
    





  
  

خه از 
�

  ا» ساضیح ا«  ده و د مورد تأ

اىل
�
 

ّ
  ل به آن زی است ان شاء اهللا

ع ااىن  ٣  ١٤٣٥ر  



 
ّ

اء و یو الصالة و السالم � أشرف األ� نيرب العامل  ا��مد هللا

عنة الدائمة � أعدا�م و ا�ن ی الطاھرنيبیو آله الط  ��ّمدنياملرسل

  نیالد م�ام یاآلن إىل ق من نيأجخع



  فهرست مطالب

  ٢٧  .........................................................................................................  گفتار ش یپ

  ٣١  ....................................................................  یاحکام اله یریادگی یو چگونگ تیّ اهمّ 

  ٣١  ....................................................................  احکام یریت فراگیّ اهمّ 

  ٣٤  .......................................................................  لزوم مراجعه به فقهاء

ت لزوم تقل
ّ
  ٣٦  ...........................................................................  دیعل

  ٣٩.....................................................................................................تکلیف و بلوغ

  ٣٩  .............................................................................  فیط تکلیشرا

  ٤٠  .............................................................................  بلوغ یها نشانه

  ٤٢  ................................................................................................................  دیتقل

  ٥٠  ..........................................................................................................  احکام آبها

  ٥٠  ................................................................................  ها انواع آب

  ٥٠  ............................................................................  انواع آب مطلق

ر. ١
ُ
  ٥٠  .............................................................................  آب ک

  ٥٢  ............................................................................  لیآب قل. ٢

  ٥٣  ..........................................................................  یآب جار. ٣

  ٥٤  ...........................................................................  آب باران. ٤

  ٥٦  ............................................................................  آب چاه. ٥

  ٥٦  ........................................................................  ها  گر آب یاحکام د 

  ییاحکام دستشو 
ّ
  ٥٨ ......................................................................................  یو تخل

 
ّ
  ٥٨  ............................................................  یامور واجب یا حرام هنگام تخل

  ٥٩  ......................................................  ر مخرج ادرار و مدفوعیت تطهیفیک

  ٦١  .................................................................................  استبراء



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ٦

 
ّ
  ٦٢  ............................................................  یمستحّبات و مکروهات تخل

  ٦٤  ............................................................................................................ نجاسات

  ٦٤  ............................................................................  اقسام نجاسات

  ٦٤  ....................................................................  ادرار و مدفوع. ٢و١

  ٦٥  ................................................................................  یمن. ٣

  ٦٥  ...............................................................................  مردار. ٤

  ٦٦  ...............................................................................  خون. ٥

  ٦٨  ..................................................................  سگ و خوک. ٧و  ٦

  ٦٨  ......................................................................  یر کتابیکافر غ. ٨

  ٧٠  ..............................................................................  شراب. ٩

  ٧٠  ...........................................................  وان نجاست خواریعرق ح. ١٠

  ٧١  ................................................................  ثابت شدن نجاست یها   اهر 

  ٧٢  ..........................................................  ء پاکینجس شدن ش یچگونگ

  ٧٤  ......................................................................  گر نجاساتیاحکام د 

  ٧٧  ............................................................................................................  مطّهرات

  ٧٧  .............................................................................اقسام مطّهرات

  ٧٧  .................................................................................  آب. ١

  ٧٧  ................. ................................   اء با آبیأش) کردنپاک (ر یط تطهیشرا

  ٧٩  ........................... ................................   اءیر أشیت و احکام تطهیفیک

  ٧٩  ..................................................................  ها  ر ظرف یتطه

  ٨١  ............................................................  ر ظرفیاء غیر اشیتطه

  ٨٢  ................. ................................   اء با آبیر أشیر احکام مربوط به تطهیسا

  ٨٥  ...............................................................................  نیزم. ٢

  ٨٦  ..............................................................................  آفتاب. ٣

  ٨٨  .............................................................................  استحاله. ٤

  ٨٩  .............................................................................  انقالب. ٥

  ٩٠  ...............................................................................  انتقال. ٦

  ٩٠  ...............................................................................  اسالم. ٧

  ٩١  ..............................................................................  تیّ تبع. ٨

  ٩٣  .......................................................... ن نجاستیبر طرف شدن ع. ٩

  ٩٦  .........................................................  خوار  وان نجاست یاستبراء ح. ١٠

  ٩٦  .................................................................  ب شدن مسلمانیغا. ١١

  ٩٧  ............................وانیح یبه مقدار معمول هنگام ذبح شرع خارج شدن خون. ١٢



 ٧/  فهرست مطالب 

  ٩٧  .....................................................  اء متنّجسیأش یثابت شدن پاک یها   راه

  ٩٨  ...................................................................................  وسواس

  ١٠٠  ....................................................................................................  ها   احکام ظرف

  ١٠٢  ................................................................................................................  وضو

  ١٠٢  ...........................................................  ها احکام شستن صورت و دست

  ١٠٥  .................................................................... احکام مسح سر و پاها

  ١٠٨  ..........................................................................  یارتماس یوضو 

  ١٠٨  .......................................................................ط صّحت وضویشرا

  ١٠٨  ...........................................  آب وضو پاک و مطلق باشد: شرط اّول و دّوم

  ١٠٩  .....................................................  نباشد یآب وضو غصب: شرط سوم

  ١١١  .........................  ن پاک باشدوضو موقع شستن و مسح کرد یاعضا: شرط چهارم

  ١١٢  .........................................  باشد یوضو و نماز، کاف یوقت برا: شرط پنجم

  ١١٣  ........................................  ردیبه قصد قربت و اخالص وضو بگ: شرط ششم

  ١١٣  ........................................  ب به جا آوردیوضو را به ترت یکارها: شرط هفتم

  ١١٣  ....................................................  دیت نمایمواالت را رعا: شرط هشتم

  ١١٤  ........................  وضو را در صورت امکان، خوِد فرد انجام دهد یکارها: همشرط ن

  ١١٥  ....................................  نداشته باشد یاو ضرر یاستعمال آب برا: شرط دهم

  ١١٦  ................................  دن آب نباشدیاز رس یو مانعوض یدر اعضا: ازدهمیشرط 

  ١١٨  ........................................................................  گر وضویاحکام د 

  ١١٩  .......................................................... کند یکه وضو را باطل م یموارد

  ١٢٠  ...........................................................................  مستحّبات وضو

  ١٢١  .................................)ات وضویغا(شود  یها وضو گرفته م که به سبب آن یموارد

  ١٢٣  .......................................................................احکام دائم الحدث

  ١٢٥  .............................................................................  رهیجب یوضو 

  ١٢٥  ...................................................................  رهیجب یط وضو یشرا

  ١٢٥  ...........   ا مرهم وجود داشته باشدی یا شکستگیا دمل یوضو، زخم  یدر اعضا: شرط اّول

 ـــــــــــــا یـ ی، ضـرر  رهیـا باز کـردن جبیده ضرر داشته یب د یموضع آس یآب برا: شرط دوم

  ١٢٧ ............................... ................................   فوق العاده سخت باشد

  ١٢٨ ...   ره دار ثابت باشدیره مسح شود و هنگام مسح، عضو جبیجب یرو: شرط سوم و چهارم

  ١٢٩ ..... ................................   خشک باشد یمسح یره در اعضایجب: شرط پنجم

  ١٢٩ ..... ................................   باشد یر غصبیره پاک و غیجب: شرط ششم و هفتم

  ١٢٩ ............... ................................   ره به مقدار معمول باشدیجب: شرط هشتم

  ١٣٠  ........................ ................................   ت گرددیب رعایترت: شرط نهم



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ٨

  ١٣٠  .........................................مختلف یها در صورت یا رهیجب یت وضو یفیک

  ١٣٢  ..........................................................  یره ایجب یگر وضو یاحکام د 

  ١٣٣  .........................................................  ط آنیو شرا   رهیغسل جب احکام

  ١٣٤  ................................................................... یا رهیّمم جبیحکم ت

  ١٣٥  ...........................................................................................  قرآن و اسماء متبّرکه

  ١٤٠ ...............................................................................................................  غسل

  ١٤٠  .........................................................................  واجب یها غسل

  ١٤٠  ............................................................................  احکام جنابت

  ١٤٢  ........................................  شود یها غسل جنابت انجام م آن یراکه ب یموارد

  ١٤٣  ........................................................  که بر جنب حرام است ییکارها

  ١٤٤  ....................................................... که بر جنب مکروه است یموارد

  ١٤٥  ..........................................................................  ت غسلیفیک

  ١٤٥  .......... ................................ ................................   یبیغسل ترت

  ١٤٦  ........ ................................ ................................   یغسل ارتماس

  ١٤٧  ..............................................................  ح بودن غسلیط صحیشرا

  ١٤٨  .....................................................................  گر غسلیاحکام د 

  ١٥١  .......................................................................  مستحب یها غسل

  ١٥٥  ........................................................................  )مخصوص بانوان(گانه  سه یها خون

  ١٥٥  ...................................................................................  ضیح

  ١٥٥  ....................................................................  ضیط خون حیشرا

  ١٥٦  ........................... ................................   پس از بلوغ باشد: شرط اول

  ١٥٦  ....................... ................................   باشد یائسگیقبل از : شرط دوم

  ١٥٧  .............................. ................................   از رحم باشد: شرط سوم

  ١٥٧  ......... ................................   رون آمده و خارج شودیاز رحم ب: شرط چهارم

  ١٥٨  .................... ................................   کمتر از سه روز نباشد: شرط پنجم

  ١٥٨  ..................... ................................   ده روز نباشد شتر ازیب: شرط ششم

  ١٥٩  ............. ................................   سه روز اول پشت سر هم باشد: شرط هفتم

  ١٥٩  ... ................................   در سه روز اول خون استمرار داشته باشد: شرط هشتم

  ١٦٠ .... ................................   ض، حداقل ده روز پاک باشدین دو حیب: شرط نهم

  ١٦٠  ..............................................................  مشکوك یها احکام خون

  ١٦١  .........................................................................  احکام حائض

  ١٦٤  .................................................  حائض یاحکام کم بودن وقت نماز برا

  ١٦٦  ....................................................  حائض یمستحّبات و مکروهات برا



 ٩/  فهرست مطالب 

  ١٦٧  .................................................................  ضیاقسام عادت در ح

ق شدن آنیه و شرایانواع عادت عدد 
ّ
  ١٦٧  ............ ................................   ط محق

ق شدن عادت وقتیشرا
ّ
  ١٦٨  ........................ ................................   هیط محق

  ١٧٠  .......................... ................................   ن رفتن عادتیاز ب یچگونگ

  ١٧٠  .....................................................................  اقسام زنان حائض

  ١٧١  ............................ ................................   هیه و عدد یعادت وقت یدارا

  ١٧٩ .... ................................ ................................   هیعادت وقت یدارا

  ١٨٤  ... ................................ ................................   هیعادت عدد  یدارا

  ١٨٧ ............. ................................ ................................   مبتدئه. ٤

  ١٨٩ ........... ................................ ................................   مضطربه. ٥

  ١٩٠  .............. ................................ ................................   هیناس. ٦

  ١٩٠  ............................................  ه داشته استیّ که عادت عدد  یا هیناس

  ١٩١  .............................................  ه داشته استیّ که عادت وقت یا هیناس

  ١٩٢  .....................................  ه داشته استیّ ه و عدد یّ که عادت وقت یا هیناس

  ١٩٣  ............................................................  ضیاستبراء و استظهار در ح

ه ب
ّ
  ١٩٦  .................................................................  بانوان ینیاحکام لک

  ١٩٧  ...................................................................  ضیمسائل متفّرقه ح

  ١٩٩  ....................................................................................  نفاس

  ٢٠٣  ..........................................................................  احکام نفساء

  ٢٠٤  ................................................................................  استحاضه

  ٢٠٥  .......................................................................  اضهاحکام استح

  ٢٠٩  .......................................................  احکام معلوم نبودن نوع استحاضه

  ٢١٠  ..............................................................  ر نوع استحاضهییاحکام تغ

  ٢١٢  .......................................................  احکام قطع شدن خون استحاضه

  ٢١٤  .................................................................  گر مستحاضهیاحکام د 

  ٢١٦  .....................................................................................................  احکام اموات

  ٢١٦  ..........................................................................  تیّ غسل مّس م

  ٢١٨  ...........................................................................  احکام محتضر

 
ّ
  ٢١٩  .........................................................  تیّ ز میمربوط به تجه یاحکام کل

  ٢٢٣  ...............................................................................  تیغسل م

  ٢٢٣  ......................................................................تیط غسل میشرا

  ٢٢٤  ................................................................  ط فرد غسل دهندهیشرا

  ٢٢٦  ................................................  ت و احکام مربوط به آنیّ ت غسل میّ فیک



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ١٠

  ٢٢٧  ................................................................................  تیّمم میت

ن م
َ
ف

َ
  ٢٢٨  .........................................................................  تیّ احکام ک

  ٢٣١  .............................................................................  احکام حنوط

  ٢٣٣  ................................................................................  تینماز م

  ٢٣٣  ......................................................  ت واجب استیکه نماز م یموارد

  ٢٣٣  ..........................................................  تیح بودن نماز میط صحیشرا

  ٢٣٦  ..............................................................  تیت خواندن نماز میفیک

  ٢٣٨  ...................................................................  تیّ مستحّبات نماز م

  ٢٣٩  ...................................................................  تیمکروهات نماز م

  ٢٣٩  ..............................................................................  ع جنازهییتش

  ٢٣٩  ................................................................................  تیّ دفن م

  ٢٣٩  .....................................................................  تیواجبات دفن م

  ٢٤٣  ........................................................................  مستحبات دفن

  ٢٤٨  ...............................................................  هیاحکام و آداب مراسم تعز 

  ٢٤٩  ..........................................................................  ارت اهل قبوریز 

  ٢٤٩  ..................................................................................نبش قبر

  ٢٥٢  ...............................................................................................................  ّممیت

  ٢٥٢  ..........................................................................  ّممیت موارد انجام

  ٢٥٢  .................................................................  نداشتن آب: مورد اول

  ٢٥٤  ........................................................  به آب یعدم دسترس: مورد دوم

  ٢٥٥  ....................................................  ضرر داشتن استعمال آب: مورد سوم

 ته یسخت: مورد چهارم
ِ

  ٢٥٦  .............................. ا استعمال آبیه یّ فوق العاده داشتن

  ٢٥٦  ...............................................  یشنگرفع ت یاز به آب براین: مورد پنجم

  ٢٥٧  ............................  یا مساویتر  ف مهمیا غسل با تکلیمزاحمت وضو : مورد ششم

  ٢٥٨  ...............................................................  کمبود وقت: مورد هفتم

  ٢٥٨  ......................................................ح استیّمم با آنها صحیکه ت ییزهایچ

  ٢٦١  ..................................................  شود   یّمم انجام میکه با آن ت یزیط چیشرا

  ٢٦١  ......................  باشد که به دست بچسبد یغبار یاط الزم، دارایبنابر احت: شرط اول

  ٢٦١  ..................................................................  پاک باشد: شرط دوم

 پاکیبنابر احت: شرط سوم
ً
  ٢٦٢  ................................  ف باشدیزه و نظیاط واجب، عرفا

  ٢٦٢  .............................................................  نباشد یغصب: شرط چهارم

  ٢٦٣  ...................  ست مخلوط نباشدیح نیّمم بر آن صحیکه ت یگریء د یبا ش: شرط پنجم

  ٢٦٣  ...............................................  شود یمم میکه بر آن ت یزیگر چیاحکام د 



 ١١/  فهرست مطالب 

  ٢٦٣  ....................................................  ا غسلیّمم بدل از وضو یت انجام تیفیک

  ٢٦٤  ................................................................  ّممیح بودن تیط صحیشرا

  ٢٦٤  ....................  د و در آن قصد قربت و اخالص داشته باشدیّمم نمایت تیّ ن: شرط اول

  ٢٦٥  ......................................................  دیت نمایب را رعایترت: شرط دوم

  ٢٦٥  ................  دین مسح نماییّمم را از باال به پایت یاط واجب، اعضایبنابر احت: شرط سوم

  ٢٦٥  ...............................  در هنگام مسح، عضو مسح شده ثابت باشد: شرط چهارم

  ٢٦٥  ...................................................  دیت نمایمواالت را رعا: شرط پنجم

  ٢٦٦  ......................ّمم را در صورت امکان، خوِد فرد انجام دهدیت یکارها: شرط ششم

  ٢٦٧  ...............................................  نباشد یّمم مانعیت یدر اعضا: شرط هفتم

  ٢٦٨  ..............................  ّمم نباشدیت یت کننده، در اعضاینجاست سرا: شرط هشتم

  ٢٦٩  .........................................................................  ّممیگر تیاحکام د 

  ٢٧٣  ......................................................................................................  کلیات نماز

  ٢٧٣  .............................................................................  لت نمازیفض

  ٢٧٥  ..............................................................................  اقسام نمازها

  ٢٧٦  ............................................................  یواجب شبانه روز ینمازها

مات نماز
ّ

  ٢٧٧  ....................................................................................................  مقد

مه اول
ّ

  ٢٧٧  ..................................................................  رعایت وقت: مقد

  ٢٧٧  ..............................................................  وقت نماز ظهر و عصر. ١

  ٢٧٩  ...............................................................  وقت نماز مغرب و عشاء

  ٢٨٠  ....................................................................  وقت نماز صبح. ٣

  ٢٨٠  ................................................................  گر اوقات نمازیاحکام د 

مه دوم
ّ

  ٢٨٥  ...................................................................  رعایت قبله: مقد

مه سوم
ّ

ثطهارت ا: مقد
َ

  ٢٨٧  .............................................................  ز َحد

مه چهارم
ّ

  ٢٨٨  .............................................  پاک بودن بدن و لباس نمازگزار: مقد

