت شرط صحیح ـ  2

 رسد. بود، و چیزی از آن به مالک نمیاست ولی همه سود نیز برای او خواهد 
اینکه شرط شود عامل در صورت خسارت سرمایه، همه آن یا مقداری از آن را که ـ  3

کند از مال خود جبران نماید و به او بدهد. این شرط صحیح است، و عامل  معین می
 ملزم به عمل به آن است.

تواند  این معنی که مالک میمضاربه إذنّیه، از عقود لزم نیست. به ـ  2231مسأله 
در اذنی که به عامل در مورد تصرف در مال او داده است، رجوع نماید، و عامل نیز ملزم 

تواند از کار ابا نماید چه  به استمرار در انجام کار با سرمایه او نیست، و هرگاه خواست می
باشد، و چه بعد از قبل از شروع در کار باشد، و چه بعد از آن، و چه قبل از پیدایش سود 

آن، و چه قرارداد از جهت زمانی مطلق باشد، و چه مدت برای آن تعیین شده باشد. ولی 
اگر شرط کنند که آن را تا زمان معینی فسخ نکنند شرط صحیح است، و عمل به آن 
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شود، گر چه او به دلیل مخالفت  واجب، در عین حال اگر یکی از آنها فسخ کند فسخ می
 گناه کرده است. با تعهد خود
در صورتی که عقد مضاربه مطلق باشد، و قید خاصی نشده باشد، ـ  2231مسأله 

اندیشی خود عمل  تواند طبق مصلحت عامل از جهت خریدار، فروشنده و نوع کال، می
کند. ولی جایز نیست کال را از آن شهر به شهری دیگر ببرد مگر اینکه این امر متعارف 

اطالق عقد عرفًا شامل آن باشد، یا اینکه مالک اجازه دهد. و اگر باشد، به نحوی که 
جای دیگر منتقل نماید، و مال تلف شود، یا خسارتی ببیند،  بدون اجازه مالک آن را به

 ضامن است.
شود؛ زیرا  مضاربه إذنّیه، با مرگ هرکدام از مالک و عامل باطل میـ  2232مسأله 

شود، و باقی ماندن مال در دست عامل نیاز به  تقل میبا مرگ مالک اموال او به وارث من
رود؛ زیرا اذن مالک به او اختصاص  مضاربه جدید دارد. و با مرگ عامل اذن از بین می

 .استداشته 
تواند بر دیگری در عقد مضاربه شرط  هرکدام از مالک، و عامل میـ  2233مسأله 

بپردازد، و تا عقد باقی است و فسخ  نماید که عملی برای او انجام دهد، یا مالی به او
 نشده عمل به آن شرط واجب است، چه سودی به دست آمده باشد، و چه نیامده باشد.

سوزی  شود، مانند آتش خسارت، یا تلفی که بر مال مضاربه وارد میـ  2234مسأله 
شود، چه سود، قبل از خسارت باشد، و  و دزدی، و مانند آن با سود حاصله جبران می

ه بعد از آن، بنابراین مالکیت عامل، نسبت به سهم خود از سود حاصله، منوط به عدم چ
شود که مدت مضاربه پایان یابد، یا  عروض خسارت یا تلف است، و تنها وقتی قطعی می

قرارداد فسخ شود. ولی اگر عامل در ضمن قرارداد بر مالک شرط کند که خسارت با 
 رط صحیح است. و باید به آن عمل شود.سود سابق یا لحق جبران نشود، ش

گذاری کند  های مشروع سرمایه تواند به نحو جعاله در راه مالک میـ  2235مسأله 
که همان نتیجه مضاربه را داشته باشد، به این ترتیب که مالی را به شخصی بسپارد، و مثاًل 

معادل نصف سود بل برداری دیگر به کار بگیر در مقا بگوید آن را در تجارت، یا هر بهره
 .مثال برای تو باشد



 
 
 

 احکام جعاله
جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او ـ  2236مسأله 

دهند مالی بدهد، مثاًل بگوید هر کس گمشده مرا پیدا کند ده تومان به او  انجام می
دهد  ی که کار را انجام میو به کس« جاعل»گذارد  دهم. و به کسی که این قرار را می می

گویند. و میان جعاله و اجاره از جهاتی فرق است، از آن جمله این است که  می« عامل»
در اجاره بعد از قرارداد، اجیر باید عمل را انجام دهد، و کسی هم که او را اجیر کرده 

اند تو شود، ولی در جعاله اگرچه عامل شخص معین باشد می اجرت را به او بدهکار می
 شود. مشغول عمل نشود، و تا عمل را انجام ندهد، جاعل بدهکار نمی

جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرارداد کند ـ  2237مسأله 
کسی که مال خود را  و شرعًا بتواند در مال خود تصرف نماید، بنابراین جعاله آدم سفیه ـ

نیست. و همچنین جعاله مفّلس در آن قسم  ـ صحیح کند در کارهای بیهوده مصرف می
 باشد. از اموالش که حّق تصرف در آنها را ندارد، صحیح نمی

گوید برای او انجام دهند، باید حرام یا  می« جاعل»کاری را که ـ  2238مسأله 
فایده یا از واجباتی که شرعًا لزم است، مّجانًا آورده شود نباشد، پس اگر بگوید هر  بی

جای تاریکی برود، یا نماز واجب  بخورد، یا در شب بدون مقصد عقالئی بهکس شراب 
 صحیح نیست.« جعاله»دهم،  خود را بخواند، ده تومان به او می

گذارند لزم نیست با ذکر تمام خصوصیات معین  مالی را که قرار میـ  2239مسأله 
انجام آن کار سفاهت طوری نزد عامل معلوم باشد که اقدام او برای  شود، بلکه اگر به

محسوب نشود کافی است، مثاًل اگر جاعل بگوید این مال را هر مقداری بیش از ده 
تومان فروختی زیادی آن برای تو باشد، جعاله صحیح است و همچنین اگر بگوید هر 

دهم، جعاله نیز  دهم، یا ده من گندم به او می کس اسب مرا پیدا کند نصف او را به او می
 صحیح است.



 411  .......................................................................................................................  احکام جعاله

اگر مزد کار کاماًل مبهم باشد، مثاًل جاعل بگوید هر کس بچه مرا ـ  2241مسأله 
دهم، و مقدار آن را معین نکند، چنانچه کسی آن عمل را انجام  پیدا کند پولی به او می

 دهد، باید مزد او را به مقداری که کار او در نظر مردم ارزش دارد، بدهد.
رارداد کار را انجام داده باشد، یا بعد از پیش از ق« عامل»اگر ـ  2241مسأله 

 قرارداد، به قصد اینکه پول نگیرد انجام دهد، حّق مزد گرفتن را ندارد.
تواند جعاله را به هم  پیش از آنکه عامل شروع به کار کند، جاعل میـ  2242مسأله 

 بزند.
له را به بعد از آنکه عامل شروع به کار کرد، اگر جاعل بخواهد جعاـ  2243مسأله 

 هم بزند اشکال دارد، مگر اینکه با عامل به توافق برسند.
تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولی اگر تمام نکردن عمل  عامل میـ  2244مسأله 

گیرد شود، باید آن را تمام نماید،  اسباب ضرر جاعل یا کسی که عمل برای او انجام می
دهم و دکتر جراحی  فالن مقدار به او میمثاًل اگر کسی بگوید هر کس چشم مرا عمل کند 

شروع به عمل کند، چنانچه طوری باشد که اگر عمل را تمام نکند، چشم معیوب 
 شود، باید آن را تمام نماید. می

تواند چیزی مطالبه کند. اگر  اگر عامل کار را ناتمام بگذارد، نمیـ  2245مسأله 
د، مثاًل بگوید هر کس لباس مرا بدوزد، جاعل مزد را برای تمام کردن عمل قرار داده باش

دهم، ولی اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل که انجام گیرد،  ده تومان به او می
 برای آن مقدار مزد بدهد، جاعل باید مزد مقداری را که انجام شده به عامل بدهد.



 
 
 

 احکام ُمزارعه
فاق ببندند زمین را در اختیار او مزارعه آن است که مالک با زارع اتـ  2246مسأله 

 بگذارد تا زراعت کند، و مقداری از حاصل آن را به مالک بدهد.
 مزارعه چند شرط دارد:ـ  2247مسأله 

آنکه عقد و قراردادی میان آن دو باشد، مثاًل صاحب زمین به زارع بگوید زمین  اّول:
کردم، یا بدون اینکه حرفی را برای زراعت به تو واگذار کردم، و زارع هم بگوید قبول 

 بزنند، مالک زمین را به زارع به قصد زراعت واگذار کند، و زارع قبول نماید.
صاحب زمین و زارع هر دو بالغ و عاقل باشند، و با قصد و اختیار خود مزارعه دّوم: 

را انجام دهند، و سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و 
باید مالک مفّلس نباشد، ولی اگر زارع مفّلس باشد در صورتی که مزارعه همچنین 

 مستلزم تصرف او در اموالی که از تصرف در آنها منع شده است نباشد، اشکال ندارد.
هرکدام از مالک و زارع سهمی از حاصل زمین ببرند، نصف یا ثلث و مانند  سّوم:

د یا آنکه مثاًل مالک بگوید در این زمین کدام سهمی قرار ندهن اینها، پس اگر برای هیچ
خواهی به من بده، صحیح نیست، و همچنین است اگر مقدار  زراعت کن و هر چه می

 معینی از حاصل، مثاًل ده من فقط برای زارع یا مالک قرار دهند.
قدری  مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند، و باید مدت بهچهارم: 

در آن مدت بدست آمدن حاصل ممکن باشد، و اگر اّول مدت را روز معینی و باشد که 
 آخر مدت را رسیدن حاصل قرار دهند، کافی است.

زمین قابل زراعت باشد، و اگر زراعت در آن فعاًل ممکن نباشد اما بتوانند پنجم: 
 کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است.

بکارد معین کنند، مثاًل معین کنند که برنج است یا چیزی را که زارع باید  ششم:
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گندم، و اگر برنج است کدام قسم از آن است ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند، 
تعیین لزم نیست، و همچنین اگر زراعتی را که در نظر دارند معلوم است، لزم نیست به 

 آن تصریح نمایند.
صورتی که چند قطعه زمین داشته باشد که با هم مالک، زمین را معین کند، در هفتم: 

در کار کشاورزی تفاوت داشته باشند، ولی اگر تفاوت نداشته باشند، تعیین لزم نیست، 
ها زراعت کن، و آن را معین نکند، مزارعه  پس اگر به زارع بگوید: در یکی از این زمین

 صحیح است، و بعد از عقد تعیین بدست مالک است.
را که هرکدام از آنان باید بکند از قبیل بذر، کود و لوازم کشاورزی و  خرجیهشتم: 

مانند آن معین نمایند، ولی اگر خرجی را که هرکدام باید بکند به طور معمول معلوم باشد، 
 لزم نیست به آن تصریح نمایند.

اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای یکی ـ  2248مسأله 
بقیه را بین خودشان قسمت کنند، مزارعه باطل است، هرچند بدانند که بعد از باشد و 

هایی  ماند. بلی اگر با هم قرار بگذارند که مقدار دانه برداشتن آن مقدار، چیزی باقی می
گیرد، از حاصل استثناء شود و  که کشت شده است، یا مقدار خراجی را که دولت می

 د، مزارعه صحیح است.باقیمانده بین دو طرف تقسیم گرد
اگر برای مزارعه مدتی را تعیین کرده باشند که معموًل حاصل در آن ـ  2249مسأله 

آید، ولی اتفاقًا مدت تمام شود و حاصل بدست نیاید، چنانچه تعیین مدت  بدست می
شده است یعنی منظور دو طرف این بوده است که با تمام شدن  شامل این مورد هم می

تمام شود هرچند حاصل بدست نیامده باشد، در این صورت چنانچه مدت، مزارعه 
مالک راضی شود که با اجاره، یا بدون اجاره زراعت در زمین او بماند، و زارع هم راضی 

تواند زارع را وادار کند که زراعت را  باشد مانعی ندارد، و اگر مالک راضی نشود می
برسد، لزم نیست عوض آن را به او  بچیند، و اگر برای چیدن زراعت ضرری به زارع

تواند مالک را مجبور  بدهد، ولی زارع اگرچه راضی شود که به مالک چیزی بدهد نمی
 کند که زراعت در زمین او بماند.
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اگر به واسطه پیش آمدی زراعت در زمین ممکن نشود، مثاًل آب از ـ  2251مسأله 
ع بدون عذر زراعت نکند، چنانچه خورد؛ و اگر زار زمین قطع شود، مزارعه به هم می

زمین در تصرف او بوده و مالک در آن تصرفی نداشته است، باید اجاره آن مدت را به 
 مقدار معمول به مالک بدهد.

توانند بدون رضایت یکدیگر مزارعه را به هم  مالک و زارع نمیـ  2251مسأله 
هر دو، یا یکی از آنان حّق به بزنند، ولی اگر در ضمن معامله مزارعه شرط کرده باشند که 

اند معامله را به هم  توانند مطابق قراری که گذاشته هم زدن معامله را داشته باشند، می
بزنند؛ و همچنین اگر یکی از دو طرف مخالف آنچه بر او شرط شده است عمل نماید، 

 تواند معامله را به هم بزند. طرف دیگر می
مزارعه مالک یا زارع بمیرد، مزارعه به هم  اگر بعد از قراردادـ  2252مسأله 

جای آنان است، ولی اگر زارع بمیرد و در مزارعه قید کرده باشند  خورد، و وارثشان به نمی
خورد، مگر آنکه کارهایی که بر عهده  که خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم می

خورد و باید سهم او را به  هم نمی او بوده است تمام شده باشد که در این صورت مزارعه به
برند، و ورثه  اش بدهند، و حقوق دیگری هم که زارع داشته است ورثه او ارث می ورثه
توانند مالک را مجبور کنند که زراعت تا تمام شدن مدت مزارعه در زمین او باقی  می

 بماند.
چه بذر مال اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانـ  2253مسأله 

آید مال اوست، و باید مزد زارع و مخارجی را که  مالک بوده، حاصلی هم که بدست می
کرده، و کرایه گاو یا حیوان دیگری را که مال زارع بوده و در آن زمین کار کرده است به او 

هایی را  بدهد، و اگر بذر مال زارع بوده، زراعت هم مال اوست و باید اجاره زمین و خرج
مالک کرده، و کرایه گاو یا حیوان دیگری که مال او بوده و در آن زراعت کار کرده که 

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.

د از زراعت بفهمند که مزارعه باطل اگر بذر مال زارع باشد، و بعـ  2254مسأله 
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اجرت زراعت در زمین بماند  بوده، چنانچه مالک و زارع راضی شوند که با اجرت یا بی
ـ نباید زارع را مجبور کند  بنا بر احتیاط واجب اشکال ندارد، و اگر مالک راضی نشود ـ

جاره بدهد و تواند زارع را مجبور کند که ا که زراعت را بچیند. و همچنین مالک نمی
 زراعت را در زمین خود باقی بگذارد، هرچند که اجاره زمین را هم از او مطالبه ننماید.

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 

 ، حاصل سال دّوم مال مالک بذر است.اشتراک در ریشه نکرده باشند



 
 
 

 احکام ُمساقات و ُمغارسه
های  اگر انسان با کسی به این قسم اتفاق ببندد که مثاًل درختـ  2256مسأله 

های آن با اوست تا مدت معینی به  ای را که میوه آن مال خود اوست، یا اختیار میوه میوه
گذارند از میوه آن  و به مقداری که قرار می آن کس واگذار کند که تربیت نماید، و آب دهد

 گویند. می« مساقات»بردارد، این معامله را 
دهد در صورتی که  هایی که میوه نمی معامله مساقات در درختـ  2257مسأله 

مانند  توجهی باشد ـ حاصل دیگری داشته باشد مثل برگ و گل که دارای مالیت قابل
 ـ صحیح است. کنند یدرخت حنا که از برگ آن استفاده م

در معامله مساقات لزم نیست صیغه بخوانند، بلکه اگر صاحب ـ  2258مسأله 
کند به همین قصد مشغول  درخت به قصد مساقات آن را واگذار کند، و کسی که کار می

 کار شود معامله صحیح است.
غ و گیرد، باید بال ها را به عهده می مالک و کسی که تربیت درختـ  2259مسأله 

عاقل باشند، و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را 
در کارهای بیهوده مصرف نکنند. و همچنین مالک نباید مفّلس باشد، ولی اگر باغبان 
مفّلس باشد در صورتی که مساقات مستلزم تصرف او در اموالی که از تصرف در آنها منع 

 ال ندارد.شده نباشد، اشک
قدری باشد که در آن  مدت مساقات باید معلوم باشد، و باید مدت بهـ  2261مسأله 

مدت بدست آمدن حاصل ممکن باشد، و اگر اّول آن را معین کنند و آخر آن را موقعی 
 آید، صحیح است. قرار دهند که حاصل بدست می

ها باشد، و اگر قرار باید سهم هرکدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینـ  2261مسأله 
کند،  ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می بگذارند که مثاًل صد من از میوه

 معامله باطل است.
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لزم نیست قرار معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن حاصل ـ  2262مسأله 
ی بگذارند، بلکه اگر بعد از ظاهر شدن هم بگذارند، چنانچه کاری مانده باشد که برا

زیادی حاصل، یا بهتر شدن آن، یا سالم ماندنش از آفات لزم باشد، معامله صحیح 
است، ولی اگر اینچنین کاری باقی نمانده باشد، هرچند کاری که برای تربیت درخت 
لزم است، یا چیدن میوه یا نگهداری از آن باقی مانده باشد، صحت معامله محل اشکال 

 است.
ـ  بنا بر اظهر قات در بوته خربزه و خیار و مانند اینها ـمعامله مساـ  2263مسأله 

 صحیح است.
کند و به آبیاری  درختی که از آب باران یا رطوبت زمین استفاده میـ  2264مسأله 

( گذشت محتاج باشد، 2212احتیاج ندارد، اگر به کارهای دیگر مانند آنچه در مسأله )
 معامله مساقات در آن صحیح است.

توانند معامله را  اند، با رضایت یکدیگر می دو نفری که مساقات کردهـ  2265مسأله 
به هم بزنند، و اگر در ضمن قرارداد مساقات شرط کنند که هر دو، یا یکی از آنان حّق به 

اند، به هم زدن معامله اشکال  هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری که گذاشته
مساقات شرطی کنند و آن شرط عملی نشود، کسی که برای  ندارد، و اگر در ضمن معامله

 تواند معامله را به هم بزند. اند، می نفع او شرط کرده
اش  خورد، و ورثه اگر مالک بمیرد، معامله مساقات به هم نمیـ  2266مسأله 

 جای او هستند. به
در  ها به او واگذار شده بمیرد، چنانچه اگر کسی که تربیت درختـ  2267مسأله 

جای او  اش به قرارداد قید و شرط نکرده باشند که خودش آنها را تربیت کند، ورثه
هستند؛ و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر هم نگیرند، حاکم شرع از مال 

کند، و اگر در معامله  گیرد، و حاصل را بین ورثه میت و مالک قسمت می میت اجیر می
 خورد. ها را تربیت نماید، با مردن او معامله به هم می درخت قید کرده باشند که خود او

اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد، مساقات باطل ـ  2268مسأله 
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تواند  کند نمی باشد، و کسی که کار می است، ولی در عین حال حاصل مال مالک می
د، مالک باید مزد مطالبه اجرت نماید، ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باش

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 لزم نیست.
که در آن درخت مغارسه آن است که زمینی را به دیگری واگذار کند ـ  2269مسأله 

آید مال هر دو باشد، و این معامله صحیح است هرچند احتیاط  بکارد، و آنچه عمل می
اشکال  ای انجام داد که بی توان معامله در 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
ریک شوند، سپس باغبان خود را به مالک زمین برای کاشتن و تربیت و آبیاری هم ش

 سهم، او در مدت زمانی معین به نصف منافع زمین در آن مدت اجاره دهد.



 
 
 

 ندا کسانی که از تصرف در مال خود ممنوع
تواند در ذّمه، یا در مال خود  ای که بالغ نشده است شرعًا نمی بچهـ  2271مسأله 

ای  کند، هرچند در کمال تمییز و رشد باشد، و اذن سابق ولی در این باب فایده تصرف
ندارد، و اجازه بعدی او هم مورد اشکال است، ولی در مواردی تصرف بچه صحیح است، 

( گذشت، و 22۴2قیمت، چنانکه در مسأله ) از آن جمله خرید و فروش چیزهای کم
( خواهد آمد. و 2413چنانکه در مسأله ) همچنین وصّیت او برای ارحام و نزدیکانش،

 نشانه بلوغ در دختر، تمام شدن ُنه سال قمری است، و در پسر یکی از سه چیز است:
 روئیدن موی درشت در زیر شکم بالی عورت. اّول:
 بیرون آمدن منی. دّوم:

 تمام شدن پانزده سال قمری. سّوم:
صورت و پشت لب، عالمت بعید نیست که روئیدن موی درشت در ـ  2271مسأله 

بلوغ باشد، ولی روئیدن مو در سینه و زیر بغل، و درشت شدن صدا و مانند اینها نشانه 
 بالغ شدن، نیست.

تواند در مال خود تصرف کند، و همچنین مفّلس یعنی  دیوانه نمیـ  2272مسأله 
ع کسی که از جهت مطالبه طلبکاران از طرف حاکم شرع از تصرف در مال خود ممنو

تواند در آن تصرف کند، و همچنین سفیه یعنی کسی که  است، بدون اجازه طلبکاران نمی
تواند در مال خود  کند، بدون اجازه ولی نمی مال 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. دیوانگی در مال خود می
رود، هر قدر از  تواند در مرضی که به آن مرض از دنیا می انسان 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  ود را به کسی ببخشد، یا ارزانمثاًل مال خ
اندازه ثلث مال او، یا کمتر باشد، تصرف او  تر فروخته است به که بخشیده، یا ارزان

صحیح است، و اگر بیشتر از ثلث باشد در صورتی که ورثه اجازه بدهند، صحیح است، و 
 باشد. تر از ثلث باطل میاگر اجازه ندهند، تصرف او در بیش



 
 
 

 احکام وکالت
ـ یا چیزی از شئون آنها را  از عقود یا ایقاعات ای را ـ وکالت آن است که انسان معامله

مانند تحویل دادن، و تحویل گرفتن که حق دارد خود انجام بدهد، به دیگری واگذار 
او را بفروشد، یا زنی را  نماید تا از طرف او انجام دهد، مثاًل کسی را وکیل کند که خانه

تواند برای  برای او عقد نماید، پس آدم سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرف کند، نمی
 فروش آن کسی را وکیل نماید.

در وکالت لزم نیست صیغه بخوانند، بلکه اگر انسان به دیگری ـ  2275مسأله 
است، مثاًل مال خود را به کسی  بفهماند که او را وکیل کرده، و او هم بفهماند قبول نموده

 بدهد که برای او بفروشد، و او مال را بگیرد، وکالت صحیح است.
اگر انسان کسی را که در شهری دیگر است وکیل نماید، و برای او ـ  2276مسأله 

نامه بعد از مدتی برسد، وکالت صحیح  نامه بفرستد و او قبول کند، اگرچه وکالت وکالت
 است.

ـ و نیز کسی که  کند یعنی کسی که دیگری را وکیل می موکل ــ  2277مسأله 
شود، باید عاقل باشند و از روی قصد و اختیار اقدام کنند، و در موکل بلوغ نیز  وکیل می

 معتبر است، مگر در آنچه از بچه ممیز صحیح است.
دهد، تواند انجام دهد، یا شرعًا نباید انجام  کاری را که انسان نمیـ  2278مسأله 

تواند برای انجام آن از طرف دیگری وکیل شود، مثاًل کسی که در احرام حج است،  نمی
تواند برای خواندن صیغه از طرف دیگری  چون نباید صیغه عقد زناشویی را بخواند، نمی

 وکیل شود.
اگر انسان کسی را برای انجام تمام کارهای خودش وکیل کند، ـ  2279مسأله 

برای یکی از کارهای خود وکیل نماید و آن کار را معین نکند، صحیح است، ولی اگر 
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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

ـ بعد از آنکه خبر  از کار بر کنار نمایدیعنی  اگر وکیل را عزل کند ــ  2281مسأله 
تواند آن کار را انجام دهد، ولی اگر پیش از رسیدن خبر، آن کار را انجام  به او رسید نمی

 داده باشد، صحیح است.
 تواند خود را از وکالت برکنار کند اگرچه موکل غائب باشد. وکیل میـ  2281مسأله 
ام کاری که به او واگذار شده است دیگری تواند برای انج وکیل نمیـ  2282مسأله 

را وکیل نماید، ولی اگر موکل به او اجازه داده باشد که وکیل بگیرد، به هر طوری که به او 
تواند رفتار نماید، پس اگر گفته باشد برای من وکیل بگیر، باید از طرف او  دستور داده می

 ند.تواند کسی را از طرف خودش وکیل ک وکیل بگیرد، و نمی

تواند آن  اگر وکیل با اجازه موکل کسی را از طرف او وکیل کند، نمیـ  2283مسأله 
وکیل را عزل نماید؛ و اگر وکیل اّول بمیرد، یا موکل او را عزل کند، وکالت دومی باطل 

 شود. نمی
اگر وکیل با اجازه موکل، کسی را از طرف خودش وکیل کند، موکل ـ  2284مسأله 

توانند آن وکیل را عزل کنند، و اگر وکیل اّول بمیرد، یا عزل شود، وکالت  و وکیل اّول می
 شود. دومی باطل می

اگر چند نفر را برای انجام کاری وکیل کند، و به آنها اجازه دهد ـ  2285مسأله 
تواند آن کار را انجام دهد، و  هرکدام به تنهائی در آن کار اقدام کند، هر یک از آنان می

شود، ولی اگر گفته باشد که با هم  از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل نمیچنانچه یکی 
توانند به  انجام دهند، یا به نحو اطالق گفته باشد: شما دو نفر وکیل من هستید، نمی
 شود. تنهائی اقدام نمایند، و در صورتی که یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل می

شود، و نیز اگر چیزی که  ل بمیرد، وکالت باطل میاگر وکیل یا موکـ  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  بیهوش می گاهی دیوانه، یا شود، ولی اگر گاه بیهوش شود، وکالت باطل می
وکالت در زمان دیوانگی، یا بیهوشی چه رسد به زمان برطرف شدن آن، محل اشکال 

 است.
اگر انسان کسی را برای کاری وکیل کند و چیزی برای او قرار ـ  2287مسأله 

 بگذارد، بعد از انجام آن کار، چیزی را که قرار گذاشته است، باید به او بدهد.
ر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کوتاهی نکند، و اگـ  2288مسأله 

اند، تصرف دیگری در آن ننماید، و اتفاقًا آن مال از بین  غیر از تصرفی که به او اجازه داده
 برود، ضامن نیست.

اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کوتاهی کند، یا ـ  2289مسأله 
اند، تصرف دیگری در آن بنماید و آن مال از بین برود،  زه دادهغیر از تصرفی که به او اجا

اند بفروش، بپوشد، و آن لباس تلف شود، باید  ضامن 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  2291مسأله 
اند  اند بفروش، بپوشد، و بعدًا تصرفی که به او اجازه داده همال بکند، مثاًل لباسی را که گفت
 بنماید، آن تصرف صحیح است.



 
 
 

 احکام قرض

قرض دادن به مؤمنین بخصوص به محتاجان آنان از کارهای مستحب است، که در 
آله روایت شده   اخبار راجع به آن زیاد سفارش شده است؛ از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و

هر کس به برادر مؤمن خود قرض بدهد و او را تا زمان تمکن مهلت دهد، مال  است که:
فرستند تا زمانی که پول خود را پس بگیرد. و  شود، و مالئکه بر او رحمت می او زیاد می

از امام صادق علیه السالم روایت شده است که: هر مؤمنی به مؤمن دیگر به قصد قربت 
 کند، تا وقتی که مال خود را پس بگیرد. او ثبت می قرض دهد، خداوند اجر صدقه برای

در قرض لزم نیست صیغه بخوانند، بلکه اگر چیزی را به نیت ـ  2291مسأله 
 قرض به کسی بدهد، و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است.

هر وقت بدهکار بدهی خود را بدهد، طلبکار باید قبول نماید، مگر ـ  2292مسأله 
اخت آن به درخواست طلبکار، یا به درخواست هر دو مدتی قرار داده آنکه برای پرد

تواند پیش از تمام شدن مدت از دریافت طلب خود،  باشند، که در این صورت طلبکار می
 امتناع کند.

اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند، چنانچه ـ  2293مسأله 
تواند  است هر دو طرف باشد، طلبکار نمیتعیین مدت به درخواست بدهکار، یا به درخو

پیش از تمام شدن آن مدت طلب خود را مطالبه کند، ولی اگر تعیین مدت به درخواست 
تواند هر  طلبکار بوده، یا اصاًل برای پرداخت بدهی، مدتی تعیین نشده است، طلبکار می

 وقت بخواهد طلب خود را مطالبه نماید.
خود را مطالبه کند و وقت نداشته باشد، یا وقت اگر طلبکار طلب ـ  2294مسأله 

آن رسیده باشد، چنانچه بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد باید فورًا آن را بپردازد، و اگر 
 تأخیر بیندازد گناهکار است.



 433  ......................................................................................................................  احکام قرض

ای که در آن نشسته است، و اثاثیه منزل و  اگر بدهکار غیر از خانهـ  2295مسأله 
ا مالحظه شأن و موقعیت اجتماعی او احتیاج دارد و بدون چیزهای دیگری که به آنها ب

تواند طلب خود را از او مطالبه  افتد، چیزی نداشته باشد، طلبکار نمی آنها در زحمت می
 نماید، بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را بدهد.

 تواند بدهی خود را بدهد، اگر کاسبی کسی که بدهکار است و نمیـ  2296مسأله 
برای او آسان باشد، یا کارش کاسبی باشد، واجب است کسب کند و بدهی خود را 
بپردازد، بلکه در غیر این صورت نیز اگر بتواند کسبی کند که لیق شأنش باشد، احتیاط 

 واجب آن است که کسب کند و بدهی را بپردازد.
شته باشد کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداـ  2297مسأله 

که در آینده او، یا وارثش را پیدا کند، باید طلب او را از طرف صاحبش به فقیر بدهد، و بنا 
ـ از حاکم شرع در این کار اجازه بگیرد، ولی اگر امید داشته باشد که  احتیاط واجب بر ـ

ا ننماید او، یا وارثش را پیدا کند باید منتظر بماند و از او جستجو کند، و چنانچه او را پید
 وصّیت کند که اگر او ُمرد، و طلبکار، یا وارثش پیدا شد طلب او را از مالش بپردازد.

اگر مال میت بیشتر از خرج واجب کفن، و دفن و بدهی او نباشد، ـ  2298مسأله 
 رسد. ها برسانند، و به وارث او چیزی نمی باید مالش را به همین مصرف

، یا گندم، یا جو و مانند اینها که مثلی اگر کسی مقداری پولـ  2299مسأله 
هستند، قرض کند و قیمت آن کم یا زیاد شود، همان مقدار را که گرفته با همان اوصاف و 
خصوصیاتی که در مرغوبیت آن مال دخالت دارد، باید پس بدهد و کافی است، ولی اگر 

ا قرض کرده است بدهکار و طلبکار به غیر آن راضی شوند، اشکال ندارد. و اگر آنچه ر
 قیمی باشد، مانند گوسفند، باید قیمت روزی که قرض گرفته است پس بدهد.

اگر مالی را که قرض کرده است از بین نرفته باشد و صاحب مال، آن ـ  2311مسأله 
را مطالبه کند، واجب نیست بدهکار آن را بدهد، و اگر بدهکار بخواهد آن را بدهد 

 تواند نپذیرد. طلبکار می
دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که  اگر کسی که قرض میـ  2311أله مس
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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

که قرض کرده است با مقداری جنس دیگر پس دهد، برای او انجام دهد، یا چیزی را 
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
رد، باز هم دهد، مثاًل مقداری طالی نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگی

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  2312مسأله 
هنده مالک زیادتی که شود، ولی قرض د و کسی که قرض ربایی گرفته است، مالک می

شود، و تصرف او در آن حرام است، و اگر با عین آن چیزی را بخرد مالک آن  گیرد نمی می
شود، و چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم نگذاشته بودند، قرض گیرنده  چیز نمی

راضی بود که قرض دهنده در آن پول تصرف کند، تصرف او جایز است. و همچنین اگر از 
روی ندانستن مسأله ربا بگیرد، و پس از اطالع توبه کند که در این صورت آنچه را در 

 زمان جهل گرفته، برای او حالل است.
اگر گندم یا چیزی مانند آن را به طور قرض ربایی بگیرد، و با آن ـ  2313مسأله 

 شود. زراعت کند، حاصل را مالک می
از پول ربا، یا از پول حاللی که مخلوط با  اگر لباسی را بخرد و بعداً ـ  2314مسأله 

شود، و پوشیدن و نماز خواندن با  آن پول است به صاحب لباس بدهد، لباس را مالک می
خرم، لباس را  آن اشکال ندارد، ولی اگر به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول می

 شود، و پوشیدن آن حرام است. مالک نمی
سان مقداری پول به کسی بدهد که در شهر دیگر از طرف او اگر انـ  2315مسأله 

 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  2316مسأله 
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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  ربا و حرام است؛ ولی اگر کسی که زیادی را می

عملی انجام دهد اشکال ندارد. و اما در اسکناس اگر قرض بدهد، زیادتر گرفتن جایز 
نیست، و اگر بفروشد و نقد باشد یا نسیه ولی پول او دو جنس باشد، مثاًل یکی تومان 

ادتی اشکال ندارد، ولی اگر نسیه و از یک جنس باشند، زیادتی، باشد و دیگری دینار، زی
 محل اشکال است.

ای نیست،  اگر کسی از دیگری طلبی دارد که کشیدنی و پیمانهـ  2317مسأله 
تواند آن را به شخص بدهکار، یا دیگری به کمتر فروخته و وجه آن را نقدًا بگیرد،  می

تواند آنها  ی که طلبکار از بدهکار گرفته است، میهای بنابراین در زمان حاضر چک یا سفته
که در عرف آن را نزول کردن  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
اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از دیگری ـ  2318مسأله 

شود درست  گیرد، و طلبکار قبول نماید، بعد از آنکه حواله با شرایطی که بعدًا گفته میب
تواند طلبی را  شود، و دیگر طلبکار نمی شد، کسی که به او حواله شده است بدهکار می

 که دارد از بدهکار اّولی مطالبه نماید.
ید بالغ، و عاقل شود با بدهکار و طلبکار و کسی که بر او حواله میـ  2319مسأله 

باشند، و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در 
کارهای بیهوده مصرف نکنند، و نیز معتبر است بدهکار و طلبکار مفّلس نباشند، مگر در 
حواله بر کسی که بدهکار حواله دهنده نیست، که در این صورت اگر حواله دهنده مفّلس 

 اشد، اشکال ندارد.ب
شود قبول داشته  در تمام موارد حواله باید کسی که به او حواله میـ  2311مسأله 

 باشد، چه بدهکار باشد و چه نباشد.
دهد باید بدهکار باشد، پس اگر بخواهد  موقعی که انسان حواله میـ  2311مسأله 

ا به کسی حواله دهد که تواند او ر از کسی قرض کند تا وقتی از او قرض نکرده است نمی
 دهد، از آن کس بگیرد. آنچه را بعدًا قرض می

جنس و مقدار حواله باید در واقع معین باشد، پس اگر مثاًل ده من ـ  2312مسأله 
گندم، و ده تومان پول به یک نفر بدهکار باشد، و به او بگوید یکی از دو طلب خود را از 

 درست نیست. فالنی بگیر، و آن را معین نکند، حواله
اگر بدهی واقعًا معین باشد، ولی بدهکار و طلبکار در موقع حواله ـ  2313مسأله 

دادن مقدار آن یا جنس آن را ندانند، حواله صحیح است، مثاًل اگر طلب کسی را در دفتر 
نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند، و به طلبکار مقدار 

 باشد. وید، حواله صحیح میطلبش را بگ
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تواند حواله را قبول نکند، اگرچه کسی که به او حواله  طلبکار میـ  2314مسأله 
 شده است پولدار باشد و در پرداختن حواله هم کوتاهی ننماید.

اگر کسی که به حواله دهنده بدهکار نیست حواله را قبول کند، ـ  2315مسأله 
مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه کند، مگر آنکه تواند پیش از پرداختن حواله  می

طلبی که به او حواله شده است با مدت باشد و مدت او هنوز بسر نیامده باشد، که در این 
تواند پیش از تمام شدن مدت مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه نماید،  صورت او نمی

کار طلب خود را به کسی که به او حواله هرچند که آن را پرداخت کرده باشد، و اگر طلب
تواند از حواله دهنده  شده است به مقدار کمتر صلح کند، او فقط همان مقدار را می

 مطالبه نماید.
بعد از آنکه حواله واقع شد، حواله دهنده و کسی که به او حواله ـ  2316مسأله 

او حواله شده است در موقع  توانند حواله را به هم بزنند، و اگر کسی که به شده است نمی
تواند حواله را به هم بزند، و  حواله فقیر نباشد اگرچه بعدًا فقیر شود، طلبکار هم نمی

همچنین است اگر موقع حواله فقیر باشد و طلبکار بداند که فقیر است، ولی اگر نداند که 
حواله را به  تواند فقیر است و بعد بفهمد، اگر در آن وقت متمکن نشده باشد طلبکار می

هم بزند، و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد، ولی اگر متمکن شده باشد داشتن حّق 
 فسخ، محل اشکال است.

اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده، یا یکی از آنان ـ  2317مسأله 
توانند  اند، می برای خود حّق به هم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قراری که گذاشته

 حواله را به هم بزنند.
اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد، پس اگر کسی که به ـ  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
 از او مطالبه نماید.



 
 
 

 (1)احکام رهن
رهن آن است که انسان مالی را نزد دیگری گرو طلب، یا مالی که ـ  2319مسأله 
ند عوض آن را از آن باشد قرار دهد، که اگر آن طلب یا مال را نپرداخت، بتوا ضامن او می

 مال بدست آورد.
قدر که گرو دهنده مال  در رهن لزم نیست صیغه بخوانند، و همینـ  2321مسأله 

 خود را به قصد گرو به گرو گیرنده بدهد و او به همین قصد بگیرد، رهن صحیح است.
 گیرد، باید بالغ، و عاقل باشند گرو دهنده و کسی که مال را گرو میـ  2321مسأله 

و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید گرو دهنده مفّلس، و سفیه نباشد، )معنای 
گذارد مال  ( گذشت(، ولی اگر مفّلس مالی را که گرو می2242مفّلس و سفیه در مسأله )

 او نباشد، یا از اموالی نباشد که از تصرف در آنها منع شده است، اشکال ندارد.
تواند گرو بگذارد که شرعًا بتواند در آن تصرف  ی را میانسان مالـ  2322مسأله 

 کند، و اگر مال کسی دیگر را با اجازه او گرو بگذارد، صحیح است.
گذارند، باید خرید و فروش آن صحیح باشد،  چیزی را که گرو میـ  2323مسأله 

 پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند، درست نیست.
گذارند، متعلق به مالک آن است، چه  را که گرو می منافع چیزیـ  2324مسأله 

 گرو دهنده، و چه کسی دیگر باشد.

تواند مالی را که گرو گرفته بدون اجازه مالک آن  گرو گیرنده نمیـ  2325مسأله 
                                                 

لزم به تذکر است که آنچه فعاًل به عنوان رهن در میان مردم معروف است در واقع رهن نیست، ( 1)
کند، و این کار اگر  از سکنای خانه استفاده میدهد و در مقابل  بلکه پولی را به صاحب خانه قرض می

بدون اجاره باشد ربا و حرام است، و حق ندارد در خانه زندگی کند و اگر با اجاره باشد، پس اگر قرض 
بنا بر احتیاط  دادن مشروط به اجاره باشد باز هم حرام است، و اگر اجاره به شرط قرض باشد ـ

 ـ جایز نیست. واجب
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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.

اگر گرو گیرنده چیزی را که گرو برداشته است، با اجازه مالک آن ـ  2326أله مس
اجازه او  باشد، و همچنین است در صورتی که بی بفروشد، پول آن مثل خود مال، گرو نمی

بفروشد و بعد مالک امضا کند، ولی اگر گرو دهنده آن چیز را با اجازه گرو گیرنده 
رار دهد، و در صورتی که تخلف نماید، معامله باطل بفروشد که عوض آن را باید گرو ق

 است، مگر آنکه گرو گیرنده آن را اجازه دهد.
اگر موقعی که باید بدهکار بدهی خود را بدهد، طلبکار مطالبه کند ـ  2327مسأله 

و او ندهد، طلبکار در صورتی که وکالت در فروش مالی که گرو برداشته است، و 
تواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد، و  آن داشته باشد، میبرداشت طلب خود از پول 

در صورتی که وکالت نداشته باشد لزم است از مالک آن اجازه بگیرد، و اگر دسترسی به 
ـ باید از حاکم شرع اجازه بگیرد، و در هر دو صورت اگر  بنا بر احتیاط واجب او ندارد ـ

 الک بدهد.زیادی داشته باشد باید زیادی را به م
ای که در آن نشسته، و چیزهایی که مانند  اگر بدهکار غیر از خانهـ  2328مسأله 

تواند طلب خود را از  اثاثیه، محل احتیاج اوست، چیز دیگری نداشته باشد، طلبکار نمی
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. آنچه در مسأله قبل گفته شد، می با رعایت



 
 
 

 احکام ضامن شدن
اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، ضامن شدن ـ  2329مسأله 

او در صورتی صحیح است، که به هر لفظی اگرچه عربی نباشد، یا به عملی به طلبکار 
ب تو را بدهم، و طلبکار هم رضایت خود را بفهماند، و ام طل بفهماند که من ضامن شده

 راضی بودن بدهکار شرط نیست. و این معامله دو صورت دارد:
اینکه ضامن، َدین را از ذّمه بدهکار به ذّمه خود منتقل سازد، پس اگر قبل از ـ  1

، از پرداخت فوت کند، مانند سایر دیون بر ارث مقدم خواهد بود، و معموًل منظور فقها
 این معنی است.« ضمان»کلمه 
شود، و اگر وصّیت  اینکه ضامن ملتزم شود دین را بپردازد ولی ذّمه او مشغول نمیـ  2

 شود. نکند، از اموال او پس از مرگ، پرداخت نمی
ضامن و طلبکار باید بالغ و عاقل باشند، و کسی هم آنها را مجبور ـ  2331مسأله 

نباشند، و همچنین طلبکار باید مفّلس نباشد، ولی این  نکرده باشد، و نیز باید سفیه
ها در بدهکار نیست، مثاًل اگر کسی ضامن شود که بدهی بچه، یا دیوانه، یا سفیه را  شرط

 بدهد صحیح است.
هرگاه برای ضامن شدن خودش شرطی قرار دهد، مثاًل بگوید: اگر ـ  2331مسأله 

( 242۴دن او به نحو اّول مذکور در مسأله )دهم، ضامن ش بدهکار قرض تو را نداد من می
 محل اشکال است، ولی به نحو دّوم مذکور در همان مسأله اشکال ندارد.

شود باید بدهکار باشد، پس اگر  کسی که انسان ضامن بدهی او میـ  2332مسأله 
تواند ضامن او  کسی بخواهد از دیگری قرض کند، تا وقتی قرض نکرده است، انسان نمی

 و این شرط در ضمان به نحو دّوم نیست.شود. 
تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنس  در 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 
ام من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم، چون معین نکرده است که طلب کد

دهد، ضامن شدن او باطل است. و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و شخصی  را می
بگوید من ضامن هستم، که بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معین نکرده است 

باشد. و همچنین اگر کسی از دیگری  دهد، ضامن شدن او باطل می که بدهی کدام را می
تومان پول طلبکار باشد و شخصی بگوید: من ضامن یکی از دو  مثاًل ده من گندم، و ده

 طلب تو هستم و معین نکند که ضامن گندم است، یا ضامن پول، صحیح نیست.

اگر کسی بدون اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد، ـ  2334مسأله 
 تواند چیزی از او بگیرد. نمی

تواند  من شود که بدهی او را بدهد، میاگر کسی با اجازه بدهکار ضاـ  2335مسأله 
ـ از او مطالبه نماید، ولی اگر بجای  هرچند پیش از دادن آن مقداری را که ضامن شده ـ

تواند چیزی را که  جنسی که بدهکار بوده است جنس دیگری به طلبکار او بدهد، نمی
امن ده من برنج داده است از او مطالبه نماید، مثاًل اگر ده من گندم بدهکار باشد، و ض

تواند برنج را از او مطالبه نماید، اما اگر خودش راضی شود که برنج بدهد  بدهد، نمی
 اشکال ندارد.
تواند از  اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمیـ  2336مسأله 

، تواند آن مقدار را مطالبه نماید بدهکار چیزی بگیرد، و اگر مقداری از آن را ببخشد نمی
ولی اگر همه آن را یا بخشی از آن را هبه کند، یا از باب خمس، یا زکات، یا صدقات و 

 تواند از بدهکار مطالبه نماید. امثال آن حساب کند، ضامن می
تواند از ضامن  اگر انسان ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، نمیـ  2337مسأله 

 شدن خود برگردد.
توانند شرط کنند که  ـ نمی ا بر احتیاط واجببن ضامن و طلبکار ــ  2338مسأله 

 هر وقت بخواهند ضمانت را به هم بزنند.
هرگاه انسان در موقع ضمانت بتواند طلب طلبکار را بدهد اگرچه ـ  2339مسأله 
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تواند ضمانت او را فسخ کند و طلب خود را از بدهکار  بعد از آن فقیر شود، طلبکار نمی
ن است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد، ولی طلبکار اّول مطالبه نماید، و همچنی

 بداند و به ضامن شدن او راضی شود.
شود نتواند طلب طلبکار را بدهد  اگر انسان در موقعی که ضامن میـ  2341مسأله 

دانسته است و بخواهد ضامن بودن او را به هم بزند، اشکال  و طلبکار چگونگی را نمی
تی که ضامن پیش از اینکه طلبکار ملتفت شود قدرت پیدا کرده دارد، بخصوص در صور

 باشد.