  ٢٩٢  ..................................  ست بدن و لباس نمازگزار پاک باشدیکه الزم ن یموارد

  ٢٩٢  ................................ ................................   خون کمتر از درهم. ١

  ٢٩٤  .. ................................ ................................   خون زخم و دمل. ٢

  ٢٩٦  ........................ ................................   کوچک نمازگزار یها لباس. ٣

  ٢٩٦  .......... ................................   )گِر همراهیء د یا شیلباس (محمول نجس . ٤

  ٢٩٦  ........................... ................................   یحالت اضطرار و ناچار. ٥

مه پنجم
ّ

  ٢٩٧  .................................................  ط لباس نمازگزاریرعایت شرا: مقد

  ٢٩٧  ..........................................................  ط مشترک لباس نمازگزاریشرا

  ٢٩٧  ......................   پوشاندا پوشش، بدن را به مقدار واجب در نماز بیلباس : شرط اول



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ١٢

  ٣٠١  . ................................ ................................   پاک باشد: شرط دوم

  ٣٠١  ........... ................................   نباشد یاط واجب غصبیبنابر احت: شرط سوم

  ٣٠٣  .................... ................................   مردار نباشد یاز اجزا: شرط چهارم

 ـــــ وانات حرام گوشتیر حیاط واجب، از سایبلکه بنابر احت -وان درنده یاز ح: شرط پنجم

  ٣٠٤  ........... ................................ ................................   نباشد -ز ین

  ٣٠٦  .......................................................  لباس نمازگزار یط اختصاصیشرا

  ٣٠٦  ...................   اگر نمازگزار مرد است، لباس او طالباف نباشد: یشرط اول اختصاص

  ٣٠٦  ............. شم خالص نباشدیاگر نمازگزار مرد است، لباس او ابر : یشرط دوم اختصاص

  ٣٠٧  ..........................................................  از احکام لباس نمازگزار یبرخ

  ٣٠٩  ...................................................  مستحّبات و مکروهات لباس نمازگزار

مه ششم
ّ

  ٣٠٩  .................................................  ط مکان نمازگزاریرعایت شرا: مقد

  ٣١٠  ............ ................................   نباشد یاط واجب غصبیبنابر احت: شرط اول

  ٣١٣ ......................... ................................   استقرار داشته باشد: شرط دوم

  ٣١٤  .............................   کند یاحتمال بدهد در آن محل، نماز را تمام م: شرط سوم

  ٣١٤  ...........................   واجبات را در آن محل داشته باشد انجام ییتوانا: شرط چهارم

  ٣١٥  .......   اگر مکان نمازگزار نجس است، موجب نجاست لباس و بدن او نشود: شرط پنجم

  ٣١٥  ....................   مرد نماز نخواند یا مساویواجب زن جلوتر  اطیبنابر احت: شرط ششم

ح باشد: شرط هفتم
ّ

  ٣١٨ ............... ................................   مکان نمازگزار مسط

  ٣١٨  .............................................................گر مکان نمازگزاریاحکام د 

  ٣١٨  ..............................  ا مکروه استیکه نماز خواندن در آنها مستحب  ییها  مکان 

  ٣٢٠  .........................................................................................  مساجد و مشاهد مشّرفه

  ٣٢٠  ...........................................................  مسجد و لوازم آن یاحکام الزام

  ٣٢٢  ...................................................  مستحّبات و مکروهات مربوط به مسجد

  ٣٢٤  ............................  آنهاگر از ید  یها جا گرفتن در مساجد و مشاهد مشّرفه و استفاده

  ٣٢٦  ......................................................................................................  أذان و اقامه

  ٣٢٦  .................................................................  ت گفتن اذان و اقامهیفیک

  ٣٢٧  ........................................................................  و اقامه ترجمه اذان

  ٣٢٧  ...............................................................  ط مربوط به اذان و اقامهیشرا

 ـــــــ باشد یعه دوازده امامید، عاقل و شیگو  یکه اذان و اقامه م یکس: شرط اّول و دّوم و سّوم

  ٣٢٨  ..................................................  مردان، مرد باشد یو در اذان و اقامه برا

 ـــــ باشد و در صورت اشتراک،) و قصد قربت و اخالص( تیّ با ن: شرط چهارم و پنجم و ششم

  ٣٢٨  .................................................  .دیح بگو ین کند و آن را صحییآن را تع

  ٣٢٨  .......................................................  ت کندیب را رعایترت: شرط هفتم



 ١٣/  فهرست مطالب 

  ٣٢٩  .....................................................  ت کندیمواالت را رعا: شرط هشتم

  ٣٢٩  ....................................................  ده باشدیز فرا رسوقت نما: شرط نهم

  ٣٢٩  .......................................................  دیستاده بگو یاقامه را ا: شرط دهم

  ٣٣٠  ..............................  .دیاط واجب با طهارت بگو یاقامه را بنابر احت: ازدهمیشرط 

  ٣٣٠  ................................................  نباشد ییاذان و اقامه غنا: شرط دوازدهم

  ٣٣٠  .........................................................  موارد ساقط شدن اذان از نمازگزار

  ٣٣١  ..................................................  موارد ساقط شدن اذان و اقامه از نمازگزار

  ٣٣٣  ..................................................................  گر اذان و اقامهیاحکام د 

  ٣٣٣  .....................................................................  مستحّبات اذان واقامه

  ٣٣٤  .................................................................  مقدمه ورود به مسائل نماز

  ٣٣٦  ....................................................................................................  واجبات نماز

  ٣٣٧  ..................................................................................  تین. ١

  ٣٣٩  .........................................................................  االحرام ةر یتکب. ٢

  ٣٤٠  ...............................................................  رة االحرامیمستحّبات تکب

  ٣٤١  ...................................................................................  امیق. ٣

  ٣٤٤  .........................................................................  امیمستحبات ق

  ٣٤٤  ................................................................................  قرائت. ٤

  ٣٤٥  .........................................................  احکام قرائت رکعت اّول و دّوم

  ٣٤٩  ......................................................  احکام قرائت رکعت سوم و چهارم

  ٣٥١  ......................................................  مستحبات و مکروهات قرائت نماز

  ٣٥٣  ..................................................................................  ذکر. ٥

  ٣٥٦  ...................................................................................  رکوع

  ٣٥٦  ............................................................  واجبات رکوع و احکام آن

  ٣٥٦  .......... ................................ ................................   خم شدن. ١

  ٣٥٧  .................. ................................   )مّتصل به رکوع(ام قبل از رکوع یق. ٢

  ٣٥٧  ......... ................................ ................................   ذکر رکوع. ٣

  ٣٥٨  .............................. ................................   استقرار و آرامش بدن. ٤

  ٣٥٩  ... ................................ ................................   ام بعد از رکوعیق. ٥

  ٣٥٩  .....................................................................  گر رکوعیاحکام د 

  ٣٦٠  ....................................................................... مستحّبات رکوع

  ٣٦١  ................................................................................  سجده. ٧

  ٣٦١  ........................................................................  واجبات سجده

  ٣٦١  .............. ................................   نیگانه بر زم هفت یقرار دادن قسمتها. ١



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ١٤

  ٣٦٣  ........ ................................ ................................   ذکر سجده. ٢

  ٣٦٤  .............   اط واجب نشستن بعد از سجده دومین دو سجده و بنابر احتینشستن ب. ٤و٣

  ٣٦٤  .............................. ................................   استقرار و آرامش بدن. ٥

  ٣٦٥  ............................   نسبت به انگشتان شست و دو زانو یشانیسطح بودن پ هم. ٦

  ٣٦٦  .............................   ح استیکه سجده بر آن صح یزیبر چ یشانیگذاشتن پ. ٧

  ٣٦٦  ............................................  ح استیکه سجده بر آن صح یزیط چیشرا

  ٣٦٧  .........................   نباشد یاط واجب غصبیپاک باشد و بنابر احت: شرط اول و دوم

  ٣٦٧  .. ................................   بر آن ثابت شود یشانیباشد که پ یائیاز اش: شرط سّوم

 سجده صدق کند یا مساحت آن به اندازه: شرط چهارم
ً
  ٣٦٧  ..................   باشد که عرفا

 سجده رعا: شرط پنجم
ّ

  ٣٦٨  ........... ................................   ت شودیجنس محل

  ٣٧٠  ....................................................................  گر سجدهیاحکام د 

  ٣٧٣  ..........................................................  مستحبات و مکروهات سجده

  ٣٧٤  ....................................................................  سجده واجب قرآن

  ٣٧٧  ............................ ................................   ت سجده واجب قرآنیفیک

  ٣٧٧  ..................... ................................   سجده تالوت قرآن یموارد مستحبّ 

  ٣٧٧  .................................................................................  تشّهد. ٨

  ٣٧٨  .......................................................................  مستحّبات تشّهد

  ٣٧٩  .............................................................................  سالم نماز. ٩

  ٣٨٠  .......................................................................  مستحّبات سالم

  ٣٨٠  ................................................................................  بیترت. ١٠

  ٣٨١  ..............................................................................  مواالت. ١١

  ٣٨٢  ...............................................................................  قنوت نماز

  ٣٨٣  ...............................................................................  ترجمه نماز

  ٣٨٣  ..................................................................  ترجمه سوره حمد. ١

  ٣٨٤  ................................................  )احد  قل هو الله(د یترجمه سوره توح. ٢

  ٣٨٥  ....................  که بعد از آنها مستحب است ییترجمه ذکر رکوع و سجود و ذکرها. ٣

  ٣٨٥  .......................................................................  ترجمه قنوت. ٤

  ٣٨٦  ..............................................................  حات اربعهیترجمه تسب. ٥

  ٣٨٦  ...........................................................  ترجمه تشّهد و سالم نماز. ٦

  ٣٨٧  .............................................................................  بات نمازیتعق

  ٣٨٨  ..............................................................................  سجده شکر

  ٣٨٨  ...........................................................................  احکام صلوات

  ٣٨٩  ...........................................................................  ات نمازمکروه



 ١٥/  فهرست مطالب 

  ٣٩٠  ....................................................................................................  مبطالت نماز

  ٣٩٠  ..............................................  نماز یها از شرط یکین رفتن یاز ب: مبطل اول

  ٣٩١  .......................................................  ا غسلیباطل شدن وضو : مبطل دوم

  ٣٩٢  .......................  هم به قصد خضوع و ادب یها رو دست یگذاردن عمد: مبطل سوم

  ٣٩٢  ..............................................  بعد از حمد نیآم یگفتن عمد: مبطل چهارم

  ٣٩٢  ...........................................  برگشتن و انحراف بدون عذر از قبله: مبطل پنجم

م و سخن گفتن عمد: مبطل ششم
ّ
  ٣٩٣  ...................................................  یتکل

  ٣٩٥  .................................................  احکام سالم کردن و جواب سالم دادن

  ٣٩٨  ......................................................  )قهقهه( یدن عمدیخند: مبطل هفتم

  ٣٩٩  ...................................................  ایکار دن یبرا یه عمدیگر : مبطل هشتم

  ٤٠٠  ...........................  که صورت نماز را به هم بزند یر و کاریانجام فعل کث: مبطل نهم

  ٤٠٠  ............................................................  دنیخوردن و آشام: مبطل دهم

  ٤٠١  ...............................  نماز یها   باطل در رکعت یها د آمدن شکیپد: ازدهمیمبطل 

  ٤٠١  ................................  رکن نماز یا سهو ی یا کم کردن عمدیاد یز : مبطل دوازدهم

 ی
ّ
  ٤٠١  ..........................................................................  یک قاعده کل

  ٤٠٢  ...................................................................  شکستن نماز و کم و زیاد کردن اجزاء آن

  ٤٠٢  .................................................  توان نماز واجب را شکست یکه م یموارد

  ٤٠٢  .......................................................  یا بدنی یاز ضرر مال یریشگیپ. ١

  ٤٠٢  .......................................  ت استیاهم یکه دارا یو یا دنی ینیهر هدف د . ٢

  ٤٠٣  ..............................................................  پرداخت طلب طلبکار. ٣

  ٤٠٣  ..........................................  مسجد در وسعت وقت) پاک کردن(ر یتطه. ٤

  ٤٠٣  ........................................................  ا اقامه تنهایگفتن اذان و اقامه . ٥

  ٤٠٤  ....................................  ح در وسعت وقت نمازیصح یها   د آمدن شکیپد. ٦

  ٤٠٤  ......................................  ط نمازیت شرایا عدم رعایاد کردن اجزاء نماز یکم و ز 

 
ّ
  ٤٠٩  ......................................................................................................  ات نمازیّ شک

  ٤١٠  ......................................................................  شکهای باطل کننده

  ٤١١  .........................................................  د به آنها اعتنا کردیشکهائی که نبا

 آن گذشته استیشک در چ. ١
ّ

  ٤١١  ............................................  زی که محل

  ٤١٤  .................................................................. شک بعد از سالم. ٢

  ٤١٥  ...................................................................شک بعد از وقت. ٣

ک یکث. ٤
ّ

  ٤١٦  ............................................  )کند یاد شک میکه ز  یکس(رالش

  ٤١٩  ..................................................................  شک امام و مأموم. ٥

  ٤١٩  ..............................................................  یشک در نماز مستحبّ . ٦



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ١٦

  ٤٢٠  .........................................................................  حیصح یها شک

  ٤٢٠  ...........................................................  ن دو و سهیشک ب: مورد اول

  ٤٢٠  .........................................................  ن دو وچهاریشک ب: مورد دوم

  ٤٢٠  ........................................................ن سه و چهاریشک ب: مورد سوم

  ٤٢١  ........................................  ستادهین سه و پنج در حال ایشک ب: مورد چهارم

  ٤٢١  .......................................  ستادهین چهار و پنج در حال ایشک ب: مورد پنجم

  ٤٢١  ........................................  ن چهار و پنج در حال نشستهیشک ب: مورد ششم

  ٤٢١  .......................................  ن چهار و شش در حال نشستهیشک ب: مورد هفتم

  ٤٢٢  .......................................  ستادهین پنج و شش در حال ایشک ب: مورد هشتم

  ٤٢٢  ...............................................  دو و سه چهار و پنجن یشک ب: مورد نهم

  ٤٢٢  ..................................  ستادهین سه و چهار و پنج در حال ایشک ب: مورد دهم

  ٤٢٢  .................................  ن سه و چهار و پنج در حال نشستهیشک ب: ازدهمیمورد 

  ٤٢٣  .........................................................  حیصح یها گر شکیاحکام د 

  ٤٢٥  .....................................................................  احکام گمان در نماز

  ٤٢٧  ..............................................................................  اطینماز احت

  ٤٢٧  ............................................................  اطیت خواندن نماز احتیفیک

  ٤٢٩  .....................................................  اطیاحکام شک و سهو در نماز احت

  ٤٣١  .......................................................................................................  سجده سهو

  ٤٣١  .........................................................................  موارد سجده سهو

  ٤٣١  .....................................  )اط واجبیا احتی یبنابر فتو (موارد الزم سجده سهو 

  ٤٣١  ................................ ................................   تشّهد فراموش شده. ١

  ٤٣٢  ..... ................................   آنچه در حکم آن است ایچهار و پنج  نیشک ب. ٢

  ٤٣٢  ....... ................................ ................................   جا یکالم ب. ٣

  ٤٣٣  ....... ................................ ................................   جا یسالم ب. ٤

  ٤٣٤  ..........................  نماز یا اجزایافعال  یاد شدن سهو یا ز یبه کم  یعلم اجمال. ٥

  ٤٣٤  ...........................................  )اط مستحبیاحت(رد مستحب سجده سهو موا

  ٤٣٤  ............................. ................................ جا یا نشستن بیستادن یا. ١

  ٤٣٥  ............................... ................................   سجده فراموش شده. ٢

  ٤٣٥  .. ................................ ................................  یسهو  یادیهر ز . ٣

  ٤٣٥  ............................. ................................   یجاد نقص سهو یهر ا. ٤

  ٤٣٦  ................................................................  ت انجام سجده سهویّ فیک

  ٤٣٦  .................................................................  گر سجده سهویاحکام د 

  ٤٣٨.........................................................................  سجده و تشّهد فراموش شده یقضا



 ١٧/  فهرست مطالب 

  ٤٤١........................................................................................................  نماز مسافر

  ٤٤١  ...........................................................  ط شکسته شدن نماز مسافریشرا

  ٤٤١  .....................................سفر او کمتر از هشت فرسخ شرعی نباشد: شرط اول

  ٤٤٣  ...........................  مودن هشت فرسخ را داشته باشدیاز اول سفر قصد پ: شرط دوم

  ٤٤٤  ............................................  ن راه از قصد خود برنگرددیدر ب: شرط سّوم

  ٤٤٦  .....................  دیایش نیسفر پ  کننده سخ، قطعدن به هشت فر یقبل از رس: شرط چهارم

  ٤٤٧  ...................................................برای کار حرام سفر نکند: شرط پنجم

  ٤٤٨  ................................................  نباشد ید لهو یص یسفر برا: شرط ششم

  ٤٤٨  ...............................  از کسانی که خانه آنها همراهشان است، نباشد: شرط هفتم

 مسافت شرع ریز کثیشغلش سفر نبوده ون: شرط هشتم
ّ

  ٤٤٩  ................  نباشد یالسفر در حد

ص برسد اگر از وطن حرکت می: شرط نهم
ّ

 ترخ
ّ

  ٤٥٤  .............................  کند به حد

  ٤٥٦  .....................................................................  سفر یها قطع کننده

ف در وطن): ز قواطع سفرا(مورد اّول 
ّ
  ٤٥٦  ..................................  قصد عبور و توق