 
 
 

 احکام کفالت
کفالت آن است که انسان متعهد شود که هر وقت طلبکار بدهکار را ـ  2341مسأله 

 گویند. می« کفیل»شود  طور متعهد می خواست، او را حاضر نماید، و به کسی که این
ح است که کفیل به هر لفظی اگرچه عربی کفالت در صورتی صحیـ  2342مسأله 

نباشد، یا به عملی به طلبکار بفهماند، که من متعهدم هر وقت بدهکار خود را بخواهی 
ـ رضایت بدهکار نیز در  و بنا بر احتیاط واجب حاضر سازم، و طلبکار هم قبول نماید، ـ

عقد باشد، ـ آن است که او هم طرف  احتیاط واجب صحت کفالت معتبر است، بلکه ـ
 یعنی بدهکار و طلبکار، هر دو کفالت را قبول کنند.

کفیل باید بالغ، و عاقل باشد، و او را در کفالت مجبور نکرده ـ  2343مسأله 
باشند و بتواند کسی را که کفیل او شده است حاضر نماید، و همچنین باید سفیه، یا 

 ف در مالش باشد.مفّلس نباشد در صورتی که حاضر کردن بدهکار مستلزم تصر

 زند: یکی از پنج چیز، کفالت را به هم میـ  2344مسأله 
 کفیل، بدهکار را نزد طلبکار حاضر کند، یا او خود تسلیم طلبکار شود. 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: 

اگر کسی به زور بدهکار را از دست طلبکار رها کند، چنانچه ـ  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(
اگر انسان مالی را به کسی بدهد و بگوید نزد تو امانت باشد، و او ـ  2346له مسأ

هم قبول کند، یا بدون اینکه حرفی بزند به صاحب مال بفهماند که مال را برای نگهداری 
دهد، و او هم به نحوی که معلوم باشد ملتزم به نگهداری آن شده است بپذیرد،  به او می

 شود، عمل نماید. داری که بعدًا گفته می انتباید به احکام ودیعه و ام
گذارد باید هر دو بالغ و  دار، و کسی که مال را امانت می امانتـ  2347مسأله 

عاقل باشند، و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، پس اگر انسان مالی را پیش دیوانه، یا 
ارند، صحیح نیست، بچه امانت بگذارد، یا دیوانه، یا بچه مالی را پیش کسی امانت بگذ

ولی جایز است بچه ممیز مال دیگری را با اجازه او نزد کسی امانت بگذارد، و همچنین 
گذارد سفیه، یا مفّلس نباشد، ولی اگر مفّلس مالی را که امانت  باید کسی که امانت می

گذاشته از جمله اموالی نباشد که از تصرف در آنها منع شده است، اشکال ندارد. و نیز 
دار سفیه یا مفّلس نباشد، در صورتی که حفظ و نگهداری امانت مستلزم  ید امانتبا

تصرفی در مال خودش باشد که موجب انتقال مال از ملکیت او باشد، یا موجب از بین 
 رفتن مال باشد.

ای چیزی را بدون اذن صاحبش به طور امانت قبول  اگر از بچهـ  2348مسأله 
بدهد، و اگر آن چیز مال خود بچه است، لزم است آن مال را کند، باید آن را به صاحبش 

به ولی او برساند، و چنانچه پیش از رساندن مال به آنان تلف شود، باید عوض آن را 
بدهد، ولی اگر مال در معرض تلف باشد و گرفتن مال از بچه برای حفظ و رساندن آن به 

نکند، و تصرف غیرمجاز نیز نکند، ولی باشد، اگر در نگهداری، یا رساندن آن کوتاهی 
 گذار دیوانه باشد. ضامن نیست، و همچنین اگر امانت

تواند امانت را نگهداری نماید، در صورتی که  کسی که نمیـ  2349مسأله 
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گذار ملتفت حال او نباشد، باید قبول نکند، و اگر قبول کرد و تلف شد، ضامن  امانت
 است.

ب مال بفهماند که حاضر به نگهداری مال او اگر انسان به صاحـ  2351مسأله 
دار  نیست و مال را از او نگیرد، ولی او مال را بگذارد و برود و آن مال تلف شود، امانت
 ضامن نیست، ولی احتیاط مستحب آن است که اگر ممکن باشد آن را نگهداری نماید.

تواند ودیعه  گذارد، هر وقت بخواهد می کسی که چیزی را ودیعه میـ  2351مسأله 
 تواند ودیعه را به هم بزند. دار هر وقت بخواهد می را به هم بزند، و همچنین امانت

اگر انسان از نگهداری امانت منصرف شود، و ودیعه را به هم بزند، ـ  2352مسأله 
باید هر چه زودتر مال را به صاحب آن، یا وکیل، یا ولی صاحبش برساند، یا به آنان خبر 

نگهداری حاضر نیست، و اگر بدون عذر مال را به آنان نرساند و خبر هم دهد که به 
 ندهد، چنانچه مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

کند اگر برای آن، جای مناسبی ندارد،  کسی که امانت را قبول میـ  2353مسأله 
اری آن باید جای مناسب تهیه نماید، و طوری آن را نگهداری کند که گفته نشود در نگهد

 کوتاهی نموده است، و اگر در این امر کوتاهی کند و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
کند، اگر در نگهداری آن کوتاهی نکند و  کسی که امانت را قبول میـ  2354مسأله 

ـ هم ننماید و اتفاقًا آن مال تلف شود، ضامن نیست، ولی  یعنی تصرف غیرمجاز تعّدی ـ
کوتاهی کند، مثاًل آن را در جایی بگذارد که مأمون از آن نباشد که اگر در نگهداری آن 

ظالمی بفهمد و آن را ببرد، یا تعّدی کند مثاًل لباس را بپوشد، یا حیوان را سوار شود، 
 چنانچه تلف شود باید عوض آن را به صاحبش بدهد.

به اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معین کند و ـ  2355مسأله 
کسی که امانت را قبول کرده است بگوید: که باید مال را در اینجا حفظ کنی هرچند 

جایی دیگر ببرد و  جای دیگر ببرد، و اگر به تواند آن را به احتمال بدهی که از بین برود، نمی
شود، که جایز  تلف شود، ضامن است، مگر اینکه یقین داشته باشد مال در آنجا تلف می

 جای امنی منتقل سازد. رت آن را بهاست در این صو
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اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معین کند، ولی ـ  2356مسأله 
تواند  دار می از گفته او چنین فهمیده شود که آن محل در نظر او خصوصیتی ندارد، امانت

چنانچه تر، یا مثل محل اّولی است ببرد، و  جای دیگری که مال در آنجا محفوظ آن را به
 مال در آنجا تلف شود، ضامن نیست.

اگر صاحب مال برای همیشه دیوانه، یا بیهوش شود، ودیعه باطل ـ  2357مسأله 
گاه سازد، در  شود و امانت می دار باید فورًا امانت را به ولی او برساند، یا او را از امانت آ

وانگی، یا بیهوشی غیر این صورت اگر مال تلف شود باید عوض آن را بدهد، و اگر دی
 گاهی است احتیاط واجب این است که همین کار را بکند. صاحب مال گاه

شود، پس اگر مال متعلق  اگر صاحب مال بمیرد، ودیعه باطل میـ  2358مسأله 
دار مال را به وارث او برساند، یا  حق دیگری نباشد و به وارث او منتقل شود، باید امانت

این صورت اگر مال تلف شود، ضامن است، ولی اگر برای به وارث خبر دهد، در غیر 
 تحقیق از ورثه و انحصار آنها مال را نگه دارد و تلف شود، ضامن نیست.

دار باید  اگر صاحب مال بمیرد و مال به ورثه او منتقل شود، امانتـ  2359مسأله 
ن تمام مال را به مال را به همه ورثه، یا وکیل همه آنها بدهد، پس اگر بدون اجازه دیگرا

 یکی از ورثه بدهد، ضامن سهم دیگران است.
دار بمیرد، یا برای همیشه دیوانه، یا بیهوش شود، ودیعه  اگر امانتـ  2361مسأله 

شود و وارث یا ولی او باید هر چه زودتر به صاحب مال اطالع دهند، یا امانت را  باطل می
ـ همین  بنا بر احتیاط واجب گاهی است ـ گاهبه او برسانند، و اگر دیوانگی یا بیهوشی او 

 کار را بکنند.
های مرگ را در خود ببیند، چنانچه ممکن است  دار نشانه اگر امانتـ  2361مسأله 

ـ امانت را به صاحب آن یا ولی، یا وکیل او برساند، و یا به او  بنا بر احتیاط واجب باید ـ
کند که اطمینان پیدا کند که مال پس از  طوری عمل خبر دهد، و اگر ممکن نیست باید به

وفات او به صاحبش خواهد رسید، مثاًل وصّیت کند و شاهد بگیرد، و به وصی و شاهد 
 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، می اگر برای امانتـ  2362مسأله 
، مگر اینکه محافظت بر آن متوقف بر بودن خودش باشد که در این عیال خود نگه دارد

گاه  صورت یا باید بماند، یا آن را به صاحبش، یا ولی، یا وکیل او تحویل دهد، یا او را آ
 سازد.



 
 
 

 احکام عاریه

عاریه آن است که انسان مال خود را به دیگری بدهد که از آن ـ  2363مسأله 
 یزی هم از او نگیرد.استفاده کند، و در عوض چ

لزم نیست در عاریه صیغه بخوانند، و اگر مثاًل لباس را به قصد ـ  2364مسأله 
 عاریه به کسی بدهد، و او هم به همین قصد بگیرد، عاریه صحیح است.

عاریه دادن چیز غصبی، و چیزی که مال انسان است ولی منفعت ـ  2365مسأله 
آن را اجاره داده، در صورتی صحیح است که مالک یا  آن را به دیگری واگذار کرده، مثالً 

 مستأجر به عاریه دادن راضی باشد.
چیزی را که منفعتش مال انسان است، مثاًل آن را اجاره کرده است ـ  2366مسأله 

تواند عاریه بدهد، مگر اینکه شرط شده باشد در عقد اجاره که خودش استفاده کند، و  می
تواند آن را بدون اذن مالکش به کسی که آن  ـ نمی حتیاط واجببنا بر ا در صورت اّول ـ

 را عاریه کرده است، تحویل دهد.
اگر دیوانه، و بچه، و مفّلس، و سفیه مال خود را عاریه بدهند، ـ  2367مسأله 

صحیح نیست، اما اگر ولی مصلحت بداند و مال کسی را که بر او ولیت دارد عاریه دهد، 
کند  نین واسطه شدن بچه در رسانیدن مال به کسی که عاریه میاشکال ندارد، و همچ

 اشکال است. بی
اگر در نگهداری چیزی که عاریه گرفته است کوتاهی نکند، و در آن ـ  2368مسأله 

تصرف غیرمجاز هم ننماید و اتفاقًا آن چیز تلف شود، ضامن نیست، ولی چنانچه شرط 
یا چیزی را که عاریه کرده طال و نقره باشد، کنند که اگر تلف شود گیرنده ضامن باشد، 

 باید عوض آن را بدهد.
اگر طال و نقره را عاریه بگیرد، و شرط کند که اگر تلف شود ضامن ـ  2369مسأله 
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 نباشد، چنانچه تلف شود ضامن نیست.
اگر عاریه دهنده بمیرد، عاریه گیرنده باید به همان ترتیبی که در ـ  2371مسأله 

 ( در صورت فوت صاحب مال در مورد ودیعه گذشت، عمل نماید.2438مسأله )
اگر عاریه دهنده طوری شود که شرعًا نتواند در مال خود تصرف کند ـ  2371مسأله 

( در مورد 2434مثاًل 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 
تواند آن را به هم  را به هم بزند. و کسی هم که عاریه گرفته است هر وقت بخواهد می

 بزند.
عاریه دادن چیزی که استفاده حالل ندارد مثل آلت لهو قمار، یا ـ  2373مسأله 

بلکه در مطلق استعمالت  خوردن و آشامیدن ـ ظرف طال و نقره، به جهت استعمال در
 ـ باطل است، و اما عاریه دادن به جهت زینت نمودن، جایز است. بنا بر احتیاط لزم

عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن، و عاریه دادن ـ  2374مسأله 
 گیری، صحیح است. حیوان نر برای جفت

اریه گرفته است به مالک، یا وکیل، یا ولی، او اگر چیزی را که عـ  2375مسأله 
بدهد و بعدًا آن چیز تلف شود، گیرنده ضامن نیست، ولی اگر بدون اجازه صاحب مال یا 

برده  جایی ببرد اگرچه جایی باشد که صاحبش معموًل به آنجا می وکیل، یا ولی، او آن را به
کرده است ببندد و بعدًا تلف  است، مثاًل اسب را در اسطبلی که صاحبش برای آن درست

 شود، یا کسی آن را تلف کند، ضامن است.
( 2213اگر چیز نجس را عاریه دهد، باید در صورتی که در مسأله )ـ  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.
اگر چیزی را که عاریه گرفته است، با اجازه صاحب آن به دیگری ـ  2378مسأله 
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عاریه دهد، چنانچه کسی که اّول آن چیز را عاریه گرفته است بمیرد، یا دیوانه، شود، 
 شود. عاریه دومی باطل، نمی

ست باید آن را به صاحبش اگر بداند مالی را که عاریه گرفته غصبی اـ  2379مسأله 
 تواند به عاریه دهنده بدهد. برساند، و نمی

ای  داند غصبی است عاریه بگیرد، و از آن استفاده اگر مالی را که میـ  2381مسأله 
ای را که  تواند عوض مال و عوض استفاده ببرد، و در دست او از بین برود، مالک می
را غصب کرده است مطالبه کند، و اگر از  گیرنده برده است از او، یا از کسی که مال

 دهد از عاریه دهنده، مطالبه نماید. تواند چیزی را که به مالک می گیرنده بگیرد، او نمی

اگر نداند مالی را که عاریه گرفته غصبی است و در دست او از بین ـ  2381مسأله 
نچه را که به صاحب تواند آ برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد، او هم می

مال داده است از عاریه دهنده مطالبه نماید، ولی اگر چیزی را که عاریه گرفته است طال و 
نقره باشد، یا عاریه دهنده با او شرط کرده باشد که اگر آن چیز از بین برود عوضش را 

؛ ولی دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید تواند عوض آن را که به صاحب مال می بدهد، نمی
تواند از عاریه دهنده،  اگر مالک از او در مقابل استفاده او از این مال، چیزی را بگیرد، می

 مطالبه نماید.



 
 
 

 احکام نکاح )ازدواج(
شود، و آن بر دو قسم است:  به واسطه عقد ازدواج، زن به مرد، و مرد به زن حالل می

که مدت زناشویی در آن معین نشود دائم، و غیر دائم )ازدواج موقت(. عقد دائم آن است 
کنند دائمه گویند. و عقد غیر دائم، آن  و همیشگی باشد، و زنی را که به این قسم عقد می

است که مدت زناشویی در آن معین شود، مثاًل زن را به مدت یک ساعت، یا یک روز، یا 
ار عمر زن و یک ماه، یا یک سال، یا بیشتر عقد نمایند، ولی باید مدت ازدواج از مقد

شوهر یا یکی از آنها زیادتر نباشد که در این صورت عقد باطل خواهد بود، و زنی را که به 
 نامند. می« صیغه»یا « متعه»این قسم عقد کنند؛ 

 
 احکام عقد

در زناشویی چه دائم، و چه غیر دائم باید صیغه خوانده شود، و تنها ـ  2382مسأله 
ـ کافی نیست، و صیغه  بنا بر احتیاط واجب نوشتن ـراضی بودن زن و مرد، و همچنین 

 کنند که از طرف آنان بخواند. خوانند، و یا دیگری را وکیل می عقد را یا خود زن و مرد می
تواند برای خواندن صیغه  وکیل لزم نیست مرد باشد، زن هم میـ  2383مسأله 

 عقد از طرف دیگری، وکیل شود.
مینان نکنند که وکیل آنها صیغه را خوانده است، زن و مرد تا اطـ  2384مسأله 

توانند به یکدیگر نگاه محرمانه نمایند، و گمان به اینکه وکیل صیغه را خوانده است  نمی
ام، ولی اطمینان به گفته او نباشد،  کند؛ بلکه اگر وکیل بگوید صیغه را خوانده کفایت 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 

روزه  تواند هر وقت که بخواهد او را ده درآورد و ابتدای ده روز را معین نکند، آن وکیل می
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به عقد آن مرد درآورد، ولی اگر معلوم باشد که زن روز، یا ساعت معینی را قصد کرده، 
 صد او، بخواند.باید صیغه را مطابق ق

تواند برای خواندن صیغه عقد دائم، یا غیر دائم از طرف  یک نفر میـ  2386مسأله 
تواند از طرف زن وکیل شود و او را برای خود به طور  دو نفر وکیل شود، و نیز انسان می

 دائم یا غیر دائم عقد کند، ولی احتیاط مستحب آن است که عقد را دو نفر بخوانند.
 

 اندن عقددستور خو

اگر صیغه عقد دائم را خود زن و مرد بخوانند، و پس از تعیین مقدار ـ  2387مسأله 
داِق الَمْعُلوِم »مهر. اّول زن بگوید:  ْجُتک َنَفِسی َعَلی الصِّ یعنی خود را همسر تو نمودم  «َزوَّ

 «ْزِویَج َقِبْلُت التَّ »توجهی مرد بگوید:  به مهری که معین شده، پس از آن بدون فاصله قابل
بگوید، عقد  «قبلُت »یعنی قبول کردم ازدواج را، عقد صحیح است؛ و همچنین اگر فقط 

صحیح است. و اگر دیگری را وکیل کنند که از طرف آنها صیغه عقد را بخواند، چنانچه 
ْجُت ُمَوکَلک »باشد، و وکیل زن بگوید:  «فاطمه»و اسم زن  «احمد»مثاًل اسم مرد  َزوَّ

ـداِق الَمْعُلوِم َاْحَمَد، مُ  توجهی وکیل مرد،  پس بدون فاصله قابل «َوکَلِتی فاِطَمَة َعَلی الصِّ
داِق الَمْعُلوِم »بگوید:  ْزِویَج ِلُمَوکلی َاْحَمَد َعَلی الصِّ باشد. و احتیاط  صحیح می «َقِبْلُت التَّ

 اگر گوید مطابق باشد، مثالً  گوید، با لفظی که زن می مستحب آن است لفظی که مرد می
ْجُت »زن  ْزِویَج »گوید، مرد هم  می «َزوَّ  .«َقِبْلُت الّنکاَح »بگوید نه  «َقِبْلُت التَّ

اگر خود زن و مرد بخواهند صیغه عقد غیر دائم را بخوانند، بعد از ـ  2388مسأله 
ِة الَمْعلُ »آنکه مّدت و مهر را معین کردند، چنانچه زن بگوید:  ْجُتک َنْفِسی ِفی الُمدَّ وَمِة َزوَّ

صحیح است. و ، «َقِبْلُت »توجهی مرد بگوید:  بعد بدون فاصله قابل ،«َعَلی الَمْهِر الَمْعُلوِم 
ْجُت ُمَوکَلِتی ُمَوکَلک »اگر دیگری را وکیل کنند، و اّول وکیل زن به وکیل مرد بگوید:  َزوَّ

ِة الَمْعُلوَمِة َعَلی الَمْهِر الَمْعُلوِم  توجهی وکیل مرد، بگوید:  قابلپس بدون فاصله  «ِفی الُمدَّ
ْزِویَج ِلُمَوکِلی هکذا»  باشد. صحیح می، «َقِبْلُت التَّ



 453  ...........................................................................................  عقد یطشرا/  احکام نکاح )ازدواج(

 
 ط عقدیشرا

 عقد ازدواج چند شرط دارد:ـ  2389مسأله 
ـ به عربی خوانده شود، و اگر خود مرد وزن نتوانند  بنا بر احتیاط واجب آنکه ـاّول: 

بی بخوانند، و لزم نیست وکیل بگیرند، اما توانند به غیر عر صیغه را به عربی بخوانند، می
ْجُت »باید لفظی بگویند که معنی   را بفهماند. «َقِبْلُت » و «َزوَّ

خوانند قصد انشاء داشته باشند، یعنی  مرد و زن، یا وکیل آنها که صیغه را می دّوم:
ْجُتک َنْفِسی»خوانند، زن به گفتن  اگر خود مرد و زن صیغه را می ن باشد قصدش ای «َزوَّ

ْزِویَج »که خود را همسر او قرار دهد، و مرد به گفتن  همسر بودن او را برای خود  «َقِبْلُت التَّ
ْجُت »خوانند، به گفتن  قبول بنماید، و اگر وکیل مرد و زن صیغه را می  «َقِبْلُت »و  «َزوَّ

 اند، زن و شوهر شوند. قصدشان این باشد که مرد و زنی که آنان را وکیل کرده
خواند باید  خواند باید عاقل باشد، و اگر برای خود می کسی که صیغه را میم: سّو 

ـ عقد کودک نابالغ ممیز برای دیگری کافی نیست، و  بنا بر احتیاط بالغ نیز باشد، بلکه ـ
 اگر خواند باید طالق دهند، یا دوباره عقد بخوانند.

وانند، در موقع عقد، زن و خ اگر وکیل زن و شوهر، یا ولی آنها صیغه را میچهارم: 
شوهر را معین کنند، مثاًل اسم آنها را ببرند یا به آنها اشاره نمایند، پس کسی که چند دختر 

ْجُتک ِاْحدی َبناِتی»دارد، اگر به مردی بگوید:  یعنی همسِر تو نمودم یکی از دخترانم  «َزوَّ
اند،  قد دختر را معین نکردهیعنی قبول کردم، چون در موقع ع «َقِبْلُت »را، و او بگوید: 
 عقد باطل است.

زن و مرد به ازدواج راضی باشند، ولی اگر ظاهرًا کراهت داشته باشند و معلوم پنجم: 
 باشد قلبًا راضی هستند، عقد صحیح است.

اگر در عقد یک حرف یا بیشتر غلط خوانده شود که معنی آن را ـ  2391مسأله 
 عوض نکند، عقد صحیح است.

هرچند به طور  خواند اگر معنای آن را ـ کسی که صیغه عقد را میـ  2391مسأله 
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ـ بداند و قصد تحقق آن معنی را بکند، عقد صحیح است، و لزم نیست که معنی  اجمال
 صیغه را تفصیاًل بداند، مثاًل بداند که فعل، یا فاعل بر طبق دستور زبان عربی کدام است.

دی بدون اجازه آنان عقد کنند، و بعدًا زن و مرد اگر زنی را برای مرـ  2392مسأله 
آن عقد را اجازه نمایند، عقد صحیح است، و برای اجازه کافی است سخنی بگوید، یا 

 کاری انجام دهد که بر رضایت او، دللت داشته باشد.
اگر زن و مرد، یا یکی از آن دو را به ازدواج مجبور نمایند، و بعد از ـ  2393مسأله 

عقد به نحوی که در مسأله قبل گفته شد اجازه نمایند، عقد صحیح است، و خواندن 
 بهتر آن است که دوباره عقد را بخوانند.

توانند، برای فرزند پسر، یا دختر نابالغ، یا دیوانه  پدر و جّد پدری میـ  2394مسأله 
آنکه طفل  خود که با حال دیوانگی بالغ شده است را به ازدواج دیگری درآورند، و بعد از

ای داشته،  اند مفسده بالغ شد، یا دیوانه عاقل گردید، اگر ازدواجی که برای او کرده
ای نداشته، چنانچه پسر یا دختر نابالغ عقد  تواند آن را امضا، یا رد نماید، و اگر مفسده می

باره ـ یا باید طالق دهند، یا عقد را دو بنا بر احتیاط واجب ازدواج خود را به هم بزنند ـ
 بخوانند.

دختری که به حّد بلوغ رسیده و رشیده است، یعنی مصلحت خود را ـ  2395مسأله 
دهد، اگر بخواهد شوهر کند، چنانچه باکره باشد و متصدی امور زندگانی  تشخیص می

ـ  بنا بر احتیاط واجب خویش نباشد، باید از پدر، یا جّد پدری خود اجازه بگیرد، بلکه ـ
مور زندگانی خویش باشد نیز باید اجازه بگیرد، و اجازه مادر و برادر اگر خود متصدی ا

 لزم نیست.
اگر دختر باکره نباشد، یا اینکه باکره باشد ولی پدر یا جّد پدری از ـ  2396مسأله 

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  اج دختر به هیچحاضر نباشند در امر ازدو

از جهت دیوانگی، یا مانند آن را نداشته باشند، در این موارد اجازه آنان لزم نیست، و 
همچنین اگر اجازه گرفتن از آنان به جهت غائب بودن، یا غیر آن ممکن نباشد، و دختر 
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 باشد، اجازه پدر و جد، لزم نیست.حاجت زیادی در همان وقت به ازدواج داشته 
اگر پدر، یا جّد پدری برای پسر نابالغ خود زن بگیرد، پسر باید بعد ـ  2397مسأله 

از بالغ شدن خرج آن زن را بدهد، بلکه قبل از بلوغ هم در صورتی که به سنی رسیده باشد 
ت آنکه شوهر از که قابلیت تلّذذ را داشته باشد، و زن هم به حدی کوچک نباشد که قابلی

او تلّذذ ببرد را نداشته باشد، نفقه زن بر ذّمه پسر ثابت است، و در غیر این صورت نفقه 
 واجب نیست.

اگر پدر، یا جّد پدری برای پسر نابالغ خود زن بگیرد، چنانچه پسر ـ  2398مسأله 
ر مالی در موقع عقد مالی نداشته، پدر، یا جّد او باید مهر زن را بدهد. و همچنین اگ

داشته باشد ولی پدر، یا جد ضامن مهر شود. و در غیر این دو صورت اگر مهر بیش از 
مهرالمثل نباشد، یا آنکه مصلحتی اقتضا کند که مهر بیش از مهرالمثل باشد، پدر، یا جد 

توانند بیش از مهرالمثل را از مال پسر  توانند مهر را از مال پسر بپردازند، و اّل نمی می
 ند، مگر آنکه او بعد از بلوغ کار آنها را قبول کند.بپرداز

 
 هم بزنده تواند عقد را ب مواردی که زن یا شوهر می

اگر مرد بعد از عقد بفهمد که زن یکی از این شش عیب را که ذکر ـ  2399مسأله 
 تواند به واسطه آن عیب، عقد را به هم بزند: شود در حال عقد داشته است، می می

 گاهی باشد. گی، هرچند گاهدیواناّول: 

 مرض خوره. دّوم:
 مرض برص. سّوم:

 کوری. چهارم:
 گیری نباشد. فلج بودن، هرچند به حد زمینپنجم: 
آنکه گوشت، یا استخوانی در رحم او باشد، خواه مانع نزدیکی یا آبستن شدن ششم: 

بوده است،  او شود، یا نه. و اگر مرد بعد از عقد بفهمد که زن در حال عقد افضاء شده
یعنی راه بول و حیض، و یا راه حیض و غائط او، یا هر سه یکی شده است، در اینکه 
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بتواند عقد را به هم بزند اشکال است، و احتیاط لزم آن است که چنانچه عقد را به هم 
 بزند طالق نیز بدهد.

د از اگر زن بعد از عقد بفهمد که شوهر او آلت مردی نداشته، یا بعـ  2411مسأله 
تواند نزدیکی  عقد پیش از نزدیکی، یا پس از آن آلت او بریده شود، یا مرضی دارد که نمی

نماید، هرچند آن مرض بعد از عقد و پیش از نزدیکی، یا پس از آن عارض شده باشد. در 
تواند عقد را به هم بزند. و اگر زن بعد از عقد بفهمد که  تمام این موارد، بی طالق می

خواه بعد از نزدیکی، یا  از عقد دیوانه بوده است، یا اینکه پس از عقد ـشوهرش پیش 
هایش کشیده، یا کوبیده  ـ دیوانه شود، یا اینکه بفهمد که او در هنگام عقد تخم قبل از آن

شده بوده است، یا اینکه در آن هنگام مرض خوره، یا برص، یا کوری داشته است، در 
است که زن عقد را به هم نزند، و اگر چنین کرد احتیاط  تمام این موارد احتیاط واجب آن

واجب آن است که اگر بخواهند به زندگی زناشویی ادامه دهند دوباره عقد کنند، و اگر 
تواند نزدیکی نماید و زن  بخواهند جدا شوند طالق داده شود. و در صورتی که شوهر نمی

به حاکم شرع، یا وکیل او نماید، و  بخواهد عقد را به هم بزند، لزم است که اّول رجوع
دهد، و چنانچه شوهر نتوانست با آن زن، یا زنی دیگر  حاکم شوهر را یک سال مهلت می

 تواند عقد را به هم بزند. نزدیکی کند، پس از آن زن می
تواند نزدیکی کند، زن عقد را به هم بزند،  اگر به واسطه آنکه مرد نمیـ  2411مسأله 

های دیگری که گفته شد،  مهر را بدهد، ولی اگر به واسطه یکی از عیبشوهر باید نصف 
مرد یا زن عقد را به هم بزند، چنانچه مرد، با زن نزدیکی نکرده باشد، چیزی بر او نیست، 

 و اگر نزدیکی کرده باشد، باید تمام مهر را بدهد.
تا به ازدواج اگر زن یا مرد بهتر از آنچه هست به دیگری معرفی شود ـ  2412مسأله 

چه در ضمن عقد باشد، یا پیش از آن، در صورتی که عقد بر اساس  با او رغبت نماید ـ
تواند عقد را به  ـ چنانچه پس از عقد این امر برطرف دیگر معلوم شود، او می آن واقع شود

 بیان شده است. «منهاج الصالحین»هم بزند، و تفصیل احکام این مسأله در رساله 
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 ها که ازدواج با آنان حرام است ز زنای ا عّده

هایی که به انسان محرم هستند، مثل مادر و خواهر و  ازدواج با زنـ  2413مسأله 
 دختر و عمه و خاله، و دختر برادر، و دختر خواهر، و مادر زن، حرام است.

اگر کسی زنی را برای خود عقد نماید اگرچه با او نزدیکی نکند، ـ  2414مسأله 
 شوند. مادِر مادر آن زن، و مادِر پدر او هر چه بال روند به آن مرد محرم میمادر و 

اگر زنی را عقد کند و با او نزدیکی نماید، دختر و نوه دختری و ـ  2415مسأله 
پسری آن زن هر چه پائین روند، چه در وقت عقد باشند یا بعدًا به دنیا بیایند، به آن مرد 

 شوند. محرم می
اگر با زنی که برای خود عقد کرده نزدیکی نکرده باشد، تا وقتی که  ـ 2416مسأله 

 ـ با دختر او ازدواج نکند. بنا بر احتیاط واجب آن زن در عقد اوست ـ
عمه و خاله انسان، و عمه و خاله پدر، و عمه و خاله پدِر پدر، یا ـ  2417مسأله 

، یا پدِر مادر هر چه بال روند به مادِر پدر، و عمه و خاله مادر، و عمه و خاله مادِر مادر
 اند. انسان محرم
پدر و جّد شوهر هر چه بال روند، و پسر و نوه پسری و دختری او ـ  2418مسأله 

 هر چه پائین آیند، چه در موقع عقد باشند یا بعدًا به دنیا بیایند، با همسر او محرم هستند.
ه باشد یا صیغه، تا وقتی که آن اگر زنی را برای خود عقد کند، دائمـ  2419مسأله 

 تواند با خواهر آن زن ازدواج نماید. زن در عقد اوست نمی
شود، طالق  اگر زن خود را به ترتیبی که در کتاب طالق گفته میـ  2411مسأله 

تواند خواهر او را عقد نماید، ولی در عّده طالق بائن  رجعی دهد، در بین عّده نمی
واج نماید، و در عّده متعه احتیاط واجب آن است که ازدواج تواند با خواهر او ازد می

 نکند.
تواند بدون اجازه زن خود با خواهرزاده، و برادرزاده، او  انسان نمیـ  2411مسأله 

ازدواج کند، ولی اگر بدون اجازه زنش آنان را عقد نماید و بعدًا زن اجازه نماید، اشکال 
 ندارد.



 توضیح المسائل  ..................................................................................................................  458

هرش برادرزاده، یا خواهرزاده او را عقد کرده و اگر زن بفهمد شوـ  2412مسأله 
حرفی نزند، چنانچه بعدًا رضایت بدهد، عقد صحیح است، و اگر رضایت ندهد عقد آنان 

 باطل است.
اگر انسان با خاله، یا عمه خود قبل از عقد دختر او زنا کند، دیگر ـ  2413مسأله 

 ج نماید.تواند با دختر او ازدوا ـ نمی بنا بر احتیاط واجب ـ
اگر با دختر عّمه یا دخترخاله خود ازدواج نماید، سپس بعد از ـ  2414مسأله 

 شود. نزدیکی، یا قبل از آن با مادرش زنا کند، موجب جدائی آنها نمی
اگر با زنی غیر از عمه و خاله خود زنا کند، احتیاط مستحب آن ـ  2415مسأله 

 است که با دختر او ازدواج نکند.
، چه دائم باشد چه موقت، دیتواند به عقد کافر درآ زن مسلمان نمیـ  2416مسأله 

های کافره غیر اهل  تواند با زن چه کافر کتابی باشد چه غیر کتابی، مرد مسلمان هم نمی
و  ـ هایی که یهودی یا نصرانی هستند مانعی ندارد، کتاب ازدواج کند، ولی صیغه کردن زن

ـ  بنا بر احتیاط واجب با آنها ننماید، و اما زن مجوسیه ـ عقد دائمی ـ بنا بر احتیاط لزم
البته مردی که زن مسلمان دارد  حتی به طور موقت نیز نباید مسلمان با او ازدواج نماید،

تواند با اینها ازدواج کند بلکه بنا بر احتیاط واجب با اذن وی هم ازدواج  بدون اذن او نمی
دانند و در  از قبیل نواصب که خود را مسلمان می و بعضی از فرق با آنها جایز نیست،

توانند با آنها به طور دائم، یا موقت ازدواج نمایند، و  حکم کّفارند، مرد و زن مسلمان نمی
 .همچنین مرتد
بنا بر  اگر با زنی که در عّده طالق رجعی است زنا کند، آن زن ــ  2417مسأله 

در عّده متعه یا طالق بائن، یا عّده وفات یا  شود، و اگر ـ بر او حرام می احتیاط واجب
تواند او را عقد نماید، و معنای طالق رجعی، و طالق  عّده وطی شبهه باشد، بعدًا می

 بائن، و عّده متعه، و عّده وفات، و عّده وطی شبهه، در احکام طالق گفته خواهد شد.
بنا بر احتیاط  ـشوهری که در عّده نیست زنا کند  اگر با زن بیـ  2418مسأله 

تواند پیش از آنکه زن توبه کند با او ازدواج نماید، ولی شخص دیگری اگر  ـ نمی واجب
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بخواهد با آن زن پیش از توبه کردنش ازدواج کند اشکالی ندارد، مگر در صورتی که آن 
اش جایز  ـ ازدواج با او قبل از توبه بنا بر احتیاط واجب زن مشهور به زنا باشد که ـ

ت، و همچنین است ازدواج با مرد مشهور به زنا قبل از آنکه توبه کند. و احتیاط نیس
مستحب آن است که اگر شخص بخواهد با زن زناکار ازدواج کند، صبر نماید تا آن زن 

 حیض ببیند بعد او را به عقد خود درآورد، خواه خود با او زنا کرده باشد یا دیگری.
عّده دیگری است برای خود عقد کند، چنانچه مرد  اگر زنی را که درـ  2419مسأله 

و زن یا یکی از آنان بدانند که عّده زن تمام نشده، و بدانند عقد کردن زن در عّده حرام 
شود، اگرچه مرد بعد از عقد با آن زن نزدیکی نکرده  است، آن زن بر او حرام ابدی می

مت ازدواج در آن، عقد باطل باشد، و اگر هر دو جاهل باشند به اصل عّده، یا به حر
توانند پس  است، پس اگر نزدیکی کرده باشند حرام ابدی است، وگرنه حرام نیست، و می

 از پایان عّده دوباره عقد کنند.
اگر انسان بداند زنی شوهر دارد و با او ازدواج کند، باید از او جدا ـ  2421مسأله 

ـ  بنا بر احتیاط واجب ، و همچنین است ـشود، و بعدًا هم نباید او را برای خود عقد کند
 اگر نداند که آن زن شوهر دارد ولی بعد از ازدواج با او نزدیکی کرده باشد.

ـ  بنا بر احتیاط واجب زن شوهردار اگر زنا کند، بر مرد زنا کننده ــ  2421مسأله 
ر عمل شود، و چنانچه توبه نکند و ب شود، ولی بر شوهر خود حرام نمی حرام ابدی می

 خود باقی باشد، بهتر است که شوهر، او را طالق دهد، ولی باید مهرش را بدهد.

اند، و زنی که صیغه بوده و شوهرش مدت او را  زنی را که طالق دادهـ  2422مسأله 
بخشیده یا مدتش تمام شده، چنانچه بعد از مدتی شوهر کند و بعد شک کند که موقع 

 تمام بوده یا نه، به شک خود اعتنا نکند.عقد شوهر دّوم عّده شوهر اّول 
در  مادر و خواهر و دختر پسری که لواط داده، بر لواط کننده ــ  2423مسأله 

گاه داخل شود، و همچنین  شود، هرچند کمتر از ختنه ـ حرام می صورتی که بالغ بوده
ده بالغ نباشد، ـ اگر لواط دهنده مرد باشد، و یا آنکه لواط کنن بنا بر احتیاط لزم است ـ

شوند،  ولی اگر گمان کند که دخول شده، یا شک کند که دخول شده یا نه، بر او حرام نمی
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 و همچنین مادر و خواهر و دختر لواط کننده بر لواط دهنده حرام نیست.
اگر با زنی ازدواج نماید، و بعد از ازدواج با پدر یا برادر یا پسر او ـ  2424مسأله 

 شود. ـ آن زن بر او حرام می ر احتیاط واجببنا ب لواط کند ـ
اگر کسی در حال احرام که یکی از کارهای حج است با زنی ازدواج ـ  2425مسأله 

دانسته که  نماید، عقد او باطل است، هرچند آن زن در حال احرام نباشد، و چنانچه می
 تواند آن زن را عقد کند. زن گرفتن بر او حرام است، دیگر تا ابد نمی

اگر زنی که در حال احرام است با مردی ازدواج کند، عقد او باطل ـ  2426مسأله 
دانسته که ازدواج کردن در حال  است هرچند مرد در حال احرام نباشد، و اگر زن می

 احرام حرام است، احتیاط واجب آن است که بعدًا با آن مرد تا ابد ازدواج نکند.
اء را که یکی از کارهای حج و عمره مفرده اگر مرد یا زن طواف نسـ  2427مسأله 

شود تا طواف نساء را انجام دهد،  است، بجا نیاورند، استمتاع جنسی بر آنها حالل نمی
ولی اگر ازدواج کند چنانچه با حلق یا تقصیر از احرام خارج شده باشد، ازدواجش 

 صحیح است، هرچند طواف نساء انجام نداده باشد.
دختر نابالغی را برای خود عقد کند، حرام است پیش از  اگر کسیـ  2428مسأله 

آنکه ُنه سال دختر تمام شود با او نزدیکی کند، ولی اگر نزدیکی بکند، بعد از بلوغ دختر 
( 24۴۴نزدیکی با او حرام نیست اگرچه افضاء نموده باشد )معنای افضاء در مسأله )

دیه کشتن یک انسان است، و  گذشت( ولی در صورت افضاء باید دیه او را بدهد، که
ـ  بنا بر احتیاط واجب همیشه باید مخارج زندگی او را بدهد حتی پس از طالق، بلکه ـ

 حتی اگر آن دختر پس از طالق با دیگری ازدواج نماید.
اند که در میان آنها دو بار رجوع یا  زنی را که سه مرتبه طالق دادهـ  2429مسأله 

شود، ولی اگر با شرایطی که در احکام طالق گفته  م میعقد شده است، بر شوهرش حرا
شود با مرد دیگری ازدواج کند، بعد از مرگ یا طالق شوهر دّوم، و گذشتن مقدار عّده  می

 تواند دوباره او را برای خود عقد نماید. او، شوهر اّول می
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 احکام عقد دائم

شوهر از خانه بیرون  زنی که عقد دائم شده، حرام است بدون اجازهـ  2431مسأله 
برود، هرچند با حّق شوهر هم منافات نداشته باشد، مگر اینکه ضرورتی ایجاب کند یا 
ماندن در خانه برای او حرجی باشد، یا مسکن مناسب او نباشد، و باید خود را برای 

خواهد تسلیم نماید، و بدون عذر  های جنسی که حّق همسر است هر وقت که او می لذت
نزدیکی کردن او جلوگیری نکند. و تهیه غذا و لباس، و منزل زن و تهیه شرعی از 

احتیاجاتش بر شوهر واجب است، و اگر تهیه نکند چه توانائی داشته باشد یا نداشته 
باشد مدیون زن است. و همچنین از حقوق زن است که مرد او را مورد اذیت و آزار قرار 

 شونت نکند.ندهد، و با او بدون و جه شرعی تندی و خ
اگر زن به وظایف زناشویی خود در برابر شوهر هیچ عمل نکند، حّق ـ  2431مسأله 

غذا و لباس و منزل بر او ندارد، هرچند نزد او بماند، و اگر گاهی از تسلیم در برابر 
اش ساقط  ـ نفقه بنا بر احتیاط واجب های جنسی مشروع او سرباز زند ـ خواسته

 شود. وجه ساقط نمی با عدم تمکین به هیچ شود، و اما مهر او نمی
 مرد حق ندارد زن خود را به خدمت خانه مجبور کند.ـ  2432مسأله 
مخارج زن در سفر اگر بیشتر از مخارج او در وطن باشد، چنانچه ـ  2433مسأله 

با اذن شوهر سفر رفته باشد بر عهده شوهر است، ولی پول ماشین، و یا هواپیما و مانند 
باشد، ولی اگر  و بقیه مخارجی که سفر کردن او متوقف بر آنهاست، بر خودش میاینها 

شوهر مایل باشد که زن را سفر ببرد، باید خرج سفر او را هم بدهد، و همچنین اگر سفر 
 ضروری از نظر شئون زندگی باشد، مانند سفر برای معالجه.

دهد،  ج او را نمیزنی که خرج او بر عهده شوهر است و شوهر خرـ  2434مسأله 
تواند خرجی خود را بدون اجازه از مال او بردارد، و اگر ممکن نیست چنانچه ناچار  می

باشد و نتواند به حاکم شرع شکایت برد، و با کار کردن بخواهد مخارج خود را تهیه کند 
 در موقعی که مشغول تهیه مخارج است، اطاعت شوهر بر او واجب نیست.
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گر مثاًل دو زن دائمی داشته باشد، و پیش یکی از آنها یک شب مرد اـ  2435مسأله 
بماند، واجب است پیش دیگری نیز یک شب در ضمن چهار شب بماند، و در غیر این 
صورت، ماندن نزد زن واجب نیست، بلی لزم است او را به طور کلی متارکه ننماید، و 

 زن دائمی خود بماند.اولی و احوط این است که مرد در هر چهار شب یک شب نزد 
تواند بیش از چهار ماه با زن جوان خود نزدیکی را ترک  شوهر نمیـ  2436مسأله 

کند مگر آنکه نزدیکی برای او ضرر یا مشقت زیاد داشته باشد، یا آنکه زن خود راضی به 
ترک آن باشد، و یا آنکه در ضمن عقد ازدواج ترک آن را بر زن شرط کرده باشد، و در این 

ـ فرقی نیست میان اینکه شوهر حاضر باشد یا مسافر، پس  بنا بر احتیاط واجب م ـحک
ـ جایز نیست سفر غیر لزم را بدون عذر و بدون رضایت همسر  بنا بر احتیاط واجب ـ

 بیش از چهار ماه ادامه دهد.
اگر در عقد دائم مهر را معین نکنند، عقد صحیح است، و چنانچه ـ  2437مسأله 

هایی که مثل او هستند بدهد. و اما در  ن نزدیکی کند باید مهر او را مطابق مهر زنمرد با ز
متعه چنانچه مهر را معین نکنند، هرچند از روی جهل یا غفلت یا فراموشی باشد، عقد 

 شود. باطل می
اگر موقع خواندن عقد دائمی برای دادن مهر مدت معین نکرده ـ  2438مسأله 

ش از گرفتن مهر از نزدیکی کردن شوهر جلوگیری کند، چه شوهر تواند پی باشند، زن می
توانائی دادن مهر را داشته باشد چه نداشته باشد، ولی اگر پیش از گرفتن مهر به نزدیکی 

تواند بدون عذر شرعی از نزدیکی شوهر  راضی شود و شوهر با او نزدیکی کند، دیگر نمی
 جلوگیری نماید.

 
 متعه )ازدواج موقت(

ازدواج موقت اگرچه برای لذت بردن هم نباشد، صحیح است، ولی ـ  2439 مسأله
 شود زن شرط کند که مرد از او هیچ لذت جنسی نبرد. نمی

احتیاط واجب آن است که شوهر بیش از چهار ماه با همسر موقت ـ  2441مسأله 
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 خود اگر جوان باشد نزدیکی را ترک نکند.
گر در عقد شرط کند که شوهر با او نزدیکی شود، ا زنی که متعه میـ  2441مسأله 

های دیگر از او ببرد، ولی  تواند لذت نکند، عقد و شرط او صحیح است، و شوهر فقط می
تواند با او نزدیکی نماید، و همچنین است حکم  اگر بعدًا به نزدیکی راضی شود، شوهر می

 در عقد دائم.
 شود حّق خرجی ندارد.زنی که متعه شده است اگرچه آبستن ـ  2442مسأله 
زنی که متعه شده است حّق همخوابی ندارد، و از شوهر ارث ـ  2443مسأله 

از یک طرف یا از هر دو  برد، و چنانچه ارث بردن را ـ برد، و شوهر هم از او ارث نمی نمی
ـ شرط کرده باشند، صحت این شرط محل اشکال است، ولی مراعات احتیاط  طرف

 ترک نشود.
زنی که متعه شده است اگرچه نداند که حّق خرجی و همخوابی ـ  2444مسأله 

 دانسته است، حّقی بر شوهر ندارد. ندارد، عقد او صحیح است، و برای آنکه نمی
تواند بدون اجازه شوهر از خانه بیرون  زنی که متعه شده است میـ  2445مسأله 

ود، بیرون رفتن او حرام ر برود، ولی اگر به واسطه بیرون رفتن، حّق شوهر از بین می
ـ در صورتی که حّق شوهر از بین نرود، بدون اجازه او  و بنا بر احتیاط مستحب است، ـ

 از خانه بیرون نرود.
اگر زنی مردی را وکیل کند که به مدت و مبلغ معین او را برای خود ـ  2446مسأله 

غیر از مدت، یا مبلغی که صیغه نماید، چنانچه مرد او را به عقد دائم خود درآورد، یا به 
معین شده او را عقد کند، وقتی آن زن فهمید، اگر اجازه نماید آن عقد صحیح، وگرنه 

 باطل است.
ـ پدر یا جّد پدری، دختر یا پسر نابالغ  مثالً  اگر برای محرم شدن ــ  2447مسأله 

بار نشود،  ای خود را برای مدت کوتاهی به عقد کسی درآورد، در صورتی که بر آن مفسده
عقد صحیح است، ولی اگر در مدت ازدواج پسر، به طور کلی قابلیت تلذذ نداشته باشد، 

 یا دختر به طور کلی قابل تلذذ از او نباشد، صحت عقد محل اشکال است.
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اگر پدر یا جّد پدری، طفل خود را که در محل دیگری است و ـ  2448مسأله 
شدن به عقد کسی درآورد، در صورتی که مدت  داند زنده است یا مرده، برای محرم نمی

زوجیت قابل باشد که از معقوده استمتاع شود، بر حسب ظاهر محرم بودن حاصل 
شود، و چنانچه بعدًا معلوم شود که در موقع عقد، آن دختر زنده نبوده، عقد باطل  می

 است، و کسانی که به واسطه عقد ظاهرًا محرم شده بودند نامحرمند.
اگر مرد مدت ازدواج زن را ببخشد، چنانچه با او نزدیکی کرده باید ـ  2449مسأله 

تمام مهری را که قرار گذاشته است به او بدهد، و اگر نزدیکی نکرده واجب است نصف 
 مهر را بدهد.
اش تمام نشده است،  تواند زنی را که متعه او بوده و هنوز عّده مرد میـ  2451مسأله 

د، یا اینکه دوباره متعه نماید، ولی اگر هنوز مدت ازدواج موقت به عقد دائم خود درآور
تمام نشده است و عقد دائم کند، عقد باطل است، مگر اینکه مدت باقیمانده را به او 

 ببخشد، سپس عقد کند.
 

 احکام نگاه کردن

نگاه کردن مرد به بدن زنان نامحرم، و همچنین نگاه کردن به موی ـ  2451مسأله 
با شهوت باشد چه بدون آن، چه با ترس از وقوع در حرام چه بدون آن، حرام آنان، چه 

هایشان تا مچ، اگر با شهوت یا با ترس از وقوع  است، و نگاه کردن به صورت آنان و دست
در حرام باشد، حرام است، بلکه احتیاط مستحب آن است که بدون شهوت و ترس از 

نیز نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم با شهوت و وقوع در حرام هم به آنها نگاه نکند. و 
ـ بدون آن نیز نباید  بنا بر احتیاط واجب باشد، بلکه ـ ترس از وقوع در حرام، حرام می

ها و  پوشانند، مثل سر و دست نگاه کند، مگر به جاهایی از بدن که معموًل مردها نمی
و خوف وقوع در حرام باشد،  ساق پاها، که نگاه کردن زن به این جاها اگر بدون شهوت

 اشکال ندارد.
باک که اگر کسی آنها را امر به حجاب  های بی نگاه کردن به بدن زنـ  2452مسأله 
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کنند، اشکال ندارد، مشروط به آنکه بدون شهوت و ترس وقوع در حرام  نماید اعتنا نمی
چنین فرقی ها نیست، و هم های کفار و دیگر زن باشد، و در این حکم فرقی میان زن

 پوشانند. نیست میان دست و صورت و دیگر جاهای بدن، که معموًل آنها نمی
ـ خود را از  های غیر از صورت و دست زن باید موی سر و بدن ــ  2453مسأله 

مرد نامحرم بپوشاند، و احتیاط لزم آن است که بدن و موی خود را از پسری هم که بالغ 
رود که نگاهش به بدن زن موجب تحریک  و احتمال می فهمد نشده ولی خوب و بد را می

هایش را تا مچ از مرد نامحرم  تواند صورت و دست شهوتش شود، بپوشاند، ولی زن می
نپوشاند، مگر در صورتی که بترسد به حرام بیفتد، یا به قصد مبتال کردن مرد به نگاه حرام 

 باشد، که پوشانیدن در این دو صورت واجب است.
نگاه کردن به عورت مسلمان بالغ حرام است، اگرچه از پشت شیشه ـ  2454مسأله 

ـ نگاه  بنا بر احتیاط لزم یا در آیینه، یا آب صاف و مانند اینها باشد، و همچنین است ـ
توانند به  فهمد، ولی زن و شوهر می کردن به عورت کافر و بچه نابالغ که خوب و بد را می

 تمام بدن یکدیگر نگاه کنند.
اند، اگر قصد لذت نداشته باشند و  مرد و زنی که با یکدیگر محرمـ  2455مسأله 

 توانند غیر از عورت به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند. خوف وقوع در حرام نباشد، می
مرد نباید با قصد لّذت به بدن مرد دیگر نگاه کند، و نگاه کردن زن ـ  2456مسأله 

حرام است، و همچنین است در هر دو مورد اگر خوف هم به بدن زن دیگر با قصد لّذت 
 وقوع در حرام باشد.

های مبتذله نباشد،  اگر مرد زن نامحرمی را بشناسد، چنانچه از زنـ  2457مسأله 
ها که نگاه بدون  عکس او نگاه کند، بجز صورت و دست ـ نباید به بنا بر احتیاط واجب ـ

 لذت و خوف وقوع در حرام جایز است.
اگر لزم شود که زنی زن دیگر، یا مردی غیر از شوهر خود را تنقیه ـ  2458 مسأله

کند، یا عورت او را آب بکشد، باید چیزی در دست کند که دستش به عورت او نرسد. و 
همچنین است اگر لزم شود مردی مرد دیگر، یا زنی غیر زن خود را تنقیه کند، یا عورت 
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 او را آب بکشد.
زن ناچار به معالجه از مرضی باشد و مرد نامحرم برای معالجه  اگرـ  2459مسأله 

تواند به مرد نامحرم مراجعه نماید، و چنانچه آن مرد ناچار باشد  نمودن او بهتر باشد، می
که برای معالجه او را نگاه کند و دست به بدن او بزند اشکال ندارد، ولی اگر با نگاه کردن 

به بدن او بزند، و اگر با دست زدن بتواند معالجه کند، بتواند معالجه کند، نباید دست 
 نباید او را نگاه کند.

اگر انسان برای معالجه کسی ناچار شود که به عورت او نگاه کند، ـ  2461مسأله 
ای  ـ باید آیینه را در مقابل گذاشته و در آن نگاه کند، ولی اگر چاره بنا بر احتیاط واجب ـ

باشد، اشکال ندارد، و همچنین است اگر مدت نگاه کردن به جز نگاه کردن به عورت ن
 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.

و بعد از عقد  اگر شوهر در عقد مثاًل شرط کند که زن باکره باشد،ـ  2462مسأله 
تواند عقد را به هم بزند، ولی اگر به هم نزند، یا شرط  معلوم شود که باکره نبوده است می

تواند با مالحظه نسبت تفاوت بین  نکرده باشد ولی به اعتقاد بکارت ازدواج کرده باشد می
پس اند کم کند، و اگر داده است  مهرالمثل باکره، و غیر باکره از مهری که قرار داده

دینار « 82»دینار باشد و مهر زنی مانند او اگر باکره باشد « 122»بگیرد، مثاًل اگر مهر او 
ـ است، از  ( دینار23) ـ چهارم یکدینار باشد، که تفاوتش « 12»و اگر باکره نباشد 

 شود. دینار که مهر اوست کم می« 122»
در آنجا نیست در ماندن مرد و زن نامحرم در محل خلوتی که کسی ـ  2463مسأله 

صورتی که احتمال فساد برود حرام است، هرچند طوری باشد که کسی دیگر بتواند وارد 
 شود، ولی اگر احتمال فساد نرود، اشکال ندارد.
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اگر مرد مهر زن را در عقد معین کند و قصدش این باشد که آن را ـ  2464مسأله 
 ندهد، عقد صحیح است، ولی مهر را باید بدهد.

مسلمانی که از اسالم خارج شود و کفر را اختیار کند، مرتد نامیده ـ  2465مسأله 
شود، و مرتد بر دو قسم است: مرتد فطری، و مرتد ملی، و مرتد فطری کسی است که  می

پدر و مادر او، یا یکی از آنها در هنگام به دنیا آمدن او مسلمان باشند و خود او نیز پس از 
 کافر شود، و مرتد ملی مقابل آن است. ز مسلمان باشد، و سپسیتمی

اگر زن پس از ازدواج مرتد شود چه ملی و چه فطری، عقد او باطل ـ  2466مسأله 
گردد، و چنانچه شوهرش با او نزدیکی نکرده باشد عّده ندارد، و همچنین است اگر  می

یی باشد که ها بعد از نزدیکی مرتد شود ولی یائسه یا صغیره باشد. اما اگر زن در سّن زن
بینند باید به دستوری که در احکام طالق گفته خواهد شد عّده نگهدارد، و اگر  حیض می

ماند، هرچند بهتر آن است که اگر  در بین عّده مسلمان شود عقد او به حال خود باقی می
خواهند جدا شوند طالق داده  خواهند با هم زندگی کنند دوباره عقد بخوانند، و اگر می می

و یائسه در مسأله زنی است که پنجاه سال سن داشته، و از جهت بال رفتن سنش  شود.
 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 
ات که در احکام طالق اند و یائسه و صغیره نیست باید به مقدار عّده وف اگر نزدیکی کرده

اند یا یائسه یا  ـ اگر نزدیکی نکرده بنا بر احتیاط واجب شود عّده نگهدارد، بلکه ـ گفته می
بنا بر احتیاط  صغیره است باز هم عّده وفات نگهدارد، و اگر در بین عّده مرد توبه کند ـ

خواهند جدا  خواهند با هم زندگی کنند دوباره عقد بخوانند، و اگر می ـ اگر می واجب
 شوند طالق داده شود.

اگر مرد پس از عقد، مرتد ملی شود، چنانچه با زنش نزدیکی نکرده ـ  2468مسأله 
شود، و عّده ندارد، و اگر بعد از  یا اینکه زن یائسه، یا صغیره باشد، عقد او باطل می

به مقدار  بینند، باید آن زن هایی باشد که حیض می نزدیکی مرتد شد و زن او در سّن زن
شود عّده نگهدارد، و اگر پیش از تمام شدن عّده  عّده طالق که در احکام طالق گفته می
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 ماند. شوهر او مسلمان شود، عقد او به حال خود باقی می
اگر زن در عقد با مرد شرط کند که او را از شهری بیرون نبرد، و مرد ـ  2469مسأله 

 از آن شهر بیرون ببرد.هم قبول کند، نباید زن را بدون رضایتش 
تواند  اگر زنی از شوهر سابقش دختری داشته باشد، شوهر بعدی میـ  2471مسأله 

آن دختر را برای پسر خود که از این زن نیست عقد کند، و نیز اگر دختری را برای پسر 
 تواند با مادر او ازدواج نماید. خود عقد کند، می

، هرچند از زنا باشد، مگر اینکه باقی سقط کردن جنین جایز نیستـ  2471مسأله 
تحملی داشته باشد، یا مشقت زیاد داشته باشد که در این  ماندن آن برای زن ضرر غیرقابل

صورت قبل از جان یافتن جنین سقط کردن آن جایز است ولی دیه دارد، اما پس از جان 
که باقی ماندن  در صورتی –بنا بر احتیاط واجب  –یافتن جنین اسقاط جایز نیست. حتی 

 تحملی داشته باشد. آن برای زن مشقت یا ضرر غیرقابل
اگر کسی با زنی که شوهر ندارد و در عّده غیر هم نیست، زنا کند، ـ  2472مسأله 

ای از آنان پیدا شود، در صورتی که ندانند از نطفه حالل  چنانچه بعد او را عقد کند و بچه
 زاده است. است یا حرام، آن بچه حالل

اگر مرد نداند که زن در عّده است و با او ازدواج کند، چنانچه زن ـ  2473مسأله 
باشد، ولی  زاده است و شرعًا فرزند هر دو می ای از آنان به دنیا آید، حالل هم نداند و بچه

دانسته که در عّده است و تزویج در عّده جایز نیست شرعًا، بچه فرزنِد پدر  اگر زن می
ـ حرام  طور که گذشت همان ورت عقد آنان باطل است، و به یکدیگر ـاست، و در هر ص

 باشند. ابدی می
ام، نباید حرف او را قبول کرد، ولی اگر بگوید  اگر زن بگوید یائسهـ  2474مسأله 

شود مگر آنکه مورد اتهام باشد، که در این صورت احتیاط  شوهر ندارم، حرف او قبول می
 جستجو شود.واجب آن است که از حال او 

اگر بعد از آنکه انسان با زنی که گفت شوهر ندارم ازدواج کرد، ـ  2475مسأله 
شخصی ادعا کند که آن زن، زِن اوست، چنانچه شرعًا ثابت نشود که گفته آن شخص 
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 صحیح است، نباید حرف او را قبول کرد.
از مادرش  تواند او را تا دو سال پسر یا دختر تمام نشده، پدر نمیـ  2476مسأله 

جدا کند زیرا نگهداری بچه حّق مشترک پدر و مادر است، و احوط و اولی آن است که 
 بچه را تا هفت سال از مادرش جدا نکند.

اگر دیانت و اخالق خواستگار مورد رضایت باشد، بهتر آن است که ـ  2477مسأله 
اه خواستگاری برای آله روایت شده که: هرگ  رد نشود؛ از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و

دختر شما آمد که اخالق و دیانت او مورد رضایت شما بود، دختر را به ازدواج او 
 درآورید، اگر چنین نکنید فتنه و فساد بزرگی در زمین بپا خواهد شد.

اگر زن مهر خود را به شوهر صلح کند که زن دیگر نگیرد، واجب ـ  2478مسأله 
 د، و زن هم حق ندارد مهر را بگیرد.است شوهر با زن دیگر ازدواج نکن

کسی که از زنا به دنیا آمده است، اگر ازدواج کند، بچه آنها ـ  2479مسأله 
 زاده است. حالل

هرگاه مرد در روزه ماه رمضان، یا در حال حیض زن با او نزدیکی ـ  2481مسأله 
 ت.زاده اس ای از آنان به دنیا آید، حالل کند، معصیت کرده، ولی اگر بچه

که  زنی که یقین دارد شوهرش در سفر مرده، اگر بعد از عّده وفات ــ  2481مسأله 
ـ شوهر کند و شوهر اّول از سفر برگردد، باید  مقدار آن در احکام طالق گفته خواهد شد

از شوهر دّوم جدا شود و به شوهر اّول حالل است، ولی اگر شوهر دّوم با او نزدیکی کرده 
ه وطی شبهه، که همان مقدار عّده طالق است، نگهدارد، و در دوران باشد، زن باید عّد 

عّده، شوهر اّول نباید با او نزدیکی کند، ولی سایر استمتاعات جایز است و نفقه او بر 
 هایی که مثل او هستند بدهد. شوهر اّول است، و شوهر دّوم باید مهر او را مطابق زن



 
 
 

 احکام شیر دادن
( گفته خواهد 23۴2ای را با شرایطی که در مسأله ) زنی بچه اگرـ  2482مسأله 

ها، و اگر دختر باشد به این عده از  شد، شیر دهد، آن بچه اگر پسر باشد به این عّده از زن
 شود: مردها محرم می

 گویند. می« مادر رضاعی»خود زن، و او را  اّول:
 گویند. می« عیپدر رضا»شوهر زن که شیر مربوط به اوست، و او را  دّوم:

 پدر و مادر آن زن هر چه بال روند، اگرچه پدر و مادر رضاعی او باشند. سّوم:
 آیند. اند، یا بعد به دنیا می هایی که از آن زن به دنیا آمده بچه چهارم:
های نسبی آنها باشند،  های اولد نسبی آن زن هر چه پائین روند، چه بچه بچه پنجم:
 های رضاعی. و چه بچه

خواهر و برادر آن زن اگرچه رضاعی باشند، یعنی به واسطه شیر خوردن با آن  م:شش
 زن، خواهر و برادر شده باشند.

 عمو و عمه آن زن، اگرچه رضاعی باشند. هفتم:
 دائی و خاله آن زن، اگرچه رضاعی باشند. هشتم:

اگرچه اولد شوهر آن زن که شیر مربوط به آن شوهر است، هر چه پائین روند،  نهم:
 اولد رضاعی او باشند.

 پدر و مادر آن مرد، هر چه بال روند. دهم:
 خواهر و برادر آن مرد، اگرچه خواهر و برادر رضاعی او باشند.یازدهم: 

عمو عمه، و دائی و خاله آن مرد، هر چه بال روند، حتی اگر رضاعی دوازدهم: 
 باشند.

ـ به واسطه شیر دادن محرم  شود می که در مسائل بعد گفته و نیز عّده دیگری هم ـ 
 شوند. می
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شود  ( گفته می23۴2ای را با شرایطی که در مسأله ) اگر زنی بچهـ  2483مسأله 
اند ازدواج کند، و  تواند با دخترهایی که از آن زن به دنیا آمده شیر دهد، پدر آن بچه نمی

لی جایز است با دخترهای شود، و چنانچه یکی از آنها فعاًل زن او باشد عقد او باطل می
رضاعی آن زن ازدواج کند اگرچه احتیاط مستحب آن است که با آنان ازدواج نکند، و نیز 

ـ دخترهای شوهری را که شیر مربوط به اوست، اگرچه  بنا بر احتیاط واجب تواند ـ نمی
 دخترهای رضاعی او باشند، برای خود عقد نماید، و چنانچه یکی از آنها فعاًل زن او

 شود. ـ باطل می بنا بر احتیاط واجب باشد عقد او ـ
شود  ( گفته می23۴2ای را با شرایطی که در مسأله ) اگر زنی بچهـ  2484مسأله 

شود، و  شیر دهد، شوهر آن زن که شیر مربوط به اوست به خواهرهای آن بچه محرم نمی
 شوند. نیز خویشان شوهر به خواهر و برادر آن بچه محرم نمی

شود، و  ای را شیر دهد، به برادرهای آن بچه محرم نمی اگر زنی بچهـ  2485ه مسأل
 شوند. ای که شیر خورده محرم نمی نیز خویشان آن زن به برادر و خواهر بچه

اگر انسان با زنی که دختری را شیر کامل داده ازدواج کند و با آن ـ  2486مسأله 
 رای خود عقد کند.تواند آن دختر را ب نزدیکی نماید، دیگر نمی

تواند با زنی که آن دختر  اگر انسان با دختری ازدواج کند، دیگر نمیـ  2487مسأله 
 را شیر کامل داده ازدواج نماید.

تواند با دختری که مادر، یا مادربزرگ او آن دختر را شیر  انسان نمیـ  2488مسأله 
بوط به پدر او دختری را شیر کامل داده ازدواج کند، و نیز اگر زن پدر انسان از شیر مر

تواند با آن دختر ازدواج نماید، و چنانچه دختر شیرخواری را برای  داده باشد انسان نمی
خود عقد کند، بعد مادر، یا مادربزرگ، یا زن پدر او، آن دختر را شیر دهد، عقد باطل 

 شود. می
وط به برادر، او را با دختری که خواهر یا زن برادر انسان، از شیر مربـ  2489مسأله 

شود ازدواج کرد، و همچنین است اگر خواهرزاده، یا برادرزاده، یا نوه  شیر کامل داده، نمی
 خواهر، یا نوه برادر انسان، آن دختر را شیر داده باشد.
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اگر زنی بچه دختر خود را شیر کامل دهد، آن دختر به شوهر خود ـ  2491مسأله 
ای را که شوهر دخترش از زن دیگر دارد شیر  بچه شود، و همچنین است اگر حرام می

دهد. ولی اگر زنی بچه پسر خود را شیر دهد، زن پسرش که مادر آن طفل شیرخوار است 
 شود. بر شوهر خود حرام نمی

اگر زن پدر دختری بچه شوهر آن دختر را به شیر مربوط به پدرش ـ  2491مسأله 
شود، چه بچه  آن دختر به شوهر خود حرام می (2384شیر دهد، بنا بر احتیاط در مسأله )
 از همان دختر چه از زن دیگر باشد.

 
 شرایط شیر دادنی که علت محرم شدن است

 شیر دادنی که علت محرم شدن است هشت شرط دارد:ـ  2492مسأله 
بچه، شیر زن زنده را بخورد، پس اگر بعضی از مقدار معتبر در رضاع را از پستان اّول: 

 مرده است شیر بخورد، فایده ندارد.زنی که 
شیر آن زن از زائیدنی شرعی به وجود آمده باشد، هرچند وطی شبهه باشد، پس  دّوم:

ای را که از زنا به دنیا آمده به بچه  اگر فرضًا شیر بدون زائیدن به وجود بیاید، یا شیر بچه
 شود. دیگر بدهد، به واسطه آن شیر، بچه به کسی محرم نمی

 چه شیر را از پستان بمکد، پس اگر شیر را در گلوی او بریزند اثری ندارد.ب سّوم:
 شیر خالص باشد، و با چیز دیگر مخلوط نباشد.چهارم: 
مقدار شیری که موجب حرمت است، همه مربوط به یک شوهر باشد، پس پنجم: 

ع اگر زن شیردهی را طالق دهند، بعد شوهر دیگری کند و از او آبستن شود و تا موق
زائیدن، شیری که از شوهر اّول داشته باقی باشد، و مثاًل هشت دفعه پیش از زائیدن از 

ای بدهد، آن بچه به  شیر شوهر اّول، و هفت دفعه بعد از زائیدن از شیر شوهر دّوم، به بچه
 شود. کسی محرم نمی

 بچه، شیر را قی نکند، و اگر قی کند اثری ندارد.ششم: 
مقداری باشد که استخوانش از آن شیر محکم شده و گوشت  شیر دادن بچه بههفتم: 
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روز یا  بدنش بروید، و اگر معلوم نباشد که آیا به این حد رسیده یا نه، چنانچه یک شبانه
شود، شیر را سیر بخورد باز هم کافی  طوری که در مسأله آینده گفته می پانزده مرتبه به

شدن استخوان بچه و روئیدن گوشت  است، ولی اگر معلوم باشد که آن شیر در محکم
روز، یا پانزده مرتبه شیر خورده باید مراعات  بدنش مؤثر نبوده، در حالی که بچه یک شبانه

ـ در چنین مورد ترک نشود، پس در موارد ذکر شده ازدواج نکند و نگاه  احتیاط واجب ـ
 محرمانه نیز نکند.

تمام شدن دو سال او را شیر دهند،  دو سال بچه تمام نشده باشد، و اگر بعد از هشتم:
شود، بلکه اگر مثاًل پیش از تمام شدن دو سال هشت مرتبه و بعد از آن  به کسی محرم نمی

شود، ولی چنانچه از موقع زائیدن زن شیرده  هفت مرتبه شیر بخورد، به کسی محرم نمی
، آن بچه به ای را شیر دهد بیشتر از دو سال گذشته باشد و شیر او باقی باشد و بچه

 شود. کسانی که گفته شد، محرم می
از مسأله قبل روشن شد، مقدار شیری که موجب محرم شدن است ـ  2493مسأله 

 سه معیار دارد:
اینکه به حدی باشد که عرفًا موجب روئیدن گوشت و محکم شدن استخوان ـ  1

ولی غذای کم که  باشد، و شرط آن این است که مستند به شیر باشد و غذایی با آن نباشد،
مؤثر نیست ضرر ندارد، و اگر از دو زن شیر بخورد، اگر طوری باشد که مقداری از 
روئیدن گوشت و محکم شدن استخوان مستند به این، و مقداری مستند به آن باشد، هر 
دو مادر رضاعی خواهند بود، و اگر به هر دو با هم مستند باشد موجب حرمت نخواهد 

 شد.
روز غذا یا شیر  مانی، و شرط آن این است که بچه در بین یک شبانهمحاسبه زـ  2

کس دیگر را نخورد، ولی اگر آب یا دارو، یا غذا بخورد که نگویند در بین غذا خورده 
روز مرتب در موقع احتیاج، یا تمایل شیر خورده باشد  اشکال ندارد، و باید در طول شبانه

روز را وقتی حساب  ـ باید اّول شبانه بر احتیاط واجببنا  و از او دریغ نشده باشد، بلکه ـ
 کنند که بچه گرسنه باشد و آخر آن وقتی که سیر باشد.
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محاسبه عددی، و شرط آن این است که پانزده مرتبه را از شیر یک زن بخورد و ـ  3
در بین پانزده مرتبه شیر کس دیگر را نخورد، ولی خوردن غذا در میان آنها ضرر ندارد و 

اصله زمانی میان پانزده بار نیز ضرری ندارد، و باید در هر دفعه شیر کامل بخورد به این ف
معنی که گرسنه باشد و تا سیر شدن کامل بدون فاصله شیر بخورد، ولی اگر در بین شیر 
خوردن نفس تازه کند، یا کمی صبر کند که از ابتدای پستان در دهان گرفتن، تا زمان سیر 

 اب شود، اشکال ندارد.شدن یک دفعه حس
ای را شیر دهد، بعد شوهر دیگر کند  اگر زن از شیر شوهر خود بچهـ  2494مسأله 

 شوند. و از شیر شوهر دّوم بچه دیگر را شیر دهد، آن دو بچه به یکدیگر محرم نمی
اگر زن از شیر یک شوهر چندین بچه را شیر دهد، همه آنها به ـ  2495مسأله 

 شوند. و به زنی که آنان را شیر داده محرم مییکدیگر، و به شوهر 
اگر کسی چند زن داشته باشد و هرکدام از آنان با شرایطی که گفتیم ـ  2496مسأله 

ها، محرم  ها به یکدیگر و به آن مرد و به همه آن زن ای را شیر دهد، همه آن بچه بچه
 شوند. می

ای را مثاًل هشت  ان بچهاگر کسی دو زن شیرده دارد، و یکی از آنـ  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. خواهر و برادر آن دختر به خواهر و برادر آن پسر محرم نمی

هایی که به واسطه شیر  ود، با زنتواند بدون اذن زن خ انسان نمیـ  2499مسأله 
اند ازدواج کند. نیز اگر با پسر نابالغی لواط  خوردن، خواهرزاده، یا برادرزاده زن او شده

یعنی به  تواند دختر و خواهر و مادر و مادربزرگ آن پسر را که رضاعی هستند ـ کند، نمی
عقد کند، و این حکم ـ برای خود  اند واسطه شیر خوردن، دختر و خواهر و مادر او شده

ـ در موردی که لواط کننده بالغ نباشد، و یا لواط دهنده بالغ  بنا بر احتیاط واجب ـ
 باشد، نیز جاری است.

 شود. زنی که برادر انسان را شیر داده، به انسان محرم نمیـ  2511مسأله 
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سطه تواند با دو خواهر، اگرچه رضاعی باشند یعنی به وا انسان نمیـ  2511مسأله 
شیر خوردن، خواهر یکدیگر شده باشند، ازدواج کند، و چنانچه دو زن را عقد کند و بعد 

اند، در صورتی که عقد آنان در یک وقت بوده، هر دو عقد باطل است،  بفهمد خواهر بوده
 باشد. و اگر در یک وقت نبوده، عقد اّولی صحیح، و عقد دومی باطل می

شود شیر دهد،  ر خود کسانی را که بعدًا گفته میاگر زن از شیر شوهـ  2512مسأله 
 شود. شوهرش بر او حرام نمی

 برادر و خواهر خود.اّول: 
 عمو و عمه، و دائی و خاله خود، و اولد آنها.دّوم: 

های خود، اگرچه در مورد نوه دختری موجب حرام شدن دخترش، بر شوهر  نوهسّوم: 
 شود. خود می

 اده خود.برادرزاده یا خواهرزچهارم: 
 برادر یا خواهر شوهر.پنجم: 
 خواهرزاده یا برادرزاده شوهر.ششم: 
 عمو و عمه و دائی و خاله شوهر. هفتم:

 نوه شوهر از زن دیگر. هشتم:
اگر کسی دخترعمه، یا دخترخاله انسان را شیر دهد، به او محرم ـ  2513مسأله 

 شود. نمی
آن دو زن فرزند عموی زن دیگر را  مردی که دو زن دارد، اگر یکی ازـ  2514مسأله 

 شود. شیر دهد، زنی که فرزند عموی او شیر خورده، به شوهر خود حرام نمی
 

 آداب شیر دادن

شیر دادن بچه ابتداًء حّق مادر اوست، و پدر حق ندارد به دیگری ـ  2515مسأله 
نی است یا مزد ای پیدا کند که مّجا واگذار کند، مگر اینکه مادر مزد بخواهد و پدر، دایه

تواند به دایه بسپارد، و پس از آن اگر مادر  گیرد، که در این صورت پدر می کمتر می
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 نپذیرفت و خواست خود شیر بدهد، حّق مطالبه مزد ندارد.
گیرند، مسلمان عاقل، و  ای که برای طفل می مستحب است دایهـ  2516مسأله 

ای  قی باشد، و سزاوار نیست دایهدارای صفات پسندیده از نظر جسمی و روانی و اخال
ای بگیرند  رو باشد. و مکروه است دایه سال، یا زشت عقل، یا بزرگ بگیرند که کافر، یا کم

 ای است که از زنا به دنیا آمده است. که زنازاده است، یا شیرش از بچه
 

 مسائل متفرقه شیر دادن

ای جلوگیری شود، زیرا  ها به هر بچه بهتر آن است از شیر دادن زنـ  2517مسأله 
اند، و بعدًا دو نفر محرم با یکدیگر  ممکن است فراموش شود که به چه کسانی شیر داده

 ازدواج نمایند.
مستحب است بچه را بیست و یک ماه تمام شیر بدهند، و شایسته ـ  2518مسأله 

 نیست که بیش از دو سال شیر بدهند.
بچه کسی دیگر، حّق شوهر از بین برود، اگر به واسطه شیر دادن به ـ  2519مسأله 

 تواند بدون اجازه او شیر دهد. زن نمی
اگر شوهِر زنی دختر شیرخواری را برای خود عقد کرده باشد، ـ  2511مسأله 

ـ آن زن بر او حرام  بنا بر احتیاط واجب چنانچه زن، آن دختر شیرخوار را شیر دهد، ـ
ق دهد، و هرگز با او ازدواج نکند، و اگر شیر شود، و احتیاطًا باید او را طال ابدی می

شود، و اگر شیر از شوهر  مربوط به خود او باشد، دختر شیرخوار نیز بر او حرام ابدی می
 شود. ـ عقد او باطل می بنا بر احتیاط سابق باشد، ـ
اند که  اگر کسی بخواهد زن برادرش به او محرم شود، بعضی فرمودهـ  2511مسأله 

شیرخواری را مثاًل دو روزه برای خود صیغه کند، و در آن دو روز با شرایطی که  باید دختر
( گفته شد، زن برادرش آن دختر را شیر دهد تا مادر زنش شود، ولی این 23۴2در مسأله )

حکم در صورتی که زن برادر از شیر مربوط به آن برادر به آن دختر شیر دهد محل اشکال 
 است.
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د پیش از آنکه زنی را برای خود عقد کند بگوید به واسطه شیر اگر مرـ  2512مسأله 
خوردن، آن زن بر او حرام شده، مثاًل بگوید شیر مادر او را خورده، چنانچه تصدیق او 

تواند با آن زن ازدواج کند، و اگر بعد از عقد بگوید و خود زن هم حرف  ممکن باشد، نمی
مرد با او نزدیکی نکرده باشد، یا نزدیکی کرده او را قبول نماید، عقد باطل است، پس اگر 

باشد، ولی در وقت نزدیکی کردن زن بداند بر آن مرد حرام است، مهر ندارد، و اگر بعد از 
هایی که مثل او  اندازه مهر زن نزدیکی بفهمد که بر آن مرد حرام بوده، مرد باید مهر او را به

 هستند بدهد.
بگوید به واسطه شیر خوردن بر مردی حرام  اگر زن پیش از عقدـ  2513مسأله 

تواند با آن مرد ازدواج کند، و اگر بعد از عقد  شده، چنانچه تصدیق او ممکن باشد، نمی
بگوید، مثل صورتی است که مرد بعد از عقد بگوید که زن بر او حرام است، و حکم آن 

 در مسأله پیش گفته شد.
 شود: است به دو چیز ثابت می شیر دادنی که علت محرم شدنـ  2514مسأله 

خبر دادن کسی و یا کسانی که انسان از گفته او، یا آنها، یقین، یا اطمینان پیدا اّول: 
 کند.

شهادت دو مرد عادل، ولی باید شرایط شیر دادن را هم بگویند، مثاًل بگویند ما دّوم: 
ده و چیزی هم در ایم که فالن بچه بیست و چهار ساعت از پستان فالن زن شیر خور دیده

( گفته شد شرح دهند. و اما 23۴2ها را که در مسأله ) بین نخورده، و همچنین سایر شرط
ثابت شدن شیر دادن به شهادت یک مرد و دو زن، یا چهار زن که عادل باشند، محل 

 اشکال است، پس باید احتیاط شود.
ه شیر اگر شک کنند به مقداری که علت محرم شدن است بچـ  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
دهد، باید بالغ، و عاقل باشد، ولی  مردی که زن خود را طالق میـ  2516مسأله 

مراعات احتیاط در مورد آن ترک نشود؛ و  اگر بچه ده ساله زن خود را طالق دهد باید
همچنین باید مرد با اختیار خود طالق دهد، و اگر او را مجبور کنند که زنش را طالق 
دهد، طالق باطل است، و نیز باید قصد طالق داشته باشد، پس اگر صیغه طالق را مثاًل 

 به شوخی، یا در حال مستی بگوید صحیح نیست.
در وقت طالق از خون حیض و نفاس پاک باشد، و زن باید ـ  2517مسأله 

شوهرش در آن پاکی با او نزدیکی نکرده باشد. و تفصیل این دو شرط در مسائل آینده 
 شود. گفته می

طالق دادن زن در حال حیض، یا نفاس در سه صورت صحیح ـ  2518مسأله 
 است:

 آنکه شوهرش بعد از ازدواج با او نزدیکی نکرده باشد.اّول: 
معلوم باشد آبستن است، و اگر معلوم نباشد و شوهر در حال حیض طالقش  م:دّو 

بدهد، بعد بفهمد آبستن بوده، آن طالق باطل است، هرچند بهتر است رعایت احتیاط 
 شود، گر چه با تجدید طالق باشد.

مرد به واسطه غائب بودن، یا هر سببی هرچند کتمان زن باشد نتواند بفهمد که  سّوم:
ـ  بنا بر احتیاط واجب خون حیض و نفاس پاک است یا نه، ولی در این صورت ـزن از 

 باید مرد صبر کند تا حداقل یک ماه از جدا شدنش از زن بگذرد، و بعد او را طالق دهد.
اگر زن را از خون حیض پاک بداند و طالقش دهد، بعد معلوم شود ـ  2519مسأله 

و باطل است مگر در فرض مذکور، و اگر او که موقع طالق در حال حیض بوده، طالق ا
 را در حیض بداند و طالقش دهد بعد معلوم شود پاک بوده، طالق او صحیح است.
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داند زنش در حال حیض یا نفاس است، اگر از او جدا  کسی که میـ  2521مسأله 
پیدا  شود، مثاًل مسافرت کند و بخواهد او را طالق دهد، باید تا مدتی که یقین یا اطمینان

کند که زن از آن حیض یا نفاس پاک شده صبر نماید، و بعدًا چنانچه بداند که او در 
تواند او را طالق دهد، و همچنین است اگر شک داشته باشد در  حالت پاکی است می

 ( گذشت مراعات کند.2318صورتی که آنچه را در کیفیت طالق غائب در مسأله )
خود جدا شده بخواهد زن خود را طالق دهد، اگر مردی که از زن ـ  2521مسأله 

چنانچه بتواند اطالع پیدا کند که زن او در حال حیض یا نفاس است یا نه، هرچند اطالع 
های دیگری باشد که در شرع معین شده، اگر او را  او از روی عادت حیض زن، یا نشانه

 او صحیح نیست.طالق دهد و بعدًا معلوم شود که در حال حیض یا نفاس بوده، طالق 
اگر با همسرش نزدیکی کند چه پاک باشد، و چه در حال حیض ـ  2522مسأله 

باشد و بخواهد طالقش دهد، باید صبر کند تا دوباره حیض ببیند و پاک شود، ولی زنی 
را که ُنه سالش تمام نشده، یا معلوم است که آبستن است، اگر بعد از نزدیکی طالق دهند 

( 2311نین است اگر یائسه باشد. )معنای یائسه در مسأله )اشکال ندارد، و همچ
 گذشت(.

اگر با زنی که از خون حیض و نفاس پاک است نزدیکی کند، و در ـ  2523مسأله 
همان پاکی طالقش دهد، چنانچه بعد معلوم شود که موقع طالق آبستن بوده، آن طالق 

 طالق باشد.باطل است، ولی رعایت احتیاط بهتر است هرچند با تجدید 
اگر با زنی که از خون حیض و نفاس پاک است نزدیکی کند، و ـ  2524مسأله 

سپس از او جدا شود، مثاًل مسافرت نماید، چنانچه بخواهد در سفر طالقش دهد و نتواند 
بیند و دوباره پاک  قدری که زن بعد از آن پاکی خون می از حالش اطالع پیدا کند، باید به

و احتیاط واجب آن است که آن مدت کمتر از یک ماه نباشد، و اگر با  شود، صبر کند. می
رعایت آنچه گفته شد طالق دهد، و سپس معلوم شود طالق در همان پاکی اّول واقع شده 

 است، اشکال ندارد.
اگر مرد بخواهد زن خود را که به واسطه اصل خلقت، یا مرضی، یا ـ  2525مسأله 
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های در سّن او حیض  بیند و زن هر سببی دیگر حیض نمی شیر دادن، یا مصرف دارو، یا
بینند، طالق دهد، باید از وقتی که با او نزدیکی کرده تا سه ماه از جماع با او  می

 خودداری نماید و سپس او را طالق دهد.
خوانده شود،  «طالق»طالق باید به صیغه عربی صحیح و به کلمه ـ  2526مسأله 

نوند، و اگر خود شوهر بخواهد صیغه طالق را بخواند و اسم زن و دو مرد عادل آن را بش
یعنی همسر من فاطمه رها است، و  «َزْوَجِتی فاِطَمُة طاِلق  »او مثاًل فاطمه باشد، بگوید: 

و در صورتی که ؛ «َزْوَجُة ُمَوکِلی فاِطَمُة طاِلق  »اگر دیگری را وکیل کند، آن وکیل بگوید: 
 «هِذِه طاِلق  »لزم نیست. و اگر حاضر باشد کافی است بگوید:  زن معین باشد، ذکر نام او

و او را مخاطب قرار دهد. و چنانچه مرد نتواند  «َاْنِت طاِلق»و به او اشاره کند، یا بگوید: 
طالق را به صیغه عربی بیاورد و نتواند وکیل بگیرد، به هر لفظی که مرادف صیغه عربی آن 

 د طالق دهد.توان است از هر لغتی باشد می
ازدواج موقت طالق ندارد، و رها شدن زن به این است که مدتش ـ  2527مسأله 

تمام شود، یا مرد مدت را به او ببخشد، مثاًل بگوید: مدت را به تو بخشیدم، و شاهد 
 گرفتن و پاک بودن زن از حیض لزم نیست.

 
 عّده طالق

مچنین زِن یائسه عّده ندارند، زنی که ُنه سالش تمام نشده است، و هـ  2528مسأله 
 توانند فورًا شوهر کنند. یعنی اگرچه شوهر با آنها نزدیکی کرده باشد، بعد از طالق می

زنی که ُنه سالش تمام شده است و یائسه نیست، و شوهرش با او ـ  2529مسأله 
ه بین نزدیکی کرده اگر طالقش دهد، بعد از طالق باید عّده نگهدارد، و عّده زنی که فاصل

دو حیض او کمتر از سه ماه است، آن است که بعد از آنکه شوهرش در پاکی طالقش 
قدری صبر کند که دوبار حیض ببیند و پاک شود، و همین که حیض سّوم را دید  داد، به

تواند شوهر کند، ولی اگر پیش از نزدیکی کردن با او طالقش  شود و می عّده او تمام می
تواند بعد از طالق فورًا شوهر کند، مگر آنکه منی شوهر داخل  می بدهد عّده ندارد، یعنی
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 فرج او شده باشد، که در این صورت باید عّده نگهدارد.

بینند،  هایی باشد که حیض می بیند اگر در سّن زن زنی که حیض نمیـ  2531مسأله 
هرش بیند، ولی فاصله بین دو حیض او سه ماه یا بیشتر است، چنانچه شو یا حیض می

 بعد از نزدیکی با او طالقش دهد، باید بعد از طالق تا سه ماه قمری عّده نگهدارد.
زنی که عّده او سه ماه است، اگر اّول ماه قمری طالقش بدهند، ـ  2531مسأله 

باید سه ماه تمام عّده نگهدارد، و اگر در بین ماه طالقش بدهند، باید باقی ماه را با دو ماه 
کسری ماه اّول را از ماه چهارم عّده نگهدارد تا سه ماه تمام شود، مثاًل اگر بعد از آن و نیز 

غروب روز بیستم ماه طالقش دهند و آن ماه سی روز باشد، پایان عّده او غروب روز 
روز باشد احتیاط واجب آن است که از ماه  2۴بیستم از ماه چهارم است؛ و اگر ماه اّول 

دارد، تا با مقداری که از ماه اّول عّده نگه داشته سی چهارم بیست و یک روز عّده نگه
 روز شود.

اش تا دنیا آمدن یا سقط شدن  اگر زن آبستن را طالق دهند، عّدهـ  2532مسأله 
اش تمام  بچه اوست، بنابراین اگر مثاًل یک ساعت بعد از طالق، بچه او به دنیا آید، عّده

د شرعی شوهر باشد، بنابراین اگر زن از زنا شود، ولی این در صورتی است که بچه فرزن می
اش تمام  آبستن شده باشد و شوهرش او را طالق دهد، عّده او به وضع حمل بچه

 شود. نمی
زنی که ُنه سالش تمام شده و یائسه نیست اگر ازدواج موقت کند، ـ  2533مسأله 

ت را به او چنانچه شوهرش با او نزدیکی نماید و مدت آن زن تمام شود، یا شوهر مد
بیند باید به مقدار دو حیض عّده نگهدارد  ببخشد، باید عّده نگهدارد، پس اگر حیض می

ـ کافی نیست، و اگر حیض  بنا بر احتیاط واجب بار حیض دیدن ـ و شوهر نکند، و یک
بیند چهل و پنج روز از شوهر کردن خودداری نماید، و در صورتی که آبستن باشد  نمی

آمدن یا سقط شدن بچه اوست، اگرچه احتیاط مستحب آن است که به  عّده او تا دنیا
 هرکدام از زائیدن یا چهل و پنج روز که بیشتر است، عّده نگهدارد.