  ٤٥٦  .......... ................................ ................................  احکام وطن

  ٤٦٠  ................................ ................................   احکام اعراض از وطن

اقل ده روز در مکان): سفر یها از قطع کننده(مورد دوم 
ّ

  ٤٦١  .................  یقصد اقامت حد

  ٤٦١  .......... ................................   )قصد اقامت دهه(ط قصد اقامت ده روز یشرا

اقل ده روز بوده و ا یمدت اقامت و: شرط اول
ّ

  ٤٦١  .  ام پشت سر هم باشدیّ ن ایدر محل، حد

  ٤٦٢  .......  بر ماندن و اقامت ده روز پشت سر هم داشته باشد یم جدیتصم: شرط دوم

 ده روز بماند،  یکه م یمحل: شرط سوم
ً
  ٤٦٣  ..  ک مکان باشدیخواهد در آنجا مجموعا

  ٤٦٤  ....  اداء از قصد خود بر نگردد یک نماز چهار رکعتیقبل از خواندن : شرط چهارم

 مسافت شرع: شرط پنجم
ّ

 اقامت به حد
ّ

 ـــــــــ ز قصدیشتر خارج نشود و نیا بی یاز محل

  ٤٦٥  ............................  برود ین ده روز به حد مسافت شرعینداشته باشد در ب

ت ین ده روز برایداشته باشد در باز اول قصد ن: شرط ششم
ّ

 ــــــــ که با قصد اقامت یمد

  ٤٦٦  ........................  برود یندارد به کمتر از حد مسافت شرع یده روز سازگار

  ٤٦٧  ......................  یروز مرّدد در مکان یماندن س): سفر یها از قطع کننده(مورد سوم 

  ٤٦٨  ..................................................................  گر نماز مسافریاحکام د 

  ٤٧٢  .........................................................................................................  نماز قضا

  ٤٧٦  .........................................................  )است که بر پسر بزرگتر واجب(نماز قضای پدر 

  ٤٧٦  .........................................  پدر بر پسر بزرگتر یط واجب شدن نماز قضایشرا

  ٤٧٦  ....................................  عذر ترک کرده باشد یپدر نماز را از رو: شرط اول

  ٤٧٦  ....................  نماز را داشته باشد یانجام قضا ییات توانایپدر در زمان ح: شرط دّوم

  ٤٧٧  ..............................  رندیر بگیاو اج یت نکرده باشد که برایّ پدر وص: شرط سوم



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ١٨

  ٤٧٧  ..........................  ا نابالغ نباشدیپسر بزرگتر هنگام وفات پدر، مجنون : شرط چهارم

 از ارث بردن ممنوع نباشد: شرط پنجم
ً
  ٤٧٧  ..................................  پسر بزرگتر شرعا

  ٤٧٧  .....................................................  پسر بزرگتر معلوم باشد: شرط ششم

  ٤٧٨  ..............................................................  پدر یگر نماز قضایاحکام د 

  ٤٧٩  .................................................................................................... نماز جماعت

 
ّ
  ٤٧٩  .................................................................  نماز جماعت یاحکام کل

  ٤٨١  .................................................  احکام خواندن قرائت و اذکار توسط مأموم

  ٤٨٢  .........................................................  دن نماز جماعتح بو یط صحیشرا

  ٤٨٢  ................................  مأموم قصد اقتدا به امام جماعت را داشته باشد: شرط اول

 ـــــــ ن مأموم و امامیگر که واسطه بید ن مأموم و مأموم ین بین امام و مأموم و همچنیب: شرط دوم

  ٤٨٢  .....................................................................  است حائلی نباشد

  ٤٨٤  .................................  ستادن امام از جای مأموم بلندتر نباشدیجای ا: شرط سوم

  ٤٨٤  .................................................ستدیموم جلوتر از امام نامأ: شرط چهارم

  ٤٨٥  ..............................  ت شودینماز جماعت رعا یها ن صفیاّتصال ب: شرط پنجم

  ٤٨٧  ..............................  ردداز امام جماعت مراعات گ یرویمتابعت و پ: شرط ششم

  ٤٩١  ................................  ن نماز بدون عذر قصد فرادا نکندیمأموم در ب: شرط هفتم

  ٤٩٢  ...............................  ا رکوع امام به او اقتدا کندیام یمأموم در حال ق: شرط هشتم

  ٤٩٦  ................................................  ن باشدیّ امام در نزد مأموم مع: شرط نهم

  ٤٩٧  ...................................... ط امامت باشدیشرا یامام جماعت دارا: شرط دهم

  ٤٩٧  ...................................................................  ط امام جماعتیشرا

  ٤٩٧  ........   باشد یعه دوازده امامیبالغ، عاقل، حالل زاده و ش: شرط اول، دوم، سوم و چهارم

  ٤٩٧  ............................... ................................   عادل باشد: مشرط پنج

  ٤٩٧  ...................... ................................   ح باشدیقرائتش صح: شرط ششم

  ٤٩٨  .....................   که مأموم مرد است، امام جماعت مرد باشد یدر صورت: شرط هفتم

 شرعیبنابر احت: شرط هشتم
ّ

  ٤٩٨  .....................   نشده باشد یبر او جار یاط واجب حد

  ٤٩٨  .................   ستاده باشدیز نمازش ایاست، امام ن ستادهیاگر مأموم نمازش ا: شرط نهم

  ٤٩٩  .................. ................................   باشد یکیقبله او و مأموم : شرط دهم

  ٤٩٩  ....... ................................   ح باشدینمازش در نظر مأموم صح: ازدهمیشرط 

  ٥٠٠ ...................... ................................   ط امام جماعتیگر شرایاحکام د 

  ٥٠٠  .............................................  مستحّبات و مکروهات مربوط به نماز جماعت

  ٥٠٢  .........................................................................................................  نماز جمعه

  ٥٠٢  ..................................................................  ت انجام نماز جمعهیّ فیک

  ٥٠٣  ............................................................ ط واجب شدن نماز جمعهیشرا



 ١٩/  فهرست مطالب 

  ٥٠٣  ..............................................  ده باشدیوقت نماز جمعه فرا رس: شرط اول

اقل پنج نفر باشدیتعداد حاضر : شرط دوم
ّ

  ٥٠٣  .........................................  ن حد

  ٥٠٣  .........................................  ط امامت را دارا باشدیامام جمعه شرا: شرط سوم

  ٥٠٤  ............................................................  ح بودن نماز جمعهیط صحیشرا

  ٥٠٤  .................................................  نماز، به جماعت برگزار شود: شرط اول

  ٥٠٤  .......................................  از نماز بخواندامام جمعه دو خطبه قبل : شرط دوم

  ٥٠٥  ..........................  ک فرسخ نباشدین دو نماز جمعه کمتر از یمسافت ب: شرط سوم

  ٥٠٥  .......................  ارا باشدط معتبر در نماز جماعت را دینماز جمعه شرا: شرط چهارم

  ٥٠٥  ........................................................................  احکام نماز جمعه

  ٥٠٧  ........................................................................................................ اتینماز آ

  ٥٠٧  ..............................................................  اتیاز آموارد واجب شدن نم

  ٥٠٨  ...........................................................................  اتیوقت نماز آ

  ٥٠٩  .................................................................اتیت خواندن نماز آیّ فیک

  ٥١١  ....................................................................  اتیگر نماز آید احکام 

  ٥١٤  ...............................................................................................  یمستحب ینمازها

  ٥١٤  ......................................................................  یروز شبانه یها نافله

  ٥١٥  ...............................................................  شبانه روز یها قت نافلهو 

  ٥١٥  ..... ................................ ................................   وقت نافله ظهر. ١

  ٥١٥  .... ................................ ................................   وقت نافله عصر. ٢

  ٥١٦  ... ................................ ................................   وقت نافله مغرب. ٣

  ٥١٦  ... ................................ ................................   وقت نافله عشاء. ٤

  ٥١٦  .... ................................ ................................   وقت نافله شب. ٥

  ٥١٦  ... ................................ ................................   وقت نافله صبح. ٦

  ٥١٧  ......................................................  یشبانه روز یها گر نافلهیاحکام د 

  ٥١٧  ....................................................................  یمستحب یر نمازهایسا

  ٥١٨  ..........................................................  )نماز وحشت(له الدفن ینماز ل

  ٥١٩  .............................................................................لهینماز غف

  ٥١٩  ...........................................................................  نماز اّول ماه

  ٥٢٠  ..................................................................  یمستحب یاحکام نمازها

  ٥٢٢  ................................................  یاد و کم کردن اجزاء در نماز مستحبّ یز 

  ٥٢٣  .........................................ینماز مستحب یشک و گمان در کارها و ذکرها

  ٥٢٥  ........................................................................................  د فطر و قربانینماز ع

  ٥٢٥  .................................................................  د فطر وقربانیوقت نماز ع
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  ٥٢٥  ..................................................  د فطر و قربانیبه جا آوردن نماز ع تیّ فیک

  ٥٢٦  ..........................................  د فطر و قربانیاحکام به جماعت خواندن نماز ع

  ٥٢٧  ...........................................................  د فطر و قربانیمستحبات نماز ع

  ٥٢٩  .......................................................................  )یر اعمال عبادیدر نماز و سا(ابت ین

  ٥٣٠  .......................................................  ابت در نماز قضاءیط اکتفاء به نیشرا

  ٥٣٠  ......  اط واجب بالغ باشدیو بنابر احت یعه دوازده امامیب عاقل، شینا: شرط اّول، دّوم و سّوم

  ٥٣٠  ......................................  ابت داشته باشدیب در عمل قصد نینا: شرط چهارم

  -ب هنگام انجام عمل، منوب عنه را ینا: شرط پنجم
ً
  ٥٣١  ..........  دین نمایّ مع -هرچند اجماال

  ٥٣١  ..............  باشد ب داشتهینان به انجام اصل عمل توّسط نایرنده اطمیب گینا: شرط ششم

  ٥٣١  .....................................  ح انجام دهدیب عمل را به طور صحینا: شرط هفتم

 ــــــــ نماز یاریاخت یط و کارهایاز شرا یاط واجب، از انجام بعضیب، بنابر احتینا: شرط هشتم

  ٥٣٢  ...........................................................................  ناتوان نباشد

  ٥٣٣  ........................................................................  ابتیگر نیاحکام د 

  ٥٣٥  .....................................................................  چند مسأله مستحدثه درباره وقت نماز

  ٥٣٨  ............................................................................................................. روزه

  ٥٣٨  ..................................................................  ط واجب شدن روزهیشرا

  ٥٣٨  ......................................................  بالغ و عاقل باشد: شرط اّول و دّوم

  ٥٣٨  ...............................................................  هوش نباشدیب: سّومشرط 

  ٥٣٩  .....................  ض و نفاس پاک باشدیچنانچه روزه دار زن است، از ح: شرط چهارم

ــــــــــ  یگرید  یا منع شرعیفوق العاده  یا سختیروزه گرفتن، ضرر : شرط پنجم و ششم وهفتم

  ٥٣٩  ...........................................................................  نداشته باشد

  ٥٤٢  ..............................................................  مسافر نباشد: شرط هشتم

  ٥٤٢  .................................................................  ح بودن روزهیط صحیشرا

  ٥٤٢  ...............................................................  مسلمان باشد: شرط اول

  ٥٤٢  ................................  هوش نباشدیا بیا مست یوانه ید : شرط دّوم و سّوم و چهارم

  ٥٤٣  ......................  ض و نفاس پاک باشدیچنانچه روزه دار زن است، از ح: شرط پنجم

  ٥٤٣  ..............................................  روزه گرفتن ضرر نداشته باشد: شرط ششم

  ٥٤٣  ...............................................................  مسافر نباشد: شرط هفتم

  ٥٤٤  ..................................................  ح داشته باشدیصح تیّ ن: شرط هشتم

  ٥٤٤  ...... ................................ ................................   ت روزهیّ احکام ن

  ٥٤٤  .............................................  روزه ماه مبارک رمضان تیّ احکام ن

  ٥٤٦  ................................  ر روزه ماه رمضانین غیّ روزه واجب مع تیّ وقت ن

ارهیّ ر معیروزه واجب غ تیّ وقت ن
ّ
  ٥٤٦  ..........................  ن مثل روزه قضا و کف



 ٢١/  فهرست مطالب 

  ٥٤٧  ..........................................................  روزه تیّ گر نیاحکام د 

  ٥٤٩  ..................................................  دیمفطرات روزه را ترک نما: شرط نهم

  ٥٤٩  ............................................  )مفطرات روزه(کند  یکه روزه را باطل م یامور

  ٥٤٩  ..................................................................  دنیخوردن و آشام. ١

  ٥٥١  ..............................................................................  ِجماع. ٢

  ٥٥٢  ............................................................................  استمناء. ٣

  ٥٥٣  .......................  بنا بر احتیاط و ائمه اطهار امبریدروغ بستن به خداوند متعال و پ. ٤

  ٥٥٥  .............................................  حلق بنا بر احتیاطظ به یرساندن غبار غل. ٥

  ٥٥٦  ....................................................  ماندن بر جنابت تا اذان صبحیباق. ٦

  ٥٦٠  ..........................................  ض و نفاس تا اذان صبحیماندن زن بر حیباق. ٧

  ٥٦٢  .................................................................  هیا تنقیإماله کردن . ٨

  ٥٦٢  ......................................................................... کردن یق. ٩

  ٥٦٣  ....................................................................  احکام مبطالت روزه

  ٥٦٥  ....................................................  دار مکروه است روزه یکه برا یموارد

  ٥٦٦  .........................................................................  احکام روزه قضا

  ٥٦٦  ........................................  ستیواجب نروزه،  یکه قضا یاز موارد یبعض

  ٥٦٦  .........................................  روزه، واجب است یکه قضا یاز موارد یبعض

  ٥٦٧  ...............................................................  گر روزه قضاءیاحکام د 

  ٥٦٩  .............................................  که قضا و کفاره روزه واجب است یموارد

  ٥٧١  ..............................................  روزه، واجب است یکه فقط قضا یموارد

اره
ّ
  ٥٧٣  ...........................................................................روزه یها کف

اره
ّ
  ٥٧٣  ..................................................................  روزه یها اقسام کف

اره
ّ
اره افطار عمد: دسته اّول از اقسام کف

ّ
  ٥٧٣  .....................   در ماه مبارک رمضان یکف

اره
ّ

  ٥٧٧  .................. ................................   ه ساالنهیفد: دسته دّوم از اقسام کف

اره
ّ

اره تأخ: دسته سّوم از اقسام کف
ّ

  ٥٧٨  ................. ................................   ریکف

ا
ّ

  ٥٧٩  ............... ................................   ه روزانهیفد: رهدسته چهارم از اقسام کف

  ٥٧٩  ....................................................ه روزانهیگروه اّول از موارد فد

  ٥٨٠  ...................................................  ه روزانهیگروه دّوم از موارد فد

  ٥٨٠  ...................................................  ه روزانهیگروه سوم از موارد فد

  ٥٨٠  .................................................  ه روزانهیگروه چهارم از موارد فد

اره روزهیاحکام د 
ّ
  ٥٨١  ................................................................  گر کف

  ٥٨١  ........  )اط الزم، بر پسر بزرگتر واجب استیکه بنابر احت(ماه رمضان پدر  یاحکام روزه قضا

  ٥٨٢  ........................................................................  احکام روزه مسافر
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  ٥٨٥  .................................................................  یمستحبّ    ژه روزهیاحکام و 

  ٥٨٧  ...............................................................................  اقسام روزه

  ٥٨٨  .....................................................................  مستحب یها روزه

  ٥٨٩  ........................................................................  حرام یها  روزه

  ٥٩٠  .......................................................................  مکروه یها   روزه

  ٥٩٠  ................................................ )مستحب و مکروه(چند حکم متفّرقه روزه 

  ٥٩١  ................................................................  ثابت شدن اول ماه یها   راه

  ٥٩٦  ....................................................................  چند مسأله مستحدثه درباره وقت روزه

  ٥٩٨  ......................................................................................................... اعتکاف

  ٥٩٩  ..............................................................  ح بودن اعتکافیط صحیشرا

 ــــــ معتکف، مسلمان و عاقل باشد، اعتکاف را به قصد قربت انجام دهد و: شرط اّول تا چهارم

اقل سه رو 
ّ

  ٥٩٩  ...................................................................  ز باشدحد

  ٥٩٩  ........................................................  معتکف روزه باشد: شرط پنجم

 ــــ ک مسجدیا در مسجد جامع بوده و در یاعتکاف در مساجد چهار گانه : شرط ششم و هفتم

  ٦٠٠  ............................................................................  شودانجام 

 معتبر است، باشد یاعتکاف با اجازه کس: شرط هشتم
ً
  ٦٠٠  .....................  که اجازه او شرعا

 ـــــــــ که یج نشود مگر در مواردبماند و از آن خار  یمعتکف در مکان اعتکاف باق: شرط نهم

 جا
ً
  ٦٠٠  ...............................................................  ز استیخروج، شرعا

  ٦٠٣  ..............................  که بر معتکف حرام است را ترک کند ییکارها: شرط دهم

  ٦٠٤  ....................................................................  فاعتکا یاحکام قضا

اره باطل کردن اعتکاف
ّ
  ٦٠٥  ................................................................  کف

  ٦٠٦  ................................................................................................................  حّج 

  ٦٠٦  ..................................................................  ط واجب شدن حّج یشرا

ق شدن استطاعتیشرا
ّ
  ٦٠٧  ..........................................................  ط محق

  ٦٠٧  ................................ ................................   یمال ییتوانا: شرط اّول

  ٦٠٩  ............................... ................................   یبدن ییتوانا: شرط دّوم

  ٦٠٩  ................ ................................ من بودن آنیباز بودن راه و ا: شرط سّوم