ابتدای عّده طالق از موقعی است که خواندن صیغه طالق تمام ـ  2534مسأله 
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عّده بفهمد که  اند یا نداند، پس اگر بعد از تمام شدن شود، چه زن بداند طالقش داده می
 اند، لزم نیست دوباره عّده نگهدارد. او را طالق داده

 
 عّده زنی که شوهرش مرده

زنی که شوهرش مرده است، اگر آبستن نباشد باید تا چهار ماه ـ  2535مسأله 
قمری و ده روز عّده نگهدارد، یعنی: از شوهر کردن خودداری نماید، اگرچه صغیره یا 

کافره، یا مطّلقه رجعیه در حال عّده باشد، یا شوهرش با او نزدیکی یائسه، یا متعه، یا 
نکرده باشد، حتی اگر شوهر طفل یا دیوانه باشد. و اگر آبستن باشد، باید تا موقع زائیدن 

ای به دنیا آید، باید تا  عّده نگهدارد، ولی اگر پیش از گذشتن چهار ماه و ده روز، بچه
 گویند. می «عّده وفات»رش صبر کند، و این عّده را چهار ماه و ده روز از مرگ شوه

باشد حرام است لباسی که زینت است  زنی که در عّده وفات میـ  2536مسأله 
شود بر او حرام  بپوشد و سرمه بکشد، و همچنین کارهای دیگری که زینت حساب می

 باشد، ولی بیرون رفتن از خانه حرام نیست. می
کند که شوهرش مرده و بعد از تمام شدن عّده وفات اگر زن یقین ـ  2537مسأله 

شوهر کند، چنانچه معلوم شود او بعدًا مرده است، و عقد دّوم در زمان حیات شوهر اّول، 
ـ  و بنا بر احتیاط واجب یا عّده وفات واقعی او بوده است، باید از شوهر دّوم جدا شود، ـ

آبستن باشد تا مقدار زائیدن برای شوهر دو عّده نگهدارد، پس در صورتی که از شوهر دّوم 
ـ و بعد برای شوهر اّول عّده وفات  که مانند عده طالق است دّوم عّده وطی شبهه ـ

نگهدارد، یا عّده سابق را تکمیل نماید؛ و اگر آبستن نباشد اگر مرگ شوهر اّول قبل از 
وطی شبهه، و اگر  نزدیکی شوهر دّوم بوده است ابتداًء عّده وفات نگهدارد و سپس عّده

 نزدیکی قبل از وفات بوده است عّده آن مقدم است.
ابتدای عّده وفات در صورتی که شوهر زن غائب یا در حکم غائب ـ  2538مسأله 

باشد، از موقعی است که زن از مرگ شوهر مطلع شود، نه از زمان مرگ شوهر، ولی این 
باشد. محل اشکال است، و رعایت  حکم در زنی که به سن بلوغ نرسیده، و یا دیوانه می
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 احتیاط، واجب است.
شود مگر آنکه مورد  ام تمام شده، از او قبول می اگر زن بگوید عّدهـ  2539مسأله 

شود، مثاًل اگر ادعا  ـ قبول نمی بنا بر احتیاط واجب تهمت باشد، که در این صورت ـ
شود، مگر آنکه نزدیکانش از  مرتبه خون دیده ادعای او تصدیق نمی کند که در یک ماه سه

 چنین بوده است. زنان تصدیق کنند که عادت زنانه او این
 

 طالق بائن و طالق رجعی

طالق بائن آن است که بعد از طالق، مرد حق ندارد به همسر خود ـ  2541مسأله 
 رجوع کند، یعنی بدون عقد دوباره ازدواج را برقرار سازد، و آن بر شش قسم است:

 زنی که نه سالش تمام نشده باشد. طالق اّول:
 طالق زنی که یائسه باشد. دّوم:

 طالق زنی که شوهرش بعد از عقد با او نزدیکی نکرده باشد. سّوم:
 ( خواهد آمد.2333طالق سّوم که شرح آن در مسأله ) چهارم:
 طالق خلع و مبارات، و احکام آنها خواهد آمد. پنجم:
که نه حاضر است مخارج زندگانی او را طالق حاکم شرع، زن شخصی را  ششم:

 بدهد، و نه حاضر است او را طالق دهد.
و غیر اینها طالق رجعی است، به این معنی تا وقتی زن در عّده است، شوهرش 

 تواند به او رجوع نماید. می
ای که  کسی که زنش را طالق رجعی داده، حرام است او را از خانهـ  2541مسأله 

انه ساکن بوده است، بیرون کند، ولی در بعضی از موارد از جمله آن موقع طالق در آن خ
که زن زنا نماید، بیرون کردن او اشکال ندارد، و نیز حرام است زن برای کارهای غیر لزم 
بدون اذن شوهر از خانه بیرون رود، و بر مرد واجب است مخارج زندگی او را در دوران 

 عّده بدهد.
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 احکام رجوع کردن

 تواند به زن خود رجوع کند: در طالق رجعی، مرد به دو قسم میـ  2542 مسأله
 حرفی بزند که معنایش این باشد که دوباره ازدواج با او را برقرار نموده است.اّول: 
کاری کند و به آن کار قصد رجوع نماید، و با نزدیکی کردن رجوع محقق دّوم: 

بوسیدن و دست زدن با شهوت محل شود، اگرچه قصد رجوع نداشته باشد، و اما  می
 ـ اگر نخواهد رجوع کند باید، دوباره طالق بدهد. و بنا بر احتیاط واجب اشکال است، ـ

برای رجوع کردن لزم نیست مرد شاهد بگیرد، یا به زن خبر دهد، ـ  2543مسأله 
بلکه اگر بدون اینکه کسی بفهمد خودش رجوع کند، رجوعش صحیح است، ولی اگر 

ام و زن تصدیق نکند، لزم است مرد  تمامی عّده مرد بگوید که در عّده رجوع نموده بعد از
 ادعای خود را اثبات نماید.

مردی که زن خود را طالق رجعی داده، اگر مالی از او بگیرد و با او ـ  2544مسأله 
صلح کند که دیگر به او رجوع نکند، این مصالحه اگرچه صحیح است و واجب است که 

رود، و در صورتی که رجوع کند ازدواج  ننماید، ولی حّق رجوع او از بین نمی رجوع
 دوباره برقرار خواهد شد.

اگر زنی را دو بار طالق دهد و به او رجوع کند، یا دو بار او را طالق ـ  2545مسأله 
دهد و بعد از هر طالق عقدش کند، یا بعد از یک طالق رجوع و بعد از طالق دیگر عقد 

بعد از طالق سّوم آن زن بر او حرام است، ولی اگر بعد از طالق سّوم به دیگری کند، 
تواند آن زن را دوباره عقد  شود، یعنی می شوهر کند، با پنج شرط به شوهر اّول حالل می

 نماید:
آنکه عقد شوهر دّوم همیشگی باشد، و اگر ازدواج موقت کند، بعد از آنکه از او  اّول: 

 تواند او را عقد کند. ل نمیجدا شد شوهر اّو 
شوهر دّوم با او نزدیکی و دخول کند، و احتیاط واجب آن است که نزدیکی از  دّوم:

 فرج باشد نه از دبر.
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 شوهر دّوم طالقش دهد یا بمیرد. سّوم:
 عّده طالق، یا عّده وفات شوهر دّوم تمام شود. چهارم:
 کی بالغ باشد.بنا بر احتیاط واجب شوهر دّوم در زمان نزدیپنجم: 

 
 طالق خلع

طالق زنی را که به شوهرش مایل نیست و از او کراهت دارد و مهر ـ  2546مسأله 
گویند. در طالق خلع « طالق خلع»بخشد که طالقش دهد،  یا مال دیگر خود را به او می

معتبر است که کراهت زن از شوهرش به حدی باشد که او را به مراعات ننمودن حقوق 
 هدید نماید.زناشویی ت

اگر خود شوهر بخواهد صیغه طالق خلع را بخواند، چنانچه اسم ـ  2547مسأله 
و بنا بر  «َزْوَجِتی فاِطَمُة َخَلْعُتها َعلی ما َبَذَلْت »گوید:  زن مثاًل فاطمه باشد، پس از بذل می

 یعنی زنم فاطمه را در مقابل چیزی که بذل «َفِهی طاِلق  »احتیاط مستحب نیز بگوید: 
نموده طالق خلع دادم او رها است. و در صورتی که زن معین باشد، بردن نامش لزم 

 نیست، و همچنین در مبارات.
اگر زنی کسی را وکیل کند که مهر او را به شوهرش ببخشد، و ـ  2548مسأله 

شوهر همان کس را وکیل کند که زن را طالق دهد، چنانچه مثاًل اسم شوهر محّمد و اسم 
َعْن ُمَوکَلِتی فاِطَمَة َبَذْلُت »خواند:  طور می باشد، وکیل، صیغه طالق را این زن فاطمه

ٍد ِلیْخَلَعها َعَلیهِ  َزْوَجُة ُمَوکِلی َخَلْعُتها َعلی ما »گوید:  پس از آن می «َمْهَرها ِلُمَوکِلی ُمَحمَّ
گری را به شوهر او و اگر زنی کسی را وکیل کند که غیر از مهر چیز دی ،«َبَذَلْت َفِهی طاِلق  

آن چیز را بگوید، مثاًل اگر  «َمْهَرها»ببخشد که او را طالق دهد، وکیل باید بجای کلمه 
 .«َ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»د بدهد که او را طالق دهد، آن طالق را زن مالی را به مر
اگر شوهر بخواهد صیغه مبارات را بخواند، چنانچه مثاًل اسم زن ـ  2551مسأله 

ُت َزْوَجِتی فاِطَمَة َعلی ما َبَذَلْت »فاطمه باشد بگوید: 
ْ
ـ نیز  و بنا بر احتیاط لزم ـ «باَرأ

اطمه در مقابل بذل او، از هم جدا شدیم پس او رها یعنی من و زنم ف «َفِهی طاِلق  »بگوید: 
ُت َزْوَجَتُه فاِطَمَة »است. و اگر دیگری را وکیل کند، وکیل باید بگوید: 

ْ
َعْن ِقَبِل ُمَوکِلی باَرأ

ِبما » «َعلی ما َبَذَلْت »و در هر دو صورت اگر بجای کلمه  ،«َعلی ما َبَذَلْت َفِهی طاِلق  
 دارد.بگوید، اشکال ن «َبَذَلْت 

صیغه طالق خلع و مبارات در صورت امکان باید به عربی صحیح ـ  2551مسأله 
( 2321خوانده شود، و چنانچه ممکن نباشد حکم آن حکم طالق است که در مسأله )

گذشت، ولی اگر زن برای آنکه مال خود را به شوهر ببخشد مثاًل به فارسی بگوید: برای 
 اشکال ندارد.طالق، فالن مال را به تو بخشیدم، 

اگر زن در بین عّده طالق خلع یا مبارات، از بخشش خود برگردد، ـ  2552مسأله 
 تواند رجوع کند و بدون عقد دوباره ازدواج را برقرار سازد. شوهر می

گیرد، باید بیشتر از مهر  مالی را که شوهر برای طالق مبارات میـ  2553مسأله 
باید کمتر از مهر باشد، ولی در طالق خلع اگر بیشتر ـ  بنا بر احتیاط واجب نباشد بلکه ـ

 باشد، اشکال ندارد.
 

 احکام متفرقه طالق

اگر با زنی که همسرش نیست به گمان اینکه همسر خود اوست ـ  2554مسأله 
باشد، باید  نزدیکی کند، چه زن بداند که او شوهرش نیست، یا گمان کند شوهرش می

 عّده نگهدارد.
داند همسرش نیست زنا کند، و زن بداند که آن مرد  ر با زنی که میاگـ  2555مسأله 

باشد،  شوهر او نیست، لزم نیست عّده نگهدارد، ولی اگر گمان کند که شوهرش می
 احتیاط واجب آن است که عّده نگهدارد.
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اگر مرد زنی را گول بزند که رعایت حقوق زناشویی شوهرش را ـ  2556مسأله 
ود طالقش دهد و زِن آن مرد شود، آن طالق و عقد صحیح است، ولی نکند تا او وادار ش

 اند. هر دو معصیت بزرگی کرده
هرگاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط کند که در شرایط خاصی ـ  2557مسأله 

مثاًل اگر شوهر مسافرت طولنی نماید، یا مثاًل شش ماه به او خرجی ندهد، یا به زندان 
ند آن، اختیار طالق با او باشد، این شرط باطل است، ولی اگر طولنی محکوم شود و مان

چنین شرط کند، که از طرف شوهر وکیل باشد که در شرایط خاصی، یا بدون قید و شرط 
تواند بعدًا او را از وکالت عزل  بتواند 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  2558سأله م

آمده  «منهاج الصالحین»باید نزد مجتهد عادل برود، و در شرایط خاصی که در کتاب 
 تواند او را طالق دهد. است، می

توانند زن او را در صورتی که به  پدر و جّد پدری دیوانه دائمی، میـ  2559مسأله 
 اشد طالق بدهند.صالح او ب

اگر پدر یا جّد پدری برای طفل خود، زنی را متعه کند، اگرچه ـ  2561مسأله 
مقداری از زمان تکلیف بچه جزء مدت ازدواج موقت باشد، مثاًل برای پسر چهارده ساله 

تواند مدت آن زن را  خودش زنی را دو ساله متعه کند، چنانچه صالح بچه باشد می
 تواند طالق دهد. او را نمی ببخشد، ولی زن دائمی

اگر بر اساس حجت شرعی مرد دو نفر را عادل بداند و زن خود را ـ  2561مسأله 
پیش آنان طالق دهد، دیگری که در عدالت آنان شک دارد اگر احتمال بدهد که عدالت 

اش برای  تواند آن زن را بعد از تمام شدن عّده آنان نزد طالق دهنده ثابت بوده است، می
تواند آن زن را  ود یا دیگری عقد کند، ولی اگر یقین به عدم عدالت آنان داشته باشد نمیخ

 عقد کند.
زنی که طالق رجعی داده شده است، در حکم همسر شرعی است ـ  2562مسأله 
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اش تمام شود، پس باید از هرگونه استمتاعی که حّق شوهر است ممانعت  تا زمانی که عّده
ه مستحب است خود را برای او آرایش کند، و جایز نیست بدون نکند، و جایز است بلک

اش بر او واجب است اگر ناشزه نباشد، و کفن و فطره او نیز  اجازه او خارج شود، و نفقه
برد، و مرد  بر عهده شوهر است، و در صورت مرگ هرکدام، دیگری از او ارث می

 تواند در دوران عّده او با خواهرش، ازدواج کند. نمی



 
 
 

 احکام غصب
غصب آن است که انسان از روی ظلم، بر مال یا حّق کسی مسلط شود، و این چیزی 
است که به حکم عقل و قرآن و روایات حرام است، و از حضرت پیغمبر اکرم صلی الله 

آله وسلم روایت شده است، که هر کس یک وجب زمین از دیگری غصب کند، در   علیه و
 اندازند. طبقه آن مثل طوق به گردن او می تقیامت آن زمین را از هف

اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه، و پل و جاهای دیگری ـ  2563مسأله 
که برای عموم ساخته شده است استفاده کنند، حّق آنان را غصب نموده است، و اگر 

د و کسی در مسجد جایی را برای خود بگیرد چنانچه دیگری او را از آنجا بیرون کن
 نگذارد که از آنجا استفاده نماید، گناه کرده است.

اگر گرو دهنده، و گرو گیرنده، قرار بگذارند که چیزی را که گرو ـ  2564مسأله 
تواند آن  گذاشته شده بدست گرو گیرنده، یا بدست شخص سومی باشد، گرو دهنده نمی

 د باید فورًا برگرداند.چیز را پیش از آنکه طلب او را بدهد پس بگیرد، و چنانچه بگیر
اند، اگر دیگری غصب کند، هر  مالی را که نزد کسی گرو گذاشتهـ  2565مسأله 

توانند چیزی را که غصب کرده از او مطالبه نمایند،  یک از صاحب مال و گرو گیرنده می
 و چنانچه آن چیز را از او بگیرند، باز هم در گرو است.

صب کند، باید به صاحبش برگرداند، و اگر آن اگر انسان چیزی را غـ  2566مسأله 
( و 2341چیز از بین برود و قیمت داشته باشد، باید عوض آن را به شرحی که در مسأله )

 ( خواهد آمد به او بدهد.2344)
اگر از چیزی که غصب کرده منفعتی بدست آید، مثاًل از گوسفندی ـ  2567مسأله 

ای را  مال است، و نیز کسی که مثاًل خانه حبای پیدا شود، مال صا که غصب کرده بّره
 غصب کرده، اگرچه در آن ننشیند باید اجاره آن را بدهد.
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اگر از بچه یا دیوانه چیزی را که مال اوست غصب کند، باید آن را ـ  2568مسأله 
 به ولی او بدهد، و اگر از بین رفته باید عوض آن را بدهد.

یزی را غصب کنند، چنانچه هر دو بر تمام آن هرگاه دو نفر با هم چـ  2569مسأله 
چیز تسلط داشته باشند، هرکدام از آنان ضامن آن چیز است، اگرچه هر یک به تنهائی 

 توانسته آن را غصب نماید. نمی
اگر چیزی را که غصب کرده با چیز دیگری مخلوط کند، مثاًل ـ  2571مسأله 

نچه جدا کردن آنها ممکن است، گندمی را که غصب کرده با جو مخلوط نماید، چنا
 اگرچه زحمت داشته باشد، باید جدا کند و به صاحبش برگرداند.

ای را مانند گوشواره غصب کند  شده طالی ساخته اگر شخصی قطعهـ  2571مسأله 
کردن و پس از آن به صاحبش  و آن را آب نماید، باید آن را با تفاوت قیمتش پیش از آب

سازم،  نکه تفاوت قیمت را ندهد بگوید آن را مثل اّولش میبدهد، و چنانچه برای ای
تواند او را مجبور کند که آن را مثل  مالک مجبور نیست قبول نماید، و نیز مالک نمی

 اّولش بسازد.
طوری تغییر دهد که از اّولش بهتر  اگر چیزی را که غصب کرده بهـ  2572مسأله 

بسازد، چنانچه صاحب مال بگوید مال را  شود، مثاًل طالیی را که غصب کرده گوشواره
تواند برای زحمتی که کشیده مزد بگیرد، و  به همین صورت بده، باید به او بدهد و نمی

همچنین بدون اجازه مالک حق ندارد آن را به صورت اّولش درآورد، ولی اگر بدون اجازه 
فاوت قیمت میان دو او آن چیز را مثل اّولش یا به شکلی دیگر کند، معلوم نیست ضامن ت

 حالت باشد.
طوری تغییر دهد که از اّولش بهتر  اگر چیزی را که غصب کرده بهـ  2573مسأله 

شود، و صاحب مال بگوید باید آن را به صورت اّول درآوری، اگر برای او هدفی در این 
درخواست باشد واجب است غاصب آن را به صورت اّولش درآورد، و چنانچه قیمت آن 

سطه تغییر دادن از اّولش کمتر شود، باید تفاوت آن را به صاحبش بدهد، پس طالئی به وا
را که غصب کرده اگر گوشواره بسازد و صاحب آن بگوید باید به صورت اّولش درآوری، 
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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.

اگر در زمینی که غصب کرده زراعت کند، یا درخت بنشاند، زراعت  ـ 2574مسأله 
و درخت و میوه آن مال خود اوست، و چنانچه صاحب زمین راضی نباشد که زراعت و 
درخت در زمین او بماند، کسی که غصب کرده باید فورًا زراعت، یا درخت خود را اگرچه 

ا در مدتی که زراعت و درخت در آن ضرر نماید از زمین بکند، و نیز باید اجاره زمین ر
هایی را که در زمین پیدا شده، درست کند، مثاًل  بوده به صاحب زمین بدهد، و خرابی

ها را پر نماید، و اگر به واسطه اینها قیمت زمین از اّولش کمتر شود، باید  جای درخت
به او بفروشد یا تواند صاحب زمین را مجبور کند که زمین را  تفاوت آن را هم بدهد، و نمی

تواند او را مجبور کند که درخت یا زراعت را به او  اجاره بدهد، و نیز صاحب زمین نمی
 بفروشد.

اگر صاحب زمین راضی شود که زراعت و درخت در زمین او ـ  2575مسأله 
بماند، کسی که آن را غصب کرده، لزم نیست درخت و زراعت را بکند، ولی باید اجاره 

 ز وقتی که غصب کرده تا وقتی که صاحب زمین راضی شده بدهد.آن زمین را ا
اگر چیزی که غصب کرده از بین برود، در صورتی که قیمی باشد ـ  2576مسأله 

گویند: که مثل آن از  و قیمی به چیزی می مثل گاو و گوسفند باید قیمت آن را بدهد ـ
و چنانچه قیمت بازار  ـ جهت خصوصیاتی که در جلب تقاضا دخالت دارد فراوان نیست،

آن به واسطه اختالف عرضه و تقاضا فرق کرده باشد، باید قیمت وقتی را که تلف شده 
 بدهد.

اگر چیزی را که غصب کرده و از بین رفته مثلی باشد، مانند گندم و ـ  2577مسأله 
گویند: که مثل و  و مثلی به چیزی می جو باید مثل همان چیزی را که غصب کرده بدهد ـ

، ولی چیزی را  ـ مانند آن از جهت خصوصیاتی که در جلب تقاضا تأثیر دارد فراوان است
دهد باید خصوصیات نوعی آن که در جلب تقاضا تأثیر دارد، مانند چیزی باشد که  که می

تواند  آن را غصب کرده و از بین رفته است، مثاًل اگر از قسم اعالی برنج غصب کرده، نمی
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 د.تر بده از قسم پست
اگر چیزی را که قیمی است غصب نماید و از بین برود، اگر در ـ  2578مسأله 

مدتی که پیش او بوده صفتی پیدا کرده که قیمتش بال رفته است مثاًل چاق شده، سپس 
تلف شده است، اگر این چاقی در اثر رسیدگی بهتر غاصب نباشد، باید قیمت وقتی را که 

رسیدگی او باشد، لزم نیست این افزایش قیمت را  چاق بوده بدهد، ولی اگر در اثر
 بپردازد.

اگر چیزی را که غصب کرده، دیگری از او غصب نماید و از بین ـ  2579مسأله 
تواند عوض آن را از هر یک از آنان بگیرد، یا از هرکدام آنان مقداری  برود، صاحب مال می

تواند آنچه را داده  لی بگیرد، اّولی میاز عوض آن را مطالبه نماید، و چنانچه عوض را از اّو 
تواند آنچه را که داده است از اّولی  است از دومی بگیرد، ولی اگر از دومی بگیرد، او نمی

 مطالبه نماید.
های معامله در آن نباشد،  فروشند، یکی از شرط اگر چیزی را که میـ  2581مسأله 

ـ معامله  د، بدون وزن معامله نمایندمثاًل چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنن ـ
نظر از معامله راضی باشند که در مال  باطل است. و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع

اند مثل مال غصبی  یکدیگر تصرف کنند اشکال ندارد، وگرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته
ر دست دیگری تلف است، و باید آن را به دیگری برگردانند؛ و در صورتی که مال هر یک د
 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 
نگهدارد تا اگر پسندید بخرد، در صورتی که آن مال تلف شود، بنا بر مشهور باید عوض آن 

 را به صاحبش بدهد.



 
 
 

 کند حکام مالی که انسان آن را پیدا میا
ای  مال گم شده اگر حیوان نباشد، و انسان آن را پیدا کند و نشانهـ  2582مسأله 

نداشته باشد که به واسطه آن صاحبش معلوم شود، چه قیمت آن کمتر از یک درهم 
لی احتیاط تواند آن را برای خود بردارد، و دار( باشد چه نباشد، می نخود نقره سکه 12٫1)

مستحب آن است که آن را از طرف صاحبش به فقراء صدقه بدهد، و از این قبیل است 
پولی که عالمت ندارد، ولی اگر مقدار و خصوصیت زمان و مکان عالمتی برای پول باشد 

 باید آن را اعالن کند همچنان که در مسأله بعدی خواهد آمد.
تواند  ای دارد که به واسطه آن می نشانههرگاه چیزی را که پیدا کرده ـ  2583مسأله 

صاحبش را پیدا کند، اگرچه بداند صاحب آن کافری است که اموالش محترم است، در 
صورتی که قیمت آن چیز به مقدار یک درهم برسد، باید از روزی که آن را پیدا کرده تا 

باشد  یک سال در محل اجتماع مردم اعالن کند، و اگر قیمت آن از یک درهم کمتر
احتیاط واجب آن است که آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد، و هر وقت صاحبش پیدا 

 شد، چنانچه به صدقه دادن راضی نشود، عوض آن را به او بدهد.
تواند به کسی که اطمینان  اگر انسان خودش نخواهد اعالن کند، میـ  2584مسأله 

 دارد بگوید، که از طرف او اعالن نماید.
اگر تا یک سال اعالن کند و صاحب مال پیدا نشود، در صورتی که ـ  2585مسأله 

تواند آن را برای صاحبش نگهداری کند که  آن مال را در غیر حرم مکه پیدا کرده باشد می
هر وقت پیدا شد به او بدهد، و در این مدت استفاده از آن با حفظ عین آن اشکال ندارد، 

فقراء صدقه بدهد، و احتیاط واجب آن است که آن تواند آن را از طرف صاحبش به  و می
را برای خود برندارد، و اگر آن مال را در حرم پیدا کرده باشد احتیاط واجب آن است که 

 آن را به فقراء صدقه بدهد.
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اگر بعد از آنکه یک سال اعالن کرد و صاحب مال پیدا نشد، مال را ـ  2586مسأله 
رفت، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و  برای صاحبش نگهداری کرد و از بین

روی هم ننموده، ضامن نیست، ولی اگر از طرف صاحبش صدقه داده  تعّدی یعنی زیاده
باشد، صاحبش مخیر است بین آنکه به صدقه راضی شود، یا عوض مالش را مطالبه 

 کند، و ثواب صدقه برای تصّدق کننده باشد.
دا کرده، اگر عمدًا به دستوری که گفته شد اعالن کسی که مالی را پیـ  2587مسأله 

نکند، گذشته از اینکه معصیت کرده است، چنانچه احتمال دهد که اعالن مفید باشد باز 
 هم واجب است اعالن کند.

دار باشد و  اگر دیوانه، یا بچه نابالغ چیزی را پیدا کند که نشانهـ  2588مسأله 
بلکه واجب است که  تواند اعالن نماید ـ ّی او میقیمت آن به مقدار یک درهم برسد، ول

ـ و اگر یک سال اعالن کرد و  اعالن نماید اگر آن چیز را از بچه یا دیوانه گرفته باشد
 ( گفته شد عمل نماید.2383صاحب مال پیدا نشد باید به آنچه در مسأله )

صاحب مال  کند، از پیدا شدن اگر انسان در بین سالی که اعالن میـ  2589مسأله 
 ـ آن را صدقه بدهد. با اذن حاکم شرع بنا بر احتیاط واجب ناامید شود باید ـ

کند، مال از بین برود، چنانچه در  اگر در بین سالی که اعالن میـ  2591مسأله 
نگهداری آن کوتاهی کرده، یا در آن تصرف کرده است، عوض آن را برای صاحبش ضامن 

هد، و اگر کوتاهی نکرده و تصرف هم ننموده است، چیزی بر است و باید اعالن را ادامه د
 او واجب نیست.

رسد در جایی  اگر مالی را که نشانه دارد و قیمت آن به یک درهم میـ  2591مسأله 
شود، باید از روز اّول آن را  پیدا کند که معلوم است به واسطه اعالن، صاحب آن پیدا نمی

ـ صدقه بدهد، و  حاکم شرع بنا بر احتیاط واجببا اذن  از طرف صاحبش به فقراء ـ
 نباید صبر نماید تا سال تمام شود.

اگر چیزی را پیدا کند و به خیال اینکه مال خود اوست بردارد، بعد ـ  2592مسأله 
 بفهمد مال خودش نبوده، احکامی که در مسائل گذشته گفته شد بر آن جاری است.
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طوری اعالن کند که اگر صاحب آن  باید بهچیزی را که پیدا کرده ـ  2593مسأله 
بشنود احتمال دهد که آن چیز مال اوست، و این امر به حسب اختالف موارد فرق 

ام، ولی در بعضی  قدر کافی است که بگوید: چیزی پیدا کرده کند، مثاًل گاهی همین می
ام، و در بعضی  ای طال پیدا کرده موارد باید جنس آن را نیز تعیین کند مثاًل بگوید: قطعه

ام،  ای طال پیدا کرده موارد باید بعضی از خصوصیات را اضافه کند مثاًل بگوید: گوشواره
ولی در هر صورت باید تمام خصوصیات را نگوید تا متعین نشود، و باید در جایی اعالن 

 رسد. کند که احتمال بدهد خبر به صاحبش می
یگری بگوید مال من است و اگر کسی چیزی را پیدا کند و دـ  2594مسأله 

های آن را بگوید، در صورتی باید به او بدهد که اطمینان داشته باشد مال اوست، و  نشانه
 هایی را که بیشتر اوقات صاحب مال هم ملتفت آنها نیست بگوید. لزم نیست نشانه

اگر قیمت چیزی که پیدا کرده است به یک درهم برسد، چنانچه ـ  2595مسأله 
ند و در مسجد یا جای دیگری که محل اجتماع مردم است بگذارد و آن چیز از اعالن نک

 بین برود، یا دیگری آن را بردارد، کسی که آن را پیدا کرده ضامن است.
ماند، باید تا آخرین  هرگاه چیزی را پیدا کند که تا یک سال نمیـ  2596مسأله 

ـ آن  ی که در قیمتش دخالت دارندالبته با حفظ تمام خصوصیات ماند ـ زمانی که باقی می
را حفظ کند، و احتیاط واجب آن است که در طی این مدت او را اعالن کند، و چنانچه 

تواند بفروشد  تواند قیمت آن را معین کند و برای خود بردارد، و می صاحبش پیدا نشد می
حبش پیدا شد و پولش را نگهدارد، و در هر دو صورت باید اعالن را ادامه دهد، و اگر صا

قیمت آن را به او بدهد، و اگر تا یک سال صاحبش پیدا نشد باید به آنچه در مسأله 
 ( گفته شد عمل نماید.2383)

اگر چیزی را که پیدا کرده، موقع وضو گرفتن و نماز خواندن همراه ـ  2597مسأله 
ویل شود، حتی اگر نخواهد آن را به صاحبش تح او باشد، و ضو و نمازش باطل نمی

 دهد.
اگر کفش او را ببرند و کفش دیگری بجای آن بگذارند، چنانچه ـ  2598مسأله 
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بداند کفشی که مانده مال کسی است که کفش او را برده و راضی است که کفشش را 
تواند بجای کفش خودش بردارد، و همچنین است  عوض کفشی که برده است بردارد، می

ق و ظلم برده است، ولی در این فرض باید قیمت آن اگر بداند که کفش او را به طور ناح
المالک نسبت به زیادی قیمت جاری  از کفش خودش بیشتر نباشد، و اّل حکم مجهول

 المالک بر آن کفش جاری خواهد بود. است، و در غیر این دو صورت حکم مجهول
یعنی  المالک باشد ـ اگر مالی که در دست انسان است مجهولـ  2599مسأله 

ـ و گمشده بر آن مال صدق نکند، در صورتی که اطمینان داشته  احب آن معلوم نباشدص
داند  باشد، جایزاست به هر طوری که می باشد که مالک آن راضی به تصرف او در آن می

او راضی است در آن تصرف کند، وگرنه لزم است از صاحب آن تا زمانی که احتمال 
و پس از یأس از پیدا شدن صاحبش باید آن مال را به دهد، جستجو نماید،  یافتنش را می

فقیر صدقه بدهد، و احتیاط واجب آن است که با اجازه حاکم شرع باشد، و همچنین 
تواند با اجازه او قیمتش را صدقه بدهد، و اگر بعدًا صاحبش پیدا شود، چنانچه راضی  می

 را به او بدهد.ـ باید عوض آن  بنا بر احتیاط واجب به صدقه دادن نشود، ـ



 
 
 

 احکام سربریدن و شکار کردن حیوانات
گوشت چه وحشی باشد چه اهلی اگر آن را به دستوری  حیوان حاللـ  2611مسأله 

شود سر ببرند، پس از جان دادن، گوشت آن حالل و بدن آن پاک است،  که بعدًا گفته می
 ائل آینده خواهد آمد.و برای حالل شدن شتر و ماهی و ملخ راه دیگری است که در مس

گوشت وحشی مانند آهو و کبک و بز کوهی، و حیوان  حیوان حاللـ  2611مسأله 
گوشتی که اهلی بوده و بعدًا وحشی شده، مثل گاو و شتر اهلی که فرار کرده و  حالل

توان آن را گرفت، اگر به دستوری که بعدًا گفته  وحشی یا سرکش شده است که نمی
گوشت اهلی مانند  ار کنند، پاک و حالل است، ولی حیوان حاللشود آنها را شک می

گوشت وحشی که به واسطه تربیت کردن اهلی  گوسفند و مرغ خانگی، و حیوان حالل
 شود. شده است، با شکار کردن پاک و حالل نمی

گوشت وحشی در صورتی با شکار کردن پاک و حالل  حیوان حاللـ  2612مسأله 
تواند فرار کند و بچه  ر کند یا پرواز نماید، بنابراین بچه آهو که نمیشود که بتواند فرا می

اش  شود، و اگر آهو و بچه تواند پرواز نماید، با شکار کردن پاک و حالل نمی کبک که نمی
 اش حرام است. تواند فرار کند، با یک تیر شکار نماید، آهو حالل و بچه را که نمی

ه خون جهنده ندارد مانند ماهی، اگر به گوشتی ک حیوان حاللـ  2613مسأله 
 شود خورد. خودی خود بمیرد پاک است ولی گوشت آن را نمی

گوشتی که خون جهنده ندارد مانند مار و سوسمار، مرده  حیوان حرامـ  2614مسأله 
 آن پاک است، پس شکار یا سربریدن آن اثری ندارد.

ندارد زیرا پاک سربریدن و شکار کردن سگ و خوک اثری ـ  2615مسأله 
شوند، و خوردن گوشت آنها هم حرام است. و همچنین حیوانات کوچکی که در  نمی

خرما که با شکار یا  داخل زمین لنه داشته و خون جهنده دارند، مانند موش و موش
 شود. سربریدن، گوشت و پوست آنها پاک نمی
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ـ با  ته شدبجز آنچه در مسأله پیش گف گوشت ـ حیوانات حرامـ  2616مسأله 
شود، چه درنده باشند و  سربریدن، یا شکار کردن با اسلحه، گوشت و پوست آنها پاک می

اند(. ولی اگر  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

ای بیرون آید یا آن را بیرون آورند،  وان زنده، بچه مردهاگر از شکم حیـ  2617مسأله 
 خوردن گوشت آن حرام است.

 
 دستور سربریدن حیوانات

دستور سربریدن حیوان آن است که چهار مجری را به طور کامل ـ  2618مسأله 
 ببرند:
 مجرای نفس )حلقوم(.ـ  1
 مجرای خوردن )مری(.ـ  2
باشد. و بنا بر احتیاط واجب  ی و حلقوم میکه در دو طرف مر ضخیمدو رگ ـ  4و  3

شکافتن آنها یا بریدن حلقوم به تنهائی کافی نیست. و بریدن این چهار چیز واقع 
 شوند، ببرند. ای که حلقوم و مری از آنها جدا می شود مگر اینکه از زیر مهره نمی

ن بمیرد اگر بعضی از این چهار مجری را ببرند و صبر کنند تا حیواـ  2619مسأله 
کند، اما در صورتی که آنها را پیش از جان دادن حیوان  بعد بقیه را ببرند، کفایت نمی

 .پشت سر هم نباشدهرچند بریدن آنها  آن حیوان پاک و حالل است ببرند،
طوری بکند که از این چهار مجری  اگر گرگ گلوی گوسفند را بهـ  2611مسأله 

و همچنین است اگر از حلقوم چیزی نماند، بلکه  شود، چیزی نماند، آن گوسفند حرام می
اگر مقداری از گردن را بکند، و این چهار مجری آویزان به سر، یا متصل به بدن باقی 

شود، ولی اگر جای دیگر بدن را  ـ حرام می بنا بر احتیاط واجب بمانند، آن گوسفند ـ
شود سر آن را ببرند،  یبکند، در صورتی که گوسفند زنده باشد و به دستوری که گفته م

 باشد، و این حکم اختصاص به گرگ و گوسفند ندارد. حالل و پاک می
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 شرایط سربریدن

 سربریدن حیوان چند شرط دارد:ـ  2611مسأله 
برد چه مرد باشد چه زن باید مسلمان باشد، و بچه  کسی که سر حیوان را میاّول: 

تواند سر حیوان را ببرد. و  ـ می بفهمدیعنی: خوب و بد را  مسلمان هم اگر ممیز باشد ـ
هایی است که در حکم کّفارند، مانند نواصب،  اما کسی که از کّفار غیر کتابی، یا از فرقه
شود، بلکه کافر کتابی نیز اگر سر حیوان را ببرد  اگر سر حیوان را ببرد آن حیوان حالل نمی

 شود. ن حیوان حالل نمیـ آ بنا بر احتیاط واجب هم بگوید، ـ« بسم الله»هرچند 
سر حیوان را در صورت امکان با چیزی ببرند که از آهن باشد، و بریدن با دّوم: 

ـ کافی نیست. ولی چنانچه آهن پیدا نشود با چیز  بنا بر احتیاط واجب چاقوی استیل ـ
شود سر آن را برید،  تیزی که چهار مجرای آن را جدا کند، مانند شیشه و سنگ نیز می

 ضرورتی مقتضی سربریدنش نباشد.هرچند 
در موقع سربریدن، حیوان رو به قبله باشد، پس اگر نشسته یا ایستاده باشد رو سّوم: 

به قبله بودن آن همانند رو به قبله بودن انسان در نماز است، و اگر حیوان برطرف راست 
نیست پاها و  یا چپ خوابیده باشد باید محل بریدن و شکم حیوان رو به قبله باشد و لزم

داند باید رو به قبله سر ببرد اگر  ها و صورت آن رو به قبله باشد. و کسی که می دست
شود، ولی اگر فراموش کند، یا مسأله را  عمدًا حیوان را رو به قبله نکند، حیوان حرام می

ند نداند، یا قبله را اشتباه کند، اشکال ندارد، و اگر نداند قبله کدام طرف است، یا نتوا
هرچند با کمک دیگری حیوان را رو به قبله کند، در صورتی که حیوان چموش باشد، یا 

ای افتاده باشد و ناچار باشد آن را ذبح کند، به هر طرف ذبح کند اشکال  در چاه، یا چاله
ندارد. و همچنین اگر بترسد معّطلی برای رو به قبله کردن آن موجب مرگش شود. و ذبح 

نیست باید رو به قبله ذبح شود، صحیح است هرچند رو به قبله  مسلمانی که معتقد
 برد نیز رو به قبله باشد. نکشد. و احتیاط مستحب آن است که کسی که حیوان را سر می

هنگام سربریدن یا پیش از آن در زمان متصل به آن به نیت سربریدن، خود چهارم: 
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بسم »قدر که بگوید:  یست، و همینذابح نام خدا را ببرد، و نام بردن غیر ذابح کافی ن
نیز کافی است گر چه « الله»کافی است، بلکه اگر تنها بگوید: « الله اکبر»یا « الله

خالف احتیاط است. و اگر بدون قصد سربریدن نام خدا را ببرد، یا از روی جهل به 
خدا را نبرد شود، ولی اگر از روی فراموشی نام  مسأله نام خدا را نبرد، آن حیوان حالل نمی

 اشکال ندارد.
حیوان بعد از سربریدن حرکتی بکند، اگرچه مثاًل چشم، یا دم خود را حرکت پنجم: 

بودن آن حیوان در  دهد، یا پای خود را به زمین زند، و این در صورتی لزم است که زنده
 حال ذبح مشکوک باشد وگرنه لزم نیست.

هایش  رون آید، پس اگر خون در رگاندازه معمول خون بی از بدن حیوان بهششم: 
بسته شود و بیرون نیاید و یا آنکه خون بیرون آمده نسبت به نوع آن حیوان کم باشد، آن 

شود، ولی اگر کم بودن خون از این جهت باشد که حیوان پیش از  حیوان حالل نمی
 سربریدن خونریزی کرده است اشکال ندارد.

ح باشد، پس اگر چاقو از دست کسی بیفتد و آنکه بریده شدن گلو به قصد ذبهفتم: 
گلوی حیوان را ناخواسته ببرد، یا ذابح خواب یا مست یا بیهوش یا کودک یا دیوانه غیر 
ممیز باشد، یا برای مقصود دیگری چاقو را بر گلوی حیوان بکشد و اتفاقًا بریده شود، 

 شود. حالل نمی
ان را پیش از بیرون آمدن روح از بنا بر احتیاط واجب نباید سر حیوـ  2612مسأله 

ـ ولی اگر از روی  شود هرچند این کار موجب حرام شدن حیوان نمی بدنش جدا کنند ـ
بنا بر  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  خاع همان مغز حرام است که مانند ریسمانی سفید رنگ در میان مهرهبدنش. و ن

 کمر از گردن تا دم حیوان ادامه دارد.
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 دستور کشتن شتر

شتر را برای حالل و پاک بودن بجای سربریدن باید نحر کنند، و ـ  2613مسأله 
دیگری را دستور آن چنین است که با رعایت شرایط سربریدن که گفته شد، کارد یا چیز 

اش فروکنند. و بهتر آن است که شتر  که از آهن و برنده باشد، در گودی بین گردن و سینه
 هنگام نحر ایستاده باشد.

اگر بجای نحر، سر شتر را ببرند، یا گوسفند و گاو، و مانند اینها را ـ  2614مسأله 
را ذبح کنند و  مثل شتر نحر کنند، گوشت آنها حرام و بدن آنها نجس است، ولی اگر شتر

پیش از مردن آن را نحر نمایند، گوشت آن حالل و بدن آن پاک است، و نیز اگر گاو، یا 
کنند و پیش از مردن سر آنها را ببرند، حالل و پاک  مانند اینها را نحرو گوسفند 

 باشند. می
اگر حیوانی سرکش شود و نتوانند آن را به دستوری که در شرع معین ـ  2615مسأله 

ه بکشند، یا مثاًل در چاه بیفتد و احتمال بدهند که در آنجا بمیرد و کشتن آن به دستور شد
گذشته ممکن نباشد، هر جای بدنش را که زخم بزنند و در اثر زخم جان بدهد، حالل 

های دیگری را که برای  شود، و رو به قبله بودن آن لزم نیست، ولی باید شرط می
 را باشد.سربریدن حیوانات گفته شد دا

 
 ی که موقع سربریدن حیوانات مستحب استیچیزها

فقهاء رضوان الله علیهم چند چیز را در سربریدن حیوانات ـ  2616مسأله 
 اند. مستحب شمرده

موقع سربریدن گوسفند، دو دست و یک پای آن را ببندند و پای دیگرش را رها اّول: 
بندند و دم آن را رها کنند. و موقع کنند. و موقع سربریدن گاو، چهار دست و پایش را ب

یر بغل به یکدیگر ببندند و  کشتن شتر اگر نشسته باشد دو دست آن را از پائین 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.
 حیوان، آب جلوی آن بگذارند. پیش از کشتندّوم: 

کاری کنند که حیوان کمتر اذیت شود، مثاًل کارد را خوب تیز کنند، و باعجله سّوم: 
 سر حیوان را ببرند.

 
 ی که در کشتن حیوانات مکروه استیچیزها

در بعضی روایات چند چیز در کشتن حیوانات مکروه شمرده شده ـ  2617مسأله 
 است:
 روح، پوست حیوان را بکنند. پیش از بیرون آمدنـ  1
 در جایی حیوان را بکشند که حیوان دیگر که از جنس اوست آن را ببیند.ـ  2
در شب ذبح کنند یا پیش از ظهر روز جمعه، ولی در صورت احتیاج کراهت ـ  3

 ندارد.
 خود انسان چهارپایی را که پرورش داده است بکشد.ـ  4

 
 احکام شکار کردن با اسلحه

گوشت وحشی را با اسلحه شکار کنند و بمیرد، با  اگر حیوان حاللـ  2618مسأله 
 پنج شرط، حالل و بدنش پاک است:

آنکه اسلحه شکار مثل کارد و شمشیر برنده باشد، یا مثل نیزه و تیر باشد که اّول: 
کند، و در قسم دّوم اگر سالح سرنیزه نداشته باشد، شرط حالل  بدن حیوان را پاره می

است که بدن حیوان را مجروح و پاره کند، و اگر سرنیزه داشته باشد کافی است شدن این 
وسیله دام یا چوب، و سنگ و مانند اینها  که آن را بکشد هرچند مجروح نسازد، و اگر به

شود، و خوردن آن هم حرام است. و همچنین  حیوانی را شکار کنند و بمیرد پاک نمی
های بزرگ یا  با چیز تیزی که سالح نیست مانند سوزنـ اگر  بنا بر احتیاط واجب است ـ

چنگال، یا سیخ و مانند آن حیوان را شکار کنند، و اگر حیوانی را با تفنگ شکار کنند 
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چنانچه گلوله آن در بدن حیوان فرو رود و آن را پاره کند، پاک و حالل است، چه گلوله 
جنس آهن باشد، ولی اگر گلوله در تیز و مخروطی باشد چه نباشد، و لزم نیست گلوله از 

بدن حیوان فرو نرود بلکه آن را به سبب فشار بکشد، یا به واسطه حرارتش بدن حیوان را 
 حیوان بمیرد، پاک و حالل بودنش اشکال دارد.و بسوزاند، 
کند باید مسلمان باشد یا بچه مسلمان باشد که خوب و بد را  کسی که شکار میدّوم: 

ـ حیوانی را  مانند نواصب ر غیر کتابی، یا کسی که در حکم کافر است ـبفهمد، و اگر کاف
شکار نماید، آن شکار حالل نیست، بلکه کافر کتابی هم اگر حیوانی را شکار کند و نام 

 شود. ـ حالل نمی بنا بر احتیاط واجب خدا را هم ببرد، آن حیوان ـ
و  بگیرد هر مثاًل جایی را نشاناسلحه را برای شکار کردن حیوان بکار برد، و اگسّوم: 

اتفاقًا حیوانی را بکشد، آن حیوان پاک نیست، و خوردن آن هم حرام است، ولی اگر به 
 .کند و بجای آن دیگری را بکشد، حالل است یراندازیحیوان بخصوصی تشکار قصد 

در وقت بکار بردن اسلحه، نام خدا را ببرد و چنانچه پیش از خوردن به هدف چهارم: 
شود، ولی اگر  ام خدا را ببرد نیز کافی است، و اگر عمدًا نام خدا را نبرد شکار حالل نمین

 فراموش کند اشکال ندارد.
اندازه سربریدن  وقتی صیاد به حیوان برسد که مرده باشد، یا اگر زنده است بهپنجم: 

ا بمیرد، حرام اندازه سربریدن وقت باشد و سر حیوان را نبرد ت آن وقت نباشد، و چنانچه به
 است.

اگر دو نفر حیوانی را شکار کنند، و یکی از آنان شرایط گذشته را ـ  2619مسأله 
رعایت کند، ولی دیگری رعایت نکند، مثاًل یکی از آن دو نام خدا را ببرد، و دیگری عمدًا 

 نام خدا را نبرد، آن حیوان حالل نیست.
زدند مثاًل در آب بیفتد، و انسان بداند اگر بعد از آنکه حیوانی را تیر ـ  2621مسأله 

ـ جان داده است، حالل نیست، بلکه اگر  تیر و افتادن در آب که حیوان به واسطه هر دو ـ
 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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شود، ولی گذشته از اینکه گناه کرده، باید اجرت اسلحه یا  ل است و مال خود او میحال
 سگ را به صاحبش بدهد.

اگر با وسیله شکار چون شمشیر بعضی از اعضای بدن حیوان مانند ـ  2622مسأله 
باشد، ولی چنانچه آن حیوان را با مراعات  دست و پا را از او جدا کنند، آن عضو حرام می

شود؛ و اما اگر  ( سر ببرند، باقیمانده بدن او حالل می2118گذشته در مسأله ) شرایط
ـ بدن حیوان را دو قسمت کند، و سر و گردن در یک  با شرایط گذشته وسیله شکار ـ

قسمت بماند، و انسان وقتی برسد که حیوان جان داده باشد، هر دو قسمت حالل است. 
اندازه  اندازه سربریدن وقت نباشد، اما اگر به لی بهو همچنین است اگر حیوان زنده باشد و

سربریدن وقت باشد و ممکن باشد که مقداری زنده بماند، قسمتی که سر و گردن ندارد، 
حرام، و قسمتی که سر و گردن دارد، اگر سر آن را به دستوری که قباًل گذشت ببرند، 

 باشد. حالل، وگرنه آن هم حرام می
چوب یا سنگ، یا چیز دیگری که شکار کردن با آن صحیح اگر با ـ  2623مسأله 

نیست حیوانی را دو قسمت کنند، قسمتی که سر و گردن ندارد حرام است، و قسمتی که 
سر و گردن دارد، اگر زنده باشد و ممکن باشد که مقداری زنده بماند و سر آن را به 

 باشد. می دستوری که قباًل گذشت ببرند، حالل، وگرنه آن قسمت هم حرام
ای از آن بیرون  اگر حیوانی را شکار کنند، یا سر ببرند و بچه زندهـ  2624مسأله 

 باشد. آید، چنانچه آن بچه را به دستوری که قباًل گذشت سر ببرند، حالل، وگرنه حرام می
ای از شکمش  اگر حیوانی را شکار کنند، یا سر ببرند و بچه مردهـ  2625مسأله 

صورتی که مردن بچه پیش از کشتن آن حیوان نباشد، و همچنین به سبب بیرون آورند، در 
دیر بیرون آوردنش از شکم آن حیوان نمرده باشد، چنانچه خلقت آن بچه کامل باشد و مو 

 یا پشم در بدنش روییده باشد، پاک و حالل است.
 

 شکار کردن با سگ شکاری

را شکار کند، پاک  گوشتی اگر سگ شکاری، حیوان وحشی حاللـ  2626مسأله 
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 بودن و حالل بودن آن حیوان شش شرط دارد:
طوری تربیت شده باشد که هر وقت آن را برای گرفتن شکار بفرستند  سگ بهاّول: 

برود، و هر وقت از رفتن جلوگیری کنند بایستد، ولی اگر پس از نزدیک شدن به شکار و 
عادتش این باشد که پیش از رسیدن  دیدن آن نتوان از او جلوگیری کرد، ضرر ندارد، و اگر

خورد، ضرر ندارد، و همچنین اگر عادت به خوردن خون شکار  صاحبش از شکار می
ـ شرط است که عادتش چنین  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.
ش آن را بفرستد، و اگر از پیش خود دنبال شکار رود و حیوانی را شکار صاحبدّوم: 

کند، خوردن آن حیوان حرام است، بلکه اگر از پیش خود دنبال شکار رود و بعدًا 
بزند که زودتر آن را به شکار برساند، اگرچه به واسطه صدای صاحبش  صداصاحبش 

 آن شکار خودداری نماید.ـ باید از خوردن  بنا بر احتیاط واجب شتاب کند ـ
فرستد باید مسلمان باشد، به تفصیلی که در شرایط شکار  کسی که سگ را میسّوم: 

 با اسلحه گذشت.
شکارچی وقت فرستادن سگ، یا پیش از رسیدنش به حیوان، نام خدا را چهارم: 

 ببرد، و اگر عمدًا نام خدا را نبرد، آن شکار حرام است، ولی اگر فراموش کند اشکال
 ندارد.

شکار به واسطه زخمی که از دندان سگ پیدا کرده است بمیرد، پس اگر سگ پنجم: 
 شکار را خفه کند یا شکار از دویدن یا ترس بمیرد، حالل نیست.

کسی که سگ را فرستاده است، وقتی برسد که حیوان مرده باشد، یا اگر زنده ششم: 
جهت تأخیر غیر معمول در رسیدن به  ولی نه از اندازه سربریدن آن وقت نباشد ـ است به

اندازه سربریدن وقت باشد و سر حیوان را نبرد تا بمیرد،  ـ اما اگر وقتی برسد که به شکار
 حالل نیست.
کسی که سگ را فرستاده اگر وقتی برسد که بتواند سر حیوان را ـ  2627مسأله 

د وقت بگذرد و آن حیوان ببرد، چنانچه به واسطه تهیه مقدمات آن مانند بیرون آوردن کار
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بمیرد، حالل است، ولی اگر چیزی همراه او نباشد که با آن سر حیوان را ببرد و حیوان 
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
هم حیوانی را شکار کنند، چنانچه اگر چند سگ را بفرستد و با ـ  2628مسأله 

اند، شکار حالل است، و  ( گفته شد بوده2121هایی که در مسأله ) همه آنها دارای شرط
 ها نبوده، شکار حرام است. اگر یکی از آنها دارای آن شرط

اگر سگ را برای شکار حیوانی بفرستد و آن سگ حیوان دیگری را ـ  2629مسأله 
و پاک است، و نیز اگر آن حیوان را با حیوان دیگری شکار شکار کند، آن شکار حالل 

 باشد. کند، هر دوی آنها حالل و پاک می
اگر چند نفر با هم سگ را بفرستند و یکی از آنها عمدًا نام خدا را ـ  2631مسأله 

طوری که در  اند به هایی را که فرستاده نبرد، آن شکار حرام است، و نیز اگر یکی از سگ
 باشد. ( گفته شد تربیت شده نباشد، آن شکار حرام می2121مسأله )

یا حیوان دیگری غیر سگ شکاری، حیوانی را شکار کند،  ،اگر بازـ  2631مسأله 
آن شکار حالل نیست، ولی اگر وقتی برسند که حیوان زنده باشد و به دستوری که قباًل 

 گذشت سر آن را ببرند، حالل است.
 

 صید ماهی و ملخ

هرچند از جهت  ای که در اصل خلقتش فلس دار باشد ـ اگر ماهیـ  2632مسأله 
ـ زنده از آب بگیرند و بیرون آب جان دهد، پاک و  عارضی فلس از او جدا شده باشد

باشد،  خوردن آن حالل است. و چنانچه در آب بمیرد پاک است، ولی خوردن آن حرام می
در تور ماهیگیر در آب بمیرد که در این ای مانند زهر بمیرد، مگر اینکه  هرچند با وسیله

فلس را اگرچه زنده از آب بگیرند و بیرون آب  صورت خوردنش حالل است. و ماهی بی
 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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وسیله دیگر کسی  یرد، با دست یا بهرود و ماهی در خشکی بماند، چنانچه پیش از آنکه بم
 آن را بگیرد، بعد از جان دادن حالل است، و اگر قبل از گرفتن بمیرد، حرام است.

کند، لزم نیست مسلمان باشد و در  کسی که ماهی را صید میـ  2634مسأله 
ته موقع گرفتن آن نام خدا را ببرد، ولی مسلمان باید ببیند، یا از راه دیگری اطمینان داش

 باشد که او را زنده از آب گرفته، یا آنکه در تور او در آب مرده است.
اند یا مرده،  ای که معلوم نیست آن را زنده از آب گرفته ماهی مردهـ  2635مسأله 

کند که دلیل بر حالل بودن آن است  چنانچه در دست مسلمان باشد و در آن تصرفی می
گر در دست کافر باشد، اگرچه بگوید آن را زنده مانند فروختن یا خوردن، حالل است، و ا

باشد، مگر آنکه انسان اطمینان کند که او را زنده از آب گرفته یا آنکه در  ام، حرام می گرفته
 تور او در آب مرده است.

 خوردن ماهی زنده جایز است.ـ  2636مسأله 
ز جان دادن اگر ماهی زنده را بریان کنند، یا در بیرون آب پیش اـ  2637مسأله 

 بکشند، خوردنش جایز است.
اگر ماهی را بیرون آب دو قسمت کنند، و یک قسمت آن در حالی ـ  2638مسأله 

 که زنده است در آب بیفتد، خوردن قسمتی را که بیرون آب مانده جایز است.
وسیله دیگری زنده بگیرد، بعد از جان دادن  اگر ملخ را با دست یا بهـ  2639مسأله 

گیرد مسلمان باشد، و در موقع گرفتن نام  است، و لزم نیست کسی که آن را می آن حالل
ای در دست کافر باشد و معلوم نباشد که آن را زنده گرفته  خدا را ببرد، ولی اگر ملخ مرده

 ام حرام است. است یا نه، اگرچه بگوید زنده گرفته
اند پرواز کند، حرام تو خوردن ملخی که بال درنیاورده است و نمیـ  2641مسأله 

 است.



 
 
 

 ها ها و آشامیدنی احکام خوردنی
ای که مانند شاهین و عقاب، و باز و کرکس درنده و  هر پرندهـ  2641مسأله 

بنا بر  چنگال دار باشد، حرام است، و همچنین حرام است همه انواع کالغ، حتی زاغ ـ
کمتر از صاف نگهداشتن بالش  ای که هنگام پرواز بال زدنش ـ و هر پرنده احتیاط واجب

ای که بال زدنش بیش از صاف  باشد، و هر پرنده باشد، چنگال دار است و حرام می
گوشت به  گوشت را از حالل توان پرندگان حرام نگهداشتن اوست حالل است، بنابراین می

اگر  ای معلوم نباشد، مالحظه کیفیت پرواز آنها تمیز داد، ولی چنانچه کیفیت پرواز پرنده
کدام  دان و یا سنگدان و یا خارپشت پا داشته باشد حالل است، و اگر هیچ آن پرنده چینه

ـ چون  غیر از آنچه ذکر شد از اینها را نداشته باشد، حرام است. و اما پرندگان دیگر ـ
باشند، ولی کشتن  مرغ و کبوتر و گنجشک و حتی شترمرغ و طاووس، همه حالل می

وه است مانند هدهد و پرستو. و اما حیواناتی که پرواز دارند ولی پر بعضی از پرندگان مکر
باشند، و همچنین است زنبور و پّشه و دیگر حشرات پرنده  ندارند مانند خفاش حرام می

 بنا بر احتیاط واجب.
اگر چیزی را که روح دارد، از حیوان زنده جدا نمایند، مثاًل دنبه، یا ـ  2642مسأله 

 باشد. گوسفند زنده ببرند، نجس و حرام میمقداری گوشت از 
چهارده  گوشت، حرام است، و آن بعضی از اجزاء حیوانات حاللـ  2643مسأله 
غدد که « 1»دان.  بچه« 3»فرج. « 3»نری. « 4»فضله. « 2»خون. « 1»چیز است: 

 سرچیزی که در مغز « 8»گویند.  تخم که آن را دنبالن می« 4»گویند.  آن را دشول می
، که در میان تیره پشت است. )نخاع( مغز حرام« ۴»باشد.  اندازه نخود می ت و بهاس
« 12»دان.  زهره« 11»پی که در دو طرف تیره پشت است، بنا بر احتیاط واجب « 12»

حدقه چشم. اینها همه در غیر پرندگان و « 13»بول دان )مثانه(. « 14»سپرز )طحال(. 
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اشکال حرام  بی پرندگان . و اما خون و فضلهاست گوشت ماهی و ملخ از حیوانات حالل
است، ولی جز این دو اگر از آنچه گذشت چیزی از آنها باشد، حرام بودنش بنا بر احتیاط 

ـ حرام است خون و فضله ماهی، و  بنا بر احتیاط واجب ، و همچنین ـواجب است
 فضله ملخ، و جز این از آنها چیزی حرام نیست.

گوشت، حرام است، و همچنین بول  دن بول حیوانات حرامآشامیـ  2644مسأله 
ـ ولی خوردن بول شتر و گاو و  حتی شتر بنا بر احتیاط لزم گوشت ـ حیوانات حالل

 گوسفند اگر برای معالجه باشد اشکال ندارد.
بنا بر  خوردن ِگل حرام است، و همچنین است خاک و شن ــ  2645مسأله 
غستان و گل ارمنی و غیر آنها برای معالجه در صورت ـ و خوردن گل دا احتیاط لزم

ناچاری اشکال ندارد، و خوردن کمی از تربت حضرت سید الشهداء علیه السالم برای 
استشفاء به مقدار یک نخود متوسط جایز است، و اگر آن را از خود قبر مقدس یا اطراف 

ند بنا بر احتیاط واجب آن برندارند هرچند تربت امام حسین علیه السالم بر آن صدق ک
باید در مقداری از آب و مانند آن حل نمایند که مستهلک شود و بعدًا آن آب را بیاشامند، 
و همچنین این احتیاط را باید رعایت کرد در موردی که اطمینان نباشد که تربت از قبر 

 ای هم بر آن شهادت ندهد. مقدس آن حضرت است و بیّــنه
آب بینی و خلط سینه که در دهان آمده است، حرام  فرو بردنـ  2646مسأله 

آید، اشکال  نیست. و نیز فرو بردن غذائی که موقع خالل کردن، از لی دندان بیرون می
 ندارد.

شود، یا برای انسان ضرر مهمی  خوردن چیزی که موجب مرگ میـ  2647مسأله 
 دارد حرام است.

غ، مکروه است، و اگر کسی با خوردن گوشت اسب، و قاطر، و الـ  2648مسأله 
شود، و همچنین شیر آنها و نسل بعد از وطی آنها  آنها نزدیکی کند، گوشت آنها حرام می

شود، و باید آنها را از شهر بیرون  ـ و بول و سرگین آنها نجس می بنا بر احتیاط واجب، ـ
متش را به ببرند و در جای دیگر بفروشند، و بر واطی اگر صاحبش نباشد لزم است قی
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آید برای واطی است، و اگر با حیوانی  صاحبش بدهد، و پولی که از فروشش بدست می
که گوشتش معموًل مورد استفاده است، مانند گاو و گوسفند و شتر نزدیکی کند، بول و 

بنا بر  شود و خوردن گوشت آنها حرام است، و همچنین است ـ سرگین آنها نجس می
شیر آنها، و نسل بعد از وطی آنها، و باید آن حیوان را بکشند و ـ آشامیدن  احتیاط واجب

 بسوزانند، و کسی که با آن وطی کرده، اگر صاحبش نباشد پول آن را به صاحبش بدهد.
بزغاله اگر از خوک به مقداری که گوشت و استخوانش قّوت ـ  2649مسأله 

شود، و در  ز حرام میشود، و شیر آنها نی بگیرد، شیر بخورد، خود و نسلش حرام می
ـ باید استبراء شود  بنا بر احتیاط واجب صورتی که مقدار شیر خوردن، کمتر از آن باشد ـ

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 حالل ـ بره شیرخوار، و گوساله و بچه یاط واجباحت
خوار حرام است، و چنانچه استبراءش نمایند حالل  خوردن گوشت حیوان نجاست

 ( بیان شد.21۴شود، و کیفیت استبراء آن در مسأله ) می
ن تری آشامیدن شراب، حرام است، و در بعضی از اخبار از بزرگـ  2651مسأله 

گناهان شمرده شده است، از حضرت امام صادق علیه السالم روایت شده است که 
خورد عقل  و منشأ گناهان است، و کسی که شراب می ها یفرمودند: شراب، ریشه بد

شناسد و از هیچ گناهی باک ندارد، و  دهد، و در آن موقع خدا را نمی خود را از دست می
کند، و از  حّق خویشان نزدیک را رعایت نمیدارد، و  را نگه نمی کس چیاحترام ه

از آن بنوشد خدا و مالئکه و پیامبران  یا گرداند، و اگر جرعه نمی یهای آشکار رو زشتی
از او بیرون  یو مؤمنان او را لعنت کنند، و اگر تا حّد مستی بنوشد روح ایمان و خداشناس

 شود. چهل روز نماز او قبول نمیگیرد، و تا  خبیثی بجای آن قرار می پلیدرود، و روح  می
 .(است حیصح او نماز و بخواند را نمازش است واجب چند هر)

خورند، حرام است، و  ای که در آن شراب می چیز خوردن از سفرهـ  2651مسأله 
 ای بنا بر احتیاط واجب. همچنین نشستن بر سر چنین سفره
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که نزدیک است از  بر هر مسلمان واجب است مسلمان دیگری راـ  2652مسأله 
گرسنگی یا تشنگی بمیرد، آب و غذا داده و او را از مرگ نجات دهد اگر جان خودش در 
خطر نباشد، و همچنین اگر آن شخص مسلمان نباشد ولی انسانی است که قتل او جایز 

 نیست.
 

 آداب غذا خوردن

 چند چیز در غذا خوردن، مستحب شمرده شده است:ـ  2653مسأله 
 و دست را پیش از غذا بشوید.هر داّول: 
 بعد از غذا دست خود را بشوید و با دستمال خشک کند.دّوم: 

میزبان پیش از همه شروع به غذا خوردن کند، و بعد از همه دست بکشد، و سّوم: 
پیش از غذا اّول میزبان دست خود را بشوید، بعد کسی که طرف راست او نشسته و 

چپ او نشسته، و بعد از غذا اّول کسی که طرف  طور تا برسد به کسی که طرف همین
 طور تا به میزبان برسد. چپ میزبان نشسته دست خود را بشوید و همین

بگوید، و اگر سر یک سفره چند جور غذا باشد، در « بسم الله»در اّول غذا چهارم: 
 بگوید.« بسم الله»وقت خوردن هرکدام از آنها 

 با دست راست غذا بخورد.پنجم: 
 با سه انگشت یا بیشتر غذا بخورد و با دو انگشت نخورد.: ششم

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: 

 را حمد کند.بعد از غذا خداوند عالم یازدهم: 
 ها را بلیسد. انگشتدوازدهم: 
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بعد از غذا خالل نماید، ولی با چوب ریحان و شاخه انار و نی و برگ سیزدهم: 
 درخت خرما خالل نکند.

ریزد جمع کند و بخورد، ولی اگر در بیابان غذا  آنچه بیرون سفره میچهاردهم: 
 ت بگذارد.ریزد، برای پرندگان و حیوانا بخورد، مستحب است آنچه می

 در اّول روز و اّول شب غذا بخورد و در بین روز و در بین شب غذا نخورد.پانزدهم: 
 بعد از خوردن غذا به پشت بخوابد، و پای راست را روی چپ بیندازد.شانزدهم: 

 در اّول غذا و آخر آن نمک بخورد.هفدهم: 
 میوه را پیش از خوردن با آب بشوید.هجدهم: 

 
 خوردن مذموم است ی که در غذایچیزها

 چند چیز در غذا خوردن مذموم شمرده شده است:ـ  2654مسأله 
 در حال سیری غذا خوردن.اّول: 
پر خوردن. و در خبر است که خداوند عالم بیشتر از هر چیز از شکم پر متنفر دّوم: 

 است.
 نگاه کردن به صورت دیگران در موقع غذا خوردن.سّوم: 

 خوردن غذای داغ.چهارم: 
 آشامد. خورد یا می فوت کردن چیزی که مینجم: پ

 بعد از گذاشتن نان در سفره، منتظر چیز دیگر شدن.ششم: 
 پاره کردن نان با کارد.هفتم: 

 گذاشتن نان زیر ظرف غذا.هشتم: 
 طوری که چیزی در آن نماند. پاک کردن گوشتی که به استخوان چسبیده بهنهم: 
 شود. وست خورده میهایی که با پ پوست کندن میوهدهم: 

 دور انداختن میوه پیش از آنکه کاماًل آن را بخورد.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»آن ، و بعد از «بسم الله»پیش از آشامیدن آب سّوم: 
 به سه نفس آب را بیاشامد.چهارم: 
 از روی میل آب را بیاشامد.پنجم: 
عبدالله علیه السالم و اهل بیت ایشان را یاد  ابعد از آشامیدن آب، حضرت أبششم: 

 کند و قاتالن آن حضرت را لعنت نماید.
 

 ی که در آشامیدن مذموم استیچیزها

آب، و آشامیدن آن بعد از غذای چرب، و در شب به  زیاد آشامیدنـ  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
ه کار خیری را نذر آن است که انسان برای خدا بر خود واجب کند کـ  2657مسأله 

 بجا آورد، یا کاری را که نکردن آن بهتر است ترک نماید.
در نذر باید صیغه خوانده شود، و لزم نیست آن را به عربی بخواند، ـ  2658مسأله 

پس اگر بگوید چنانچه مریض من خوب شود برای خدا بر من است که ده تومان به فقیر 
بنا بر احتیاط  ی خدا نذر کردم چنین کنم، ـبدهم، نذر او صحیح است، و اگر بگوید برا

ـ باید عمل کند، ولی اگر نام خدا را نبرد و فقط بگوید نذر کردم، یا نام یکی از  واجب
اولیای خدا را ببرد نذر صحیح نیست. و نذر اگر صحیح بود و مکلف به نذر خود عمدًا 

ردن به نذر مانند کفاره عمل نکرد گناه کرده است، و باید کفاره بدهد، و کفاره وفا نک
 مخالفت قَسم است، که بعدًا خواهد آمد.

نذر کننده باید بالغ و عاقل باشد، و به اختیار و قصد خود نذر کند، ـ  2659مسأله 
اند، یا به واسطه عصبانی شدن بی قصد یا  بنابراین نذر کردن کسی که او را مجبور کرده

 اختیار نذر کرده، صحیح نیست. بی
کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف  شخص سفیه ــ  2661مسأله 

ـ اگر مثاًل نذر کند چیزی به فقیر بدهد صحیح نیست، و همچنین شخص مفّلس  کند می
اگر نذر کند که مثاًل چیزی از اموالی که از تصرف در آنها منع شده به فقیر بدهد، صحیح 

 نیست.
اجازه بعدی شوهر در آنچه با حّق  نذر زن بدون اذن قبلی، یاـ  2661مسأله 

استمتاع او منافات دارد، صحیح نیست، حتی اگر قبل از ازدواج نذر کرده باشد. و 
صحت نذر زن در اموالش بدون اجازه شوهر محل اشکال است، پس باید رعایت احتیاط 

 شود، مگر در حج و زکات و صدقه و احسان به پدر و مادر و صله ارحام.
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تواند نذر او را به هم  اگر زن با اجازه شوهر نذر کند، شوهرش نمیـ  2662مسأله 
 بزند، یا او را از عمل کردن به نذر جلوگیری نماید.

در نذر فرزند، اجازه پدر شرط نیست، ولی اگر پدر یا مادر از عملی ـ  2663مسأله 
فت اگر نهی آنها از روی شفقت باشد و مخال ـکه آن را نذر کرده است منعش کنند 

 شود. ـ نذرش باطل می موجب ایذاء آنها باشد
تواند نذر کند که انجام آن مقدور باشد، بنابراین  انسان کاری را میـ  2664مسأله 

تواند پیاده کربال برود، اگر نذر کند که پیاده برود، نذر او صحیح نیست،  کسی که مثاًل نمی
شود و چیزی بر او نیست  باطل می و اگر در وقت نذر مقدور باشد و بعدًا عاجز شود، نذر

بجز در موردی که نذر روزه کند که اگر از انجام آن عاجز شد احتیاط واجب آن است که 
کیلو به کسی بدهد که  1٫3گرم غذا به فقیری صدقه بدهد، یا « 432»یا بجای هر روز 

 بجای او آن روزه را بگیرد.
ی را انجام دهد، یا کار واجب، یا اگر نذر کند که کار حرام یا مکروهـ  2665مسأله 

 مستحبی را ترک کند، نذر او صحیح نیست.
اگر نذر کند که کار مباحی را انجام دهد یا ترک نماید، چنانچه بجا ـ  2666مسأله 

آوردن آن و ترکش شرعًا از هر جهت مساوی باشد، نذر او صحیح نیست، و اگر انجام آن 
قصد همان جهت نذر کند، مثاًل نذر کند غذائی را  از جهتی شرعًا بهتر باشد و انسان به

بخورد که برای عبادت قّوت بگیرد، نذر او صحیح است؛ و نیز اگر ترک آن از جهتی 
شرعًا بهتر باشد، و انسان برای همان جهت نذر کند که آن را ترک نماید، مثاًل برای اینکه 

کند آن را استعمال نکند، دود مضر و مانع انجام وظایف شرعی به نحو احسن است نذر 
باشد، ولی اگر بعدًا ترک استعمال دود برای او ضرر داشته باشد، نذر او  نذر او صحیح می

 شود. باطل می
اگر نذر کند نماز واجب خود را در جایی بخواند که به خودی خود ـ  2667مسأله 

، چنانچه نماز خواندن ثواب نماز در آنجا زیاد نیست، مثاًل نذر کند نماز را در اتاق بخواند
انسان حضور قلب  ،در آنجا از جهتی شرعًا بهتر باشد مثاًل به واسطه اینکه خلوت است
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 کند، اگر نذر او برای آن جهت باشد صحیح است. پیدا می
طور که نذر کرده بجا  اگر نذر کند عملی را انجام دهد، باید همانـ  2668مسأله 

ماه صدقه بدهد، یا روزه بگیرد، یا نماز اّول ماه بخواند،  آورد، پس اگر نذر کند که روز اّول
کند. و نیز اگر نذر کند که وقتی  چنانچه قبل از آن روز یا بعد از آن بجا آورد کفایت نمی

مریض او خوب شد صدقه بدهد، چنانچه پیش از آنکه خوب شود صدقه را بدهد کافی 
 نیست.

وقت و مقدار آن را معین نکند، چنانچه  اگر نذر کند روزه بگیرد ولیـ  2669مسأله 
یک روز روزه بگیرد کافی است، و اگر نذر کند نماز بخواند و مقدار و خصوصیات آن را 

کند، و اگر  معین نکند، اگر یک نماز دو رکعتی بخواند، یا نماز وتر را بخواند کفایت می
دهد که بگویند نذر کند صدقه بدهد و جنس و مقدار آن را معین نکند، اگر چیزی ب

صدقه داده، به نذر عمل کرده است، و اگر نذر کند کاری برای خدا بجا آورد، در صورتی 
 که یک نماز، یا یک روز روزه بگیرد، یا چیزی صدقه بدهد، نذر خود را انجام داده است.

اگر نذر کند روز معینی را روزه بگیرد، باید همان روز را روزه بگیرد، ـ  2671مسأله 
صورتی که عمدًا روزه نگیرد، باید گذشته از قضای آن روز، کفاره هم بدهد، ولی در  و در

تواند مسافرت کند و روزه را نگیرد، و چنانچه در سفر باشد لزم نیست  آن روز اختیارًا می
قصد اقامت کرده و روزه بگیرد، و در صورتی که از جهت سفر یا از جهت عذر دیگری 

 نگیرد، لزم است روزه را قضا کند ولی کفاره ندارد.مثل مرض، یا حیض روزه 
 اگر انسان از روی اختیار به نذر خود عمل نکند، باید کفاره بدهد.ـ  2671مسأله 
اگر نذر کند که تا وقت معینی عملی را ترک کند، بعد از گذشتن آن ـ  2672مسأله 

روی فراموشی، یا ناچاری تواند آن عمل را بجا آورد، و اگر پیش از گذشتن آن وقت از  می
انجام دهد، چیزی بر او واجب نیست، ولی باز هم لزم است که تا آن وقت آن عمل را 
بجا نیاورد، و چنانچه دوباره پیش از رسیدن آن وقت بدون عذر آن عمل را انجام دهد 

 باید کفاره بدهد.
ین نکرده کسی که نذر کرده عملی را ترک کند، و وقتی برای آن معـ  2673مسأله 
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است، اگر از روی فراموشی یا ناچاری یا غفلت یا اشتباه، آن عمل را انجام دهد، یا کسی 
او را مجبور کند، یا جاهل قاصر باشد، کفاره بر او واجب نیست ولی نذر باقی است، پس 

 اگر بعد از آن از روی اختیار آن را بجا آورد، باید کفاره بدهد.
ه در هر هفته روز معینی مثاًل روز جمعه را روزه اگر نذر کند کـ  2674مسأله 

ها عید فطر یا قربان باشد، یا در روز جمعه عذر دیگری  بگیرد، چنانچه یکی از جمعه
 مانند سفر یا حیض برای او پیدا شود، باید آن روز را روزه نگیرد و قضای آن را بجا آورد.

، چنانچه پیش از دادن اگر نذر کند که مقدار معینی صدقه بدهدـ  2675مسأله 
صدقه بمیرد، لزم نیست آن مقدار را از مال او صدقه بدهند، و بهتر این است که بالغین 

 خود از طرف میت صدقه بدهند. سهماز ورثه آن مقدار را از 
تواند آن را به فقیر  اگر نذر کند که به فقیر معینی صدقه بدهد، نمیـ  2676مسأله 

 ر بمیرد، لزم نیست آن را به ورثه او بدهد.دیگر بدهد، و اگر آن فقی
اگر نذر کند که به زیارت یکی از امامان مثاًل به زیارت حضرت ـ  2677مسأله 

عبدالله علیه السالم مشّرف شود، چنانچه به زیارت امام دیگر برود کافی نیست، و اگر  اأب
 یست.به واسطه عذری نتواند آن امام را زیارت کند، چیزی بر او واجب ن

کسی که نذر کرده زیارت برود و غسل زیارت و نماز آن را نذر ـ  2678مسأله 
 نکرده، لزم نیست آنها را بجا آورد.

اگر برای حرم یکی از امامان، یا امامزادگان نذر کند و مصرف معینی ـ  2679مسأله 
اینها مصرف را در نظر نداشته باشد، باید آن را در تعمیر و روشنایی و فرش حرم و مانند 

نیاز بود، در راه کمک به زّوار مستمند آن حرم  کند، و اگر ممکن نشد یا آن حرم به کلی بی
 مصرف نماید.

السالم یا   آله یا یکی از ائمه علیهم  اگر برای پیامبر صلی الله علیه وـ  2681مسأله 
چه مصرف معینی یکی از امامزادگان یا علمای پیشین و مانند آنها چیزی را نذر کند، چنان

را قصد کرده است باید به همان مصرف برساند، و اگر مصرف معینی را قصد نکرده است 
باید به مصرفی برساند که نسبتی به آن حضرت داشته باشد، مثاًل بر زّوار فقیر او صرف 
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نماید و یا به مصارف حرم او برساند، و یا در امری که موجب اعالی نام اوست صرف 
 کند.

اند،  گوسفندی را که برای صدقه، یا برای یکی از امامان نذر کردهـ  2681مسأله 
اگر پیش از آنکه به مصرف نذر برسد شیر بدهد یا بچه بیاورد، مال کسی است که آن را 

شود جزء  نذر کرده مگر آنکه قصدش اعم باشد، ولی پشم گوسفند و مقداری که چاق می
 نذر است.

که اگر مریض او خوب شود یا مسافر او بیاید، عملی  هرگاه نذر کندـ  2682مسأله 
را انجام دهد، چنانچه معلوم شود که پیش از نذر کردن مریض خوب شده، یا مسافر آمده 

 است، عمل کردن به نذر لزم نیست.
اگر پدر یا مادر نذر کند که دختر خود را به سید، یا کس دیگری ـ  2683مسأله 

 کند. دختر اعتبار ندارد و تکلیفی بر او ثابت نمی شوهر دهد، نذر آنان نسبت به
هرگاه با خدا عهد کند که اگر به حاجت شرعی خود برسد کاری را ـ  2684مسأله 

انجام دهد، بعد از آنکه حاجتش برآورده شد، باید آن کار را انجام دهد، و نیز اگر بدون 
 شود. عمل بر او واجب می آنکه حاجتی را ذکر کند، عهد کند که کاری را انجام دهد، آن

در عهد هم مثل نذر باید صیغه خوانده شود، مثاًل بگوید با خدا ـ  2685مسأله 
کند انجام دهد شرعًا بهتر باشد،  عهد کردم چنین کنم، و لزم نیست کاری را که عهد می

 بلکه کافی است شرعًا از آن نهی نشده باشد، و در نظر عقال رجحان داشته باشد، یا برای
آن شخص مصلحتی دربرداشته باشد، و اگر بعد از عهد طوری شد که آن عمل مصلحتی 

 نداشت یا شرعًا مرجوح شد، هرچند مکروه شده باشد لزم نیست به آن عمل کند.
اگر به عهد خود عمل نکند، گناه کرده است و باید کفاره بدهد، ـ  2686مسأله 

 رپی روزه بگیرد، یا یک بنده آزاد کند.د یعنی: شصت فقیر را سیر کند، یا دو ماه پی



 
 
 

م خوردناحکام ق    س 
اگر قَسم بخورد که کاری را انجام دهد یا ترک کند، مثاًل قَسم ـ  2687مسأله 

بخورد که روزه بگیرد، یا دود استعمال نکند، چنانچه عمدًا مخالفت کند گناه کرده است 
ه فقیر را سیر کند یا آنان را بپوشاند، و اگر باید کفاره بدهد، یعنی: یک بنده آزاد کند، یا د

 .درپی روزه بگیرد ، باید سه روز پیانجام دهد اینها را نتواند
 قَسم چند شرط دارد:ـ  2688مسأله 

خورد باید بالغ و عاقل باشد، و از روی قصد و اختیار قَسم  کسی که قَسم میاّول: 
اند درست  که مجبورش کرده بخورد، پس قَسم خوردن بچه و دیوانه و مست و کسی

 اختیار قَسم بخورد. نیست، و همچنین است اگر در حال عصبانی بودن بی قصد یا بی
خورد باید حرام یا مکروه نباشد، و کاری را که قَسم  کاری را که برای آن قَسم میدّوم: 

ا خورد ترک کند، باید واجب یا مستحب نباشد، و اگر قَسم بخورد کار مباحی را بج می
آورد یا ترک کند، چنانچه آن فعل یا ترک از نظر عقال رجحان داشته باشد، یا برای 

 شخص او مصلحتی دنیوی داشته باشد، قَسمش صحیح است.
های خداوند عالم قَسم بخورد که به غیر ذات مقدس او گفته  به یکی از اسمسّوم: 

اد کند که مخصوص اوست شود، مانند خدا، و الله، یا خدا را به صفات و افعالی ی نمی
ها و زمین را آفرید، و نیز اگر به اسمی قَسم بخورد  مثاًل بگوید: قسم به آن کسی که آسمان

شود که هر وقت کسی آن اسم  قدری به خدا گفته می گویند، ولی به که به غیر خدا هم می
، صحیح آید، مثل آنکه به خالق و رازق قَسم بخورد را بگوید، ذات مقدس حق در نظر می

است، بلکه اگر به اسمی قَسم بخورد که فقط در مقام قَسم خوردن ذات حق از آن به نظر 
 قسمش صحیح است. آید، مثل سمیع و بصیر باز هم می

قَسم را به زبان بیاورد، ولی آدم لل اگر با اشاره قَسم بخورد صحیح است، و چهارم: 
در قلبش قصد کند کافی است، بلکه کسی که قادر بر تکلم نیست، اگر بنویسد و آن را 
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 ، باید به آن عمل کند. ـ بنا بر احتیاط واجب قادر بر تکلم نیز اگر بنویسد ـ
خورد  عمل کردن به قَسم برای او ممکن باشد، و اگر موقعی که قَسم میپنجم: 

خورد ممکن باشد  ممکن نباشد و بعدًا ممکن شود، کافی است، و اگر موقعی که قَسم می
خورد، و  شود قَسم او به هم می ًا از عمل به آن عاجز شود، از وقتی که عاجز میو بعد

قدری مشقت پیدا کند که نشود آن را تحمل کرد، و این عجز اگر به  همچنین است اگر به
اختیار او باشد، یا بدون اختیار ولی او در تأخیر از زمان قدرت عذری نداشته باشد، گناه 

 .کرده و کفاره واجب است
اگر پدر از قَسم خوردن فرزند جلوگیری کند، یا شوهر از قَسم ـ  2689مسأله 

 خوردن زن جلوگیری نماید، قَسم آنان صحیح نیست.
اگر فرزند بدون اجازه پدر، و زن بدون اجازه شوهر قَسم بخورد، پدر ـ  2691مسأله 
 توانند قَسم آنان را به هم بزنند. و شوهر می

ان از روی فراموشی یا ناچاری یا غفلت، به قَسم عمل نکند، اگر انسـ  2691مسأله 
کفاره بر او واجب نیست، و همچنین است اگر مجبورش کنند که به قَسم عمل ننماید. و 

شوم، و  گوید: و الله اآلن مشغول نماز می خورد، مثل اینکه می قَسمی که آدم وسواسی می
اختیار به قَسم  طوری باشد که بیشود، اگر وسواس او  به واسطه وسواس مشغول نمی

 عمل نکند کفاره ندارد.
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 
ولی اگر برای  باشد، شود از گناهان بزرگ می فصل منازعات خورده می مقامدروغی که در 

اینکه خودش یا مسلمان دیگری را از شّر ظالمی نجات دهد، قَسم دروغ بخورد اشکال 
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 ننماید و نشانه است،

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 ندیده او را ندیده



 
 
 

 احکام وقف
شود و خود او و  وقف کند، از ملک او خارج می اگر کسی چیزی راـ  2693مسأله 
برد، در  توانند آن را ببخشند یا بفروشند، و کسی هم از آن ملک ارث نمی دیگران نمی

 ( گفته شد، فروختن اشکال ندارد.2123و  2123) های بعضی از موارد که در مسأله
ثاًل بگوید لزم نیست صیغه وقف را به عربی بخوانند، بلکه اگر مـ  2694مسأله 

این کتاب را بر طالب علوم دینی وقف کردم، وقف صحیح است، بلکه وقف به عمل نیز 
شود مثاًل چنانچه حصیری را به قصد وقف بودن در مسجد بیندازد، و یا  محقق می

سازند به قصد مسجد بودن بسازد،  طور می طوری که مساجد را به آن ساختمانی را به
شود. و قبول در وقف لزم  به قصد تنها وقفیت محقق نمیشود، ولی  وقفیت محّقق می

 نیست چه وقف عام باشد، و چه وقف خاص، و همچنین قصد قربت لزم نیست.
اگر ملکی را برای وقف کردن معین کند و پیش از آنکه وقف کند ـ  2695مسأله 

قبض شود؛ و همچنین اگر در وقف خاص قبل از  پشیمان شود یا بمیرد، وقف واقع نمی
 موقوف علیه بمیرد.

کند، باید از موقع وقف کردن، مال را  کسی که مالی را وقف میـ  2696مسأله 
برای همیشه وقف کند، و اگر مثاًل بگوید این مال بعد از مردن من وقف باشد، چون از 
موقع خواندن صیغه تا مردنش وقف نبوده است، صحیح نیست، و نیز اگر بگوید تا ده 

و بعد از آن نباشد، یا بگوید تا ده سال وقف باشد، بعد، پنج سال وقف  سال وقف باشد
نباشد و دوباره وقف باشد، وقف صحیح نیست، ولی در این صورت اگر قصد حبس کند، 

 شود. حبس واقع می
وقف خاص در صورتی صحیح است که مال وقف را تحت تصرف ـ  2697مسأله 

ولی آنها درآورد، و کافی است کسانی که از  کسانی که برای آنها وقف شده، یا وکیل یا
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طبقه اّول موجودند تصرف کنند، و اگر بعضی از آنها تصرف کنند فقط نسبت به آنها 
صحیح است، ولی اگر چیزی را بر اولد صغیر خود وقف کند، اگر عین در دست خود او 

 باشد کافی است و وقف صحیح است.
مدارس، و مساجد و امثال اینها، قبض در اوقاف عامه از قبیل ـ  2698مسأله 

 شود. معتبر نیست و وقفیت به مجّرد وقف نمودن محقق می
وقف کننده باید بالغ و عاقل باشد، و با قصد و اختیار وقف کند و ـ  2699مسأله 

یعنی: کسی که مال خود را در  شرعًا بتواند در مال خود تصرف نماید، بنابراین سفیه ـ
ـ چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید، اگر چیزی را  کند می کارهای بیهوده مصرف

 وقف کند صحیح نیست.
ای که در شکم مادر است و هنوز به دنیا نیامده  اگر مالی را برای بچهـ  2711مسأله 

است وقف کند، صحت آن محل اشکال است، و لزم است رعایت احتیاط نمایند، ولی 
آیند  ند و بعد از آنها برای کسانی که بعدًا به دنیا میاگر برای اشخاصی که فعاًل موجود

شود در شکم مادر هم نباشند، مثاًل  وقف نماید، اگرچه در موقعی که وقف محقق می
ای بعد  های او باشد، و هر دسته چیزی را بر اولد خود وقف کند که بعد از آنان وقف نوه

 از دسته دیگر او از وقف استفاده کنند، صحیح است.
را وقف کند  ای مغازهاگر چیزی را بر خودش وقف کند، مثل آنکه ـ  2711مسأله 

دیون، یا استیجار برای عبادات او نمایند،  پرداختآن را بعد از مرگ او خرج  درآمدکه 
صحیح نیست، ولی اگر مثاًل منزلی را برای اسکان فقرا وقف کند و خودش فقیر شود، 

وقف کند که اجاره آن را میان فقرا توزیع به نحوی اگر  تواند در آن ساکن شود، و اما می
 .کنند و خودش فقیر شود، گرفتن او از آن مال محل اشکال است

اگر برای چیزی که وقف کرده متوّلی معین نموده باشد، باید مطابق ـ  2712مسأله 
بر اولد قرارداد او رفتار شود، و اگر معین ننموده باشد، چنانچه بر افراد مخصوص مثاًل 

خود وقف کرده باشد، اختیار استفاده با خود آنان است، و اگر بالغ نباشند اختیار با ولی 
ایشان است، و برای استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لزم 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
 ختیار با حاکم شرع است.نفع طبقات بعدی ا

اگر ملکی را مثاًل بر فقرا یا سادات وقف کند، یا وقف کند که منافع ـ  2713مسأله 
آن به مصرف خیرات برسد، در صورتی که برای آن ملک متوّلی معین نکرده باشد، اختیار 

 آن با حاکم شرع است.
ود وقف کند که هر اگر ملکی را بر افراد مخصوصی، مثاًل بر اولد خـ  2714مسأله 

ای بعد از طبقه دیگر از آن استفاده کنند، چنانچه متوّلی وقف آن را اجاره دهد و  طبقه
شود، ولی اگر متوّلی نداشته باشد و یک طبقه از کسانی که ملک  بمیرد، اجاره باطل نمی

آن  بر آنها وقف شده، آن را اجاره دهند، و در بین مدت اجاره بمیرند، چنانچه طبقه بعدی
الجاره تمام  شود، و در صورتی که مستأجر مال اجاره را امضاء نکنند، اجاره باطل می

 گیرد. الجاره را از زمان باطل شدن، پس می مدت را داده باشد، مابقی مال
رود مگر آنکه  اگر عین موقوفه خراب شود، از وقف بودن بیرون نمیـ  2715مسأله 

ن عنوان از بین برود، مثل اینکه باغ را به قید باغ وقف مقید به عنوان خاصی باشد و آ
شود، و به ورثه واقف  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  2716مسأله 

توانند وقف را جدا  ست میاگر تقسیم نشده باشد، متوّلی وقف و مالک قسمتی که وقف نی
 کنند.

اگر متوّلی وقف خیانت کند، مثاًل عایدات آن را به مصرفی که معین ـ  2717مسأله 
نماید که مانع از خیانتش گردد، و در  شده نرساند، حاکم شرع امینی را به او ضمیمه می

 نماید.تواند او را عزل و بجای او متوّلی امینی را معین  صورتی که ممکن نباشد، می
شود برای نماز به  اند، نمی فرشی را که برای حسینیه وقف کردهـ  2718مسأله 

مسجد ببرند، اگرچه آن مسجد نزدیک حسینیه باشد، ولی اگر ملک حسینیه باشد، با 
 جای دیگر منتقل نمود. شود به اجازه متوّلی می
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آن مسجد اگر ملکی را برای تعمیر مسجدی وقف نمایند، چنانچه ـ  2719مسأله 
احتیاج به تعمیر نداشته باشد و انتظار هم نرود که در آینده نه چندان دور احتیاج به تعمیر 
پیدا کند، و نیز ممکن نباشد که عایدات آن ملک را جمع نموده و نگهدارند که تا بعدها به 
تعمیر مسجد برسد، در این صورت احتیاط لزم آن است که عایدات آن ملک را در آنچه 

یک به مقصود واقف بوده، صرف نمایند مانند تأمین بقیه احتیاجات مسجد یا تعمیر نزد
 مسجد دیگر.
اگر ملکی را وقف کند که عایدی آن را خرج تعمیر مسجد نمایند، و ـ  2711مسأله 

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  اشد باید همانیک مقداری معین کرده ب

اّول مسجد را تعمیر کنند، و اگر چیزی زیاد آمد متوّلی آن را بین امام جماعت، و کسی که 
داند قسمت نماید، ولی بهتر آن است که این دو نفر  طوری که صالح می گوید به اذان می

 در تقسیم با یکدیگر صلح کنند.