  ٦١٠ ...................... ................................   وسعت داشتن وقت: شرط چهارم

ت سفر حجیتأم ییتوانا: شرط پنجم
ّ

  ٦١٠ ............................   ن نفقات خانواده در مد

  ٦١٠ ........................   پس از بازگشت از حّج  ین مخارج زندگیتأم ییتوانا: شرط ششم

  ٦١١  ............................ ................................   ینداشتن بده: شرط هفتم

  ٦١٢  ..................................................................و استطاعت یطلبکار

  ٦١٤  ........................................................................  یاستطاعت بذل



 ٢٣/  فهرست مطالب 

  ٦١٦  ...........................................................................  گریاحکام د 

  ٦١٧  .........................................................................  یابتیاحکام حّج ن

  ٦١٨  ................................................................................  از منکر یامر به معروف و نه

  ٦١٨  .................................................................  »منکر«و  »معروف« یمعنا

  ٦١٨  ...........................................  از منکر یط واجب شدن امر به معروف و نهیشرا

  ٦١٩  .....................  باشد یشرع یها ر از حرامو منک یمعروف از واجبات شرع: شرط اّول

  ٦١٩  ......................... بشناسد -  یهرچند به طور اجمال -معروف و منکر را : شرط دّوم

  ٦١٩  ......................................  دهدر در شخص خالفکار بیاحتمال تأث: شرط سّوم

  ٦٢٠  ...................  ا مشغول انجام آن باشدیشخص قصد ارتکاب منکر را داشته : شرط چهارم

  ٦٢١  ........................  ا ترک واجب معذور نباشدیشخص در ارتکاب منکر : شرط پنجم

 ـــــــــــ از منکر یکه امر به معروف و نه یکس یاز منکر، برا یامر به معروف و نه: شرط ششم

  ٦٢١  ...............  به مقدار قابل توّجه نداشته باشد یا مالی ییا آبرو ی یا ضرر جانیکند حرج  یم

  ٦٢٢  .......................................................  از منکر یمراتب امر به معروف و نه

  ٦٢٣  ...................................................  از منکر یگر امر به معروف ونهیاحکام د 

  ٦٢٦  ...........................................................................  ناهانتوبه از گ

  ٦٢٦  ................................................................  از گناهان یشناخت بعض

  ٦٢٨  ..............................  ها ها و معروف از گناهان ومنکر یاحکام برخ یلیشناخت تفص

  ٦٢٨  ........................................................................  یقیغناء و موس

  ٦٣٢  .................................................................................  رقص

  ٦٣٢  ......................................................................  یمجّسمه و نقاش

  ٦٣٣  ...........................................................................  یش تراشیر 

  ٦٣٤  ....................................................................  و قمار یشرط بند

  ٦٣٦  ............................ ................................   ل قماریر وسایشطرنج و سا

  ٦٣٧  .................................................................................  بتیغ

  ٦٤٠  .................................................................................  دروغ

ب در امتحانات
ّ
  ٦٤٠  ....................................................................  تقل

  ٦٤١  ..................................................................  باناز گناهان ز یبعض

  ٦٤٢  ............................................................  مردان یور آالت طال برایز 

ر و س
ّ

  ٦٤٣  ..................................................................  گاریمواد مخد

  ٦٤٣  ................................................................  رحم و قطع رحمصله 

  ٦٤٤  .....................................................................  نیاطاعت از والد

  ٦٤٦  ......................... گرید  یها ها و منکر از معروف یچند مسأله متفّرقه در مورد بعض

  ٦٤٨  .............................................................................................................  خمس
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  ٦٤٨  .............................................................  یر کسبیو غ یدرآمد کسب. ١

  ٦٤٨  .....................................................  و احکام مربوط به آن یسال خمس

  ٦٥١  .................................................  که خمس آنها واجب است ییدرآمدها

  ٦٥١  ....................................  موارد استثناء از پرداخت خمس و احکام مربوط به آن

  ٦٥٤  ................................................................................  مؤونه

  ٦٦١  ......................................  نیمسائل مربوط به شاغل یه و ابزار کار و برخیسرما

 
ّ
  -ا در حکم مخّمس یمت مال مخّمس یق یترق

ّ
  ٦٦٢  .......................  متیو تنزل ق یترق

  ٦٦٤  ....................................  آباد کردن و ساختن باغ و بستان و حکم خمس آنها
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ز و درشـت رفتـار و گفتـار و حرکـات و سـکنات یـر  یمتعال برا از آنجا که خداوند

عمل بـه  یک مسلمان متعّهد برای ،مقّرر فرموده است یا مانهیبرنامه و روش حک ،بندگان

  . باشد یخود م یفه فعلیهمواره به دنبال شناخت وظ ،یف الهیتکال

فـاین نیاز ا یدار قسمت ست که عهدهیا مجموعه ،»ح المسائلیرساله توض« 
ّ
ن در یز مکل

  . ن استیر کتابخانه مؤمنیناپذ بخش احکام شده و جزء ثابت و انفکاک

العبر اهل 
ّ

ر نظـر مرجـع یـو ز  چند دهه قبـل ،موجود یها ست که رسالهیده نیپوش اط

افتـه و مسـائلش بـر ینگـارش  ،یبروجـرد یالله العظمـ ةیحضرت آ ،عیّ بزرگ جهان تش

 ،بعـد یدر طـول سـالها ،است و فقهاء بزرگـوار م شدهیآن روز جامعه تنظ یازهایاساس ن

ف ینظر شر  ،در ساختار آن یادیر ز ییبدون تغ ،دیاز مسائل جد یپس از ملحق کردن برخ

فیپاسخ سؤاالت د  ش را در همان متن اعمال فرموده ویخو 
ّ
 یهـا ن را در کتـابیگر مکل

  . اند مطرح نموده یز پاسخ استفتائات شخصیخود و ن یعرب

اسـتفتائات گونـاگون  یو بررسـ ینکه استفاده از کتب مختلـف عربـیه به ااّما با توّج 

 عموم مردم در بر داشـته یبرا یادیهمواره مشکالت ز  ،نظر افتن پاسخ مسأله موردی یبرا

  یشترین گردد که در آن مسائل بیتدو  یا رساله ،م گرفته شدیتصم ،است
ّ

از احکام محـل

  . ر لحاظ شده باشدت امروز مردم و با ساختار مناسب یابتال
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ـیح المسائل حضرت آیکه توض ،حاضر هن رو رسالیاز ا
ّ
ظلـه یسـتانیس العظمـی هة الل

ّ
 مد

 یم شـده وداراینظـتقـم و نجـف اشـرف  ،ر نظـر دفـاتر معظـم لـه در مشـهدیز  ،باشد یم

  : باشد یل میذ یها یژگیو 

رسـاله ن یـباعث شده تا ا ،ح مسائل استیل و تصحیکه ثمره تکم ،ع کتابیحجم وس. ١

  . م گرددیدر دو جلد تنظ

مثـل مباحـث  - ان نشـدهیب ،که در رساله قبل یازیو مورد ن یاز ابواب کاربرد یبعض. ٢

ارات ،اعتکاف
ّ
 . ن رساله مطرح شده استیدر ا  - ...شفعه و ،نفقات ،کف

از مردم به مسائل قبل اضافه  یا اقشار خاصیاز عموم یمورد ن یاز مسائل شرع یاریبس. ٣

 . ستشده ا

ارائـه شـده  یبنـد مسائل به صورت دسته ،جهت فهم بهتر مطلب ،از موارد یاریدر بس. ٤

 . است

  ،ازیع به موضوع مورد نیآسان و سر  یجهت دسترس. ٥
ّ
شـده و  یعنوان بند ،ه مباحثیکل

 جامعیرساله ن یابتدا
ً
 . از آنها مطرح شده است یز فهرست نسبتا

ر ییـتغ یبـا کمـ ییو معنا ییر محتوایین بدون تغیشیاز مسائل موجود در رساله پ یبرخ. ٦

ِد محـل یـجد یهـا ل بـه مثـالیآن تبد یمیقد یها از مثال یذکر شده و بعض ،نگارش

 . ده استیدر عصر حاضر گرد  ،ابتالء

 ،مـوارد یدر بعضـ ،ک موضـوعیـل مباحـث یا تکمیمطلب  یابیل در باز یجهت تسه. ٧

شـده تـا حـد  یگر منتقـل شـده و سـعید  ن به بخشیشیاز رساله پ یاز بخش یا مسأله

 . حذف نگردد یا امکان مسأله

منهاج  ،یالوثق ةقه بر العرو ین رساله عبارت هستند از تعلیاستفاده شده در ا یمنابع فقه. ٨

و اسـتفتائات  ین نظـرات فقهـین و آخـر یالفقـه للمغتـرب ،المسائل المنتخبه ،نیالصالح

ن بوده کـه در صـورت مشـاهده اخـتالف در ین اهتمام بر ایهمچن. معتبر از معظم له

در مورد آن در متن رساله ذکـر  ییح نهایصح نظر استفتاء شده و ،مسأله مذکور ،متون

 . گردد
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ق یم که ما را از لغزش در گفتار و کردار مصون دارد و توفیخواه می از خداوند متعال

  . دیت فرمایواخالص در عمل عنا تیخدمت به مکتب اهل ب

 ،ن مهم را به انجام رساندندیر ایگ یکه با تالش عالمانه و پ یزانیاز تمام عز  در خاتمه

ت خـاّص یـعنا د اسـت مـوردیام ،نیر جزاء المحسنیخ یجزاهم الله تعال؛ میکن یتشکر م

 . رندیقرار گ عصر ّی حضرت ول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  



 یاله احکام یر یادگی اهّمّیت و چگونگی

   احکام یریت فراگیّ اهمّ 

 ،باشد می برخوردار یا  ژهیو  تیاهم از که اسالم نیمب نید  واجبات نیمهمتر  از یکی 

 آن طبق بر عمل و آن مسائل به نسبت درست فهم و کدر  که است نید  احکام یریفراگ

 نـدیگز  یمـ بـر خود نید  عنوان به را اسالم که یکس. است انسان سعادت کننده نیتضم

 و رفتـار و ردیبپـذ خـود یزنـدگ یقلمروهـا همـه رد کامـل طـور به را آن یها  برنامه دیبا

 فـرد طلبـد  یمـ یفـیتکل نیچن انجام ،دینما میتنظ نید  احکام با مطابق را شیخو  عملکرد

ش یش پـیو بـرا دارد اجیاحت آن به ن کهیازش از احکام د یمقدار مورد ن به نسبت مسلمان

 قـرآن اسـاس نیـا بر ،دینما اجراء خود یزندگ در را آن بتواند تا کند دایپ شناخت ،دیآ یم

 ادیـ بـه را همگـان و نمـوده اریبسـ دیـتأک موضـوع نیا بر یهد ائمه اتیروا و میکر 

 احکـام بـا نبـودن آشنا فراوان یضررها از و اند  کرده بیترغ و قیتشو  نید  احکام گرفتن

  : اند  داشته حذر بر یاله

 ثیحـد کیـ گـرفتن فـرا« :فرمودنـد صـادق امـام که است شده نقل ثیحد در

 آن یهـا  میسـ و زر و ایـدن از بهتـر تـو یبـرا ،راسـتگو یشخصـ از حـرام و حالل درباره

   ١.»است
                                                           

 .١٦٦، ح٢٢٩، ص١٥المحاسن، فصل مصابیح الظلم، باب . ١
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 دارد دوسـت که دارم یفرزند: کرد عرض صادق امام به یمرد شده تیروا زین و

 دردش بــه و نــدارد تیــاهم کــه یمطــالب از و بپرســد شــما از را حــرام و حــالل مســائل

 حـرام و حـالل از بهتـر ایـآ« :فرمودنـد صـادق حضرت. کند  ینم پرسش ،خورد  ینم

 حضـرت کـه اسـت شـده نقـل گـرید  ثیحـد در و ١»بپرسـند؟ مـردم کـه هست یسؤال

 دینباشـ تیجاهل زمان اعراب مانند و دیشو  هیفق و دانا خدا نید  در« :فرمودند صادق

 یکسـ: فرمودنـد حضـرتش سـپس ،)بودند خبر یب ینید  معارف و خدا احکام از که(

 لطـف نظـر او بـه هرگز امتیق روز در متعال خداوند ،نگردد ریبص و دانا خدا نید  در که

   ٢.»گذارد ینم دییمهر تأ اعمالش یزگیپاک بر و افکند نمی

 از مـن« :فرمودنـد اکـرم رسـول کـه شـده تیـروا صـادق امـام از نیهمچن و

 و معـارف( از پرسـش و نشیـد  امـر بـا ییآشـنا یبـرا را روز کیـ یا  هفتـه که یمسلمان

   ٣.»زارمیب و منزجر ،دهد  ینم اختصاص نشید ) احکام

 فرزنـدش بـه اندرز در لقمان« :فرمودند صادق امام که است شده نقل ثیحد در

 در علـم لیتحص یبرا یا  بهره خود یزندگ ساعات و ها  شب و روزها در! فرزندم: فرمود

   ٤.»افتی ینخواه علم کتر  مانند یا  عهیضا خودت یبرا هرگز تو رایز  ریبگ نظر

گـاه و علـم بـدون کـه یکسـ« :فرمودنـد صـادق امـام که شده تیروا زین و  یآ

 هر لذا کند حرکت ابانیب در یسراب سمت به که است یفرد مانند دهد انجام را اعمالش

   ٥.»شود  یم دورتر مقصدش از برود تندتر چه

هت« موضوع نیمعصوم اتیروا در که است نیا گرید  مّهم نکته
ّ
 یعنـی »نیـد  در فق

 مـورد ،آن معارف و احکام به نسبت بودن نایب و ریبص و نید  درباره کامل شناخت داشتن

ک و هیتوص   . است گرفته قرار اریبس دیتأ

 دیشـو  دانـا و هیـفق خدا نید  در« :فرمودند باره نیا در کاظم امام که شده تیروا

                                                           
 .١٦٨، ح٢٢٩، ص١٥الظلم، باب المحاسن، فصل مصابیح . ١
  .١٦٢، ح٢٢٨،ص١٥؛ المحاسن، فصل مصابیح الظلم، باب ٢٤٠ذکر العلم، ص کنز الفوائد، فصل فی . ٢
 .١٤٩، ح٢٢٥، ص١٣المحاسن، فصل مصابیح الظلم، باب . ٣
  .٦٦، المجلس الثالث، ص١ج الطوسی،  امالی . ٤
  .١١، ح٤٢، ص٥شیخ مفید، مجلس امالی . ٥
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 بـه دنیرسـ لهیوسـ و بـادتع شـدن کامـل هیما و است شناخت و رتیبص دیکل فقه رایز 

 یبرتـر همچـون عابـد بـر هیـفق یبرتـر ،اسـت ییایدن و ینید  یعال مراتب و بلند مقامات

 از را یعملـ خداونـد نشود هیفق و دانا خود نید  در کس هر و است ستارگان بر دیخورش

   ١.»پسندد  ینم او

 نیـد  در ،یشـو  دانـا یخواسـت اگـر« :فرمودند نیالمؤمن ریام که شده تیروا زین و

   ٢.»شو دانا و هیفق خدا

 از برتـر یزیـچ بـه خداوند« :فرمودند خدا امبریپ که است شده نقل ثیحد در و

گاه    ٣.»است نشده عبادت نید  فهم و ینید  یآ

 یا بنده سعادت و ریخ خداوند که یهنگام« :فرمودند صادق امام که شده نقل و

   ٤.»سازد  یم نایب و ریبص نید  به نسبت را او بخواهد را خود بندگان از

 متعـال خداونـد کـه یهنگـام« :فرمودنـد صـادق امام حضرت که شده تیروا و

ق و صالح و ریخ به را یگروه و قوم خواهد یم
ّ
 ،نیـد  شـناخت در را آنان ،برساند تیموف

   ٥.»...دهد  یم قرار نایب و ریبص

 بهانـه بـه و دهکـر  یکوتـاه نیـد  مسائل یریفراگ در تواند  ینم انسان که است یهیبد

 صادق امام از ،کند یخال شانه شده ابالغ که یاله فیتکال به عمل از مسأله ندانستن
  : است شده تیروا

 ایـآ: پرسـد  یمـ نکـرده عمـل خـود فیـتکل به که یکس از امتیق روز خداوند ...« 

 آنچـه بـه چـرا شـود  یمـ خطاب او به ،دانستم  یم دیبگو  اگر ؟یدانست  یم را خود فیتکل

 ینگرفت ادی چرا شود  یم خطاب او به دانستم  ینم دیبگو  اگر و ؟ینکرد عمل یدانست  یم

   ٦» ...؟یکن عمل تا

                                                           
  .قصار هذه المعانی بن جعفر فی  عن موسی  ، باب ما روی ٤١٠ل، صتحف العقو . ١
 .٢٦٤الفقه و الفقاهة، ح ، فصل فی ٤٩غرر الحکم و درر الکلم، ص. ٢
  .١٠٣٣ح ) چاپ قم(، ٤٧٤الطوسی، ص  االمالی . ٣
 .، باب صفة العلم و فضله و فضل العلماء٣، ح٣٢، ص ١ ج اصول الکافی، . ٤
ق بمکارم األخالق ٦، باب١٢، ح١٩٠، ص ١١الوسائل، ج  مستدرك. ٥

ّ
 .استحباب التخل

 .٦، ح٢٢٨و٢٢٧، ص٢٦شیخ مفید، مجلس ؛ امالی ١٠، ح٩و٨، مجلس اول، ص١ج شیخ طوسی،  امالی . ٦
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  لزوم مراجعه به فقهاء 