 
 
 

 م وصّیتاحکا
وصّیت آن است که انسان سفارش کند بعد از مرگش برای او ـ  2711مسأله 

کارهایی انجام دهند، یا بگوید: بعد از مرگش چیزی از مال او ملک کسی باشد، یا اینکه 
چیزی از مال او را به کسی تملیک، یا صرف در خیرات و مبّرات کنند، یا برای اولد خود 

با اوست، قیم و سرپرست معین کند. و کسی را که به او وصّیت  و کسانی که اختیار آنان
 گویند. می« وصی»کنند  می

تواند حرف بزند، اگر با اشاره مقصود خود را بفهماند،  کسی که نمیـ  2712مسأله 
تواند حرف بزند، اگر با  تواند وصّیت کند، بلکه کسی هم که می برای هر کاری می

 اند وصّیت کند، صحیح است.ای که مقصودش را بفهم اشاره
ای به امضاء یا مهر میت ببینند، چنانچه قرائنی باشد که  اگر نوشتهـ  2713مسأله 

 ظهور در وصّیت داشته باشد باید به آن عمل شود.
کند باید بالغ و عاقل باشد، و سفیه نباشد، و از  کسی که وصّیت میـ  2714مسأله 

نابالغ صحیح نیست مگر آنکه ده سال داشته روی اختیار وصّیت کند، پس وصّیت بچه 
باشد، و وصّیت برای ارحامش، یا صرف در خیرات عامه نموده باشد که وصّیت او در این 
دو مورد صحیح است. و اما اگر برای غیر ارحامش وصّیت کند، یا آنکه بچه هفت ساله 

، پس وصّیت کند در مورد چیز مختصری از اموالش، صحت وصّیت محل اشکال است
باید رعایت احتیاط بشود، و اگر شخصی سفیه باشد، وصّیت او در اموالش نافذ نیست، 

 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 

مقداری از مال او را به  یا سمی خورده است که موجب مرگ است، اگر وصّیت کند که
مصرفی برسانند و سپس بمیرد، وصّیت او صحیح نیست، مگر اینکه کار او از باب جهاد 
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 در راه خدا باشد، و اما وصّیت در غیر شئون مالی، صحیح است.
اگر انسان وصّیت کند که چیزی از اموالش مال کسی باشد، در ـ  2716مسأله 

ه در حیات موصی چه بعد از فوت او، اگر آن چیز از صورتی که او وصّیت را قبول کند چ
 شود. یک سّوم اموال موصی بیشتر نباشد، آن چیز را بعد از مردن موصی، مالک می

های  های مرگ را در خود دید، باید فورًا امانت وقتی انسان نشانهـ  2717مسأله 
( 2411ی که در مسأله )مردم را به صاحبانش برگرداند یا آنکه به آنها اطالع دهد به تفصیل

گذشت، و اگر به مردم بدهکار است و موقع دادن آن بدهی نرسیده است، یا رسیده است 
تواند بپردازد، باید کاری کند که  کند ولی او نمی کند، یا مطالبه می ولی طلبکار مطالبه نمی

ه بدهی او شود، مثاًل در موردی ک اطمینان نماید بدهی او به طلبکار پس از مرگش داده می
تواند  برای دیگران معلوم نیست وصّیت کند، و بر وصّیت شاهد بگیرد، و اما اگر می

بپردازد و وقت آن رسیده و طلبکار مطالبه نموده است، باید فورًا بپردازد هرچند 
 های مرگ را نبیند. نشانه

بیند، اگر خمس و زکات و  های مرگ را در خود می کسی که نشانهـ  2718مسأله 
تواند بدهد، چنانچه از خودش مال دارد یا احتمال  ظالم بدهکار است و فعاًل نمیم

دهد کسی آنها را ادا نماید، باید کاری کند که اطمینان نماید پس از مرگش پرداخت  می
شود، مثاًل وصّیت کند به شخص مورد اعتمادی، و همچنین است اگر حج بر او  می

شرعیه  ئب بگیرد. و اما اگر بتواند بدهی خود از وجوهواجب باشد و نتواند خودش فعاًل نا
 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 می کسی که نشانهـ  2719مسأله 
دهند، مثاًل  دارد، باید کاری کند که اطمینان نماید پس از مرگش بجای او انجام می

وصّیت کند که از مال خودش برای آنها اجیر بگیرند، بلکه اگر مال نداشته باشد ولی 
دهد، باز هم واجب است  احتمال بدهد کسی بدون آنکه چیزی بگیرد آنها را انجام می

ـ که بداند چنانچه به او  تر مانند پسر بزرگ وصّیت نماید، ولی اگر کسی داشته باشد ـ
قدر کافی است که به او اطالع  دهد، همین ضای نماز و روزه او را انجام میاطالع دهد، ق
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 دهد و لزم نیست وصّیت کند.
بیند، اگر مالی پیش کسی  های مرگ را در خود می کسی که نشانهـ  2721مسأله 

دانند، احتیاط واجب آن است که به آنان  دارد یا در جایی پنهان کرده است که ورثه نمی
های صغیر خود قیم و سرپرست معین کند، ولی در  و لزم نیست برای بچهاطالع دهد 

شوند، برای آنان باید  رود، یا خودشان ضایع می صورتی 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 
ـ در اموری که راجع به دیگران است باید مورد  اط واجببنا بر احتی است، و همچنین ـ

ـ مسلمان باشد. و وصّیت به  بنا بر احتیاط واجب اطمینان باشد، و وصی مسلمان باید ـ
بچه نابالغ به تنهائی اگر مقصوِد موصی آن باشد که در حال بچگی بدون اجازه ولی 

تصرف او به اذن حاکم شرع  ـ صحیح نیست و باید بنا بر احتیاط واجب تصرف نماید، ـ
باشد، ولی اگر مقصود او این باشد که بعد از بلوغ یا به اذن ولی تصرف نماید، اشکال 

 ندارد.
اگر کسی چند وصی برای خود معین کند، چنانچه اجازه داده باشد ـ  2722مسأله 

اجازه که هرکدام به تنهائی به وصّیت عمل کنند، لزم نیست در انجام وصّیت از یکدیگر 
بگیرند، و اگر اجازه نداده باشد، چه گفته باشد که همه با هم به وصّیت عمل کنند، یا 
نگفته باشد، باید با نظر یکدیگر به وصّیت عمل نمایند، و اگر حاضر نشوند که با یکدیگر 
به وصّیت عمل کنند، چنانچه منشأ آن وجود مانع شرعی برای هرکدام از موافقت با 

کند، و اگر اطاعت نکنند، یا منشأ اختالف  اکم شرع آنها را مجبور میدیگری نباشد، ح
وجود مانع شرعی برای هرکدام باشد، بجای یکی از آنان شخص دیگری را معین 

 نماید. می
اگر انسان از وصّیت خود برگردد، مثاًل بگوید ثلث مالش را به کسی ـ  2723مسأله 

شود. و اگر وصّیت خود را تغییر دهد  ل میبدهند، بعد بگوید به او ندهند، وصّیت باط
جای او قیم نماید، وصّیت  های خود معین کند، بعد دیگری را به مثل آنکه قیمی برای بچه
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 شود و باید به وصّیت دّوم او عمل نمایند. اّولش باطل می
ای  اگر کاری کند که معلوم شود از وصّیت خود برگشته، مثاًل خانهـ  2724مسأله 

ـ  با التفات به وصّیت سابق ّیت کرده به کسی بدهند، بفروشد، یا دیگری را ـرا که وص
 شود. برای فروش آن وکیل نماید، وصّیت باطل می

اگر وصّیت کند چیز معینی را به کسی بدهند، بعد وصّیت کند که ـ  2725مسأله 
 نصف همان را به دیگری بدهند، باید به هرکدام نصف آن را بدهند.

میرد مقداری از مالش را به  اگر کسی در مرضی که به آن مرض میـ  2726مسأله 
کسی ببخشد و وصّیت کند که بعد از مردن او هم مقداری به کس دیگر بدهند، چنانچه 
ثلث او برای هر دو مال کافی نباشد و ورثه هم حاضر به اجازه دادن زائد بر ثلث نباشند، 

رج کنند و سپس باقیمانده آن را در مورد وصّیت باید ابتدا مالی را که بخشیده از ثلث خا
 صرف نمایند.
اگر وصّیت کند که ثلث مال او را بفروشند و عایدی آن را به ـ  2727مسأله 

 مصرفی برسانند، باید مطابق گفته او عمل نمایند.
میرد، بگوید: مقداری به کسی  اگر در مرضی که به آن مرض میـ  2728مسأله 

ه مّتهم باشد که برای ضرر زدن به ورثه گفته است، باید مقداری را بدهکار است، چنانچ
که معین کرده از ثلث او بدهند و اگر مّتهم نباشد اقرار او نافذ است، و باید از اصل مالش 

 بدهند.
اگر وصّیت کند که چیزی را به کسی بدهند، لزم نیست آن شخص ـ  2729مسأله 

اگر آن شخص پس از مرگ موصی موجود باشد؛ در حال وصّیت وجود داشته باشد، پس 
لزم است آن چیز را به او بدهند، و اگر موجود نباشد چنانچه از وصّیت تعدد مطلوب 

تر به مورد وصّیت باشد  استفاده شود، باید در مصرف دیگری که به نظر موصی نزدیک
ت کند که توانند آن را میان خود قسمت کنند. ولی اگر وصیّ  صرف شود وگرنه ورثه می

چیزی از مال او بعد از مرگش مال کسی باشد، پس اگر آن شخص وقت مرگ موصی 
موجود باشد هرچند حملی باشد که هنوز جان نیافته است، وصّیت صحیح، و إّل باطل 
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 کنند. است، و آنچه را که برای او وصّیت کرده است، ورثه میان خودشان قسمت می
سی او را وصی قرار داده است، چنانچه به اطالع اگر انسان بفهمد کـ  2731مسأله 

وصّیت کننده برساند که برای انجام وصّیت او حاضر نیست، لزم نیست بعد از مردن او 
به وصّیت عمل کند، ولی اگر پیش از مردن او نفهمد که او را وصی کرده، یا بفهمد و به او 

صورتی که مشّقت نداشته اطالع ندهد که برای عمل کردن به وصّیت حاضر نیست، در 
باشد، باید وصّیت او را انجام دهد. و نیز اگر وصی پیش از مرگ موصی، موقعی ملتفت 

بنا بر  شود که موصی به واسطه شّدت مرض، یا مانع دیگر نتواند به دیگری وصّیت کند ـ
 ـ باید وصّیت را قبول نماید. احتیاط واجب

تواند دیگری را  بمیرد، وصی نمی اگر کسی که وصّیت کرده استـ  2731مسأله 
وصی آن میت معین کند و خود از کار کناره نماید، ولی اگر بداند مقصود میت این نبوده 
که خود وصی مباشرت در انجام آن کار نماید، بلکه مقصودش فقط انجام کار بوده، 

 تواند دیگری را از طرف خود وکیل نماید. می
با هم وصی کند، چنانچه یکی از آن دو بمیرد، یا اگر کسی دو نفر را ـ  2732مسأله 

دیوانه یا کافر شود، اگر از عبارت وصّیت فهمیده شود که در چنین صورتی آن دیگری 
مستقاًل وصی است باید به همین نحو عمل شود، وگرنه حاکم شرع یک نفر دیگر را 

، حاکم شرع دو نفر کند، و اگر هر دو بمیرند، یا دیوانه یا کافر شوند بجای او معین می
کند، ولی اگر یک نفر بتواند وصّیت را عملی کند، معین کردن دو نفر  دیگر را معین می

 لزم نیست.
اگر وصی نتواند به تنهائی کارهای میت را انجام دهد، هرچند با ـ  2733مسأله 

وکیل گرفتن یا اجاره کردن دیگری، حاکم شرع برای کمک او یک نفر دیگر را معین 
 کند. می

اگر مقداری از مال میت در دست وصی تلف شود، چنانچه در ـ  2734مسأله 
نگهداری آن کوتاهی کرده، و یا تعّدی نموده، مثاًل میت وصّیت کرده است که فالن مقدار 
به فقرای فالن شهر بده و او مال را به شهر دیگر برده و در راه از بین رفته، ضامن است، و 
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 عّدی هم ننموده، ضامن نیست.اگر کوتاهی نکرده و ت
هرگاه انسان کسی را وصی کند و بگوید: که اگر آن کس بمیرد ـ  2735مسأله 

 فالنی وصی باشد، بعد از آنکه وصی اّول مرد، وصی دّوم باید به وصّیت عمل نماید.
حّجی که بر میت با استطاعت واجب شده است و بدهکاری و ـ  2736مسأله 

باشد، باید از اصل  زکات و مظالم، ادا کردن آنها واجب می حقوقی را که مثل خمس و
مال میت بدهند، اگرچه میت برای آنها وصّیت نکرده باشد؛ و اما کفارات و نذرها و از 

 شود. جمله حج نذری با وصّیت از ثلث ادا می
اگر مال میت از بدهی و حج واجب و حقوقی که مثل خمس و ـ  2737مسأله 

او واجب است زیاد بیاید، چنانچه وصّیت کرده باشد که ثلث یا زکات و مظالم، بر 
مقداری از ثلث را به مصرفی برسانند، باید به وصّیت او عمل کنند، و اگر وصّیت نکرده 

 ماند مال ورثه است. باشد، آنچه می
اگر مصرفی را که میت معین کرده، از ثلث مال او بیشتر باشد، ـ  2738مسأله 

ر از ثلث در صورتی صحیح است که ورثه آن را اجازه دهند، چه با لفظ وصّیت او در بیشت
و چه با فعل، و رضایت قلبی کافی نیست. و اگر مدتی بعد از مردن او هم اجازه نمایند 

 سهمصحیح است، و چنانچه بعضی از ورثه اجازه و بعضی رد نمایند وصّیت فقط در 
 .اند صحیح و نافذ است که اجازه نموده ییآنها

اگر مصرفی را که میت معین کرده، از ثلث مال او بیشتر باشد، و ـ  2739مسأله 
توانند از اجازه خود برگردند، و اگر در حال حیات  ورثه آن را اجازه نمایند، دیگر نمی

توانند پس از مرگ اجازه دهند، ولی اگر پس از مرگ رد کردند، اجازه  موصی رد کردند می
 بعد اثری ندارد.

اگر وصّیت کند که از ثلث او خمس و زکات یا بدهی دیگر او را ـ  2741مسأله 
بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند، و کار مستحبی هم مثل اطعام به فقرا انجام 
دهند، باید اّول بدهی او را از ثلث بدهند، و اگر چیزی زیاد آمد برای نماز و روزه او اجیر 

اد آمد به مصرف کار مستحبی که معین کرده برسانند، و چنانچه بگیرند، و اگر از آن هم زی
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اندازه بدهی او باشد، و ورثه هم اجازه ندهند که بیشتر از ثلث مال  ثلث مال او فقط به
 مصرف شود، وصّیت برای نماز و روزه و کارهای مستحبی باطل است.

و روزه او اجیر اگر وصّیت کند که بدهی او را بدهند و برای نماز ـ  2741مسأله 
بگیرند و کار مستحبی هم انجام دهند، چنانچه وصّیت نکرده باشد که اینها را از ثلث 
بدهند، باید بدهی او را از اصل مال بدهند، و اگر چیزی زیاد آمد، ثلث آن را به مصرف 
نماز و روزه و کارهای مستحبی که معین کرده برسانند، و در صورتی که ثلث کافی نباشد، 

اگر ورثه اجازه بدهند باید وصّیت او عملی شود، و اگر اجازه ندهند باید نماز و روزه پس 
 را از ثلث بدهند، و اگر چیزی زیاد آمد به مصرف کار مستحبی که معین کرده برسانند.

اگر کسی بگوید: که میت وصّیت کرده فالن مبلغ را به من بدهند، ـ  2742مسأله 
را تصدیق کنند، یا قَسم بخورد و یک مرد عادل هم گفته او  چنانچه دو مرد عادل گفته او

را تصدیق نماید، یا یک مرد عادل و دو زن عادله، یا چهار زن عادله به گفته او شهادت 
گوید به او بدهند، و اگر یک زن عادله شهادت دهد، باید  دهند، باید مقداری را که می

هند، و اگر دو زن عادله شهادت دهند، کند به او بد یک چهارم چیزی را که مطالبه می
چهارم آن را به او بدهند. و نیز اگر دو  نصف آن را، و اگر سه زن عادله شهادت دهند، سه

مرد کافر کتابی که اهل ذّمه باشند و در دین خود عادل باشند گفته او را تصدیق کنند، اگر 
 ند به او بدهند.ک مسلمانی نباشد که شهادت دهد، باید چیزی را که مطالبه می

اگر کسی بگوید: من وصی میتم که مال او را به مصرفی برسانم، در ـ  2743مسأله 
شود که دو مرد عادل گفته او را تصدیق نمایند، یا دو مرد اهل ذّمه عادل  صورتی ثابت می

در دین خود، اگر مسلمانی نباشد که شهادت دهد تصدیق نمایند، و همچنین ثابت 
 ر ورثه.شود با اقرا می

اگر وصّیت کند چیزی از مال او برای کسی باشد، و آن کس پیش ـ  2744مسأله 
توانند آن  اند می از آنکه قبول کند یا رد نماید، بمیرد، تا وقتی ورثه او وصّیت را رد نکرده

چیز را قبول نمایند، ولی این حکم در صورتی است که وصّیت کننده از وصّیت خود 
 ی به آن چیز ندارند.برنگردد، وگرنه حّق 



 
 
 

 احکام ارث
 برند سه دسته، هستند: کسانی که به واسطه خویشی ارث میـ  2745مسأله 

پدر و مادر و اولد میت است، و با نبودن اولد، اولِد اولد هر چه پائین دسته اّول: 
ه هست برد، و تا یک نفر از این دست تر است ارث می روند، هرکدام آنان که به میت نزدیک

 برند. دسته دّوم ارث نمی
جد یعنی پدربزرگ، و جّده یعنی مادربزرگ، و خواهر و برادر است، و با دسته دّوم: 

برد، و تا  تر است ارث می نبودن برادر و خواهر، اولد ایشان هرکدام آنان که به میت نزدیک
 برند. یک نفر از این دسته هست دسته سّوم ارث نمی

مه و دائی و خاله و اولد آنان است، و تا یک نفر از عموها و عمو و عدسته سّوم: 
برند، ولی اگر میت یک  اند، اولد آنان ارث نمی های میت زنده ها و خاله ها و دایی عمه

عموی پدری و یک پسر عموی پدر و مادری داشته باشد، و دائی و خاله نداشته باشد، 
برد، لیکن اگر عمو یا  ی پدری ارث نمیرسد، و عمو ارث به پسر عموی پدر و مادری می

پسر عمو متعدد باشد، و یا اینکه همسر میت حیات داشته باشد، این حکم خالی از 
 اشکال نیست.

اگر عمو و عمه و دائی و خاله خود میت و اولد آنان، و اولد اولد ـ  2746مسأله 
برند، و اگر اینها نباشند،  آنان نباشند، عمو و عمه و دائی و خاله پدر و مادر میت ارث می

برند، و اگر اینها هم نباشند، عمو و عمه، و دائی و خاله جد و جّده  اولدشان ارث می
 برند. برند، و اگر اینها هم نباشند، اولدشان ارث می میت، ارث می
شود، از یکدیگر ارث  زن و شوهر به تفصیلی که بعدًا گفته میـ  2747مسأله 

 برند. می
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 ه اّولارث دست

اگر وارث میت فقط یک نفر از دسته اّول باشد، مثاًل پدر یا مادر یا ـ  2748مسأله 
رسد. و اگر پسر و دختر باشند، مال  یک 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 می اگر وارث میت فقط پدر و مادر اوـ  2749مسأله 

برد. ولی اگر میت دو برادر یا چهار  دو قسمت آن را پدر، و یک قسمت را مادر می
خواهر، یا یک برادر و دو خواهر داشته باشد که همه آنان مسلمان و آزاد و پدر آنان با پدر 

آمده باشند، شرط اینکه به دنیا  میت یکی باشد، خواه مادرشان هم یکی باشد یا نه، و به
برند، اما به واسطه بودن اینها، مادر یک  اگرچه تا میت پدر و مادر دارد اینها ارث نمی

 دهند. برد و بقیه را به پدر می ششم مال را می
اگر وارث میت فقط پدر و مادر و یک دختر باشد، چنانچه میت ـ  2751مسأله 

کنند: پدر و مادر  ج قسمت میبرادر و خواهری با شرایط فوق نداشته باشد، مال را پن
برد، و اگر برادر یا خواهر با شرایط  هرکدام یک قسمت، و دختر سه قسمت آن را می

برند، و نسبت  پنجم را می ششم و دختر سه پنجم و مادر یک گذشته داشته باشد، پدر یک
ام که باقیمانده است و محتمل است سهم مادر باشد، همچنان که محتمل  به یک سی

ـ با  بنا بر احتیاط واجب چهارم آن سهم دختر و یک چهارم آن سهم پدر باشد ـ سهاست 
 هم مصالحه نمایند.

اگر وارث میت فقط پدر و مادر و یک پسر باشد، مال را شش ـ  2751مسأله 
برد، و اگر  کنند: پدر و مادر هرکدام یک قسمت، و پسر چهار قسمت آن را می قسمت می

اشند، آن چهار قسمت را به طور مساوی بین خودشان قسمت چند پسر یا چند دختر ب
کنند که هر  کنند، و اگر پسر و دختر باشند، آن چهار قسمت را طوری تقسیم می می

 پسری دو برابر یک دختر ببرد.
اگر وارث میت فقط پدر یا مادر و یک یا چند پسر باشند، مال را ـ  2752مسأله 
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برد، و اگر  پدر یا مادر. و پنج قسمت را پسر میکنند: یک قسمت آن را  شش قسمت می
 نمایند. چند پسر باشند، آن پنج قسمت را به طور مساوی تقسیم می

اگر وارث میت فقط پدر یا مادر با چند پسر و دختر باشد، مال را ـ  2753مسأله 
برد، و بقیه را طوری قسمت  کنند: یک قسمت آن را پدر یا مادر می شش قسمت می

 ، که هر پسری دو برابر دختر ببرد.کنند می
اگر وارث میت فقط پدر یا مادر و یک دختر باشد، مال را چهار ـ  2754مسأله 

 برد. کنند: یک قسمت آن را پدر یا مادر، و بقیه را دختر می قسمت می
اگر وارث میت فقط پدر یا مادر و چند دختر باشد، مال را پنج ـ  2755مسأله 

برد، و چهار قسمت را دخترها به طور  مت را پدر یا مادر میکنند: یک قس قسمت می
 کنند. مساوی بین خودشان قسمت می

اگر میت اولد نداشته باشد، نوه پسری او اگرچه دختر باشد، سهم ـ  2756مسأله 
برد، مثاًل  برد، و نوه دختری او اگرچه پسر باشد، سهم دختر میت را می پسر میت را می

دختر خود، و یک دختر از پسرش داشته باشد، مال را سه قسمت  اگر میت یک پسر از
دهند. و در ارث  کنند: یک قسمت را به پسِر دختر، و دو قسمت را به دختِر پسر می می

 ها، نبودن پدر و مادر شرط نیست. بردن نوه
 

 ارث دسته دوم

نی برند، جد یع دسته دّوم از کسانی که به واسطه خویشی ارث میـ  2757مسأله 
پدربزرگ، و جّده یعنی مادربزرگ، و برادر، و خواهر میت است، و اگر برادر و خواهر 

 برند. نداشته باشد، اولدشان ارث می
اگر وارث میت فقط یک برادر، یا یک خواهر باشد، همه مال به او ـ  2758مسأله 

ال به طور رسد، و اگر چند برادر پدر و مادری، یا چند خواهر پدر و مادری باشد، م می
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 می پنج قسمت می
اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری دارد، برادر و خواهر پدری که ـ  2759مسأله 

برد، و اگر برادر و خواهر پدر و مادری ندارد، چنانچه  از مادر با میت جدا است، ارث نمی
رسد، و اگر چند برادر  فقط یک خواهر، یا یک برادر پدری داشته باشد، همه مال به او می

شود، و اگر هم  ، مال به طور مساوی بین آنان قسمت مییا چند خواهر پدری داشته باشد
 برد. برادر و هم خواهر پدری داشته باشد، هر برادری دو برابر خواهر می

اگر وارث میت فقط یک خواهر یا یک برادر مادری باشد، که از پدر ـ  2761مسأله 
خواهر مادری  رسد، 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
اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری و برادر و خواهر پدری و یک ـ  2761مسأله 

برند و مال را شش  برادر یا یک خواهر مادری داشته باشد، برادر و خواهر پدری ارث نمی
قسمت آن را به برادر یا خواهر مادری، و بقیه را به برادر و خواهر کنند: یک  قسمت می

 برد. دهند، و هر برادری دو برابر خواهر می پدر و مادری می
اگر میت برادر و خواهِر پدر و مادری، و برادر و خواهِر پدری، و ـ  2762مسأله 

برد و مال را سه  یچند برادر و خواهِر مادری داشته باشد، برادر و خواهِر پدری ارث نم
کنند: یک قسمت آن را برادر و خواهِر مادری به طور مساوی بین خودشان  قسمت می
دهند و هر برادری دو برابر  کنند و بقیه را به برادر و خواهِر پدر و مادری می قسمت می
 برد. خواهر می

ا یک اگر وارث میت فقط برادر و خواهِر پدری و یک برادِر مادری یـ  2763مسأله 
کنند: یک قسمت آن را برادر یا خواهِر  خواهِر مادری باشد، مال را شش قسمت می

دهند، و هر برادری دو برابر خواهر  برد و بقیه را به برادر و خواهِر پدری می مادری 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  ا سه قسمت میمادری باشد، مال ر
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دهند، و هر  کنند، و بقیه را به برادر و خواهِر پدری می مساوی بین خودشان قسمت می
 برد. برادری دو برابر خواهر می

اگر وارث میت فقط برادر و خواهر و زن او باشد، زن ارث خود را ـ  2765مسأله 
طوری که در مسائل گذشته  برد، و خواهر و برادر به شود، می دًا گفته میبه تفصیلی که بع

برند. و نیز اگر زنی بمیرد و وارث او فقط خواهر و برادر و شوهر  گفته شد ارث خود را می
طوری که در مسائل پیش گفته  برد، و خواهر و برادر به او باشد، شوهر نصف مال را می

برد، از سهم برادر و خواهر  رای آنکه زن یا شوهر ارث میبرند، ولی ب شد ارث خود را می
شود،  شود و از سهم برادر و خواهِر پدر و مادری یا پدری کم می مادری چیزی کم نمی

مثاًل اگر وارث میت شوهر و برادر و خواهر مادری و برادر و خواهر پدر و مادری او 
ت اصل مال را به برادر و رسد، و یک قسمت از سه قسم باشد، نصف مال به شوهر می

ماند مال برادر و خواهِر پدر و مادری است، پس اگر  دهند، و آنچه می خواهر مادری می
همه مال او شش تومان باشد: سه تومان به شوهر، و دو تومان به برادر و خواهر مادری، 

 دهند. و یک تومان به برادر و خواهِر پدر و مادری می
هر و برادر نداشته باشد، سهم ارث آنان را به اولدشان اگر میت خواـ  2766مسأله 

شود،  دهند، و سهم برادرزاده و خواهرزاده مادری به طور مساوی بین آنان قسمت می می
رسد بنا بر مشهور هر  و اما سهمی که به برادرزاده و خواهرزاده پدری یا پدر و مادری می

بین اینها هم بطور مساوی قسمت شود برد، ولی بعید نیست که  پسری دو برابر دختر می
 ـ باید مصالحه کنند. و بنا بر احتیاط واجب ـ

اگر وارث میت فقط یک جّد یا یک جّده است، چه پدری باشد یا ـ  2767مسأله 
برد. و اگر وارث  رسد، و با بودن جّد میت، پدِر جّد او ارث نمی مادری، همه مال به او می

شود: دو قسمت را جّد و یک  د، مال سه قسمت میمیت فقط جّد و جّده پدری باش
برد. و اگر جّد و جّده مادری باشند، مال را به طور مساوی بین  قسمت را جّده می
 کنند. خودشان قسمت می

اگر وارث میت فقط یک جّد یا جّده پدری و یک جّد یا جّده ـ  2768مسأله 
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جّده پدری و یک قسمت را شود: دو قسمت را جّد یا  مادری باشد، مال سه قسمت می
 برد. جّد یا جّده مادری می

اگر وارث میت جّد و جّده پدری و جّد و جّده مادری باشد، مال ـ  2769مسأله 
شود: یک قسمت آن را جد و جّده مادری به طور مساوی بین خودشان  سه قسمت می

برابر جّده دهند و جّد دو  کنند، و دو قسمت آن را به جّد و جّده پدری می قسمت می
 برد. می

اگر وارث میت فقط زن و جّد و جّده پدری و جد و جّده مادری او ـ  2771مسأله 
برد، و یک قسمت از سه  شود می باشد، زن ارث خود را به تفصیلی که بعدًا گفته می

دهند که به طور مساوی بین خودشان  قسمت اصل مال را به جد و جّده مادری می
برد. و اگر  دهند، و جد دو برابر جّده می را به جد و جّده پدری میکنند و بقیه  قسمت می

برد و جد و جّده به دستوری  وارث میت شوهر و جد و جّده باشد، شوهر نصف مال را می
 برند. که در مسائل گذشته گفته شد ارث خود را می

ّده یا در اجتماع برادر یا خواهر یا برادرها یا خواهرها با جد یا جـ  2771مسأله 
 اجداد یا جّدات، چند صورت است:

اینکه هر یک از جد یا جّده و برادر یا خواهر همه از طرف مادر باشند، در این اّول: 
شود، اگرچه بعضی مذکر و بعضی مؤنث  صورت مال بین آنها به طور مساوی تقسیم می

 باشند.
ین آنها به طور اینکه همه آنها از طرف پدر باشند، در این صورت نیز مال بدّوم: 

شود، در فرضی که همه ذکور و یا همه اناث باشند، و اگر مختلف  مساوی تقسیم می
 برد. باشند، پس هر مذکری دو مقابل مؤنث می

اینکه هر یک از جد یا جّده از طرف پدر باشد و برادر یا خواهر از طرف پدر و سّوم: 
سته شد که برادر یا خواهر مادر باشد، حکم این صورت حکم صورت گذشته است، و دان

 برد. پدری میت اگر با برادر یا خواهر پدری و مادری جمع شود، پدری تنها ارث نمی
اینکه اجداد یا جّدات یا هر دو هم از طرف پدر و هم از طرف مادر باشند، و چهارم: 
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برادرها یا خواهرها یا هر دو نیز چنین باشند، در این صورت برای خویشان مادری از 
رادرها و خواهرها و اجداد و جّدات یک سّوم از ترکه است، و به طور مساوی بین مذکر ب

شود، و برای خویشان پدری از آنها دو سّوم از ترکه است که به هر  و مؤنث آنها تقسیم می
شود، و اگر همه ذکور یا همه اناث باشند، به طور مساوی  مذکری دو مقابل مؤنث داده می

 شود. یبین آنها تقسیم م
اینکه جد یا جّده از طرف پدر باشد و برادر یا خواهر از طرف مادر، در این پنجم: 

برد، و اگر متعدد  صورت برادر یا خواهر در فرضی که یکی باشد یک ششم از مال را می
نمایند و باقیمانده مال جد یا  باشند یک سّوم را به طور مساوی بین خودشان تقسیم می

 برد. د و جّده هر دو باشند، جد دو مقابل جّده میجّده است، و اگر ج
اینکه جد یا جّده یا هر دو از طرف مادر و برادر یا برادرها از طرف پدر باشند، ششم: 

در این صورت برای جد یا جّده یک سّوم است، و اگر هر دو هستند همان یک سّوم را به 
برادرها است، و اگر با آن جد یا  کنند، و دو سّوم آن برای برادر یا طور مساوی تقسیم می

برد، و اگر متعدد  جّده خواهر از طرف پدر باشد، در صورتی که یکی باشد نصف را می
برند، و در هر صورت از برای جد و یا جّده یک سّوم است، و بنابراین  باشند دو سّوم را می

ر داده اگر خواهر یکی شد، یک ششم از ترکه زائد است، و مردد است که به خواه
شود، و احتیاط واجب در آن، مصالحه  شود، و یا میان او و جد یا جّده تقسیم می می

 است.
اینکه اجداد یا جّدات یا هر دو، هم پدری باشند و هم مادری و با آنها برادر یا هفتم: 

خواهِر پدری باشد، یکی باشد یا متعدد، در این صورت برای جد یا جّده مادری یک سّوم 
شود، اگرچه بعضی مذکر و بعضی  ا تعدد به طور مساوی بین آنها تقسیم میاست، و ب

مؤنث باشند. و برای جد یا جّده پدری، و برادر یا خواهِر پدری دو سّوم باقی از ترکه 
گیرد. و اگر با آن اجداد یا جّدات، برادر یا خواهِر مادری  است، و مذکر دو برابر مؤنث می

ری و برادر یا خواهِر مادری یک سّوم است که به طور مساوی باشد، برای جد یا جّده ماد
شود، اگرچه بعضی مذکر و بعضی مؤنث باشند؛ و برای جد و یا جّده  بین آنها تقسیم می
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 گیرد. پدری دو سّوم است، و جد دو برابر جّده می
اینکه برادرها یا خواهرها بعضی پدری و بعضی مادری باشند و با آنها جد یا هشتم: 

ّده پدری باشد، در این صورت برای برادر یا خواهِر مادری یک ششم ترکه است اگر ج
شود  یکی باشد، و یک سّوم است اگر متعدد باشند، و به طور مساوی بین آنها تقسیم می

و برای برادر یا خواهِر پدری و جد یا جّده پدری باقی آن ترکه است، و برای مذکر دو برابر 
ن برادرها یا خواهرها جد یا جّده مادری باشد، برای جد یا جّده مؤنث است و اگر با آ

مادری و برادر یا خواهِر مادری تمام یک سّوم است و به طور مساوی بین آنها تقسیم 
شود، و برای برادر یا خواهِر پدری دو سّوم است که برای مذکر آنها دو برابر مؤنث  می

 است.
یا خواهر دارد، برادرزاده یا خواهرزاده او  در صورتی که میت برادرـ  2772مسأله 

برد، ولی این حکم در جایی که ارث برادرزاده یا خواهرزاده با برادر یا خواهر  ارث نمی
مزاحمت نکند جاری نیست، مثاًل اگر میت برادِر پدری و جّد مادری داشته باشد، برادِر 

ورت اگر میت پسر برادِر برد، و در این ص پدری دو ثلث و جّد مادری یک ثلث ارث می
 باشند. مادری داشته باشد، پسر برادر با جّد مادری در ثلث شریک می

 
 ارث دسته سوم

دسته سّوم عمو و عمه و دائی و خاله و اولد خاله و اولد آنان ـ  2773مسأله 
 برند. است که اگر از طبقه اّول و دّوم کسی نباشد، اینها ارث می

میت فقط یک عمو یا یک عمه است، چه پدر و مادری اگر وارث ـ  2774مسأله 
باشد، یعنی با پدر میت از یک پدر و مادر باشند، چه پدری چه مادری، همه مال به او 

رسد، و اگر چند عمو یا چند عمه باشند و همه پدر و مادری، یا همه پدری یا همه  می
ر عمو و عمه هر دو شود. و اگ 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
عمه کنند: یک قسمت را به عمو یا  یک عمه مادری دارد، مال را شش قسمت می

مادری، و بقیه را به عمو و عمه پدر و مادری، و در فرض نبودن آنها به عمو و عمه پدری 
کنند: دو قسمت را  دهند؛ و اگر هم عمو و هم عمه مادری دارد، مال را سه قسمت می می

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 می دری میبه عمو و عمه ما

اگر وارث میت فقط یک دائی یا یک خاله باشد، همه مال به او ـ  2776مسأله 
یعنی با مادر میت از یک  رسد، و اگر هم دائی و هم خاله باشد و همه پدر و مادری ـ می

ائی دو برابر خاله ارث ببرد، ـ یا پدری یا مادری باشند، بعید نیست که د پدر و مادر باشند
ـ در مقدار زائد مصالحه  بنا بر احتیاط واجب رود، پس ـ ولی احتمال تساوی هم می

 کنند.
اگر وارث میت فقط یک یا چند دائی و خاله مادری، و دائی و ـ  2777مسأله 

خاله پدر و مادری، و دائی و خاله پدری باشد، ارث نبردن دائی و خاله پدری محل 
است، و به هر حال دائی یا خاله مادری اگر یک نفر باشد یک ششم، و اگر متعدد  اشکال

برند، و مابقی به دائی و خاله پدری یا پدر و مادری داده  باشند یک سّوم مال را می
بنا بر احتیاط  شود؛ و در هر حال محتمل است که دائی دو برابر خاله ارث ببرد، ولی ـ می

 .ـ باید مصالحه کنند واجب
اگر وارث میت یک یا چند دائی، یا یک یا چند خاله، یا دائی و ـ  2778مسأله 

خاله، و یک یا چند عمو، یا یک یا چند عمه، یا عمو و عمه باشد، مال را سه قسمت 
برند. و  کنند: یک قسمت را دائی یا خاله یا هر دو، و بقیه را عمو یا عمه یا هر دو می می

 گذشت.کیفیت تقسیم بین هر گروه 
اگر میت عمو و عمه و دائی و خاله نداشته باشد، سهم آنان به اولد ـ  2779مسأله 
شود، پس اگر یک دخترعمه و چند پسردائی داشته باشد، آن یک دخترعمه  آنان داده می
کنند، و این طبقه )فرزندان  ها یک سّوم را میان خود تقسیم می برد، و پسردائی دو سّوم می
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 اند. ئی و خاله( بر عمو و عمه و دائی و خاله پدر، یا مادر میت مقدمعمو و عمه و دا
اگر وارث میت عمو و عمه و دائی و خاله پدر و عمو و عمه و دائی ـ  2781مسأله 

شود: یک سهم آن را عمو و عمه و دائی و خاله  و خاله مادر او باشند، مال سه سهم می
شود یا مرد دو  آنها به طور مساوی تقسیم می برند و در اینکه مال میان مادر میت ارث می

گیرد اختالف است و احتیاط واجب آن است که صلح کنند، و دو سهم دیگر  برابر زن می
کنند: یک قسمت را دایی و خاله پدر میت به همان کیفیت بین  آن را سه قسمت می
مو و عمه نمایند، و دو قسمت دیگر آن را نیز به همان کیفیت به ع خودشان قسمت می

 دهند. پدر میت می
 

 ارث زن و شوهر

اگر زنی بمیرد و اولد نداشته باشد، نصف همه مال را شوهر او و ـ  2781مسأله 
برند، و اگر از آن شوهر یا از شوهر دیگر اولد داشته باشد، یک  بقیه را ورثه دیگر می

 برند. چهارم همه مال را شوهر و بقیه را ورثه دیگر می
اگر مردی بمیرد و اولد نداشته باشد، یک چهارم مال او را زن و ـ  2782مسأله 

هشتم مال  برند، و اگر از آن زن یا از زن دیگر اولد داشته باشد، یک بقیه را ورثه دیگر می
های دیگر  برند، و زن از زمین خانه و باغ و زراعت و زمین را زن و بقیه را ورثه دیگر می

مین و نه از قیمت آن، و نیز از خود هوائی خانه مانند بنا و برد، نه از خود ز ارث نمی
برد، و همچنین است درخت و زراعت و  برد، ولی از قیمت آنها ارث می درخت ارث نمی

هایی که  های دیگر است، ولی نسبت به میوه ساختمانی که در زمین باغ و زراعت و زمین
 برد. میدر وقت فوت شوهر بر درختان است از عین آنها ارث 

برد مانند زمین خانه  اگر زن بخواهد در چیزهایی که از آنها ارث نمیـ  2783مسأله 
مسکونی تصرف کند، باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد. و جایز نیست که ورثه تا سهم زن را 

برد مانند بنا و درخت، بدون اجازه او  اند، در چیزهایی که زن از قیمت آنها ارث می نداده
 نند.تصرف ک
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طور  اگر بخواهند بنا و درخت و مانند آن را قیمت نمایند، باید همانـ  2784مسأله 
گذاری معمول است آنها را بدون در نظر گرفتن خصوصیت  که نزد کارشناسان قیمت

زمینی که در آن هستند حساب کنند چقدر ارزش دارند، نه اینکه آنها را کنده شده از زمین 
رند، یا اینکه قیمت آنها را در حالی که بدون اجاره در همین فرض نمایند و قیمت گذا

 زمین باقی بمانند حساب کنند.
مجرای آب قنات و مانند آن، حکم زمین را دارد، و آجر و چیزهایی ـ  2785مسأله 

که در آن بکار رفته، در حکم ساختمان است، اما نسبت به خود آب از عین آن ارث 
 برد. می

میت بیش از یک زن داشته باشد، چنانچه اولد نداشته باشد، اگر ـ  2786مسأله 
هشتم مال به شرحی که گفته شد، به طور  یک چهارم مال، و اگر اولد داشته باشد، یک

شود، اگرچه شوهر با همه یا بعض آنان نزدیکی نکرده  های او قسمت می مساوی بین زن
زنی را عقد کرده و با او نزدیکی  باشد، ولی اگر در مرضی که در آن مرض از دنیا رفته،

 برد و حّق مهر هم ندارد. نکرده است، آن زن از او ارث نمی
اگر زن در حال مرض شوهر کند و به همان مرض بمیرد، شوهرش ـ  2787مسأله 

 برد. اگرچه با او نزدیکی نکرده باشد، از او ارث می
ه شد، طالق رجعی اگر زن را به ترتیبی که در احکام طالق گفتـ  2788مسأله 

برد، و نیز اگر شوهر در بین آن عّده بمیرد،  بدهند و در بین عّده بمیرد، شوهر از او ارث می
برد، ولی اگر بعد از گذشتن عّده یا در عّده طالق بائن، یکی از آنان  زن از او ارث می

 برد. بمیرد، دیگری از او ارث نمی
را طالق دهد و پیش از گذشتن اگر شوهر در حال مرض، عیالش ـ  2789مسأله 

برد، چه طالق رجعی باشد چه  دوازده ماه قمری بمیرد، زن با سه شرط از او ارث می
 بائن:

آنکه در این مدت شوهر دیگر نکرده باشد، و در صورتی که شوهر کرده باشد اّول: 
 برد، هرچند احتیاط مستحب این است که صلح نمایند. ارث نمی
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برد،  رخواست و رضای زن انجام نگرفته باشد، وگرنه ارث نمیآنکه طالق به ددّوم: 
 خواه چیزی به شوهر داده باشد که او را طالق دهد یا نه.

شوهر در مرضی که در آن مرض زن را طالق داده، به واسطه آن مرض یا به سّوم: 
جهت دیگری بمیرد، پس اگر از آن مرض خوب شود و به جهت دیگری از دنیا برود، زن 

 برد، مگر اینکه فوت او در عّده رجعی باشد. او ارث نمیاز 
لباسی که مرد برای پوشیدن زن خود گرفته، اگرچه زن آن را پوشیده ـ  2791مسأله 

باشد، بعد از مردن شوهر، جزء مال شوهر است، مگر اینکه به زن تملیک کرده باشد و 
 .زن حق دارد به عنوان نفقه از شوهر مطالبه تملیک لباس کند

 
 مسائل متفرقه ارث

هایی را که پوشیده یا برای  قرآن و انگشتر و شمشیر میت و لباسـ  2791مسأله 
تر است. و اگر میت از سه چیز اّول بیشتر از  پوشیدن نگه داشته است، مال پسر بزرگ

یکی دارد، مثاًل دو قرآن یا دو انگشتری دارد، احتیاط واجب آن است که پسر بزرگ در 
رثه دیگر صلح کند. و همچنین در مورد رحل قرآن و تفنگ و خنجر و مانند آنها آنها با و
 های دیگر و غالف شمشیر و جای قرآن تابع آنهاست. از سالح

اگر پسر بزرگ میت بیش از یکی باشد، مثاًل از دو زن او در یک ـ  2792مسأله 
ساوی بین خودشان وقت دو پسر به دنیا آمده باشند، باید چیزهای گذشته را به طور م

تر از  ترین پسر است، هرچند خواهرانی بزرگ قسمت کنند. و این حکم مختص بزرگ
 خود داشته باشد.

اندازه مال او یا  اگر میت قرض داشته باشد، چنانچه قرضش بهـ  2793مسأله 
تر چیزهایی هم که مال اوست و در مسأله پیش گفته شد، به  زیادتر باشد، باید پسر بزرگ

او بدهد، و یا به مقدار قیمت آنها از مال خود بدهد؛ و اگر قرض میت کمتر از مال قرض 
رسد کافی  تر می او 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
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الش کافی به قرض باشد، باز هم احتیاط لزم آن است که پسر او بدهد، و اگر بقیه امو
تر به کیفیت گذشته در ادای قرض میت شرکت کند، مثاًل اگر همه دارائی میت  بزرگ

تر  شصت تومان است و به مقدار بیست تومان آن از چیزهایی است که مال پسر بزرگ
ان از آن چیزها را بابت است و سی تومان قرض دارد، پسر بزرگ باید به مقدار ده توم

 قرض میت بدهد.
برد، ولی کافر اگرچه پدر یا پسر میت  مسلمان از کافر ارث میـ  2794مسأله 

 برد. مسلمان باشد از او ارث نمی
اگر کسی یکی از خویشان خود را عمدًا و به ناحق بکشد، از او ـ  2795مسأله 

برد،  ا اجرای حد یا دفاع، ارث میبرد، ولی اگر قتل به حق باشد مانند قصاص ی ارث نمی
و همچنین اگر از روی خطا باشد، مثل آنکه سنگ را به هوا بیندازد و اتفاقًا به یکی از 

پردازد  برد، ولی از دیه قتل که عاقله می خویشان او بخورد و او را بکشد، از او ارث می
موًل موجب قتل یعنی: اینکه کاری کند که مع برد و همچنین قتل شبه عمد ـ ارث نمی

ـ مانع  نیست و قصد قتل هم نداشته، ولی قصد انجام آن نسبت به مقتول داشته است
 شود. ارث نمی

ای که در شکم است  هرگاه بخواهند ارث را تقسیم کنند، برای بچهـ  2796مسأله 
 برد، در صورتی که معلوم باشد یکی است یا متعدد، پسر که اگر زنده به دنیا بیاید ارث می

است یا دختر، هرچند با کمک وسایل علمی باشد باید سهم او یا آنها را نگهدارد، و اگر 
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 

 م کنند.بین خودشان تقسی



 
 
 

 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 سرمایه که سرمایه ـ خصوصی: 1

 شود. می
 اش از اموال دولتی است. که سرمایه ـ دولتی: 2
 شود. یل میکه از سرمایه دولت و بخش خصوصی، تشک 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 

 و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است.
 است، مانند:هایی ذکر شده  برای رهایی از ربا، راه

تر از  قرض گیرنده، فرضًا کالیی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گران ـ 1
فروشد و  خرد و یا کالیی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک می قیمت واقعی آن می

کند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت  ضمن معامله شرط می
گویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و  ض دهد. در چنین حالی میمعینی به او قر

 ربا نیست.
 لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است.

 همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. 
تر از قیمت یا خرید فروش به کم و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی ـ

 ـ شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. تر از آن به 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.
یع محل اشکال است، اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت ب

البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثاًل هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند 
دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثاًل قرار دهد و در 

ای جای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت اد وقت پرداخت جایز است به
 دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد.

بانک کالیی را به مبلغی، مثاًل هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری  ـ 3
 بفروشد و سپس همان را نقدًا به مبلغی کمتر از آن، مثاًل هزار تومان بخرد.

شده باشد که بانک کال را  این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اّول، شرط
مجددًا نقدًا به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن 
مبتنی سازد، مثاًل در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن 

 اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد.
ـ یک هدف اساسی در معامالت  حیح باشداگر هم ص ها ـ گفتنی است که این راه

سازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید  بانکی را تحقق نمی
قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر 

عقد بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن 
 قرار داده باشند.

های دولتی، به شرط پرداخت سود، جایز  قرض گرفتن از بانکـ  2798مسأله 
نیست؛ زیرا ربا است و در آن تفاوتی میان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نیست. و اگر 
کسی با این شرط از بانک دولتی قرض کند، قرض و شرط آن، هر دو باطل است؛ زیرا 

 یست تا آنها را به تملیک قرض گیرنده درآورد.بانک مالک اموال خود ن
تواند با اذن حاکم شرع )مرجع تقلید(  برای رهایی از این اشکال، قرض گیرنده می

المالک و اختیار تصرف  مبلغ مورد نظر را قرض کند به این لحاظ، که اموال بانک مجهول
ایم و کافی است کسی که  در آنها با حاکم شرع است، و این اذن را ما به همه مؤمنین داده
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گیرد هنگام گرفتن پول پیش خودش بگوید این پول را از طرف حاکم  پول از بانک می
شرع به خودم قرض دادم، و در این صورت اشکال ندارد هرچند بداند قانون ملزم به 

 پرداخت اصل و سود به بانک است.
قرض دادن به که در واقع  های خصوصی ـ گذاری در بانک سپردهـ  2799مسأله 

دهند و  ـ در صورتی که شرط سود نکند جایز است، هرچند بداند به او سود می آنها است
منظور از شرط نکردن این نیست که شخص قلبًا بنا نداشته باشد که سود را مطالبه کند 
اگر بانک نپرداخت؛ زیرا ممکن است این بنا را نداشته باشد ولی شرط کند و ممکن است 

گذاری  شته باشد ولی شرط نکند، بلکه منظور از شرط نکردن این است که سپردهبنا را ندا
 را مشروط به تعّهد بانک به پرداخت سود نکند.

به معنای قرض دادن به  های خصوصی ـ گذاری در بانک سپردهـ  2811مسأله 
گذاری  ـ با شرط دریافت سود جایز نیست و اگر کسی چنین کند، اصل سپرده آنها

شود، ولی اگر  شرط باطل است. و اگر بانک سود را پرداخت کرد، او مالک نمی صحیح و
مطمئن باشد که مالکان بانک حتی در صورت علم به عدم مالکیت شرعی به تصرف او 

 در این مال )سود( راضی هستند، تصرف او اشکال ندارد. و غالبًا چنین است.
ـ با  به معنای قرض دادن به آنها های دولتی ـ گذاری در بانک سپردهـ  2811مسأله 

ها  گذاری بانک شرط 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 

. بنابراین المالک است گیرند، مال بانک نیست، بلکه از اموال مجهول بانک باز پس می
های  آورد، در بانک هایی که شخص در طول سال بدست می سپردن درآمدها و فایده

دولتی، بدون پرداخت خمس آن، مشکل است؛ زیرا او اجازه صرف این اموال را برای 
مؤونه خود دارد و به اتالف آن مجاز نیست، و اگر آن را اتالف کند، ضامن خمس برای 

گذاری بدون اجازه حاکم شرع  این در صورتی است که سپردهشود. البته  صاحبان 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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را دریافت کرده، و نیمی از آن را در  گذار سود شرط نشده گونه که جایز است سپرده 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 گذشتدر مواردی که  گذاری ـ در سپردهـ  2812مسأله 
ـ و حساب  گذار قرار دهد دار است و بانک ملزم نیست آن را دائمًا در اختیار سپرده مدت

 ـ تفاوتی نیست. گذار قرار دهد که بانک ملزم است آن را در اختیار سپرده جاری ـ
های  ـ حکم بانک در مواردی که گذشت های مشترک ـ بانکـ  2813مسأله 

المالک را دارد بدون اذن حاکم  دارد و اموال موجود در آن حکم اموال مجهولدولتی را 
 شرع تصرف در آن جایز نیست.

های  گذاری و قرض گرفتن از بانک آنچه در مورد حکم سپردهـ  2814مسأله 
های اسالمی است؛ لکن  های دولت خصوصی و دولتی گفته شد، مربوط به بانک

شان متعلق به  هایی که سرمایه سود در بانکگذاری برای بدست آوردن  سپرده
ها خصوصی باشند و چه دولتی یا مشترک جایز است؛  غیرمسلمانان است، چه این بانک

زیرا گرفتن ربا از آنها جایز است. اما قرض گرفتن از آنها، به شرط پرداخت سود، حرام 
فت در آن تصرف توان برای رهایی از آن، مال را بدون نیت قرض از بانک گر است و می

کرد نیازی به اذن حاکم شرع نیست، هرچند بداند که آنها اصل مال و سود را از او 
 خواهند گرفت.

 
 ( اعتبارات2)

 اعتبار بر دو گونه است:
کسی که خواهان وارد کردن کالهای خارجی است به ـ اعتبار برای واردات:  1

شود  در نتیجه بانک متعهد می گردد. کند و خواستار گشایش اعتبار می بانک رجوع می
که اسناد کالهای خارجی وارد شده را تسلیم صاحب اعتبار نماید و مبلغ آن را برای 
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 صادرکننده کال، واریز کند.
و پس از تمام شدن معامله با صادرکننده کال از طریق مکاتبه یا مراجعه به وکیل 

کند و  ها را مشخص میموجود در کشور، و دریافت لیستی که کیفیت و کمیت کال
پرداخت بخشی از قیمت کال به بانک، در نهایت بانک اسناد را تحویل گرفته و مبلغ 

 نماید. کال را برای فروشنده ارسال می
که جز در نام، با اعتبار فوق تفاوتی ندارد و آنکه خواهان  ـ اعتبار برای صادرات: 2

ارتباط با او، نزد بانک، اعتباری صدور کالیی به خارج است، خریدار خارجی برای 
گشاید که بر اساس آن بانک اسناد کال را تحویل خریدار و مبلغ آن را پس از طی  می

 دهد. مراحل فوق، تحویل صادرکننده می
چه برای واردات و  در نتیجه این دو گونه اعتبار، در حقیقت تفاوتی ندارند و اعتبار ـ

ّهد بانک به پرداخت بدهی مشتری، یعنی قیمت ـ عبارت است از تع چه برای صادرات
 شده به فروشنده و تسلیم اسناد آن به مشتری. کالی خریداری

البته یک نوع اعتبار دیگر وجود دارد، به این شرح که صادرکننده لیستی شامل کیفیت 
ن ای با واردکننده صورت گرفته باشد، به بانک یا شعبه آ و کمیت کالها را بی آنکه معامله

فرستد.  فرستد و بانک نیز به نوبه خود آن لیست را برای خریدار احتمالی می در کشور می
در صورتی که آن شخص خواهان خرید کالی موصوف در لیست باشد، از بانک خواهان 

 کند. شود و بانک نیز به تحویل اسناد کال و دریافت قیمت اقدام می گشایش اعتبار می
ها و اقدام به این عملیات نیز از  بارات یاد شده در بانکگشایش اعتـ  2815مسأله 
 ها جایز است. سوی بانک

 برد: بانک از صاحب اعتبار دو گونه سود میـ  2816مسأله 
سودی از خدمات بانکی؛ مانند تعهد به پرداخت بدهی، و ارتباط با صادرکننده ـ  1

 رد.ب کال. و گرفتن اسناد آن و تحویل آن به خریدار و... می
این نحوه سود گرفتن جایز است؛ زیرا داخل در عقد ُجعاله است، یعنی: صاحب 

در  توان آن را ـ کند. همچنین می اعتبار 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
پردازد و در قبال عدم  حساب مشتری، میبانک قیمت کال را از مال خود، نه از  ـ 2

مطالبه آن از مشتری تا مدتی معین، سودی به صورت درصدی از کل مبلغ پرداختی 
 آورد. بدست می

توان بر اساس عقد جعاله جایز دانست،  گفته شده است که این نحو سود گرفتن را می
کند. و  دمات تعیین میبه این ترتیب که صاحب اعتبار برای بانک مبلغی را در ازای این خ

 ممکن است بر اساس عقد اجاره نیز صحیح باشد اگر شرایط صّحت آن را داشته باشد.
ولی واضح است که صاحب اعتبار، تنها ضامن اصل بدهی خود به بانک است، پس 

 گرفتن سود از سوی بانک در قبال دادن مهلت برای پرداخت آن، ربا و حرام است.
در قبال پرداخت بدهی از سوی بانک، اصل بدهی و سود  البته اگر صاحب اعتبار

ـ به عنوان ُجعل قرار دهد، این عقد داخل در ُجعاله  فرضًا دو ماهه دار آن را ـ مدت
 وجه نیست. خواهد بود و در این صورت صحت آن بی

توان برای رهایی از ربوی بودن این معامله و تصحیح گرفتن سود، آن را در  همچنین می
پردازد،  ع وارد کرد. چون بانک قیمت کال را به ارز خارجی به صادرکننده آن میعقد بی

تواند آن مقدار از ارز خارجی را در ذمه مشتری به مبلغی از پول رایج کشور بفروشد،  می
که معادل آن ارز و سود مورد نظر است، و چون ثمن و ُمثمن جنسشان مختلف است، 

 اشکالی ندارد.
جایی است که طرف حساب بانک خصوصی  ، مربوط به«گذشته»همه موارد فوق 

باشد؛ و در صورتی که بانک دولتی، یا مشترک باشد، از آنجا که بدهی خواهان اعتبار را 
شود. لذا تعهد به  پردازد، شرعًا شخص مدیون بانک نمی المالک می از اموال مجهول

 رود. م به شمار نمیبازپرداخت اصل بدهی همراه با سود آن، از قبیل ربای حرا
 

 ( نگهداری کاال3)

شود و آن را به حساب  گاهی بانک واسطه رساندن کال 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  واردکننده می واردکننده و پرداخت قیمت کال و رسیدن آن، بانک اسناد آن را برای

کند و در صورت تأخیر واردکننده در تحویل کال، آن را به  و او را از رسیدن کال باخبر می
گیرد. همچنین در صورتی که  کند و در قبال آن اجرتی معین می حساب او نگهداری می

، صادرکننده بدون آنکه قراردادی با واردکننده بسته باشد، کالیی برای بانک بفرستد
کند و اگر آنان کال را  بانک نسبت به ارسال لیست کال برای خریداران احتمالی اقدام می

 تواند در قبال نگهداری آن، ُاجرتی از صادرکننده دریافت کند. خریداری نکردند، می
در صورتی که نگهداری کال از سود بانک به درخواست صادرکننده ـ  2817مسأله 

اگرچه این شرط ناگفته و ارتکازی  ضمن عقد شرط شده باشد ـیا واردکننده باشد و یا 
ـ برای بانک گرفتن اجرت برای نگهداری کال جایز است وگرنه استحقاق چیزی را  باشد

 ندارد.
 

 ( فروش کاالهای متروکه4)

ـ از گرفتن آنها و  پس از آنکه بانک را از وجود کال باخبر کرد هرگاه صاحبان کال ـ
فروشد و از قیمت آنها حّق  بانک خودداری کنند، بانک کال را میپرداخت ُاجرت 

 کند. خویش را برداشت می
در حالت مذکور، برای بانک فروش کال و برای دیگران خرید آن ـ  2818مسأله 

گونه موارد، بانک در صورت  جایز است؛ زیرا به مقتضای شرط صریح یا ارتکازی در این
کالی خود و پرداخت حّق بانک، از سوی آنان وکیل است تخلف صاحبان کال از گرفتن 

 که آن را بفروشد، و در صورتی که فروش آن جایز باشد، خرید آن نیز جایز است.
 

 ( کفالت بانکی5)

شوند که  گاه شخصی یا اشخاصی مشترکًا در برابر مرجعی دولتی یا غیر آن، متعهد می
ا درمانگاه و یا پلی بسازند؛ در چنین مواردی ای را اجرا کنند، مانند آنکه مدرسه ی پروژه
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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

فیلی در این باب بپردازد، و برای آنکه به انجام تعهد مطمئن شود از تعهد دهنده ک
کند تا اسناد کفالتی صادر  خواهد. در اینجاست که تعهد دهنده به بانک مراجعه می می

نماید و طی آن کفالت کند که در صورت عدم اجرای تعهدات متعهد در مهلت مقرر و 
 عدم پرداخت خسارت تعیین شده، بانک خسارت را خواهد پرداخت.

حب پروژه مبنی بر ادای مبالغ درخواستی تعهد بانک نسبت به صاـ  2819مسأله 
در صورت تخلف متعهد از اجرای آن و ادای خسارات، نوعی کفالت مالی است در برابر 

گونه موارد، با ضمانی که در  کفالت اصطالحی در ابواب معامالت که ضمانت مالی در این
دین مورد ضمانت رود این تفاوت را دارد، که در ضمان فقهی ضامن به عین  فقه به کار می

شود و در نتیجه اگر پیش از ادای آن فوت کند، پیش از تقسیم ارث مانند هر  بدهکار می
گونه ضمان، ضامن بدهکار  شود، ولی در این اش برداشت و پرداخت می دین دیگر از ترکه

نیست، بلکه واجب است آن را ادا کند و اگر نکرد و وصّیت هم نکرد از ترکه او برداشت 
 ود.ش نمی

این عقد ضمانت نیاز به ایجاب و قبول دارد، و ایجاب آن با هر لفظی که دللت بر 
تعهد کند قابل انشاء است، و قبول نیز با هر لفظی که دللت بر موافقت داشته باشد 
صحیح است. و این عقد با نوشتن و یا عملی که دللت بر انشاء تعهد کند نیز انجام 

 شود. می
ی بانک گرفتن کارمزد معینی از متعهد به ازای کفالت از او مبنی براـ  2811مسأله 

توان این قرارداد را از باب ُجعاله دانست، به این صورت  بر اجرای پروژه جایزاست، و می
کند و در این حال،  که متعهد، ُجعلی را برای بانک در صورت کفیل شدنش تعیین می

 گرفتن این مبلغ برای بانک حالل است.
اگر متعهد از اجرای پروژه در مدت تعیین شده تخلف ورزید و از ـ  2811 مسأله

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
او در نتیجه تعهدش ضامن  کفالت بانک به درخواست شخص متعهد بوده است و

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 بانک سهام خود قرار می ها را واسطه فروش های سهامی، بانک گاه شرکت
های مزبور، به فروش سهام مبادرت  با دریافت کارمزد معینی به نمایندگی از شرکت

 ورزند. می
این نحوه معامله با بانک جایز است؛ زیرا در حقیقت، یا داخل در ـ  2812مسأله 

کارمزد معین  اجاره است به این صورت که شرکت، بانک را برای انجام این کار در برابر
کند، و یا از باب ُجعاله است، و در هر دو صورت معامله صحیح است و بانک  اجیر می

 در قبال انجام این کار، مستحق کارمزد است.
خرید و فروش این سهام صحیح است، البته اگر معامالت شرکت ـ  2813مسأله 

مشغول باشد، خرید  سهامی حرام باشد، مثل آنکه به دادوستد شراب و یا معامالت ربوی
 سهام آن، و مشارکت در این معامالت جایز نیست.

 
 ( فروش اوراق قرضه7)

ربط، به قیمت اسمی معین و  اوراق قرضه، اوراقی هستند که مراجع قانونی ذی
فروشند، مثاًل سندی  کنند و آنها را به قیمتی کمتر از قیمت اسمی می داری صادر می مدت

فروشند، مشروط  تومان است به نهصد و پنجاه تومان نقدًا می را که قیمت اسمی آن هزار
بر آنکه آن را سال بعد به هزار تومان بخرند. گاه بانک در قبال دریافت کارمزد معینی، 

 شود. مسئول فروش این اوراق می
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 این معامله به دو شکل ممکن است صورت گیرد:ـ  2814مسأله 
در مثال  آن مبلغ نهصد و پنجاه تومان ـ صادرکننده سند در حقیقت از خریدارـ  1
کند و پس از سررسید مدت معین، هزار تومان به خریدار سند  ـ قرض می فوق

گرداند: نهصد و پنجاه تومان به عنوان اصل، و پنجاه تومان مازاد بر آن. این شکل،  بازمی
 ربا و حرام است.

ـ نقدًا  تی قابل پرداخت استکه بعد از مد صادرکننده سند، سند هزار تومانی را ــ  2
 فروشد. به نهصد و پنجاه تومان می

گونه که  همان این صورت اگرچه حقیقتًا قرض ربوی نیست، لیکن صحت معامله ـ
 ـ محل اشکال است. گذشت

کنند،  توان فروش اوراق مذکور را که مراجع رسمی با آنها معامله می در نتیجه نمی
 تصحیح کرد.
ها به خرید و فروش این اوراق بپردازند، و  یست که بانکجایز نـ  2815مسأله 

 همچنین گرفتن کارمزد برای این کار جایز نیست.
 

 های داخلی و خارجی ( حواله8)

حواله در اصطالح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه ُمحیل ـ  2816مسأله 
است؛ لکن در اینجا علیه )کسی که حواله به او منتقل شده(  )حواله دهنده( به ذمه محال

 های بانکی به شرح زیرند: هایی از حواله رود. نمونه تر از آن بکار می به معنای عام
پذیرد که مبلغی را از وکیل او  ای برای مشتری خود، می بانک در قبال صدور حواله ـ 1

در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به 
ن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهرًا گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق ازای آ

دارد که در غیر بانک َدین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن 
 از حّق خود و پرداخت َدین در جای دیگر، جایز است.

تواند مبلغ  شخص میکند که طبق آن،  ای برای شخص صادر می بانک 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

ظاهرًا جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این 
برای وکیل کردن بانک دّوم نسبت به قرض دادن به شخص چنین باشد که در بانک اّول 

کند و این کار به  ای دریافت می الزحمه از اموالی که بانک اّول نزد بانک دّوم دارد، حق
الزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل  معنای گرفتن حق

رداخت کارمزد در قبال قرض گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پ
 دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد.

وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حّق دیگری به 
اش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول  آورد، بدین معنا که بدهکار ذمه وجود می

ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار است و 
معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حّق خویش، 

 تواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. مبلغی دریافت دارد. همچنین می
ای  دهد و حواله ضًا به بانکی در نجف اشرف تحویل میشخص مبلغ معین را فرـ  3

گیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربال، و یا خارج از  می
دارد،  کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت می

 این فرض به دو شکل است:
کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول  شخص مبلغی از پول رایجاّول: 

پردازد.  فروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی می خودش است می
 در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت.

کند که در قبال  دهد، و شرط می شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدّوم: 
نک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی ای برای با 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  میمالی دارد، و شرعًا حرام است، ولی چون از روایات استفاده 
تواند  تواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس می می

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 حواله مبلغی می شخص از بانکی مثاًل در نجف اشرفـ  4
دهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور  بانک می

 گیرد. دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی می
 این فرض دو صورت دارد:

از ارز خارجی به  بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن اّول:
فروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله  اضافه کارمزد می

 دهد. در این صورت جایز است. می
دهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به  بانک مبلغ معینی به شخصی قرض می دّوم:

کند. این مورد ربا  می ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط
رود، گر چه به ازای  است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار می

 عملیات حواله دهی باشد.
شرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از  البته اگر این اتفاق بدون پیش

ا به بانک بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار ر
دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت 
پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش 

تواند در قبال گذشت از این حق مبلغی  شرِط قرض گیرنده، خودداری کند، لذا می
یل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود دریافت دارد. این مورد از قب

گیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و  می
 گیرد، لذا اشکالی ندارد. دریافت آن در جای دیگری، می

گاهی یک حواله متضمن دو حواله است، مانند آنکه بدهکار، ـ  2817مسأله 
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دهد و بانک پرداخت مبلغ  ر خود را با صدور چکی به نام او به بانک حواله میطلبکا
ای که در شهر طلبکار است و یا به بانک دیگری ارجاع دهد تا  مندرج در چک را به شعبه

طلبکار مبلغ مذکور را در آنجا دریافت دارد. در اینجا در حقیقت با دو حواله مواجه 
 هستیم:

دهد و بدین ترتیب بانک بدهکار  بکار خود را به بانک حواله میآنکه بدهکار، طل اّول:
 شود. آن شخص می

آنکه بانک طلبکار را به یکی از شعب خود و یا بانک دیگری برای دریافت مبلغ دّوم: 
 دهد. مذکور ارجاع می

نقش بانک در حواله اّولی، پذیرش حواله، و در دومی، صدور حواله است، و هر دو 
حیح است. لکن اگر حواله بانک به شعبه خود، عین ذمه بانک حواله حواله شرعًا ص

شود، زیرا در آن انتقال بدهی  دهنده باشد، به اصطالح فقهی، به آن حواله گفته نمی
صورت نگرفته است، بلکه در حقیقت بانک از وکیل خود، خواسته است تا طلب 

 شخصی را در مکان مورد نظر بپردازد.
ست که بانک در قبال انجام امور فوق، حتی قبول حواله کسی در هر صورت، جایز ا

که در بانک حساب دارد، درخواست کارمزد کند، زیرا این حواله از قبیل حواله به 
تواند آن را نپذیرد و در این صورت مجاز به گرفتن کارمزد در قبال  بدهکار است که می

 پذیرش آن است.
احکام فقهی آن گذشت، عینًا در حواله به آنچه از اقسام حواله و ـ  2818مسأله 

تواند مبلغی را به کسی بپردازد و از او  اشخاص نیز جاری است، بدین معنا که شخص می
ای برای شهر دیگری بگیرد و در قبال آن کارمزدی دریافت کند و یا مبلغی از کسی  حواله

 .بگیرد و او را به شخص دیگری حواله بدهد و کارمزدی دریافت نماید
کند که حواله بر شخص بدهکار باشد و  در آنچه گذشت تفاوتی نمیـ  2819مسأله 

علیه، حساب مالی داشته باشد، و دومی آن که  یا غیر آن، اّولی مانند آن که نزد محال
 چنین نباشد.
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 ( جوایز بانک9)

ه کنند و برای تشویق بیشتر آنان ب کشی می گذاران خود قرعه ها میان سپرده گاه بانک
 دهند. انداز، به کسانی که قرعه به نام آنها در آمده، جوایزی می گذاری و پس سپرده

ها جایز است؟ این مسأله نیاز به تفصیل دارد، در  آیا این کار بانکـ  2821مسأله 
ها  کشی نکرده باشند و بانک گذاری را مشروط به قرعه گذاران، سپرده صورتی که سپرده

گذاری و تشویق دیگران به گشودن حساب،  و افزایش سپردهصرفًا برای تشویق آنان 
چنین کرده باشند، این کار جایز است و گرفتن جوایز نیز از سوی برندگان جایز است. 

ها دولتی، یا مشترک باشند، باید برای قبض و تصرف در آنها از حاکم  ولی اگر آن بانک
فتن جایزه و تصرف در آن شرع اجازه گرفت، و در صورتی که بانک خصوصی باشد، گر

 جایز است و نیازی به اذن حاکم شرع نیست.
گذاری خود را در ضمن عقد قرض یا مانند آن مشروط  گذاران، سپرده لکن اگر سپرده

کشی بزند، این  کشی کرده باشند و بانک در پی اجرای این شرط دست به قرعه به قرعه
در  که قرعه به نامش در آمده ـ کار جایز نیست. همچنین گرفتن جایزه از سوی کسی

 ـ جایز نیست و بدون آن جایز است. صورتی که به عنوان وفای به شرط باشد
 

 ( وصول سفته11)

یکی از خدمات بانکی، وصول سفته به نمایندگی از مشتری خویش است، بدین 
ترتیب که پیش از سررسید آن، بانک، امضاکننده سفته را از تاریخ سررسید و مبلغ آن 

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 می حساب مشتری خود واریز می

دارد. همچنین بانک نسبت به وصول چک به نمایندگی از مشتری  کارمزدی دریافت می
کند و در جایی که حامل چک، خود خواهان  دام میخود در شهر او یا شهر دیگری اق

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 

دهد و در قبال  ست، میعلیه نی کننده از سفته آن را به بانکی که محال استفادهـ  1
 گردد. پرداخت کارمزدی معین، خواهان وصول مبلغ آن می

ظاهرًا این خدمت و دریافت کارمزد در قبال آن جایز است، مشروط بر آنکه بانک 
توان این کارمزد را از  فقط سفته را وصول کند، لکن وصول سود ربوی آن جایز نیست، می

بکار خواستار وصول طلب خود از طریق بانک نظر فقهی ُجعاله دانست، که طی آن طل
 شود. می

کند، لکن بانک نسبت به  علیه ارائه می کننده سفته، آن را به بانک محال استفادهـ  2
 امضاکننده آن بدهکار نیست و یا با ارز دیگری جز آنچه بدو حواله شده بدهکار است.

با همان شرطی که در  در این صورت، جایز است که بانک بابت قبول این حواله ـ 
ـ کارمزدی دریافت کند؛ زیرا پذیرفتن حواله بر آن که بدهکار نیست و  مورد قبلی گذشت

یا به جنس دیگری جز آنچه در حواله آمده، بدهکار است، واجب نیست. لذا گرفتن 
 چیزی برای دست کشیدن از این حق و انجام خدمت، اشکالی ندارد.

به پرداخت وجه آن از حسابی که نزد بانک دارد، آن را به امضاکننده سفته با اشاره ـ  3
کند، تا در سررسید آن از حسابش کسر شود و مبلغ آن به حساب دارنده  بانک حواله می

سفته واریز شود و یا نقدًا به او پرداخت گردد. در اینجا امضاکننده سفته، طلبکار خود را 
لذا از نوع حواله به بدهکار به شمار  به بانک که بدهکار خودش است حواله داده است،

علیه )بانک( با این حواله لزم است و بدون پذیرش آن از طرف  رود. و موافقت محال می
بانک، نافذ نیست. لذا برای بانک جایز است که در قبال این حواله و پرداخت بدهی 

 حواله دهنده، کارمزدی دریافت کند.
 

 ( خرید و فروش ارز11)

ها، اقدام به خرید و فروش و تبدیل ارز برای فراهم آوردن مقدار  ای بانکیکی از کاره
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کافی از آنها در جهت تأمین نیاز مشتریان خود، به ویژه واردکنندگان کالهای خارجی و 
 در نتیجه بدست آوردن سود از طریق تفاوت قیمت خرید و فروش آنهاست.

کمتر و یا بیشتر از آن، چه نقد و  خرید و فروش ارز به قیمت بازار یاـ  2822مسأله 
 دار، صحیح است. چه مدت

 
 ( اضافه برداشت12)

اش  که از سپرده تواند هر مبلغی ـ هر کس در بانک حساب جاری داشته باشد، می
 ـ از آن برداشت کند. بیشتر نباشد

دهد تا بیش  و گاهی بانک به برخی صاحبان حساب که به آنان اعتماد دارد، اجازه می
گفته « اضافه برداشت»آنچه محل دارند، از حساب خود برداشت کنند. به این عمل از 
 گیرد. شود و بانک از این مبلغ سودی برای خود در نظر می می

اضافه برداشت، در حقیقت، قرض گرفتن از بانک به شرط دادن ـ  2823مسأله 
غ اضافه سود است و در نتیجه قرض ربوی و حرام است، و سودی که بانک از مبل

 رود. کند، از سودهای ربوی حرام به شمار می برداشت تقاضا می
البته اگر بانک دولتی یا مشترک باشد، اضافه برداشت از آن، نه به قصد قرض گرفتن 

به نحوی  المالک به اذن حاکم شرع )مرجع( ـ از بانک، بلکه به قصد گرفتن مال مجهول
 ـ اشکال ندارد. که در مسأله دّوم گذشت

 
 ( 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
که اصل آن صحیح، و تنها بیع ربوی اساسًا باطل است، بر خالف قرض ربوی ـ  2

 مازاد آن باطل است.
هر مازادی که در قرض شرط شود، ربا و حرام است. بر خالف بیع که در مورد ـ  3

شود( اگر از یک جنس باشند،  مکیل و موزون )اشیایی که با پیمانه و یا وزن معامله می
ند، در این مازاد مطلقًا حرام است و اگر جنسشان مختلف و یا مکیل و موزون نباش

صورت اگر معامله نقدی باشد، آن مازاد ربا نیست و معامله صحیح است. لکن اگر 
دار باشد، مانند آنکه صد تخم مرغ را به یکصد و ده تخم مرغ که بعدًا تحویل  معامله مدت

بگیرند بفروشند، و یا بیست کیلو برنج را، به چهل کیلو گندم که یک ماه بعد تحویل 
د، در اینکه این معامله ربوی نباشد اشکال است، و احتیاط واجب بگیرند، بفروشن

 اجتناب از آن است.
آیند، فروش و مبادله آنها  ها از آنجا که معدود )شمردنی( به حساب می اسکناس دّوم:

با تفاضل و کم و زیاد، در صورتی که از یک جنس نباشند، به صورت نقدی و نسیه جایز 
اشند، فروش آنها با تفاضل تنها به صورت نقدی جایز است. لکن اگر از یک جنس ب

                                                 
شود که بیع با قرض از جهت دیگری نیز اختالف دارد، به این صورت که در بیع باید  گاه اّدعا می(1)

کند، حال آنکه در قرض چنین  میان عوض و معّوض اختالفی باشد، و بدون آن بیع تحقق پیدا نمی
اختالفی لزم نیست. در نتیجه اگر کسی صد دینار را به صد و ده دینار در ذمه مشتری بفروشد، باید 

آن دو اختالفی باشد، به این صورت که فرضًا یکی دینار عراقی و دیگری دینار اردنی باشد، و اگر  میان
هر دو دینار عراقی از یک نوع و یک چاپ باشند، قرضی است به صورت بیع؛ زیرا عوض و معوض 

یادتی دارد ربا و حرام است.  اختالفی ندارند، و چون یک طرف ز
ا برای تحقق اختالف میان عوضین کافی است در ظرف انشاء بیع، این لکن این گفته روشن نیست، زیر

دو متفاوت باشند، مثاًل معّوض عین شخصی، و عوض کّلی در ذمه باشد، مضافًا بر آن، لزمه این نظر 
صحت بیع بیست کیلو گندم، به معادل آن به صورت نسیه است، با این اّدعا که قرض غیر ربوی است، 

ـ این مورد از  طور که خود گوینده نیز بدان معترف است همان ع است. حال آنکه ـگر چه به صورت بی
 .قبیل بیع یکی از مثلین با مازاد حکمی است که ربا و حرام است
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 ـ خالی از اشکال نیست. طور که گذشت همان است. و اما فروش نسیه آنها ـ
بنابراین، آن که مثاًل ده دینار عراقی طلبکار است، جایز است طلب خود را به کمتر از 

کمتر از آن به پول دیگری آن مثاًل ُنه دینار نقدًا بفروشد. همچنین جایز است که آن را به 
مثاًل ُنه دینار اردنی، نقد بفروشد، ولی به صورت نسیه جایز نیست مگر اینکه وقت طلب 

 او رسیده باشد؛ زیرا بیع طلبی که وقتش نرسیده است به دین مؤجل جایز نیست.
های رایج میان تجار بازار، مانند اسکناس، اعتبار مالی ندارد و صرفًا سند  سفته سّوم:

رود، و گویای آن است که مبلغ مندرج در آن در ذمه امضاکننده  اثبات بدهی به شمار می
آن و برای کسی است که سفته به نام او صادر شده است. بنابراین معامالت بر خود آنها 
جریان ندارد، بلکه بر اموالی است که این اوراق گویای آنهاست. همچنین اگر مشتری 

شنده بدهد، بهای کال را نپرداخته است؛ لذا اگر آن سند گم شود ای به فرو برات یا سفته
و یا نزد فروشنده تلف گردد، از مال او تلف نشده و ذمه مشتری از بدهی فارغ نشده 
است، ولی اگر اسکناس بدهد هر قیمت آن را پرداخته است و اگر تلف شود از مال بایع 

 تلف شده است.
 ست:ها دو گونه ا سفتهـ  2824مسأله 

آنچه گویای بدهی واقعی است، به این صورت که امضاکننده آن بدهکار کسی ـ  1
 است که سفته به نام او صادر شده است.

 آنچه گویای بدهی واقعی نیست.ـ  2
دار خود را که در ذمه بدهکار ثابت  در مورد اّول، جایز است که طلبکار طلب مدت

ن که طلبش صد تومان باشد، و آن را به نود است، نقدًا به مبلغی کمتر بفروشد، مانند آ
یرا فروش دین به دین است(  تومان نقدًا بفروشد )البته، فروش مدت دار آن جایز نیست، ز

تواند از بدهکار )امضاکننده سفته( در زمان استحقاق،  و پس از آن بانک یا دیگری می
 قیمت آن را مطالبه نماید.

ی، فروش سفته جایز نیست، زیرا واقعًا َدینی اما در مورد دّوم، برای طلبکار صور
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.
توان تنزیل آن را به شکل دیگری مشروع دانست، به این صورت که  با این حال، می

کند تا مقدار سفته را در ذمه امضاکننده  ل میکننده را وکی امضاکننده سفته، استفاده
دینار عراقی « 32»بفروشد به پولی دیگر و به قیمتی کمتر از ارزش آن. مثاًل اگر سفته 

« 32»کننده به وکالت از امضاکننده  تومان باشد استفاده« 1122»باشد و ارزش واقعی آن 
عامله، ذمه امضاکننده سفته به تومان. پس از این م« 1222»فروشد به  دینار در ذمه او می

کننده هزار تومانی که ملک امضاء کننده است  شود و استفاده دینار مشغول می« 32»
کننده هزار تومان را به وکالت از امضاکننده به خودش  کند. سپس استفاده دریافت می

قدار دینار در ذمه خودش، در نتیجه ذمه او برای امضاکننده به م 32فروشد در مقابل  می
 شود. همان پنجاه دینار که امضاکننده بدهکار بانک است بدهکار می

لکن این راه فایده کمی دارد، چون فقط در جایی مفید است که تنزیل با پول خارجی  
با توجه  صورت بگیرد، اما در مورد پول رایج کشور، اثری ندارد، زیرا تصحیح آن با بیع ـ

 ـ ممکن نیست. ضل گذشتبه اشکالی که در بیع معدود با تفا
اما تنزیل قیمت سفته صوری نزد بانک به نحو قرض، به این صورت که قرض گیرنده 

کننده از سفته مبلغی کمتر از قیمت اسمی سفته از بانک قرض کند و بانک را  و استفاده
به امضاکننده سفته که بدهکار نیست، برای وصول تمام قیمت آن حواله دهد، ربا و حرام 

زیرا شرط بانک کاستن مقداری از مبلغ سفته را در حقیقت شرط دریافت مازاد و است؛ 
ای  حرام است، اگرچه این مازاد به ازای مهلت دادن نباشد، بلکه به عنوان انجام پاره

که قرض دهنده حق ندارد بر  عملیات بانکی، مانند ثبت بدهی و تحصیل آن باشد، چون
 نفع مالی برای او داشته باشد. قرض گیرنده شرطی بگذارد که در آن

های دولتی یا  های خصوصی است، اما در مورد بانک حکم فوق در مورد بانک
کننده، در  توان برای رهایی از مشکل ربا، بدین گونه عمل کرد که استفاده مشترک، می

تنزیل سفته قصد فروش و قرض نداشته باشد، بلکه مقصودش دستیابی به مال 
توان با اجازه حاکم شرع آن را گرفت و سپس در  د. در این صورت میالمالک باش 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

 به خواست او آن را امضا کرده باشد.کننده رجوع نماید، اگر  است به استفاده
 

 ( اشتغال در بانک14)

 عملیات بانکی دو گونه هستند:
عملیات بانکی حرام، مانند عملیاتی که مربوط به معامالت ربوی است، نظیر ـ  1

نمایندگی در اجرای آنها، ثبت و شهادت بر آنها و دریافت مازاد ربوی به نفع گیرنده آن. 
هایی که معامالت ربوی دارند و یا به تجارت  با معامالت شرکت همچنین عملیات مرتبط

اند، مانند فروش سهام آنها و گشایش اعتبار برای آنها، از عملیات حرام به  شراب مشغول
 رود. شمار می

همه این عملیات حرام است و اشتغال در این بخش جایز نیست و موجب استحقاق 
 باشد. اجرت نمی

ز، که غیر از عملیات مذکور هستند و پرداختن به آنها و گرفتن عملیات بانکی جایـ  2
 اجرت بر آنها جایز است.

خواه  کننده مازاد در معامله ربوی مسلمان نباشد ـ اگر پرداختـ  2825مسأله 
ـ در این صورت همان طور که گذشت، گرفتن این  بانک خارجی باشد و خواه دیگری

تیجه اشتغال در بخش عملیات مرتبط به اجرای مازاد برای مسلمان جایز است و در ن
 ها و غیر آنها، جایز است. چنین معامله ربوی در بانک

های دولتی، و یا مشترک در کشورهای  اموال موجود در بانکـ  2826مسأله 
المالک است، که تصرف در آنها بدون رجوع به حاکم شرع  اسالمی، از اموال مجهول

ها و گرفتن و پرداختن اموال به مشتریانی  گونه بانک در این جایز نیست، بنابراین اشتغال
کنند، بدون اذن  که بدون رجوع به حاکم شرع برای اصالح اموال، در آنها تصرف می

ها را در  گونه بانک حاکم شرع )مرجع( جایز نیست، ولی اگر حاکم شرع اشتغال در این
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 موارد مذکور اجازه دهد اشکال ندارد.
صحت ُجعاله، اجاره، حواله و دیگر معامالت مشروعی که در ـ  2827مسأله 

های دولتی در کشورهای اسالمی رایج است، نیازمند به اجازه حاکم شرع است، و  بانک
بدون اجازه او این معامالت صحیح نیست، و همچنین است معامالت مشروعی که در 

ت که نسبت به سهم های مشترک بین دولت و مردم در کشورهای اسالمی رایج اس بانک
 دولت، صّحت معامالت متوقف بر اجازه حاکم شرع )مرجع( است.

 
 ( قرارداد بیمه15)

شود ماهانه، یا  گزار )بیمه شونده( متعهد می بیمه قراردادی است که طبق آن بیمه
گر  کننده( بپردازد و در مقابل آن، بیمه گر )بیمه سالنه و یا یکباره مبلغ معینی به بیمه

گزار یا شخص ثالثی که در قرارداد بیمه معین و قرارداد به نفع او  شود که به بیمه می متعهد
منعقد شده است، مبلغی پول یا پرداختی ثابتی و هر عوض مالی دیگری، در صورت وقوع 

 ای، یا ضرری که در قرارداد بدان تصریح شده است، بپردازد. حادثه
 له:بیمه انواعی دارد از آن جمـ  2828مسأله 

 بیمه اشخاص در برابر مرگ، بیماری و یا حوادث دیگر.ـ  1
سوزی، غرق شدن  بیمه اموال، مانند اتومبیل، هواپیما و کشتی در برابر خطر آتشـ  2

 و سرقت و مانند آنها.
بیمه تقسیمات دیگری دارد که احکام شرعی آن تفاوتی با موارد مذکور ندارد، لذا 

 نیازی به ذکر آنها نیست.
 قرارداد بیمه دارای چند رکن است:ـ  2829له مسأ

گر، که در آن هر گفتار یا نوشتار و  گزار و بیمه ایجاب و قبول از سوی بیمهـ  2و  1
 مشابه آن بر آنها دللت کند، کافی است.

 شده، چه شخص باشد و چه مال. تعیین مورد بیمهـ  3
 تعیین آغاز و پایان مدت قرارداد بیمه.ـ  4
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سوزی، سرقت،  در قرارداد بیمه، عامل خطر و زیان، مانند آتشـ  2831مسأله 
در صورتی که  غرق، بیماری، مرگ و مانند آن و همچنین اقساط ماهانه یا سالنه بیمه ـ

 ـ باید مشخص شود. پرداخت آن قسطی باشد
در طرفین قرارداد بیمه، بلوغ، عقل، قصد، اختیار و عدم ـ  2831مسأله 
ـ شرط است، و در صورتی که طرفین یا یکی از  ر سفه یا ورشکستگیبر اث محجوریت ـ

آنها نابالغ، دیوانه، مجبور و یا محجورعلیه، باشند، یا قصد جدی نداشته باشند، قرارداد 
 صحیح نیست.

رود و جز با رضایت  قرارداد بیمه از عقدهای لزم به شمار میـ  2832مسأله 
 طرفین قابل فسخ نیست.

گر و یا هر دو اجازه فسخ داشته  گزار یا بیمه قرارداد شرط کنند که بیمه البته اگر در
 باشند، طبق این شرط فسخ جایز است.

تواند  گزار می گر به تعهدات خود عمل نکند، بیمه در صورتی که بیمهـ  2833مسأله 
 گر را ملزم به اجرای تعهداتش کند. همچنین ـ بیمه با رجوع به حاکم شرع یا غیر او ـ

تواند قرارداد را فسخ نماید و خواستار بازگرداندن مبلغ پرداخت شده به عنوان حّق  می
 بیمه شود.

گزار مبلغی را  در صورتی که در قرارداد بیمه معین شده باشد که بیمهـ  2834مسأله 
به عنوان حّق بیمه به اقساط بپردازد. و او در اجرای این تعهد چه از نظر مقدار و چه از 

گر واجب نیست که به تعهد خود در پرداخت  ماِن پرداخت، تخلف کند، بر بیمهنظر ز
تواند  گزار نیز نمی مبلغی معین به هنگام بروز حادثه و ضرر معین، عمل نماید، و بیمه

 خواستار بازگرداندن حّق بیمه پرداخت شده، گردد.
ین در بیمه مدت بخصوصی شرط نیست، بلکه تابع توافق طرفـ  2835مسأله 

 گر است. گزار و بیمه قرارداد یعنی بیمه
ای که از اموال مشترک خویش فراهم  ای با سرمایه اگر عّدهـ  2836مسأله 

اند، شرکتی تأسیس کنند و هر یک از آنان ضمن قرارداِد شرکت، بر دیگران شرط  آورده
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طی  که نوع آن را ای نسبت به شخص خود و یا اموالش ـ کند که در صورت وقوع حادثه
ـ شرکت موظف به جبران خسارات وارده به او از سرمایه شرکت یا  کند شرط معین می

 سود آن باشد، مادام که قرارداد باقی است، واجب است به این شرط عمل شود.
 

 ( سرقفلی16)

یکی از معامالت رایج میان تّجار و کَسبه، سرقفلی یا حّق پیشه نام دارد، و مقصود آن 
لی را که خود اجاره کرده است و در تصرف دارد، در قبال دریافت است که مستأجر مح

مبلغی که مورد توافق طرفین است، به دیگری واگذارد، و یا مالک در قبال دریافت مبلغی 
اش و یا افزایش مبلغ  معین پس از پایان مدت اجاره از بیرون کردن مستأجر از محل اجاره

 اجاره خودداری کند.
ه کردن جایی مانند محل کسب و تجارت، برای مستأجر حّقی اجارـ  2837مسأله 

تواند مانع تصرف مالک در ملکش  کند، و او پس از پایان مدت اجاره نمی در آن ایجاد نمی
و تخلیه آن یا افزایش مبلغ اجاره سابق شود. همچنین اقامت طولنی مستأجر در محلی 

یک حّقی  موقعیت تجاری آن، هیچو رواج پیشه و ارزش پیدا کردن محل و بدست آوردن 
آورد، و پس از پایان مدت اجاره، بر او واجب  برای او در ماندن در آنجا به وجود نمی

 است، محل را تخلیه و تسلیم مالکش کند.
که مالک را از اجبار مستأجر به تخلیه  و در صورتی که مستأجر از قانون دولتی ـ

ـ استفاده نماید و از تخلیه محل یا  کند می محل اجاره و یا افزایش میزان اجاره منع
افزایش میزان اجاره خودداری کند، عملش حرام است و تصرف او در محل بدون رضایت 

 مالکش غصبی است. و اگر مبلغی را در قبال تخلیه محل دریافت کند، حرام است.
اره اگر مالک محلی را مثاًل به مدت یک سال به ده هزار تومان اجـ  2838مسأله 

هزار تومان از او بگیرد و در ضمن عقد شرط کند، که  دهد و عالوه بر آن مبلغ پنجاه
سالنه با همین مبلغ و بدون افزایش، اجاره او را تمدید کند و یا به همان میزان به کسی 
که مستأجر محل را به او واگذار کند )مستأجر دوم( اجاره دهد، و همچنین مستأجر سّوم 
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ورت جایز است که مستأجر در قبال دریافت مبلغی مساوی یا بیشتر و یا و... در این ص
کمتر از آنچه نقدًا به مالک پرداخته، طبق توافق این حق که با چنین شرطی بدست آورده 

 است به دیگری واگذارد.
اگر مالک، محلی را به شخصی برای مدت معینی اجاره دهد و در ـ  2839مسأله 

ـ پس از پایان مدت،  در قبال دریافت مبلغی یا بدون آن د ـضمن عقد بر خود شرط کن
اجاره او را سالنه به همان صورتی که سال اّول موافقت کرده است و یا به شکل متعارف 
هر سال، تمدید کند و از قضا شخص دیگری به مستأجر مبلغی بپردازد تا او فقط محل 

ندن نداشته باشد و مالک پس از تخلیه، به این شکل که دیگر حّق ما اجاره را تخلیه کند ـ
ـ در این صورت جایز است مستأجر مبلغ مورد توافق  محل را هرگونه بخواهد اجاره دهد

را بگیرد و این سرقفلی فقط برای تخلیه خواهد بود، نه به ازای انتقال حّق تصرف مستأجر 
 به شخص دّوم.

عقد بر خود کرده بر مالک واجب است که به شرطی که ضمن ـ  2841مسأله 
( بر مالک واجب است که به مستأجر یا 2848است، وفا کند؛ پس در فرض مسأله )

شخصی که مستأجر به نفع او کنار رفته است، بدون افزایش میزان اجاره، محل را اجاره 
( بر مالک واجب است که مدت اجاره را تا زمانی 284۴دهد. همچنین در فرض مسأله )

ماندن است به همان میزان اجاره سابق و یا به نحو متعارف )به هر که مستأجر مایل به 
 نحو که شرط شده باشد( تمدید کند.

در صورتی که مالک از وفای به شرط خود تخلف ورزد و از تمدید اجاره خودداری 
ـ او را وادار به وفای به شرط  با رجوع به حاکم شرعی یا دیگری تواند ـ کند، مستأجر می

گر به هر دلیلی نتواند او را وادار به وفای به شرط کند، بدون رضایت مالک، کند. لکن ا
 جایز نیست که در مورد اجاره تصرف کند.