س از یکی فقه علم
ّ

 روش انیـب دار عهـده کـه اسـت یاسـالم ۀارزنـد علوم نیتر  مقد

 اکرم برامیپ عصر در علم نیا. است آن حیصح تیّ فیک و متعال خداوند یبندگ لیاص

 بـه بـوده نیـد  روانیپ توّجه مورد و داشته ریگ چشم یرونق و ادیز  پژوهندگان امامان و

  به که صادق امام و باقر امام زمان در ژهیو 
ّ

 دانشـمندان و دهیرس خود اوج یاعال حد

 عهیشـ بـزرگ یشـوایپ دو آن محضـر در احکام فروع و ینید  مختلف مسائل در یاریبس

  . افتندی پرورش

 کـه شد یم یبررس و لیتحل چنان یعلم ینوران عصر آن در یاسالم احکام و لمسائ

ت ،نیاع بن زرارة شده نقل
ّ

 و آموخـت یم صادق امام از را حّج  مسائل سال چهل مد

 کـردم عـرض صـادق امام به: دیگو  یم خود او چنانچه. بود یباق بحث نهیزم هم باز

 شـما از حـّج  مسـائل بـه راجـع تـاکنون شیپـ سال چهل از ،گرداند تو یفدا مرا خداوند

س کانون زراره یا« :فرمودند حضرت ،دیده یم جواب همواره شما و پرسم یم
ّ

 کـه یمقد

 ظـرف در آن مسائل یخواه یم تو ،بوده ارتگاهیز  و توّجه مورد ،آدم از شیپ سال هزار دو

   »١شود؟ انیب سال چهل

 زیـن و بودنـد امامـان خود ،یاله احکام انیب دار عهده نیمعصوم ائّمه زمان در

 مـردان ،گذاردنـد مـی هـم شیخـو  خـاص شـاگردان و اصحاب ۀعهد به را موضوع نیا

 ،تغلـب بـن ابان و ریبص ابو و مسلم بن محّمد و زراره مانند یلتیفض با و دار هیما و فاضل

 مـردم ،ائّمه خود و گذاشتند یم مردم اریاخت در را نید  احکام و حرام و حالل مسائل

  . دادند یم ارجاع آنان به را

 بسـا چـه: کردم عرض صادق امام به دیگو  یم یعقرقوف بیشع شده نقل چنانچه

 :فرمودند حضرت م؟یبپرس یکس چه از حال میکن سؤال یمورد در که میکن یم دایپ ازین

   ٢.»ریبص ابو یعنی یاسد به باد تو بر«

                                                           
یعه، ج . ١

ّ
ف مستطیع وجوبه علی  ١، باب١٢، ح١٢، ص١١وسائل الش

ّ
 مکل

ّ
  .کل

یعه، ج. ٢
ّ

  .القضاء و الفتوی ، وجوب الرجوع فی ١١باب ، ، ابواب صفات القاضی١٥، ح١٤٢، ص٢٧وسائل الش
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 در کردم عرض صادق امام به: دیگو  یم عفوری یاب بن الله عبد که شده نقل زین و

 چـه یطرف از و شوم ابیشرف شما محضر و نمیبب را شما ستین ممکن من یبرا ،وقت هر

 را او مسـائل مـهه پاسخ من و پرسد یم من از را یمطالب و دیآ یم انیعیش از یشخص بسا

 مراجعـه مسـلم بـن محمـد بـه چـرا« :فرمودنـد حضـرت) ست؟یچ منفه یوظ( دانم ینم

 در و گرفته فرا را مسائل باقر امام پدرم از او که بپرس او از یندانست هچ هر ؟یکن ینم

   ١.»بود محترم و آبرومند حضرت آن نزد

: کردم عرض رضا حضرت به: دیگو  یم یهمدان بیّ مس بن یعل گرید  نقل در زین

 از پـس ،ندارم شما به یدسترس یزمان هر در و کنم  یم یزندگ دست دور یا هیناح در من

 کـه یقمـ آدم بـن ایّ زکر  از« :فرمودند حضرت رم؟یبگ فرا را ام  ینید  یها برنامه یسک چه

  و نیام
ّ

 بـه کـه یهنگـام: دیـگو   یم بیّ مس بن یعل ،»است ایدن و نید  امر بر اعتماد محل

   ٢.کردم یم پرسش آدم بن ایّ زکر  از بود ازین مورد که را یمطلب هر بازگشتم خود شهر

 رضـا امـام از: دیـگو  یمـ یهتـدمال بـن زیـالعز  بـدع کـه شـده تیروا نیهمچن و
 یکسـ چـه از را نمیـد  َمعالم پس ستین ّسریم میبرا شما با مالقات یزمان هر در: دمیپرس

   ٣.»اموزیب الّرحمن عبد بن ونسی از« :فرمودند حضرت رم؟یبگ فرا

 چنانچـه بدهند یفتو  مردم یبرا که کردند یم امر را خود اصحاب از یبعض یگاه و

 ف إْجِلْس « :فرموند ابان به باقر امام که است ثیحد در
ٖ

َمد َمْسِجدِ  ی
ْ
ِت  َنةِ یٖ ال

ْ
 الّنـاَس  َوأف

إنّ 
َ
ِحبُّ  یف

ُ
  أ

ْ
 ف ٰی ریُ  أن

ٖ
 َعتیٖ ش ی

ٖ
  ی

َ
ك

ُ
ل
ْ
 دوسـت رایـز  بـده یفتـو  و نیبنش نهیمد مسجد در .»ِمث

   ٤.شود دهید  انمیعیش انیم در تو همانند که دارم

 دیرسـ فرا زمان امام بتیغ دوران و گذشت کم  کم امامان اعصار سرانجام تا

 یفقهـا بـه واگـذار کسـرهی ،جامعـه یزندگ یها برنامه یروشنگر و حرام و حالل انیب و

                                                           
ـیعه، ج . ١

ّ
القضـاء و  ، وجـوب الرجـوع فـی ١١بـاب  ، ابـواب صـفات القاضـی، ٢٣، ح ١٤٤، ص ٢٧وسائل الش

 .الفتوی
یعه، ج . ٢

ّ
  .القضاء و الفتوی ، وجوب الرجوع فی ١١باب  ، ابواب صفات القاضی، ٢٧، ح١٤٦، ص ٢٧وسائل الش

ـیعه، . ٣
ّ

القضـاء و  ، وجـوب الرجـوع فـی ١١بـاب  ، ابـواب صـفات القاضـی، ٣٤، ح ١٤٨، ص ٢٧ج وسائل الش
 .الفتوی

 .، ابان بن تغلب٢٨، حرف الف، مورد ١٤٤، ص ١معجم رجال الحدیث، ج . ٤
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ـ رواج یخاّصـ صورت به دیتقل موضوع زین و یفتو  موضوع و دیگرد  طیالشرا جامع
ّ
 یکل

  . افتی

ت لزوم تقل
ّ
 دیعل

 مصـلحت مطـابق آن یها  برنامه امتم و است یاله مکتب نیتر   کامل و نیآخر  اسالم

 متعـال پروردگار نکهیا چه شود  یم نیتأم ها  انسان سعادت آن کردن ادهیپ با و بوده انسانها

 اجـاتیاحت و هـا  خواسـته و آنها یزندگ مفاسد و مصالح به و دهیآفر  را ها  انسان که است

گاه آنان یفطر  ،یاقتصـاد ،یعبـاد فیوظـا عنـوان به را ها  انسان یزندگ نیقوان و است آ

 و اءیاوصـ و امبرانیـپ لهیوسـ بـه ...و یاجتمـاع ،یفـرد ،یروان ،یجسم ،یفرهنگ ،یاخالق

  طور به و است نموده ابالغ ها  انسان به آنها نانیجانش
ّ
 بخـش نجـات یهـا  برنامه یکل

  : است دسته سه ،شده نییتب یهد ائمه و اکرم امبریپ توّسط که اسالم

  . نید  فروع و یعمل احکام. ٣ یاخالق مسائل. ٢ نید  اصول و یاعتقاد معارف. ١

 خداونـد احکـام از دسـته نیـا بـا هیّ عمل یها  رساله که یعمل احکام یعنی سوم دسته

  که است ینیقوان و احکام رایز  ،دارد یادیز  یگستردگ ،هستند مرتبط
ّ
 ها  انسان اعمال هیکل

 ریـز  را ...و یـیجزا ،ییقضـا ،یاجتماع ،یخانوادگ ،یفرد ،یاقتصاد ،یعباد اعمال از أعّم 

 مطلـب چنـد بـه توّجـه ،یالهـ احکام از دسته نیا با رابطه در و دهد یم قرار خود پوشش

  : است الزم

د یها  رشته یدارا علم. الف
ّ

 در کـه حـال نیعـ در فرد کی است ممکن و است یمتعد

الع گرید  رشته از ،دارد یا  العاده فوق مهارت رشته کی
ّ

 جـهینت در ،باشـد تهنداشـ یاط

 همـان کارشـناس و متخّصـص بـه نـدارد تخّصـص که یا  رشته در عقل حکم به دیبا

 . کنـد یرویـپ او گفتـه از و کنـد مراجعـه رشته
ً
 ییفضـا علـوم در کـه یشخصـ مـثال

 معالجـه روش و ها  یماریب با که آنجا از ،شود  یم ضیمر  که یهنگام ،است متخّصص

 کـه است کپزش نیا ،کند مراجعه متخّصص کپزش به دیبا ناچار به ،ستین آشنا آنها

 ،کند قیتزر  را آمپول فالن و بخورد دیبا را قرص فالن از عدد چند که دهد  یم دستور

 بـه و دانـد  یمـ الزم خود بر را پزشک گفته از یرویپ ،ییفضا علوم متخّصص که چرا
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  طور
ّ
 بـه ،میباشـ ندانسته ار  آن روش و راه و میده انجام میبخواه که را یکار هر ،یکل

 حرفــه همــان متخّصــص از را آن چــاره و راه و میکنــ  یمــ مراجعــه کــار همــان خبــره

 میشتاب  یم یاستاد یشاگرد به ،میر یبگ ادی میبخواه که را یصنعت و فن هر و میپرس  یم

 احکـام بـا ییآشـنا یچگـونگ وهیشـ. اسـت توانمنـد و ریبص ،صنعت و فن آن در که

 بـه دیـبا ،منظـور نیبـد اسـت شکل نیهم به زین یاله حرام و حالل شناخت و یشرع

  . نمود مراجعه ،است نید  احکام کارشناس و متخّصص که هیفق

 اکرم امبریپ از که یثیاحاد  و میکر  قرآن ،عمده طور به یاله احکام و منبع کمدر . ب

  . باشد می) شوند یم دهینام نیثقل که( شده تیروا نیمعصوم ائمه و

 تیـب اهل اتیروا و دیمج قرآن در که یمعارف و مطالب آوردن بدست و دنیفهم. ج
 در فـرد کیـ تـا و دارد مهارت و تخّصص به اجیاحت و ستین یآسان کار ،است آمده

 ،یشناسـ ثیحـد و هیـدرا ،قـرآن ریتفس لیقب از یاسالم مختلف علوم و عرب اتیادب

 اسـالم یفقهـا راتنظـ و آراء شـناخت ،فقـه اصـول ،ثیاحاد  انیراو  شناخت و رجال

 فقاهت و اجتهاد درجه به یاله قیتوف با اصطالح به و نداشته مهارت و تخّصص ،...و

 شما ،کند استخراج خود منابع از را متعال خداوند احکام تواند  ینم هرگز ،باشد دهینرس

 دیندان دیشا و دینیب  یم را المسائل حیتوض و رساله نام به یحجم کم و ککوچ کتاب

 بـا و خـود تخّصـص بـه توّجـه بـا کـه اسـت هیـفق کیـ عمـر محصول رساله نیا که

 مــردم دسـترس در و کـرده اسـتنباط ینـید  منـابع از ار  آن ،فرسـا طاقـت یهـا  زحمـت

  . است گذاشته

 را فقاهـت و اجتهاد راه که یعالمان و فقهاء به مراجعه لزوم ،شد انیب آنچه به توّجه با

 بـه مجتهـد از دیـتقل مسأله و شده واضح ،مودهیپ دارد که یخاص یگستردگ و وسعت با

 کورکورانه یرویپ یمعنا به دیتقل که شود یم معلوم و گردد یم ثابت ،منطق و عقل حکم

 صـفات نیتـر   ناپسـند از یکی را آن دیمج قرآن و کرده مبارزه آن با قوا تمام با اسالم که(

 در متخّصـص ریـغ مراجعـه فـرد یمعنـا بـه دیتقل بلکه ،باشد  ینم) کند  یم یمعّرف یانسان

 توان حدیث ذیل کـه از امـام عسـکری  می و است نید  در متخّصص به ،ینید  مسائل
أّما ...« :را مؤّید این مطلب دانست شده نقل

َ
  َمْن  ف

َ
هاءِ  ِمَن  کان

َ
ق

ُ
  ،الف

ً
ِسـهِ  صاِئنا

ْ
  ،ِلَنف

ً
 حاِفظـا
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  ،ِنهِ یٖ ِلد
ٰ

 ُمخ
ً
 یٖ ُمط ،َهواهُ  ٰی َعل اِلفا

ً
َعوٰ  َمْوالهُ  ألْمرِ  عا

ْ
ِلل

َ
  اِم ف

ْ
ن

َ
ْوهُ یُ  ا

ُ
د

ِّ
ل

َ
   ١.»...ق

 و خـود نفـس مالـک( باشد نفس انتیص یدارا. ١ که فقهاء از کس هر اّما و ...« 

  صـراط از یرو کـج و انحـراف گونـه  هر مقابل در را شتنیخو  بتواند تا باشد آن نگهبان

 نید  نگهبان و حافظ. ٢) بدارد نگاه منیا و مصون ،متعال خداوند یبندگ ریمس و میمستق

 و متعـال خداونـد فرمـان عیمط. ٤. کند مخالفت خود ینفسان یهواها با. ٣. باشد یاله

   »...کنند دیتقل او از که است مسلمانان بر ،باشد شیخو  یموال 

 و ینید  مسائل در نظر اظهار که شود  یم روشن ،دیگرد  ذکر که آنچه به توّجه با اکنون

ـه بـا و اند  دهینرس اجتهاد رتبه به که یکسان بر یشرع احکام
ّ
 ندارنـد ییآشـنا ،احکـام أدل

 بـه یشرع مسائل و ینید  احکام تمام در است واجب مؤمنات و نیمؤمن بر و ستین زیجا

  . ندینما مراجعه ،اعتماد مورد شناسان  اسالم و دیتقل بزرگوار مراجع

                                                           
  .١٠، باب ٢٠، ح ١٣١، ص ٢٧الشیعه، ج  وسائل. ١



  تکلیف و بلوغ

 فیتکل طیشرا

را  ید احکـام و مقـّررات الهـیـبا ،شـدبا یط خاّصـیشـرا یکه دارا یانسان در صورت

هـا  ک از آنیـکـه هر  یو در صـورتف نـام دارد و یط تکلیشرا ،طین شرایا. دیت نمایرعا

لف نم ،انسان ،نباشد
ّ
  : است ریز  موارد آنها جمله از باشد یمک

  عقل. الف

ف یفکر توان و عقل ،فیتکل اوِل  شرط
ّ
 است وانهید  و مجنون که یفرد و است مکل

 در عقـل چـراغ تـا و ندارد یفیتکل اسالم نظر از ،ستین الزم توان یدارا یکرف نظر از و

 را حـرام و واجـب ،باطل و حق ،کفر و مانیا صیتشخ قدرت و نشده روشن انسان درون

 اریـمع و فیـتکل یمبنـا انسـان یفکـر تـوان و عقـل. سـتین او عهده به یفیتکل ،ندارد

  . است یاله مؤاخذه و محاسبه

 کـه یعقل اندازه به خداوند امتیق روز در: ندیفرما  یم باقر امام که شده تیروا و

ت آنان حساب به یدگیرس در ،است داده بندگان به ایدن در
ّ
   ١.دهد  یم خرج به دق

  قدرت. ب

 از را آن خداوند که است یکار انجام یبرا ییتوانا یعنی قدرت ،فیتکل شرط نیدّوم

                                                           
  .، کتاب العقل و الجهل٧، ح ١١، ص ١ج  اصول الکافی، . ١
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  : دیفرما  یم باره  نیا در میکر  قرآن. است خواسته انسان

 یال « 
ً
ف الله نفسا

ّ
 کل

ّ
 فیـتکل تـوانش انـدازه بـه جـز را کس چیه خداوند »وسعها إال

: نـدیفرما  یمـ شـرط نیـا درباره نیحس امام که است شده نقل ثیحد در و کند  ینم

 یکسـ قـدرت و برداشت او از را خود طاعت آنکه مگر نگرفت را یکس طاقت خداوند

  ١.برداشت او از را خود فیتکل هنکیا مگر نکرد سلب را

   بلوغ. ج

 آن هیسـا در انسـان که است یمبارک دهیپد بلوغ. باشد می بلوغ فیتکل شرط نیسّوم

و  دستورات تیرعا و ردیگ قرار یاله خطاب توّجه مورد که کند  یم دایپ را یستگیشا نیا

 گـردد حرام او بر شده ینه آن از که یامور ارتکاب و شود واجب او بر یاله یها فرمان

 ،میتسـل و یبنـدگ متحـانا در و دیـجو  تقـّرب متعـال خداوند به ینید  فیوظا انجام با و

 کـه اسـت نمـوده انیـب بلوغ یبرا را ییها  نشانه اسالم نیمب نید . گردد سربلند و سرافراز

  : شود یذکر م ادامه در آن حیتوض

 بلوغهای  نشانه

 پسـر در بلـوغ نشـانه و ٢است یرقم سال ُنه شدن تمام ،دختر در بلوغ نشانه .١ مسأله

                                                           
  .، باب حکمه و مواعظه٢٤٦ص تحف العقول،. ١
دشان به سال قمری  بنابر آنچه گفته شده دختران یا پسرانی . ٢