( و 2848های مسأله ) اگر شرط ضمن عقد اجاره که در فرضـ  2841مسأله 
در  ـ نه شرط فعل؛ یعنی شرط تمدید اجاره ـ به صورت شرط نتیجه ( آمده ـ284۴)

د، به این صورت که مستأجر بر مالک شرط کند که او یا هر که او مستقیمًا ـ باش فرض ما
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کند، حّق تصرف محل و استفاده از آن را به ازای پرداخت مبلغی  یا با واسطه معین می
یا آن که  معین سالیانه یا به قیمت متعارف در هر سال داشته باشد، در این حال مستأجر ـ

حّق تصرف محل و استفاده از آن را حّتی بدون رضایت ـ  کند مستأجر او را تعیین می
 مالک دارد و مالک تنها حق دارد که مبلغ مورد توافق را مطالبه کند.

 
 ( مسائلی درباره قاعده اقرار و مقاصه نوعی17)

احکام برخی مسائل عقود و ایقاعات و حقوق، اختالفی است و آرای علمای شیعه با 
وارد گاه بعضًا و گاه کاًل متفاوت است. لذا درباره نحوه دیگر مذاهب اسالمی در این م

رضوان الله  شود و فقیهان متأخر ـ رفتار شیعیان با غیر شیعیان در این مسائل پرسش می
ـ حکم این مسائل را بر اساس قاعده الزام، یعنی ملزم کردن اشخاص غیر شیعی  علیهم

ند. لکن از آنجا که از نظر ما این ده کنند و پاسخ می به احکام مذهبشان، استخراج می
قاعده ثابت نشده است، باید این مسائل را بر طبق قواعد جانشیِن قاعده الزام، مانند 

گیرند، از آنان  گونه که از شما می ها و احکامشان، همان قاعده مقاّصه نوعی )طبق سّنت
ش و ملزم داشتن او بگیرید( و یا قاعده اقرار )رفتار با غیر امامی به موجب احکام مذهب

 به آنها( تطبیق کرد و حکم آنها را بیان نمود.
از نظر فقه امامیه، عقد نکاح بدون شاهد گرفتن صحیح است. ـ  2842مسأله 

ای  نظر دارند، و برخی موافق امامیه هستند و پاره لکن اهل سّنت در این مسأله اختالف
دانند. مالکیان  د گرفتن را فاسد میمانند حنفیان، شافعیان، و حنبلیان، نکاح بدون شاه

 دانند. ولی آنان که مّدعی فسادند، خود دو دسته هستند: نیز نکاح مخفیانه را فاسد می
ها که در مورد صحت و فسادش  گونه نکاح مالکیان، و بیشتر حنبلیان در مورد این

را ندارد،  کس حّق ازدواج با این زن ـ معتقدند که هیچ مانند عقد مذکور اختالف است ـ
مگر آنکه مردی که عقد نکاح به نام او بسته شده است، او را طالق دهد و یا نکاح او را 

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.
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توان با چنین زنی ازدواج  ها معتقدند که می گونه نکاح شافعیان، و حنفیان در مورد این
 کرد و نیاز به طالق یا فسخ نکاح نیست.

بنابراین هرگاه شوهر از پیروان این دو مذهب باشد، طبق قاعده الزام شوهر به احکام 
مذهبش، در صورتی که زن از نظر آنان از کسانی باشد که نیازمند عّده هستند، اظهر 

 ای عّده است.جواز نکاح او پس از انقض
همچنین اگر زن شیعه باشد و شوهر از پیروان این دو مذهب باشد، در صورتی که از 
نظر آنان نیازمند عّده است، جایز است پس از تمام شدن عّده، ازدواج کند. لکن در هر 
دو صورت برای خروج از شبهه و رعایت احتیاط، اولی آن است که در صورت امتناع 

 ـ بگیرند. گر چه از طریق حاکم شرع الق او را ـشوهر از طالق زن، ط
اش یا خاله و  از نظر اهل سّنت جمع میان عمه و برادرزادهـ  2843مسأله 

اش جایز نیست، بدین معنا که اگر هر دو را همزمان عقد کنند، هر دو عقد  خواهرزاده
 .باطل است، و در صورتی که عقد یکی پس از دیگری باشد، عقد دومی باطل است

اش  اش و خاله پس از خواهرزاده لکن از نظر فقه امامیه، عقد عمه پس از برادرزاده
مطلقًا جایز است. همچنین عقد برادرزاده پس از عقد عمه و عقد خواهرزاده پس از عقد 
خاله، مشروط بر آنکه پیش از عقد عمه و خاله رضایت داده باشند و یا بعد از عقد 

 رضایت بدهند جایز است.
اش و یا میان خاله و  براین اگر پیرو اهل سّنت، در نکاح میان عمه و برادرزادهبنا

اش جمع کند، پس اگر عقد آنها متقارن باشد چون به مذهب آنها عقد هر دو  خواهرزاده
باطل است، برای پیرو مذهب امامیه جایز است بر هر یک از آنها و در صورت رضایت 

اگر عقد مرد سّنی متقارن نباشد، عقد زن دّوم در فرض  عمه یا خاله بر هر دو عقد کند. و
تواند با او ازدواج کند. این حکم در  مذکور به مذهب آنها باطل است و مرد شیعی می

 مورد هر یک از آن دو زن در صورتی که امامی باشند، نیز جاری است.
ا آنها اگر چه ب بر طبق مذهب امامیه، زن مطلقه یائسه و صغیره ــ  2844مسأله 

با اختالفی که در  سّنت ـ ـ عّده ندارند. لیکن بر طبق مذاهب اهل نزدیکی شده باشد
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سّنت  ـ عّده بر آنان واجب است. حال اگر شوهر از اهل شروط عّده برای صغیره دارند
ـ طالق دهد، ملزم  با اعتقاد به لزوم عّده برای صغیره اش را ـ باشد، و زن یائسه یا صغیره

واعد مذهب خود مانند فساد عقد خواهر مطلقه، و نکاح زنانی که جمع آنها به رعایت ق
تواند با خواهر این مطلقه  شود، بنابراین مرد شیعی می با زن در دوران عّده حرام است، می

 ازدواج کند هرچند آن مرد سنی با او عقد بسته باشد.
ه پیش از تمام شدن و احتیاط واجب برای مرد شیعی نیز آن است که با این زن مطلق

ـ تا پایان عّده،  و یا شیعه بشود اش ازدواج نکند، و آن زن نیز اگر شیعه باشد ـ عده
ازدواج نکند. همچنین احوط آن است که در ایام عّده از شوهر نفقه نگیرد، گر چه طبق 

النفقه او باشد، مگر آنکه از باب اجرای قاعده مقاّصه نوعی در  مذهب شوهر واجب
 ودن شرایط آن، بتوان نفقه گرفت.صورت ب

صحت طالق، از نظر فقه امامیه، شرایطی دارد که از نظر دیگر ـ  2845مسأله 
یک یا برخی از آنها در صحت طالق معتبر نیست، لذا اگر شخص  مذاهب اسالمی، هیچ

ای طالق دهد که از نظر مذهبش صحیح و از نظر مذهب ما  غیر امامی زن خود را به گونه
ـ جایز است  بنا به الزام طرف طبق احکام مذهبش است، برای پیرو مذهب امامیه ـفاسد 

در صورتی که از کسانی باشد که طبق مذهبشان عّده  که پس از انقضای عّده آن زن ـ
تواند با  ـ با او ازدواج کند. همچنین در صورتی که زن مطلقه از امامیه باشد، می دارد

 دیگری، ازدواج نماید.
یک، یا  هیچ رایط صحت طالق از نظر امامیه، که از نظر دیگر مذاهب ـبرخی ش
 ـ معتبر نیست، عبارتند از: برخی از آنها

 طالق در پاکی زن که در آن نزدیکی صورت نگرفته باشد.ـ  1
 طالق قطعی باشد و بر چیزی معّلق نباشد.ـ  2
 طالق با گفتار باشد، نه نوشتار.ـ  3
 اشد، نه اجباری.طالق از سر اختیار بـ  4
 طالق، با حضور دو شاهد عادل باشد.ـ  5
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خرد و سپس آن را  بنا بر مذهب شافعی، کسی که چیزی میـ  2846مسأله 
تواند از خیار رؤیت استفاده کند، گرچه مبیع طبق اوصاف مذکور باشد، در  بیند، می می

ار رؤیت استفاده تواند در این فرض از خی صورتی که از نظر مذهب امامیه، مشتری نمی
ای که مشتری شافعی مذهب،  کند. حال اگر مذهب شافعی بر امامیه نافذ باشد به گونه

کند، مشتری  گونه موارد از این خیار در مورد فروشنده امامی مذهب استفاده می در این
مثل کند و طبق قاعده مقاّصه نوعی، در مورد فروشنده شافعی  به تواند مقابله امامی نیز می

 ذهب، از این قاعده استفاده کند.م
ابوحنیفه و شافعی برای مغبون قائل به خیار غبن نیستند، حال ـ  2847مسأله 

آنکه در مذهب ما این خیار ثابت است، و ظاهرًا بحث ثبوت یا عدم ثبوت این خیار شامل 
توّجهی به قیمت و خرید و فروش کال به هر قیمتی  موردی که بنای شخص مغبون بر بی

شود، در این فرض ظاهرًا خیار غبن ثابت نیست. همچنین شامل جایی که  باشد، نمی
وانتقال طبق قیمت بازار است نه بیشتر و شخص مغبون بر  بنای طرفین معامله نقل

شود؛ زیرا ظاهرًا از نظر همگان  اّدعای غابن مبنی بر بال نبودن قیمت اعتماد کرده، نمی
جهت فریب دادن بایع. همچنین این خیار شامل جایی که در اینجا خیار ثابت است، از 

بنا به شرط ارتکازی در عرف خاص، جز حّق فسخ، حّق دیگری مانند حّق مطالبه 
 شود. التفاوت وجود دارد، نمی مابه

در هر حال، هر جا که از نظر مذهب امامیه خیار غبن ثابت باشد و مذهب اهل 
ـ جایز است  از باب مقاّصه نوعی می مذهب ـسّنت، آن را منکر باشد، برای شخص اما

که پیرو اهل سّنت را به نبود خیار غبن ملزم کند. این در جایی است که مذهب اهل سّنت 
 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 
آنکه از نظر امامیه چنین شرطی معتبر نیست. پس اگر مذهب هنگام عقد است، حال 

حنفی بر مذهب امامیه نافذ باشد، به این صورت اگر مشتری حنفی باشد فروشنده را ملزم 
به مقتضای  مذهب نیز جایز است که ـ به باطل دانستن عقد نماید، برای مشتری امامی
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دانستن این عقد نماید. و در  ـ فروشنده حنفی را ملزم به باطل قاعده مقاّصه نوعی
 صورتی که پس از آن مشتری امامی مذهب شود، نیز همین حکم جاری است.

الرث میراث بر آن، به َعَصبه  نظر اهل سّنت آن است که مازاد سهمـ  2849مسأله 
شود. لکن نظر مذهب امامیه خالف آن است، مثاًل اگر  ـ داده می مانند برادر او میت ـ

و تنها دختری و برادری داشته باشد، از نظر امامیه باید نیمی از ارث را به مردی بمیرد 
الرث و نیم دیگر را به عنوان رّد به او بپردازند و به برادر میت سهمی  دختر به عنوان سهم

گیرد. لکن نظر اهل سّنت آن است که در این فرض نیمی از ارث میت به برادر  تعّلق نمی
رود. حال اگر مذهب اهل سّنت بر  ه از عصبه میت به شمار میشود، چون ک پرداخت می

الرث به او پرداخت نشود، عصبه میت اگر  وارث امامی مذهب نافذ باشد و مازاد سهم
الرث وارِث سّنی  توانند از باب قاعده مقاّصه نوعی، مازاد سهم امامی مذهب باشند، می

 مذهب را بگیرند.
، زن از همه َتَرکه شوهر اعّم از منقول و غیرمنقول از نظر اهل سّنتـ  2851مسأله 

برد. حال آنکه از نظر مذهب امامیه، زن از اصل زمین یا  مانند زمین و غیره، ارث می
برد، نه اصل آنها. بنابراین اگر  برد و تنها از قیمت بنا و درختان ارث می قیمت آن ارث نمی

که زن سّنی مذهب از زمین و اصل بنا و ای  مذهب اهل سّنت بر شیعه نافذ باشد به گونه
درختان ارث ببرد، در صورتی که دیگر ورثه امامی مذهب باشند، زن امامی مذهب نیز 

رسد، بگیرد که سایر ورثه اهل  تواند میراثی را که از زمین و اصل بنا و درختان به او می می
 سنت باشند.

 
 ( احکام تشریح18)

ت مسلمان مرده جایز نیست، و اگر کسی چنین کالبدشکافی بدن میـ  2851مسأله 
 ـ بر او دیه واجب است. به تفصیلی که در کتاب دیات آمده است کند ـ

در صورتی که در  کالبدشکافی میت کافر، از هر صنفی که باشد ــ  2852مسأله 
ـ جایز است. لکن اگر کافِر ذمی باشد، احتیاط  زمان حیاتش خونش محترم نباشد
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که از کالبدشکافی خودداری شود. البته اگر کالبدشکافی مرده در واجب آن است 
چه به طور مطلق و چه آنکه در زمان حیاتش اجازه داده باشد و  شریعت او جایز باشد ـ

 ـ در این صورت کالبدشکافی جایز است. یا آنکه پس از مرگش، ولی او اجازه داده باشد
ای  ن حیاتش مشکوک باشد، و نشانهو در صورتی که محترم بودن خون کافر در زما 

 بر آن وجود نداشته باشد، نیز کالبدشکافی جایز است.
اگر حفظ جان مسلمانی متوقف بر کالبدشکافی دیگری باشد، ـ  2853مسأله 

چنانچه ممکن باشد کافری را که خونش محترم نیست، یا مشکوک است. و اگر ممکن 
، و اگر این نیز ممکن نبود کالبدشکافی نشد کافری غیر از او را کالبدشکافی نمایند

 مسلمان جایز است.
و کالبدشکافی مسلمان برای آموزش و غیره جایز نیست، مگر اینکه حفظ جان 

 ـ بر آن متوقف باشد. هرچند در آینده مسلمانی ـ
 

 ( احکام پیوند19)

قطع عضو مسلمان مرده، مانند چشم و دستش برای پیوند زدن به ـ  2854مسأله 
آید. و دفن آن عضو قطع  زنده جایز نیست، و اگر کسی چنین کند، بر او دیه لزم می بدن

 ای از بدن شد، قطع آن واجب نیست. شده واجب است، ولی اگر پیوند زد و عضو زنده
اگر حفِظ زندگی مسلمانی، بر قطع عضوی از اعضای بدن مسلمان ـ  2855مسأله 

آید و هرگاه این  ن بر قطع کننده دیه لزم میمرده متوقف باشد، قطع آن جایز است. لک
رود و احکام بدن زنده بر آن جاری  عضو 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 

نظر مغزی مرده است در کاماًل متوقف باشند و بازگشتی نداشته باشد. و اما کسی از 
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 هیچ شمرده نمی
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برداشتن بخشی از بدن انسان زنده برای پیوند زدن در صورتی که ـ  2857مسأله 
باشد مانند چشم و دست و امثال آنها جایز نیست، ولی اگر  قطع آن زیان مهمی داشته

ای از پوست یا نخاع یا یک کلیه در صورت سالم  زیان مهمی نداشته باشد مانند قطعه
بودن کلیه دیگر با فرض رضایت صاحبش جایز است اگر کودک یا دیوانه نباشد وگرنه به 

 ولی به ازای آن نیز جایز است.وجه جایز نیست و هرگاه قطع آن جایز بود گرفتن پ هیچ
اهدای خون به بیماران نیازمند به آن، و همچنین گرفتن پولی به ـ  2858مسأله 

 ازای آن جایز است.
ای که خونش محترم نیست و یا  بریدن عضوی از بدن کافر مردهـ  2859مسأله 

کام بدن الحال است، برای پیوند زدن به بدن مسلمان جایز است، و پس از آن اح مشکوک
رود. همچنین پیوند زدن  شود؛ زیرا جزئی از بدن او به شمار می مسلمان بر آن جاری می

العین مانند سگ به بدن مسلمان اشکالی ندارد، و  عضوی از اعضای بدن حیوان نجس
گردد، و به دلیل آنکه جزئی از بدن شخص زنده به  احکام بدن مسلمان بر آن جاری می

 شود. در آن جریان یافته است، احکام بدن مسلمان بر آن مترتب میرود و زندگی  شمار می
 

 ( تلقیح مصنوعی21)

تلقیح زن جز با َمنی شوهر جایز نیست، چه شوهر داشته باشد چه ـ  2861مسأله 
وسیله شوهر  نداشته باشد، چه زن و شوهر بر آن راضی باشند و چه نباشند، و چه تلقیح به

 باشد یا دیگری.
اگر زنی با منی غیر شوهر خود تلقیح شود، و آن زن باردار شود و ـ  2861مسأله 

فرزندی به دنیا آورد، در صورتی که این اتفاق اشتباهی رخ داده باشد، بدین معنا که 
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  یشک فرزند به صاحب منی ملحق م این فرض بی
گاهانه و عامدانه صورت گرفته باشد، باز بعید نیست که  شبهه است. و اگر این تلقیح آ
فرزند به صاحب منی ملحق گردد و همه احکام َنَسب حّتی ارث میان آنها ثابت گردد، 
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انعقاد نطفه منجر  زیرا آنچه از ارث استثنا شده است، فرزند زنا است و اگرچه عملی که به
 شده، حرام است، ولی این مسأله حکم زنا را ندارد.

گردد و هیچ فرقی میان او و  همچنین این فرزند در هر دو فرض به مادرش ملحق می
 دیگر فرزندانش نیست.

در صورتی نیز که زن نطفه شوهر خود را از طریق مساحقه و مانند آن، به رحم زن 
اردار شود و فرزندی به دنیا آورد، فرزند به صاحب نطفه و دیگری منتقل کند و آن زن ب

 گردد، گر چه این عمل حرام است. زنی که او را به دنیا آورده است، ملحق می
اگر تخمک زن و اسپرم مرد گرفته و بارور شود و در رحم مصنوعی ـ  2862مسأله 

صاحب تخمک و  گذاشته شود و فرزندی از این عمل به دنیا آید، ظاهر آن است که به
شود. البته  گردد و میان او و آن دو همه احکام َنَسب حّتی ارث جاری می اسپرم ملحق می

 برد. اگر پیش از انجام تلقیح یکی از آن دو از دنیا برود، فرزند از او ارث نمی
اگر تخمک بارورشدۀ زنی در رحم زن دیگری گذاشته شود و در ـ  2863مسأله 

ی به دنیا آید، در ترتیب احکام مادر و فرزند نسبت به هرکدام از آن آنجا رشد کند و فرزند
 دو زن، باید رعایت احتیاط شود، گر چه محرمیت او با صاحب رحم ثابت است.

تلقیح زن با منی شوهرش در حال حیات او جایز است. البته اگر ـ  2864مسأله 
قسمتی از بدن که لمس آن  جایی که دیدن آن حرام است، و لمس این کار مستلزم نگاه به

حرام است، باشد، جز شوهر جایز نیست کسی این کار را انجام دهد مگر در موارد 
دار شدن برای او مستلزم حرجی باشد که معموًل تحمل  ضرورت، مانند اینکه بچه

شود و راهی برای حامله شدن بجز این راه نباشد. حکم فرزندی هم که از این تلقیح  نمی
هیچ تفاوتی حکم دیگر فرزندان آنها را دارد. ولی تلقیح زن با منی  ود، بیش حاصل می

ـ جایز نیست و اگر انجام شود فرزند از او  بنا بر احتیاط واجب شوهر پس از مرگ او ـ
 برد گر چه به او منتسب است. ارث نمی
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 ( احکام کنترل جمعیت21)

حاملگی به شرط آنکه به  جایز است که زن از داروهای پیشگیری ازـ  2865مسأله 
او زیان مهمی نزند، استفاده کند، حتی اگر شوهر راضی نباشد، مگر اینکه با حقی از 

 حقوق شرعی او منافات داشته باشد.
جایز است که زن از دستگاه پیشگیری از حاملگی، و مانند آن اگر ـ  2866مسأله 

شتن دستگاه متوقف بر نگاه ضرر مهمی به او نزند استفاده کند، لکن در صورتی که گذا
جایی است که نظر به آن حرام است، و یا لمس قسمتی از بدن که لمس آن جایز  کردن به

نیست، باشد، جایز نیست کسی غیر از شوهر این کار را انجام دهد مگر در صورت 
دار شدن برای او ضرر داشته باشد، یا مستلزم حرجی باشد که  ضرورت، مانند اینکه بچه

شود با فرض اینکه راه دیگری برای منع حمل نباشد، یا اگر باشد باز   تحمل نمیمعمولً 
هم مستلزم ضرر یا حرج باشد. این در صورتی است که معلوم نباشد دستگاه نطفه را پس 

 ـ باید در هر حال، ترک شود. احتیاط واجب کند، وگرنه بنا بر ـ از انعقادش تلف می
های رحم را ببندد هرچند  عمل جراحی لوله جایز است زن باـ  2867مسأله 

مستلزم این باشد که دیگر هرگز باردار نشود، ولی این عمل جایز نیست در صورتی که 
متوقف باشد بر کشف قسمتی از بدن که ستر آن واجب باشد، یا لمس قسمتی که لمس 
آن بدون دستکش جایز نیست، مگر در حال ضرورت با تفصیلی که گذشت. و جایز 

ها و مانند آن که ضرر مهمی مانند  یست عمل جراحی برای برداشتن رحم، یا تخمدانن
قطع عضو دارد، مگر اینکه بیماری این ضرورت را ایجاب نماید. و مانند این احکام در 
مورد مرد نیز جاری است البته، اگر عمل جراحی به دست کسی جز شوهر صورت گیرد، 

نیست و لمس قسمتی از بدن که لمس آن جایز نیست، و موجب نگاه به آنچه به آن جایز 
دار  باشد، در این صورت این عمل جایز نیست، مگر در صورت ضرورت، مانند اینکه بچه

 شدن برای او ضرر داشته باشد، حکم این مسأله تمامًا درباره مرد نیز جاری است.
اینکه باقی انداختن َحْمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست، مگر ـ  2868مسأله 
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ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معموًل 
شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح و جان گرفتن جنین اسقاط آن  تحمل نمی

جایز است، و بعد از آن مطلقًا جایز نیست. و اگر مادر حمل خود را بیندازد، دیه آن بر 
اش بپردازد. و اگر پدر حمل را بیندازد،  و باید آن را به پدر یا دیگر ورثهمادر واجب است، 

اش بر او واجب است، و باید آن را به مادر بپردازد. و اگر مباشر اسقاط پزشک باشد  دیه
دیه بر او واجب است، مگر اینکه وارث ببخشد، هرچند اسقاط جنین به درخواست پدر و 

جنین پس از جان گرفتن آن پرداختن پنج هزار و دویست  مادر باشد. و کافی است در دیه
بنا بر  و پنجاه مثقال نقره، اگر جنین پسر باشد، و نصف این مقدار اگر دختر باشد. و ـ

ـ دیه جنینی که در رحم بمیرد نیز همین مقدار است. و اگر جنین جان  احتیاط واجب
آن یکصد و پنج مثقال نقره و اگر نداشته باشد در صورتی که نطفه باشد کافی است در دیه 

خون بسته باشد دویست و ده مثقال، و اگر گوشت باشد سیصد و پانزده مثقال، و اگر 
استخوان داشته باشد چهارصد و بیست مثقال، و اگر اعضا و جوارحش کامل باشند 

ـ فرقی بین پسر و دختر در فرض  بنا بر احتیاط واجب پانصد و بیست و پنج مثقال. و ـ
 ان نداشتن نیست.ج

جایز است که زن از داروهایی که عادت ماهانه را از وقت عادی ـ  2869مسأله 
ـ  چون روزه و مناسک حج و جز آن اندازد، برای اتمام برخی واجبات ـ خود به عقب می

استفاده کند، مشروط بر آنکه این کار به او زیان مهمی نزند، و اگر در صورت استفاده از 
خونی ببیند که متصل نباشد، گر چه در ایام عادتش باشد، مشمول احکام  این داروها،

 حیض نخواهد بود.
 

 کند هایی که دولت احداث می ( حکم خیابان22)

ها، و  روهای احداث از خانه ها، و پیاده حرکت کردن در خیابانـ  2871مسأله 
ه است، جایز است. امالک شخصی مردم که دولت آنها را تملک کرده و تبدیل به راه نمود

آنکه مالکش را با  ها را، دولت به قهر و بی البته اگر کسی بداند که جای خاصی از این راه
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دادن خسارت و یا آنچه در حکم آن است راضی کرده باشد، تصرف کرده، حکم زمین 
غصبی را خواهد داشت و هیچ نـوع تصّرفی حتی عبور از آن جایز نیست، مگر آنکه مالک 

ـ راضی کند و در صورتی که  مانند پدر، جّد و یا قیم منصوب از سوی آن دو او را ـیا ولی 
المالک را خواهد داشت، و در مورد آن باید به  مالکش را نشناسد، حکم مال مجهول

ها نیز  گونه زمین های باقیمانده از این حاکم شرع رجوع کنند. از این مسأله حکم قسمت
 اجازه مالک جایز نیست. ا بیشود که تصرف در آنه روشن می

های مساجد،  وآمد و نشستن و تصرفاتی از این قبیل در زمین رفتـ  2871مسأله 
اند، جایز است.  ها واقع شده ها و دیگر موارد وقف عام که در راه ها، قبرستان حسینیه

های مدارس و مانند آنها از موقوفات خاص، جز برای  گونه تصرفات در زمین لیکن این
ـ باید از آن  بنا بر احتیاط واجب انی که وقف بر ایشان شده، مورد اشکال است و ـکس

 اجتناب شود.
روها، از وقف بودن  ها و پیاده زمین مساجد واقع شده در خیابانـ  2872مسأله 

شود، لکن احکام مترّتب بر عنوان مسجد را ندارد، مانند حرمت نجس کردن  خارج نمی
 از آن؛ حرمت توقف ُجُنب، حائض و نفساء در آن.آن، وجوب زدودن نجاست 

های باقیمانده از مسجد، اگر از عنوان مسجد بودن، خارج نشده باشد،  و اما قسمت
شود؛ لکن اگر از عنوان مسجد بودن خارج  همه احکام مربوط به مسجد بر آنها بار می

احکام مسجد بر آن بار ـ  مثاًل ظالم آن را به دکان، یا محل، و یا خانه تبدیل کند شود ـ
شود و همه انتفاعات حالل از آن جایز است، مگر آنچه که موجب تثبیت غصب به  نمی

 شمار آید، که جایز نیست.
آثار بجا مانده پس از ویران کردن مسجد مانند سنگ و چوب و ـ  2873مسأله 

جد باشد، آهن، و وسایل آن مانند لوازم روشنایی، گرمایشی و سرمایشی، اگر وقف بر مس
واجب است که صرف مسجد دیگری شود، و اگر این کار ممکن نباشد، در مصالح 

یا آن  عمومی مصرف گردد، و اگر نتوان جز با فروششان از آنها استفاده کرد، باید متوّلی ـ
 ـ آنها را بفروشد و صرف مسجد دیگری بکند. که مانند او حق تصرف دارد
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جد، ملک آن باشد، مثل آنکه از منافع عیِن وقف و در صورتی که آثار بجا مانده مس
شده بر مسجد خریداری شده باشد، واجب نیست که خود این آثار صرف مسجد دیگری 

ـ در صورت  یا آن که مانند او حق تصرف دارد شود، بلکه جایز است که متوّلی ـ
 دید آنها را بفروشد، و بهای آنها را صرف مسجد دیگری کند. صالح

یلی که گذشت درباره آثار بجا مانده اوقاف عام، مانند مدارس و و حکم تفص
 گیرند، نیز جاری است. ها قرار می ها که در راه حسینیه

گیرد و از امالک  ها قرار می های مسلمانان که در راه حکم قبرستانـ  2874مسأله 
 گردد. این مسأله در صورتی شخصی، یا اوقاف عام است، از آنچه گذشت، روشن می

وآمد در زمین قبرستان موجب هتک حرمت اموات مسلمان نشود وگرنه  است که رفت
وآمد در آن جایز نیست. لیکن اگر قبرستان ملک شخصی یا وقف نباشد، هر گونه  رفت

 تصّرف در آن در صورتی که هتک حرمت نباشد، اشکالی ندارد.
نشده است نیز  های باقیمانده از قبرستان که جزء راه از این مسأله حکم قسمت

شود، که در فرض اّول )امالک شخصی( تصرف در آنها و فروش آنها جز با  روشن می
یا آن که  اجازه مالک جایز نیست. و در فرض دّوم )اوقاف عام( جز با اجازه متوّلی ـ

های  ـ جایز نیست، و بهای آن باید صرف در دیگر قبرستان مانند او حق تصرف دارد
تر است مقدم است، و در فرض  ـ آنچه نزدیک بنا بر احتیاط واجب مسلمانان بشود و ـ

سّوم تصرف در آن بدون نیاز به اجازه کسی، جایز است، در صورتی که این کار موجب 
 تصرف در ملک دیگران مانند آثار قبرهای ویران شده نشود.

 
 ( مسائلی درباره نماز و روزه23)

آنکه در شهر خود افطار کند،  وب بیدار پس از غر اگر شخص روزهـ  2875مسأله 
جایی برسد که هنوز خورشید غروب نکرده  با هواپیما به سمت مغرب مسافرت کند و به

 است، واجب نیست تا غروب امساک کند، گر چه احتیاط مستحب امساک است.
اگر مکّلف در شهر خود نماز صبح را بخواند، و سپس به سمت ـ  2876مسأله 
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جایی برسد که هنوز فجر ندمیده است و بماند تا فجر بدمد، یا  بهغرب 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 

غروب نکرده است و بماند تا  سپس مسافرت کند و به شهری برسد که هنوز خورشید
ـ اعاده نماز واجب نیست گر چه احتیاط مستحب  ها در همه این فرض غروب کند ـ
 اعاده است.
جایی  اگر شخصی نماز نخواند تا وقت آن گذشته و با هواپیما بهـ  2877مسأله 

« لذمها ما 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.

اگر مکلف با هواپیما سفر کند، و بخواهد در آن نماز بخواند، در ـ  2878مسأله 
صورتی که بتواند به هنگام نماز رو به قبله بودن و استقرار داشتن و دیگر شرایط را رعایت 

واند پس از خروج کند، نمازش صحیح است، وگرنه در صورتی که وقت داشته باشد و بت
ـ نمازش در هواپیما صحیح  بنا بر احتیاط از هواپیما نماز واجد شرایط را بجای آورد، ـ

نیست. لکن اگر وقت تنگ باشد، واجب است نماز را درون هواپیما بجای آورد و در آن 
صورت اگر جهت قبله را بداند، باید بدان جهت نماز بخواند و نمازش بدون رعایت قبله 

ـ صحیح نیست، و در این حال باید هرگاه هواپیما از سمت قبله  در حال ضرورتجز  ـ
منحرف شد، بدان سو رو کند، و در هنگام انحراف از قبله، از قراءت و ذکر دست بکشد، 
و اگر نتواند به عین قبله توجه کند، باید سعی کند بیش از )نود( درجه از قبله منحرف 

د، باید بکوشد آن را مشخص کند و طبق ظّن خود عمل نشود، و اگر جهت قبله را ندان
دهد  نماید، و اگر نتواند ظن بدست آورد کافی است نماز را به هر جهتی که احتمال می

قبله در آن باشد، بجای آورد. گر چه احتیاط مستحب آن است که نماز را به چهار جهت 
به قبله باشد و اگر جز در بجای آورد. این در جایی است که بتواند با شناخت قبله رو 

 شود. تکبیرة الحرام نتواند، بدان اکتفا کند و اگر اصاًل نتواند، شرط استقبال ساقط می
و جایز است انسان قبل از وقت نماز اختیارًا با هواپیما مسافرت کند، هرچند بداند در 
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 هواپیما ناچار به نماز فاقد شرط استقبال و استقرار خواهد شد.
اگر شخص سوار هواپیمایی شود که سرعت آن برابر سرعت حرکت ـ  2879مسأله 

زمین باشد و از شرق به غرب حرکت کند و مدتی به گرِد زمین بچرخد، احتیاط واجب آن 
گانه را به نیت قربت مطلق بجای  است که در هر بیست و چهار ساعت، نمازهای پنج

 آورد. لکن روزه را باید قضا کند.
ما دو برابر سرعت حرکت زمین باشد، طبیعتًا هر دوازده ساعت و اگر سرعت هواپی

بار به گرد زمین خواهد چرخید، و در بیست و چهار ساعت دوبار فجر و زوال و  یک
غروب خواهد داشت. و احتیاط واجب آن است که با هر فجر نماز صبح و پس از هر 

 عشا را، بجای آورد.زوال نمازهای ظهر و عصر، و پس از هر غروب، نمازهای مغرب و 
بار  ـ یک یا کمتر و اگر با سرعت بالیی به گرد زمین بچرخد و مثاًل هر سه ساعت ـ

احتیاط  زمین را دور بزند، به هنگام هر فجر و زوال و غروب، نماز واجب نیست، و ـ
گانه  ـ آن است که در هر بیست و چهار ساعت، به نیت قربت مطلق، نمازهای پنج واجب

آورد، با این مالحظه که نماز صبح را میان طلوع فجر و آفتاب و نمازهای ظهر و را بجای 
شب بجای  عصر را میان زوال و غروب و نمازهای مغرب و عشا را میان غروب و نیمه

 آورد.
رود و سرعت آن برابر  شود که اگر از مغرب به مشرق می از این مسأله، روشن می 

گانه را در اوقات خود بجای آورد. و  ی پنجسرعت حرکت زمین است، باید نمازها
همچنین اگر سرعت آن کمتر از سرعت حرکت زمین باشد، اما اگر سرعت آن بسیار 

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

اش روزه گرفتن در سفر است، پس از طلوع فجر  اگر آن که وظیفهـ  2881مسأله 
در شهر خود، با نیت روزه، از طریق هوایی سفر کند و به شهری برسد که هنوز فجر 

 تواند تا طلوع فجر آنجا بخورد. طلوع نکرده است، می
اگر کسی در ماه رمضان پس از زوال خورشید، از شهر خود سفر ـ  2881مسأله 
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ـ باید  بنا بر احتیاط واجب شهری برسد که در آن هنوز وقت زوال نشده است ـ کند و به
 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 
ز هالل که هالل رمضان در آن دیده شده به شهری سفر کند که به دلیل اختالف افق هنو

در آن دیده نشده است، روزه آن روز بر او واجب نیست. و اگر در شهری که هالل ماه 
شّوال در آن دیده شده عید کند و سپس به شهری سفر کند که به دلیل اختالف افق، هنوز 

ـ باید بقیه آن روز را امساک کند و  بنا بر احتیاط واجب هالل در آن دیده نشده است، ـ
 ز بجای آورد.قضای آن را نی

اگر مکّلف در جایی باشد که روز آن شش ماه، و شب آن شش ماه ـ  2883مسأله 
ترین مکانی کند که هر  ـ باید مالحظه نزدیک بنا بر احتیاط واجب باشد، در مورد نماز ـ

گانه را  روز دارد، و به نیت قربت مطلق نمازهای پنج بیست و چهار ساعت یک شبانه
ی آورد. و اما در مورد روزه واجب است که در ماه رمضان به شهری طبق اوقات آنجا بجا

جای  تواند، به برود که بتواند در آن روزه بگیرد، یا بعد از آن برود و قضا کند؛ و اگر نمی
 روزه، باید فدیه بدهد.

گر چه  روزی دارد ـ لکن اگر در شهری باشد که در هر بیست و چهار ساعت، شبانه
ـ حکم نماز تابع  اعت، و شبش یک ساعت، و یا برعکس باشدروزش بیست و سه س
 اوقات خاّص آن است.

اما نسبت به روزه در صورت تمکن بر او واجب است روزه ماه رمضان را بگیرد و در 
شود، و اگر بتواند قضای آن را بجای آورد، بر او  صورت عدم تمکن از او ساقط می

 م است.قضای آن واجب است وگرنه بر او فدیه لز
 

 آزمایی های بخت ( بلیط24)

ها آنها را به مبَلغ معینی  هایی است که برخی شرکت آزمایی، برگه های بخت بلیط
کشی کنند و قرعه به نام  ها قرعه شوند که میان خریداران این برگه فروشند و متعهد می می
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ت به چند وجه هر که بیرون آمد، به او مبلغی به عنوان جایزه بدهند. این کار ممکن اس
 صورت بگیرد:

ها بدهد، در مقابل جایزه احتمالی که در  اینکه پول را هنگام گرفتن برگه اّول:
شک حرام و باطل  کشی ممکن است به دست آورد، در این صورت، معامله بی قرعه

کشی برنده گردد، در صورتی  است، و اگر کسی این عمل حرام را مرتکب شود و در قرعه
گیرد  کشی کننده دولتی باشد، مبلغی که به عنوان جایزه می که شرکت قرعه

المالک است و جواز تصرف در آن مشروط به رجوع به حاکم شرع است، و اگر  مجهول
آن شرکت خصوصی باشد، در صورتی تصرف در آن مال جایز است که بداند صاحبانش 

 راضی به تصرف او هستند، حتی اگر بدانند او مالک نیست.
ای خیریه مانند ساختن  قصود از دادن پول کمک مالی و مشارکت در برنامهمدّوم: 

مدرسه، یا پل باشد، نه بدست آوردن سود و جایزه، در این صورت اشکالی ندارد. و در 
این فرض اگر قرعه به نام کسی اصابت کرد، اگر شرکت دولتی باشد در کشورهای 

اجعه به او اشکالی ندارد، و اگر دولتی اسالمی با اجازه حاکم شرع و تصرف در آن با مر
 نباشد تصرف در جایزه نیازی به اجازه حاکم شرع و مراجعه به او ندارد.

مقصود از دادن پول، قرض دادن به شرکت باشد. به این صورت که خریدار  سّوم:
دهد و آن شرکت موظف است عالوه بر  مبلغی را مثاًل برای شش ماه به شرکت قرض می

کشی، مبلغی را به عنوان جایزه اگر قرعه به نامش  مبلغ مذکور، با انجام قرعه بازپرداخت
 رود. اصابت کرد بپردازد. این معامله حرام است؛ زیرا از نوع قرض ربوی به شمار می

 
 والحمد لّله أواًل وآخراً 
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 42۴ .................................................. ماه اّول شدن ثابت راه

 412 ................................................ مکروه و حرام یهاروزه

 412 .....................................................مستحب یهاروزه

 کند یم باطل را وزهر که ییکارها از انسان است مستحب که یموارد
 414 ....................................................... دینما یخوددار

 314 ........................................................... اعتکاف احکام

 413 ....................................... است معتبر اعتکاف در که یامور

 418 ................................................ اعتکاف محل از خروج

 421 ................................................. اعتکاف متفرقه مسائل

 323 ............................................................ خمس احکام

 424 ......................................................... خمس موارد

 424 ..................................................... کسب منفعت ـ 1

 441 ............................................................ معدن ـ 2

 442 ............................................................. گنج ـ 4

 444 ........................................ حرام به مخلوط حالل مال ـ 3

 443 ................. دیآ یم بدست ایدر در رفتن فرو واسطه به که یجواهر ـ 3

 441 .......................................................... متیغن ـ 1

 444 ................................ بخرد مسلمان از یذمّ  کافر که ینیزم ـ 4

 444 ....................................................... خمس مصرف

 341 ....................................... منکر از ینه و معروف به امر احکام

 344 ............................................................. زکات احکام

 433 ............................................. زکات شدن واجب طیشرا



 515  ...................................................................................................................  فهرست مطالب

 431 .................................... کشمش و خرما و جو و گندم زکات

 432 ........................................................... طال نصاب

 431 ........................................................... نقره نصاب

 434 ............................................ گوسفند و گاو و شتر زکات

 434 ......................................................... شتر نصاب

 433........................................................... گاو نصاب

 433....................................................... گوسفند نصاب

 434 .................................................... تجارت مال زکات

 438 ........................................................ زکات مصرف

 411 ...................................... اند زکات مستحّق  که یکسان طیشرا

 414 ........................................................... زکات تین

 413 .................................................. زکات متفرقه مسائل

 418 .......................................................... فطره زکات

 441 .................................................... فطره زکات مصرف

 442.............................................. فطره زکات متفرقه مسائل

 374 ............................................................... حج احکام

 377 ..................................................... فروش و دیخر احکام

 444 ............................................. فروش و دیخر مستحبات

 448 ...................................................... مکروه معامالت

 448 ....................................................... حرام معامالت

 483 ............................................. داریخر و فروشنده طیشرا

 481 ..............................................آن عوض و جنس طیشرا
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 488 ................................................. فروش و دیخر غهیص

 488 ................................................ هاوهیم فروش و دیخر

 48۴ .......................................................... هینس و نقد

 4۴2 ............................................... آن طیشرا و سلف معامله

 4۴2 .................................................... سلف معامله احکام

 4۴4 ....................................... نقره و طال به نقره، و طال فروش

 4۴4 ........................... بزند هم به را معامله تواند یم انسان که یموارد

 4۴8 ....................................................... متفرقه مسائل

 311 ............................................................ شراکت احکام

 413 .............................................................. صلح احکام

 416 .............................................................. اجاره احکام

 328 ...................................... دهند یم اجاره را آن که یمال طیشرا

 32۴ ........................ دهند یم اجاره آن یبرا را مال که یااستفاده طیشرا

 312 ................................................... اجاره متفرقه مسائل

 415 ........................................................... مضاربه احکام

 418 ............................................................. جعاله احکام

 421 ............................................................ ُمزارعه ماحکا

 424 ................................................. ُمغارسه و ُمساقات احکام

 427 ................................ اند ممنوع خود مال در تصرف از که یکسان

 421 ............................................................. وکالت احکام

 432 .............................................................. قرض احکام



 517  ...................................................................................................................  فهرست مطالب

 436 ........................................................ دادن حواله احکام

 438 .............................................................. رهن احکام

 441 ........................................................ شدن ضامن احکام

 443 ............................................................ کفالت احکام

 444..................................................... (امانت) عهیود احکام

 448 ............................................................ هیعار احکام

 451 ..................................................... (ازدواج) نکاح احکام

 331 ........................................................... دعق احکام

 332 .................................................... عقد خواندن دستور

 334 .......................................................... عقد طیشرا

 333 ........................ بزند هم به را عقد تواند یم شوهر ای زن که یموارد

 334 ............................. است حرام آنان با ازدواج که هازن از یاعّده

 311 ....................................................... دائم عقد احکام

 312 .................................................. (موقت ازدواج) متعه

 313 ...................................................... کردن نگاه احکام

 311................................................ ییزناشو متفرقه مسائل

 471 .......................................................... دادن ریش احکام

 342 .............................. است شدن محرم علت که یدادن ریش طیشرا

 343 ....................................................... دادن ریش آداب

 341 ............................................... دادن ریش متفرقه مسائل

 478 ............................................................ طالق احکام
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 382 ............................................................ طالق عّده

 382 .............................................. مرده شوهرش که یزن عّده

 384 ............................................. یرجع طالق و بائن طالق

 383 ................................................... کردن رجوع احکام

 383 .......................................................... خلع طالق

 383 ........................................................ مبارات طالق

 381 .................................................. طالق متفرقه احکام

 481 ............................................................. غصب احکام

 413 ................................... کند یم دایپ را آن انسان که یمال احکام

 417 .................................... واناتیح کردن شکار و دنیسربر احکام

 3۴8 .............................................. واناتیح دنیسربر دستور

 3۴۴ ...................................................... دنیسربر طیشرا

 321 ..................................................... شتر کشتن دستور

 321 ....................... است مستحب واناتیح دنیسربر موقع که ییزهایچ

 322 .............................. است مکروه واناتیح کشتن در که ییزهایچ

 322 ............................................ اسلحه با کردن شکار احکام

 323 ............................................ یشکار سگ با کردن شکار

 321 ..................................................... ملخ و یماه دیص

 518 ........................................... هایدنیآشام و هایخوردن احکام

 311 ...................................................... خوردن غذا آداب

 312 ................................. است مذموم خوردن غذا در که ییزهایچ

 314 ........................................................ دنیآشام آداب



 511 ....................................................................................................................  فهرست مطالب

 314 .................................... است مذموم دنیآشام در که ییزهایچ

 514 ......................................................... دعه و نذر احکام

 511 ....................................................... خوردن َقَسم احکام

 521 .............................................................. وقف احکام

 525 ........................................................... تیّ وص احکام

 532 .............................................................. ارث احکام

 344 ....................................................... اّول دسته ارث

 343 ....................................................... دوم دسته ارث

 34۴ ....................................................... سوم دسته ارث

 331 .......................................................شوهر و زن ارث

 334 ................................................... ارث متفرقه مسائل

 545 ................................................................. ملحقات

 333 ........................................ گرفتن قرض ـ یگذارسپرده( 1)

 338 ........................................................ اعتبارات( 2)

 332 .................................................... کال ینگهدار( 4)

 331 ............................................ متروکه یکالها فروش( 3)

 331 ..................................................... یبانک کفالت( 3)

 334 ..................................................... سهام فروش( 1)

 334 ............................................... قرضه اوراق فروش( 4)

 333 ....................................... یخارج و یداخل یهاحواله( 8)

 338 ......................................................بانک زیجوا( ۴)
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 338 .................................................... سفته وصول( 12)

 33۴................................................ ارز فروش و دیخر( 11)

 312 ................................................... برداشت اضافه( 12)

 312 ...................................................... برات لیتنز( 14)

 313 ................................................ بانک در اشتغال( 13)

 313 .................................................... مهیب قرارداد( 13)

 314 ....................................................... یسرقفل( 11)

 31۴ ........................... ینوع مقاصه و اقرار قاعده درباره یمسائل( 14)

 344 .................................................. حیتشر احکام( 18)

 343 .................................................... وندیپ احکام( 1۴)

 343 ................................................. یمصنوع حیتلق( 22)

 344 ............................................ تیجمع کنترل احکام( 21)

 348 ......................... کند یم احداث دولت که ییهاابانیخ حکم( 22)

 382 ........................................ روزه و نماز درباره یمسائل( 24)

 384 ........................................... ییآزمابخت یهاطیبل( 23)

 585 .......................................................... مطالب فهرست

 
 