ّ
ص نیست ولی  که تاریخ تول

ّ
د آنـان  مشخ

ّ
تاریخ تول

کـه ُنـه سـال  است ابتدا دختـران روزی  کافی  به قمری،  تبدیل سال شمسی  معلوم است، برای  به سال شمسی 
 ٩٧گردد را مشخص نموده، سـپس دختـران  انزده سال شمسیشان کامل میکه پ آنان و پسران روزی  شمسی 

  . شود آنان معین می سال قمری  ١٥یا  ٩روز از آن کم کنند به این ترتیب روز کامل شدن  ١٦٢روز و پسران 
مـرداد مـاه  ١٠بـه دنیـا آمـده اسـت، در تـاریخ  ١٣٨٤مرداد مـاه  ١٠که در تاریخ  به عنوان مثال دختر خانمی 

اردیبهشـت مـاه  ٦روز از این تاریخ کم نماید، تاریخ  ٩٧چنانچه . گردد کامل می وی  ، نه سال شمسی ١٣٩٣
  . او و رسیدن به سّن تکلیف است سال قمری  ٩آید که بیانگر تاریخ کامل شدن  بدست می ١٣٩٣

پانزده سـال شمسـی  ،١٣٩٣مهر ماه  ١٠به دنیا آمده است، در تاریخ ١٣٧٨مهر ماه  ١٠که در تاریخ  آقا پسری 
آیـد  بدسـت می ١٣٩٣اردیبهشت ماه  ٣روز از این تاریخ کم نماید، تاریخ  ١٦٢چنانچه . گردد کامل می وی  

  . اواست سال قمری  ١٥که بیانگر تاریخ کامل شدن 
ت وجود موقعیت

ّ
، سال های   ماه مختلف و یکسان نبودن تعداد روزهای  جغرافیایی  های   شایان ذکر است به عل

گاه این محاسبه، یک یا دو روز خطا دارد بنابر این تا حّد دو روز، احتیاط در مورد این محاسبه رعایت گردد 
 . تر از این باشد، باید هر موردی جداگانه حساب شود آنکه محاسبه دقیق و برای 



 ٤١/   تكليف و بلوغ 

  : است ریز  مورد چهار از یکی

  . عورت یباال  ،شکم ریز  در درشت یمو  دنییرو : اول

  . لب پشت و صورت در درشت یمو  دنییرو : دوم

  . یداریب در چه و خواب در چه ،یمن آمدن رونیب: سوم

  . یقمر سال پانزده شدن تمام: چهارم

  به او دنیرس و انسان شدن الغب نشان ،باال یها  عالمت از کی هر
ّ

 و است فیتکل حد

 یدسـتورها همـه انجـام ،باشـد فراهم زین فیتکل طیشرا ریسا که یصورت در لحظه آن از

 ،رسد  یم فیتکل به پسر از زودتر سال چند دختر که آنجا از ،است واجب انسان بر یاله

م
ّ

 بـه حرکـت و خدا با رتباطا یبرا او تر عیسر  یآمادگ نشانه ،فیتکل به تشّرف در زن تقد

  . است کمال یسو 

 ،پسـران در نهایا مانند و صدا شدن درشت و بغل ریز  و نهیس در مو دنییرو  .٢ مسأله

  . ستین ،شدن بالغ نشانه



  دیتقل

گـاه یرو از نیـد  اصـول بـه اعتقادش دیبا مسلمان شخص .٣ مسأله  شـناخت و یآ

کـه  یکسـ   گفتـه نـدتوا  ینمـ یو ،گرید  عبارت به ،دینما دیتقل نید  اصول در دینبا و باشد

 به شخص چنانچه یول کند قبول ،گفته او که لیدل نیا به تنهارا  ن استیعالم به اصول د 

گـاه یرو از هرچنـد - دیـنما اظهـار را آنهـا و باشـد معتقـد اسـالم   حـق بر دیعقا  و یآ

 او بـر مـانیا و اسـالم احکـام   همـه و است مؤمن و مسلمان شخص آن - نباشد شناخت

  . ودش  یم یجار

 مجتهـد ایـ ،شخص دیبا - نید  یقطع و یمسائل ضرور ریغ در - نید  احکام در اّما و

 راه از ایـ و کنـد دیـتقل مجتهـد از ایـ ،آورد بدست لیدل یرو از را احکام بتواند که باشد

. است داده انجام را خود فیتکل کند نیقی که دینما عمل خود فهیوظ به یطور اطیاحت

 
ً
ه اگر مثال

ّ
ه و داننـد  یمـ حـرام را یعمل نیمجتهد از یا  عد

ّ
 حـرام نـدیگو   یمـ گـرید  عـد

 ،دانند  یم مستحب یبعض و واجب یبعض را یعمل اگر و ندهد انجام را عمل نآ ،ستین

 ،کننـد عمـل توانند  ینم هم اطیاحت به و ستندین مجتهد که یکسان پس. آورد جا به را آن

  . ندینما دیتقل مجتهد از است واجب

 یمجتهـد از و اسـت مجتهد دستور به کردن عمل یمعنا به احکام در دیتقل .٤ مسأله

  . باشد زنده و عادل ،زاده  حالل ،یامام دوازده عهیش ،عاقل ،بالغ ،مرد که کرد دیتقل دیبا



 ٤٣/   تقليد 

 با نیمجتهد ،دیآ یش میش پیکه برا یمسائل در بداند یبه طور اجمال فرد که یصورت در و

 دیـتقل یمجتهـد از اسـت الزم ندانـد را نظـر فاخـتال مورد هرچند دارند یفتو  اختالف هم

ن یـیتع فیوظـا و خدا حکم دنیفهم در و بوده شتریب هیبق از علمش یعنی ،باشد أعلم که کند  

  . باشد تواناتر خود زمان یمجتهدها تمام از شرع و عقل حکم به ،شده

 و آورد جـا بـه اسـت واجـب او بـر کـه را ییکارهـا کـه است یکس عادل .٥ مسأله

 کتـر  را یواجب ،یشرع عذر بدون که یکس و کند کتر  است حرام او بر که را ییکارها

 رهیـکب و رهیصغ گناه نیب یفرق ،امر نیا در و ستین عادل ،شود مرتکب را یحرام ایکرده 

 :شود یم ثابت انسان یبرا راه چند از عدالت و ستین

 یادل بـودن وا آنکـه بـه عـیـ باشـد داشتهبه عدالت فرد مورد نظر  نیقی خود انسان. الف

  . نان از راه معقول حاصل شده باشدین اطمیو ا داشتهنان یاطم

  . دهند شهادت فرد عدالت به عادل نفر دو. ب

 گفتـار در و باشد یخوب شخص ظاهر در که معنا نیا به باشد داشته ظاهر حسن ،فرد. ج

 اهـل از اگر که نیا مثل ،نشود مشاهده یشرع خالف کار اعمالش و کردار و رفتار و

 
ّ

 را او یخـوب ،بپرسـند را او حـال ،دارند معاشرت او با که یکسان ای گانیهمسا ای محل

 فیتعر  است ذکر انیشا. میندار  سراغ او از یشرع خالف ما ندیبگو  و ندینما قیتصد

  . باشد یف مین تعر یهم احکام مختلف یها بخش در آن اثبات یها  راه و عدالت

  : شناخت توان  یم راه سه از را مجتهد بودِن  علماز ین و فرد بودن مجتهد .٦ مسأله

 را أعلـم و مجتهـد بتوانـد و باشـد علم اهل از آنکه مثل ،کند نیقی انسان خود آنکه: اّول

  . بشناسد

 بودن مجتهد ،دهند صیتشخ را أعلم و مجتهد توانند  یم که عادل عالِم  نفر دو آنکه: دوم

 آنان گفته با گرید  عادل عالِم  نفر دو آنکه شرط به ،کنند قیتصد را یکس بودن علما ای

ـالع و خبـره اهـل از نفر کی گفته به ردف تیعلما ای اجتهاد بلکه ندیننما مخالفت
ّ

 اط

  . شود  یم ثابت زین باشد انسان اعتماد مورد که

شـتر یمهارت و خبره بودنشـان ب که یگروه شهادت ،خبره اهل تعارض صورت در و

مطابق با واقع  ،ن گروه خبرهینکه شهادت ایحتمال اکه ا یطور ،باشد یم قبول مورد ،است
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د یـتر باعث شود ترد  ین احتمال قو یباشد و ا یتر یگر احتمال قو ینسبت به گروه د  ،باشد

رفتـه  ک طرفیبه  ،جاد شدهیتعارض گفتار آن دو گروه ا سببکه در ابتدا به  یو دو دل

 بدون تر  ،سه با آن گروهیگر در مقایو گفتار گروه د 
ً
  . دید به حساب آید عرفا

 مثـل ،کنـد دایـپ نـانیاطم یفرد تیأعلم ای اجتهاد به معقول یها  راه از انسان آنکه: سوم

ه آنکه
ّ

 آنان گفته از و دهند صیتشخ را أعلم و مجتهد توانند  یم که علم اهل از یا  عد

  . کنند قیتصد را یکس بودن أعلم ای بودن مجتهد ،شود  یم دایپ نانیاطم

 نشـد ریپذ امکان أعلم مجتهد نییتع یبرا ها راهن یا از کی چیه اگر است ذکر انیشا

ف
ّ
 شـد خواهـد انیـب دیـتقل مرجع فوت مورد در) ١٢( مسأله در که یحیبه توض دیبا مکل

  . دینما عمل

بـه طـور  کنـد یمـ ذکر شیخو  المسائل حیتوض در مجتهد کی که ینظرات .٧ مسأله

  الزم اطیـاحت ایـ واجـب اطیـاحت .ب یفتـو  .الـف: باشـد یمـ صـورت سـه بـه یاجمال

 . مستحب اطیاحت .ج 

 ،اسـت نیـا یقـو ا ،سـتین زیجـا ،است زیجا ،ستا حرام ،است واجب« مانند یعبارات

 کـه شود یم محسوب یفتو  »ستین دیبع ،است نیا قربا ،است نیا ظاهر ،است نیا ظهرا

د
ّ
د ،دهد یفتو  یا  مسأله در علما مجتهد اگر و دینما  یم عمل آن طبق بر مقل

ِّ
 تواند  ینم مقل

 مسـائل در) ج و ب( مـورد حیتوضـ و کنـد عمـل گـرید  مجتهـد یفتـوا بـه مسأله آن در

  . آمد خواهد) ٩ و ٨(

 دیـبفرما و ندهـد یفتـو  یا  مسـأله در) د فـردیـمرجـع تقل( أعلم مجتهد اگر .٨ مسأله

د ،شود عمل طور فالن که است آن اطیاحت
ِّ
 ای واجب اطیاحت که اطیاحت نیا به دیبا ای مقل

 تیـرعا بـا ،یگـرید  مجتهـد یفتـوا بـه ن مسألهیا در ای و کند عمل زم نام داردال  اطیحتا

  : مثال عنوان به. دینما عمل ،١فاألعلم األعلم

                                                           
ف باید مجتهدی  رعایت األعلم فاألعلم یعنی . ١

ّ
هم رتبه با مرجع تقلید فرد  مراجعه انتخاب نماید که را برای  مکل

از مرجـع تقلیـد  که از نظر علمی  یافت نشد، به مجتهدی  که مجتهد مساوی  باشد و در صورتی  از نظر علمی 
 بـه او مجتهـد (خودش پایین تر و از سایر مجتهدان باالتر است مراجعه کرده و از او تقلیـد نمایـد 

ً
اصـطالحا

  ). شود فاالعلم گفته می
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 و اّول رکعـت در نمـازگزار کـه است واجب آن اطیاحت: دیمجتهد اعلم بفرما اگر. الف

د ،بخواند سوره کی حمد از بعد نماز دوم
ِّ
 بـه ایـ و کند عمل اطیتاح نیا به دیبا ای مقل

 گـرید  مجتهـد اگـرپـس . دینما عمل ،فاألعلم األعلم تیرعا با ،یگرید  مجتهد یفتوا

 و نمـوده دیـتقل او از مسـأله نیـا در توانـد  یمـ فـرد ،بداند یکاف را حمد خواندن فقط

  . کند کتر  را سوره خواندن

 ّممیتـ آن بـر خواهـد یم فرد که یئیش اط واجبیاحت بنابر: دیاعلم بفرما مجتهد اگر. ب

د. بچسبد دست به که باشد داشته یغبار و گرد کند
ِّ
 عمـل اطیـاحت نیا به دیبا ای مقل

 بـا ،یگـرید  مجتهـد یفتـوا بـه ایـ دیـنما زیپره ندارد غبار که یسنگ بر ّممیت از و کند

 را بر سنگ بدون غبار ممیت گرید  مجتهد اگر پس. دینما عمل ،فاألعلم األعلم تیرعا

 و گـرد بـدون سـنگ بـر و نمـوده دیتقل او از مسأله نیا در تواند  یم فرد ندبدا حیصح

  . دینما ممّ یت غبار

ا یـ ،ا محـل اشـکال اسـتی ،ن مسأله محل تأّمل استیا« مثل ییها طور عبارت نیو هم

اط واجـب را یـز حکـم احتیـن »ستیاز اشکال ن ین عمل خالیا ای ،ن عمل اشکال داردیا

  . دارد

 از کمتـر یبهـا بـه را منـزلش مـوجر اگر: دیبگو  أعلم مجتهد چنانچه ،مثال عنوان به

 را یمبلغـ یو که دینما شرط مستأجر با اجاره عقد ضمن در و دده اجاره ١المثل أجرت

 یتکل و دارد ربا شبهه ،قرض نیا ،بدهد موجر به قرض عنوان به
ً
  فا

ّ
 در ،اسـت اشـکال محل

د ،حال نیا
ِّ
 نکـهیا ای و دینما ترک را وهین شیا به منزل ردنک اجاره ای دادن اجاره دیبا مقل

 ،فاألعلم مجتهد اگر پس. دینما عمل ،فاألعلم علماأل  تیرعا با ،یگرید  مجتهد یفتوا به

 عمـل مـذکور وهیش طبق تواند  یم یو ،نداند ربا را آن و داده اجازه را وهیش نیا به اجاره

  . دینما

 مسـأله همان مورد در ، داده یفتو  یا  مسأله در آنکه از بعد أعلم مجتهد اگر .٩ مسأله

  کند اطیاحت
ً
ـر آب در مرتبـه کیـ کـه را نجـس ظـرف« :دیبفرما مثال

ُ
 کپـا ندیبشـو  ک

                                                           
باشد که ممکن است از مقدار اجرتی که در  ل، اجرت متعارف و معمول یک چیز یا یک کار، میاجرت المث. ١

  . شود کمتر یا بیشتر و یا مساوی با آن باشد قرارداد اجاره معّین می
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ـدِ  .»ندیبشـو  مرتبه سه که است آن اطیاحت هرچند شود  یم
ّ
آن  بـه عمـل توانـد  یمـ او مقل

 اسـت نیهمچنـ. نامنـد  یمـ مسـتحب اطیـاحت را اطیاحت نوع نیا و دینما کتر  را اطیاحت

 یفتـوا آن از بعـد و باشـد شده ذکر یا مسأله مورد در اطیاحت ابتدا که یصورت در حکم

  دیایب مسأله همان مورد در تهدمج
ً
 و سـوم رکعـت در کـه است آن اطیاحت« :دیبفرما مثال

  بـار کی هرچند دیبگو  مرتبه سه را أربعه حاتیتسب ،نماز چهارم
ِ

 أربعـه حاتیتسـب گفـتن

   ١.»است یکاف

 ایـ باشـد یفتو  خواه( یشرع مسائل در مجتهد دستور و نظر آوردن بدست .١٠ مسأله

  : دارد راه چهار) مستحب اطیاحت ای واجب اطیاحت

 نقـل را مجتهـد یفتـوا که عادل نفر دو از دنیشن :دوم. مجتهد خود از دنیشن :اّول

 رسـاله در دنیـد  :چهارم. دارد نـانیاطم او گفته به انسان که یکس از دنیشن :سوم کنند

 داشته نانیاطم استفتاء ای رساله آن یدرست به انسان که یصورت در یکتب استفتاء ای مجتهد

  . باشد

آنچـه  بـه توانـد  یم ،است شده عوض مجتهد یفتوا که نکند نیقی انسان تا .١١ مسأله

جستجو  ،او عوض شده ید و اگر احتمال دهد که فتوایدر رساله او نوشته شده عمل نما

  . ستیالزم ن

 فوت از بعد حکم ،برود ایدن از کند  یم دیتقل او زا انسان که یمجتهد اگر .١٢ مسأله

ف و باشد زنده مجتهد از أعلم مجتهد آن اگر نیبنابرا. است بودنش زنده حکم ،او
ّ
 مکل

 اخـتالف هـم بـا مجتهـد دو آن ،دیآ یش میش پیکه برا یمسائل در بداند یبه طور اجمال

 چنانچـه و بمانـد یبـاق او دیـتقل بـر دیـبا ،نداند را نظر اختالف مورد هرچند دارند یفتو 

 اگـر و کنـد رجـوع زنـده دمجتهـ بـه دیـبا ،باشد شده فوت مجتهد از أعلم زنده مجتهد

 یکی تر بودن با ورع چنانچه پس ،باشند یمساو هم با ای نباشد معلوم آنها انیم در یتیأعلم

 ،دارنـد نقـش اسـتنباط و دادن یفتـو  در کـه یامور در  که معنا نیا به ،شود ثابت آنها از

 تر بودن ا ورعب اگر و کند دیتقل او از دیبا باشد یبررس و قیتحق اهل و کند اطیاحت شتریب

                                                           
کـه احتیـاط،  مـواردی  شده است در تمامی  آسان شدن تشخیص موارد احتیاط، سعی  البّته در این رساله برای . ١

 . ذکر شود »احتیاط«، بعد از کلمه »مستحب«باشد، عبارت   مستحب می
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 مـوارد در مگـر ،دیـنما قیـتطب کدام هر یفتوا با را خود عمل است ریّ مخ نشود ثابت هم

ف ،واجب اطیاحت بنابر که فیتکل بر ٢یاجمال حّجت ای ١یاجمال علم
ّ
 تیـرعا دیـبا مکل

ملتـزم و  ،مسـأله نیـا یابتـدا در دیـتقل از منظـور است ذکر انیشا. دیبنما ار  یفتو  دو هر

 کردن عمل و است یو زنده بودن زمان در معّین مجتهد یفتوا از یرویپ به متعّهد شدن

ق شدن تقلید او دستور به
ّ
  . ستین الزم برای محق

  مجتهد دیتقل بر زنده مجتهد اجازه بدون فرد اگر .١٣ مسأله
ّ
 نـدمان بماند یباق یمتوف

ف یفرد نیچن و کند یم عمل دیتقل بدون که است یکس
ّ

 بـر بقـاء مسـأله در است موظ

  . دینما دیتقل او از و کرده مراجعه طیالشرا جامع زنده مجتهد به شده فوت مرجع دیتقل

 گـاه هـر نیبنـابرا. اسـت حیصـح او دیـتقل ،کنـد دیتقل زیّ مم ککود  اگر .١٤ مسأله

 حکـم ،ککـود  حکم ،ا برودیاز دن کرده دیتقل او از بلوغش از قبل ککود  که یمجتهد

 در قـول دو نیبـ اطیاحت واجب بودن در مگر ،ذکر شد) ١٢(  مسأله در که است بالغ افراد

  . ستین واجب ،بلوغ سن از قبل او بر اطیاحت که یاجمال حّجت ای یاجمال علم موارد

ف بر .١٥ مسأله
ّ
ـت به دهد  یم احتمال که را یمسائل است الزم مکل

ّ
 نگـرفتن ادیـ عل

  . ردیبگ ادی ،را انجام دهد یا حرامیرا ترک کرده  یواجب اآنه

 اطیـاحت است الزم ،داند  ینم را آن حکم که دیآ شیپ یا  مسأله انسان یبرا اگر .١٦ مسأله

 آن در أعلـم یفتـوا به یدسترس چنانچه یول. دینما دیتقل شد ذکر که یطیشرا با نکهیا ای ،کند

                                                           
ف یقین بـه اصـل تکلیـف دارد و می. ١

ّ
دانـد عملـی بـر او  منظور از علم اجمالی در اینجا مواردی است که مکل

فـرض کنیـد در : مثال. واجب شده اّما این که آن تکلیف به طور مشخص کدام است، بر ایش معلوم نیست

دانـد، در اینجـا فـرد  مجتهدی، نماز شکسته و مجتهد دیگری نماز کامل را واجـب می بعضی از موارد سفر،
. باشد ای از موارد علم اجمالی می چنین مسأله. داند شکسته است یا کامل داند باید نمازی بخواند اّما نمی می

 در یک مورد خـاص، مجتهـدی خمـس را واجـب مـی اّما گاهی اصل تکلیف، یقینی نمی
ً
دانـد و  باشد مثال

  . باشد این مورد از موارد علم اجمالی نمی. داند مجتهد دیگر در همان مورد خمس را واجب نمی
الع  شایان ذکر است حکم موارد علم اجمالی متفاوت بوده ودر بعضی از آن

ّ
ها احتیاط الزم نیست و برای اط

مراجعـه شـده و یـا از اهـل علـم از موارد دقیق لزوم یا عدم لزوم احتیاط، الزم است به کتب فقهی تخّصصی 
  . سؤال شود

ف، خود، یقین به اصل تکلیف ندارد، . ٢
ّ
حّجت اجمالی مانند علم اجمالی است با این تفاوت که در اینجا مکل

بـر او  - مثـل فتـوای مجتهـد -که پیروی از آن دلیل بر او الزم است ) غیر از یقین خود(بلکه به دلیل دیگری 
  . برای او وجود دارد - ا همان توضیحاتی که در قسمت علم اجمالی ذکر شدب -ثابت شده که تکلیفی 
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  . دینما دیتقل أعلم ریغ از ١فاألعلم ماألعل تیرعا با ،است زیجا ،باشد نداشته مسأله

 آن یفتـوا چنانچه ،دیبگو  یگرید  شخص به را یمجتهد یفتوا یکس اگر .١٧ مسأله

 اسـت شـده عـوض مجتهـد آن یفتوا که دهد خبر او به ستین الزم ،شود عوض مجتهد

 آن کـه شـود  یمـ آن موجـب او گفتـه و کرده اشتباه بفهمد ،یفتو  گفتن از بعد اگر یول

 صورت در را اشتباه ،الزم اطیاحت بنابر دیبا ،کند عمل اش  یشرع فهیوظ خالف بر شخص

  . کند برطرف امکان

ف اگر .١٨ مسأله
ّ
ت مکل

ّ
او  یبرا حالت سه ،دهد انجام دیتقل بدون را خود اعمال یمد

  : شود یم فرض

 توانـد  یمـ اکنـون هـم کـه شـده انجام یمجتهد یفتوا ای واقع با مطابق او اعمال اگر. ١ 

 گذشته اعمال صورت نیا در ،دینما دیتقل او از فه داردیوظ یو و اشدب او دیتقل مرجع

  . است حیصح او

) ذکـر شـد ١کـه در قسـمت ( ین مجتهـدیچنـ یفتـوا ای واقع با مطابق او اعمال اگر. ٢

  : دارد صورت چهار ،نباشد

. است باطل آن عمل صورت نیا در ،باشد آن مانند و ارکان جهت از عمل اشکال. الف

 کـه ییجـا در ایـ باشـد نـداده انجـام را رکـوع ایـ االحـرام رةیتکب نمازگزار هنکیا مثل

 ای غسل ای وضو با را نماز ای باشد آورده جا به نشسته را آن بوده ستادهیا نماز اش فهیوظ

  . باشد خوانده باطل ّممیت

در  یعنـیقاصـر باشـد  جاهـل فـرد و نباشـد آن مانند و ارکان جهت از عمل اشکال. ب

 حیصـح آن عمل صورت نیا در ،باشد نکرده یو سهل انگار یمسأله کوتاه یریادگی

 را نمازش تشّهد ای سجده ذکر ای رکوع ذکر ای سوره و حمد نمازگزار نکهیا مثل. است

 ندانستن در و نکرده یانگار سهل و یکوتاه ها آن یریگ ادی در و باشد خوانده غلط

 نیزمـ یرو را پـا بزرگ انگشت ای دست ،سجده حال در نمازگزار ای. نباشد مقّصر آن

  . نباشد مقّصر ن مسألهیاد نگرفتن ایو  ندانستن در و گذاشته ینم

                                                           
  . ذکر شد ٨االعلم فاالعلم در توضیح مسأله  معنای . ١
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در  یعنـی( باشـد مقّصر جاهل فرد یول نباشد آن مانند و ارکان جهت از عمل اشکال. ج

عمـل  باشـد یموارد از هم مورد و) کرده است یمسأله و ندانستن آن کوتاه یریادگی

 اسـت باطـل آن عمـل صورت نیا در ،مقّصر باعث باطل شدن آن باشداشتباِه جاهل 

 یکوتـاه مسـأله یریـگ ادیـ در کـه ینمازگزار به نسبت ،)ب( قسمت یها مانند مثال

  . است مقّصر و کرده

 مـورد و باشـد مقّصـر جاهـل فـرد یولـ نباشد آن مانند و ارکان جهت از عمل اشکال. د

ر هـم یتقصـ یروو از بدون عـذر ستن مسأله ندان یحت که باشد یموارد از هم اشکال

ن یچنـ هرچند است حیصح آن عمل صورت نیا در ،شود یباعث باطل شدن عمل نم

 ،مثـال عنـوان بـه. باشد یم گناهکار شیخو  ازیمورد ن مسأله اد نگرفتنی دلیل به یفرد

 بلنـد را عصـر و ظهـر نمـاز سـوره و حمـد ،مسـأله ندانسـتن خـاطر بـه که یزن ای مرد

ت به که یمرد ای اندهخو  یم
ّ
 را عشـا و مغـرب نمـاز سـوره و حمـد ،مسأله ندانستن عل

ـت بـه را شینمازها أربعه حاتیتسب که یفرد ای خوانده یم آهسته
ّ
 ندانسـتن مسـأله عل

 مسـأله یریادگیـ در فـرد هرچنـد اسـت حیصـح خوانـده کـه ینماز ،خوانده یم بلند

  . باشد مقّصر و کرده یکوتاه

 نمازش بلوغ لیاوا در دیآ ینم ادشی نکهیا مثل نداند را گذشته اعمال تیفیک فرد اگر. ٣

 یولـ ،نـه ایـ گرفته یم حیطور صح بر را اش روزه ای ،نه ای خوانده یم حیصح وهیش به را

 نیـا در ،باشـد آورده جـا بـه حیصـح طـور بـه را آن اعمال که دهد یم معقول احتمال

 در کـه مـوارد یبعضـ در جز دیآ یح به حساب میصح یو گذشته اعمال زین ،صورت

     . است شده ذکر »نیالصالح منهاج« کتاب

 هیپا بر آنها مستحب بودن شده ذکر رساله نیا در که یمستحّبات از یاریبس .١٩ مسأله

ه در تسامح« به نام یا قاعده
ّ
 نشـده ثابـت مـا نـزد در قاعده نیا چون و باشد یم »ُسَنن ادل

ف بخواهد آن ین در صورتیابنابر 
ّ
 دیـام بـه ورجـاًء  الزم اسـت ،را انجام دهـدها  که مکل

 را آنهـا و اسـت نیچن زین مکروهات از یاریبس در حکم و بجا آورد ،باشد مطلوب آنکه

  . دینما کتر  باشد مطلوب آنکه دیام به ورجاًء 



  احکام آبها

  ها  انواع آب

 یزیـاسـت کـه آن را از چ یآب ،آِب مضاف. مضاف ایمطلق است  ایآب  .٢٠ مسأله

با ِگل و  یکه به قدر یمخلوط باشد مثل آب یزیبا چ ای ،هندوانه و پرتقال مثل آب رندیبگ

پـنج آِب مطلق اسـت و آن  ،نهایا ریو غ ندیبه آن آب نگو  گریمانند آن مخلوط شود که د 

  : باشد یم نوع

  انواع آب مطلق

ر. ١
ُ
  آب ک

ر .٢١ مسأله
ُ
 ١و شش وجب مکّعـب یظرف آن س حجماست که  یمقدار آب ،آب ک

 یباشد که تقر 
ً
 طول،ک از هر ی بنابر این ظرفی که حداقل اندازه .است تریل ٣٨٤معادل  با

  عرض و ارتفاع آن،
ً
   ٢.باشد سانتیمتر است،کر می ٦٨٤٨/٧٢تقریبا

                                                           
١ . 

ً
  .سانتیمتر است ٢٢هر وجب متعارف تقریبا

 طول ظرف، کمتر از اندازه ذکر شده باشد، اّمـا از طـرف عـرض یـا ارتفـاع، مقـدار . ٢
ً
روشن است که اگر مثال

 طول، جبران شود، باز هم حجم ظرف به اندازه کر می
ِ

طور اگر عرض یا ارتفاع، کم باشـد  همین. باشد کمی
و از طرف یا اطراف دیگر جبران شود و نیز ممکن است ظرف به صورت کـروی یـا اشـکال هندسـی دیگـر 

  .باشد باشد که در هرحال، مالک، مجموع حجم ظرف می
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که نجـس شـده اسـت ماننـد  یزیچ ایو خون  ادرارنجس مانند  نیاگر ع .٢٢ مسأله

نجـس  ،ردیـمـزه نجاسـت را بگ ایـرنـگ  ایـبـو  ،چنانچـه آن آب ،به آب کر برسد ،لباس

  . شود  ینکند نجس نم رییو اگر تغ شود  یم

ـر بـه وسـ آب   مـزه ایرنگ  ایاگر بو  .٢٣ مسأله
ُ
کنـد نجـس  رییـتغ رنجاسـتیله غیک

از خـون  یا  که به قطره ریش یمقدار ،داخل حوض آب کر اگر ،به عنوان مثال. شود  ینم

 ریطعم شـ ایرنگ  ایبو ( رنگ گردد یریش یشود و آب حوض اندک ختهیر  ،نجس شده

اّما اگر خون را داخـل  شود  ینجس نم ،آن آب) نرسدبه حد مضاف بودن  یول دیمان دایپ

  . شود  یآب نجس م ،زرد رنگ گردد ،و رنگ آن به واسطه خون زندیحوض آب کر بر 

ـر اسـت برسـد و بـو  شـتریکه ب یبه آب ،نجس مانند خون نیاگر ع .٢٤ مسأله
ُ
 ایـاز ک

نکـرده کمتـر از کـر  رییـکـه تغ یچنانچه مقدار ،دهد رییاز آن را تغ یمزه قسمت ایرنگ 

 ایـکـه بـو  یفقط مقـدار ،باشد شتریب ایو اگر به اندازه کر  شود  یباشد تمام آب نجس م

  . کرده نجس است رییمزه آن تغ ایرنگ 

اگر بعد  یول ،کند  یم کآب نجس را پا ،آب فّواره اگر مّتصل به کر باشد .٢٥ مسأله

 یرو یزیـمگـر آنکـه چ کنـد  ینم کآن را پا ،زدیآب نجس بر  یاز قطره قطره شدن رو

تا آب آن قبل از قطره قطره شدن با آب نجس مّتصل شود و الزم است کـه  رندیفّواره بگ

  . آب فّواره با آب نجس مخلوط گردد

که از آن  یآب ،ندیکه مّتصل به کر است بشو  یریش رینجس را ز  زیاگر چ .٢٦ مسأله

 نیعـ و باشد نگرفته نجاست   مزه ایرنگ  ایچنانچه مّتصل به کر باشد و بو  زدیر   یم زیچ

  . است کپا ،نجاست هم در آن نباشد

چنانچـه  ،آن بـه قـدر کـر نباشـد هیـبقببنـدد و  خیاز آب کر  یاگر مقدار .٢٧ مسأله

ن یهمچن. هم آب شود نجس است خیو هر مقدار از  شود  ینجاست به آن برسد نجس م

ل بـه یـقل یهـا  زند تا مجموع آبیبر  کل پایآن آب قل یل نجس باشد و رویاگر آب قل

  . شود ینم کپا ،اندازه آب کر گردد

کـه از  یشهر یکش لوله آب و ها  حمام و ها  و ساختمان بناها یها  آب لوله .٢٨ مسأله

که مّتصل بـه آن اسـت بـه قـدر کـر باشـد  یمنبع   عالوهاگر به  زدیر   یم ها  و دوش رهایش
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  . دیآ نمی به حساب یآب جار یرا دارد ول حکم آب کر

کـه  یآبـ ،مّتصل به منبـع کـر بگذارنـد یر آب لوله کشیرا ز  یهرگاه ظرف .٢٩ مسأله

اسـت حکـم آب کـر را دارد  یکـه مّتصـل بـه آب لولـه کشـ یدرون ظرف است تا وقت

  . حکم کر را دارد ،که مّتصل به کر است یریآب ش نیهمچن

کـه  یمنبعـ ای   نهیخز  به چنانچه ،باشد کر از کمتر اگر حمام   آب حوضچه .٣٠ مسأله

 ایـبـو  ،مالقـات نجـس بـااندازه کر است مّتصل باشـد و آب حوض به  مهیآبش به ضم

  . و احکام آب کر را دارد شود  ینجس نم ،نکند رییمزه آن تغ ایرنگ 

 ،نـه ایـکند از کر کمتـر شـده  کاگر انسان ش ،که به اندازه کر بوده یآب .٣١ مسأله

هـم بـه آن برسـد  یو چنانچـه نجاسـت کند  یم کنجاست را پا یعنی. مثل آب کر است

 ،نـه ایـدارد به مقدار کر شـده  ککه کمتر از کر بوده و انسان ش یو آب شود  ینجس نم

  . حکم آب کمتر از کر را دارد

آن هـم معلـوم  یقبلـاست و حالت  ککه کر بودن آن مشکو  یآب مطلق .٣٢ مسأله

  . ل را داردیحکم آب قل ،اط واجبیبنابر احت ،لیا قلیست که کر بوده ین

 ایـ نیقـیآنکـه خـود انسـان : لاّو : شـود یکر بودن آب به دو راه ثابت م .٣٣ مسأله

مورد اعتماد  ایفرد عادل  کیآنکه دو مرد عادل خبر دهند و اّما اگر : دوم. کند نانیاطم

بنـابر  ،نشـود نانیاطمباعث  خبر وی چنانچه ،او است خبر دهد اریکه کر در اخت یکس ای

  . کند یاط واجب کر بودن آب را ثابت نمیاحت

  لیآب قل. ٢

  . نجوشد و از کر کمتر باشد نیه از زماست ک یآب ،لیآب قل .٣٤ مسأله

نجـس  ،نجـس بـه آن برسـد زیـچ ای ،زدینجس بر  زیچ یرو لیاگر آب قل .٣٥ مسأله

نجـس  رسد  یم ،ءیکه به آن ش یمقدار ،زدینجس بر  ءیش یاگر از باال رو یول شود  یم

  . است کپا دهینرس ءیکه به آن ش یاست و مقدار

بـا  ایـخود بـه خـود  ،بعد از آن اینجس  ءیه هنگام شستن شک یلیآب قل .٣٦ مسأله

. دشبا یو نجس م شود یم دهیغساله نام ،گردد  یجدا م ءیاز آن ش ،فشار دادن و مانند آن
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نداشـته  وجـودن نجاسـت یعـء متـنّجس یدر شـ ،ختن آبیقبل از ر که  یالبّته در صورت

ء یندارد کـه آن شـ یت فرقاط واجب است و در هر صور یاحتبر  غساله بنانجاست  ،باشد

ش از ید بیپاک شدن با یا آن که برایشود  می ک بار شستن پاکیباشد که با  یائیاز اش

ندارد که  یک بار شستن است فرقیش از یاز به بیکه ن یو در موارد ١ک بار شسته شودی

  . ا قبل از آنیغساله دفعه آخر شستن باشد 

 یزیچ ،با پنج شرط ندیشو   یرا م مدفوعو  ادرارکه با آن مخرج  یلیآب قل .٣٧ مسأله

 : کند  یکند نجس نم برخورده با آن را ک

بـه آن رون یـباز  ینجاسـت :دوم. باشـد نگرفتـه نجاسـت   مزه ایرنگ  ایآنکه بو  :اّول

. باشـد امـدهین رونیـب ا مـدفوعیـادرار مثل خون بـا  یگرینجاست د  :سوم .باشد دهینرس

سـت بـه از مقـدار معمـول نجا شـتریب :پنجم. نباشد دایدر آب پمدفوع  یها  ذّره :چهارم

  . باشد دهیاطراف مخرج نرس

   یآب جار. ٣

 : این چند شرط را داشته باشد که شود  یگفته م یبه آب یآب جار .٣٨ مسأله

 یهـا  که از بـرف یا آبیقنات  ،رودخانه ،داشته باشد مثل آب چشمه یعیمنبع طب :اول

 یآن را جـار یا  لهیباشد هرچند به وس یجار :دوم. ردیگ  یم سرچشمه ها  متراکم در کوه

  :سوم. دسازن
ً
  . استمرار داشته باشد اجماال

 یعـیپس اگر به طور طب ،مّتصل باشد ذکر شده، یعیبه منبع طب ستیالزم ن یآب جار

 انیجر  خته وین ر یزم یرو از باال به صورت قطره قطرهنکه آب یامانند  - از آن جدا شود

 ل آن به منبع شود مـثمانع اّتصا یئیاگر ش یول ،دیآ  یبه حساب م یآِب جار - دا کندیپ
ً
ال

مانـده  یآب باق ،ارتباط آن را با منبع قطع کند ای ،کند یریجوشش آب جلوگ ایزش یاز ر 

  . داشته باشد انیرا ندارد هرچند جر  یحکم جار

 یچنانچه نجاست به آن برسد تا وقتـ ،کمتر از کر باشد هرچند یآب جار .٣٩ مسأله

  . است کپا ،ه باشدنکرد رییتغ نجاست ۀلیوسمزه آن به  ایرنگ  ایکه بو 

                                                           
 . باید دوبار شسته شود ر شده که با آب قلیل بنابر فتوی که آغشته به ادرا مثل لباسی . ١
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 ایـرنـگ  ایـاز آن کـه بـو  یمقـدار ،برسـد یبه آب جار یاگر نجاست .٤٠ مسأله

 هرچندت که مّتصل به چشمه اس یکرده نجس است و طرف رییتغ نجاست با اش  مزه

چنانچـه بـه انـدازه کـر  ،نهـر گریطرف د  یها  و آب باشد یم ککمتر از کر باشد پا

و گرنـه  کپا ،چشمه مّتصل باشد رفآِب طنکرده به  رییکه تغ یآب لهیوسبه  ایباشد 

  . نجس است

آب آن   اسـت کـه اگـر از یطـور یولـ سـتین یکـه جـار یا  آب چشمه .٤١ مسأله

اگر نجاست به آن برسد و کمتر از  یعنی ،را ندارد یحکم آب جار ،جوشد یبردارند باز م

  . شود ینجس م ،کر باشد

 جزء آب نهر شـمرده  یآب .٤٢ مسأله
ً
 هرچنـد شـودن  که کناره نهر راکد است و عرفا

ب بـه کـه مجمـوع آ یرا ندارد و در صـورت یحکم آب جار ،باشد یجار آب به مّتصل

 ییکانال و جـو  اکه ب یحوض ن آب راکدِ یهمچن. را دارد اندازه کر باشد احکام آب کر

را ندارد و چنانچه مجموع به اندازه کـر باشـد  یرحکم آب جا ،مّتصل به آب نهر است

  . احکام آب کر را دارد

چنانچه کمتـر از  ،جوشد  ینم نیاز زم یرد ولدا انیجر  نیزم یکه رو یآب .٤٣ مسأله

باشد و نجاست بـه  یاّما اگر از باال جار. شود  یکر باشد و نجاست به آن برسد نجس م

  . شود  یآن نجس نم یطرف باال  ،ن آن برسدییپا

  آب باران. ٤

مرتبـه  کیـچنانچـه  ،ستینجاست در آن ن نیکه نجس است و ع یزیچ .٤٤ مسأله

کـه بـه  یمگـر بـدن و لباسـ؛ شود  یم کپا دهیباران به آن رس که ییجا ،بر آن ببارد باران

 الزم شسـتن مرتبـه دو ،  واجـب اطیـبنـابر احت ،دو مـورد نینجس شده باشد که در ا ادرار

سـه بـار شسـته شـود و در  دیـبا ،واجب اطیبنابر احت ،داخل ظرف نجس نیهمچن. است

بلکـه  ،نـدارد دهیـدو سه قطره فا ندیالبّته بار  ،ستیزم نفشار ال  نهایفرش و لباس و مانند ا

 بگو  یطور دیبا
ً
  . دیآ  یباران م ندیباشد که عرفا

ـح کنـد گـرید  ینجس ببارد و به جا نیاگر باران بر ع .٤٥ مسأله
ّ

 نیچنانچـه عـ ،ترش
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 اگـر پـس. است کپا باشد نگرفته نجاست   مزه ایرنگ  اینجاست همراه آن نباشد و بو 

ح و ببارد خون بر باران
ّ

 ایـرنـگ  ایآنکه بو  ای ،خون در آن باشد یا  ذّره چنانچه ،کند ترش

ا مزه یا رنگ یا بو ینجاست  ۀو اگر معلوم نباشد که ذّر  استنجس  باشدمزه خون گرفته 

  . باشد می پاک ،ا نهیهست نجاست در آن 

بـاران  یتا وقتـ ،نجس باشد نیع ،باِم آن یرو ایاگر بر سقف ساختمان  .٤٦ مسأله

در  زدیـر   یناودان م ایو از سقف  دهینجس رس ءیکه به ش یآب ،بارد  یبام م ایبر سقف 

بعد از قطع شدن  یاست ول کپا ،نجاست را نداشته باشد ا مزهیا رنگ یبو که  یصورت

نجـس  ،اسـت دهینجـس رسـ ءیبـه شـ ،زدیـر   یکـه مـ یچنانچه معلوم باشد آبـ ،باران

  . باشد  یم

 یجار نیو اگر باران بر زم شود  یم ککه باران بر آن ببارد پا ینجس نیزم .٤٧ مسأله

  . کند  یم کپا زیآن را ن ،سقف است برسد ریکه ز  ینجس یبه جا دنیشود و در حال بار 

بـه  شـود  یمـ کپا ردیآن را فرا بگ یاجزا   که آب باران همه ینجس کخا .٤٨ مسأله

  . مضاف شده است ،کبه خا دنیرس سببشرط آنکه معلوم نباشد آب به 

 یکمتر از کر باشد در موقع هرچند ،جمع شود ییاهر گاه آب باران در ج .٤٩ مسأله

مـزه نجاسـت  ایـرنگ  ایبو  ،و آب ندینجس را در آن بشو  ءیچنانچه ش دیآ  یکه باران م

  . شود  یم کنجس پا ءیآن ش ،ردینگ

پس از قطع باران  ،جمع شود و کمتر از کر باشد یاگر آب باران در گودال .٥٠ مسأله

   .شود ینجس م ،دن نجاست به آنیبه محض رس

آب بـاران نجس است باران ببـارد و  نیزم یکه رو یاگر بر فرش پاک .٥١ مسأله

 کهـم پـا نیو زمـ شـود  یفـرش نجـس نمـ ،برسـد نیبه زماز فرش  دنیدر حال بار 

 آب،  ا مزهیبو  ،ن نجاست رنگیا با اوصاف عینکه آب مضاف شود یمگر ا گردد  یم

  . کند رییتغ

و بـا آن مخلـوط کـه آب آن نجـس اسـت ببـارد  یهر گاه باران بر حوض .٥٢ مسأله

  . شود  یم کن نجاست در آب نباشد آب حوض پایگردد و اوصاف ع
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  آب چاه. ٥

چنانچه نجاست  ،کمتر از کر باشد هرچند ،جوشد  یم نیآب چاه که از زم .٥٣ مسأله

 کو پـا کپـا ،نکرده ریینجاست تغ لهیوسمزه آن به  ایرنگ  ایکه بو  یبه آن برسد تا وقت

  . کننده است

 ،دهـد رییـمـزه آِب آن را تغ ایـرنـگ  ایـو بـو  زدیدر چاه بر  یاگر نجاست .٥٤ مسأله

 ،واجـب اطیـشدنش بنابر احت کپا یول شود  یم کپا ،برود نیآب چاه از ب رییچنانچه تغ

  . مخلوط گردد جوشد  یکه از چاه م یاست که با آب نیمشروط بر ا

  ها  آب گر ید احکام

 کنجـس را پـا ءیشـ ،گفته شد) ٢٠( آن در مسأله یآب مضاف که معنا .٥٥ مسأله

  . کند و وضو و غسل هم با آن باطل است  نمی

لر .٥٦ مسأله
ُ
و گـاه  شـود  یبه آب افـزوده مـ شدن یکه به جهت ضد عفون یگاز ک

 یهر گاه آن آب چند لحظـه در ظرفـ یول کند  ید رنگ میر داده و سفییرنگ آب را تغ

سـت صـبر یو الزم ن شـود  یموجب مضاف شدن آب نم ،شود یم رنگ یبماند صاف و ب

  . شود رنگ  یب صاف و بند تا آینما

نجاسـت بـه آن برسـد  یا  اگـر ذّره ،به مقدار کـر باشـد هرچندآب مضاف  .٥٧ مسأله

 دهینجس رس زیکه به چ یمقدار ،زدینجس بر  زیچ یچنانچه از باال رو یول ،شود  یم نجس

 اگـر گـالب را از گالبـدان رو. باشـد می کپا دهیکه نرس ینجس است و مقدار
ً
 یمـثال

  . است کپا دهیو آنچه به دست نرس جسن دهیبه دست رسآنچه  ،زندیدست نجس بر 

 آب کر مخلوط شود کـه ای یبا آب جار یاگر آب مضاِف نجس طور .٥٨ مسأله

-  
ً
  . شود  یم کپا ،ندیآب مضاف نگو  آن به گرید  - عرفا

 مضاف بودن رسـ ستیکه مطلق بوده و معلوم ن یآب .٥٩ مسأله
ّ

 ،نـه ایـ دهیکه به حد

 حیو وضو و غسل هم با آن صـح کند  یم کنجس را پا ءیش یعنیمثل آب مطلق است 

 یعنی ،مثل آب مضاف است ،نه ایمطلق شده  ستیکه مضاف بوده و معلوم ن یاست و آب



 ٥٧/   احكام آبها 

  . و وضو و غسل هم با آن باطل است کند  ینم کنجس را پا ءیش

 مطلـق  ستیمضاف و معلوم ن ایمطلق است  ستیکه معلوم ن یآب .٦٠ مسأله
ً
که قبال

و وضـو و غسـل هـم بـا آن باطـل اسـت و  کند  ینم کنجس را پا ءیش ،مضاف ایبوده 

 - شتر باشـدیا بیاط واجب اگر به اندازه کر یبنابر احت یحت - به آن برسد یچنانچه نجاست

  . شود می نجس

 آن   مزه ایرنگ  ایبه آن برسد و بو  ادرارنجاست مثل خون و  نیکه ع یآب .٦١ مسأله

   مـزه ایـرنگ  ایه اگر بو بلک. شود  ینجس م ،باشد یجار ایآب کر  هرچند ،دهد رییتغ را

 مردار ،آن است عوض شود رونیکه ب ینجاست سبب به آب
ً
آب اسـت  یکه پهلـو  یمثال

  . شود  ینجس م ،الزم اطیبنابر احت آن آب ،دهد رییآن را تغ یبو 

مـزه  ایـرنگ  ایو بو  ختهیدر آن ر  ادرارنجاست مثل خون و  نیکه ع یآب .٦٢ مسأله

باد باران را  ای ،باران بر آن ببارد ای ،مّتصل شود یجار ایچنانچه به آب کر  ،داده رییآن را تغ

 نیــدر تمــام ا ،شــود یدر آن جــار دنیــآب بــاران از نــاودان هنگــام بار  ایــ ،زدیــدر آن بر 

با  یجار ایکر  ایآب باران  دیبا یول شود  یم کبرود پا نیاز ب آن رییچنانچه تغ ها تصور 

  . آن مخلوط شود

که با آن  یدر شستن ،ندینما ریتطه یجار ایرا در آب کر  ینجس ءیاگر ش .٦٣ مسأله

ا یـز اگـر آب کـر یو ن است کپا زدیر   یآوردن آن م رونیکه بعد از ب یآب ،گردد  یم کپا

 که بعد از پاک شـدن ییها آب ،زد و آن را پاک کندیء نجس بر یش یا باران روی یجار

   ١.باشد یزد پاک میر  یاز آن م ،ا بارانی یا جاریو قطع اتصال از کر 

کـه  یاست و آبـ کپا ،نه اینجس شده  ستیبوده و معلوم ن ککه پا یآب .٦٤ مسأله

  . نجس است ،نه ایشده  کپا ستینجس بوده و معلوم ن

                                                           
ریـزد یـا ترشـح   یـا بـاران از آن شـیء می که قبل از پاک شدن یا قطع اتصال از کر یـا جـاری  هایی  حکم آب. ١

  . شود، در مسائل قبل ذکر شد  می



  ییاحکام دستشو
ّ
   یو تخل

ی
ّ
  امور واجب یا حرام هنگام تخل

  .٦٥ مسأله
ّ
عورت و شرمگاه خـود  ،گر واجب است انسانیو مواقع د  یدر هنگام تخل

فند یرا از کسان
ّ
 وانـهیاز د  نیثل خواهر و مادر با او محرم باشند و همچنم هرچند ،که مکل

 ستیزن و شوهر الزم ن یبپوشاند ول ،فهمند  یخوب و بد را م یعنیباشند  زیاگر مم ،و بّچه

  . بپوشانند گریکدیعورت خود را از 

 د و اعورت خود را بپوشـان یمخصوص زیبا چ فرد ستیالزم ن .٦٦ مسأله
ً
بـا  گـر مـثال

  . است یند کافدست هم آن را بپوشا

  .٦٧ مسأله
ّ
رو بـه  نهیشـکم و سـ یعنـیبدن  یجلو  ،الزم اطیبنابر احت دیبا یموقع تخل

دانـد و  مـی انسان قبلـه را یوقتاست که  یاز قبله جهتمنظور پشت به قبله نباشد و  ایقبله 

  . بخواندبه آن طرف را د نماز یبا هم ندارد یاضطرار

  .٦٨ مسأله
ّ
ه قبله باشـد و پشت ب ایرو به قبله  یبدن کس یطرف جلو  یاگر موقع تخل

حّتـی در آن اسـت کـه  مسـتحب اطیـو احت ستین یکاف ،برگرداندعورت خود را از قبله 

عورت را رو به قبله یـا پشـت بـه  صورتی که جلو بدنش رو به قبله یا پشت به قبله نیست،

   .قبله ننماید

کـه ( بـدن در موقـع اسـتبراء یمستحب آن است که طـرف جلـو  اطیاحت .٦٩ مسأله



 ٥٩/   احكام دستشويي و تخلّي 

 گفته 
ً
رو به قبله و پشـت بـه  ،ادرار و مدفوعمخرج  ریو موقع تطه) شود  یماحکام آن بعدا

 یاز ادرار در مجـرا بـاق یقطـرات انـدک ایـقطره  داند  یکه فرد م یقبله نباشد و در صورت

  . باشد  یم دتریشد ،اطیاحت نیا ،دیآ  یم رونیمانده و با عمل استبراء ب

 ایـ ند ویبنشـ رو بـه قبلـه ایـ مجبور شـود ،ندیآنکه نامحرم او را نب یاگر برا .٧٠ مسأله

  . ندیپشت به قبله بنش دیبا ،الزم اطیبنابر احت ،ندیپشت به قبله بنش

  اطیاحت .٧١ مسأله
ّ
پشت بـه  ایرو به قبله  یمستحب آن است که بّچه را در وقت تخل

  . قبله ننشانند

خواه  -ا پشت به قبله ساخته شدهیکه مستراح آن رو به قبله  ییمکان هادر  .٧٢ مسأله

ـیاط واجب بایبنابر احت - ا ندانستن مسألهیاشتباه ا یعمد باشد  یاز رو
ّ
 ید بـه هنگـام تخل

  . ا پشت به قبله نباشدیند که رو به قبله یبنش یطور

ف قبله را نم .٧٣ مسأله
ّ
ـ یبـرا ،اط واجـبیـبنـابر احت داند یاگر مکل

ّ
ز یجـا یاو تخل

ا یـد شود و منتظر ماندن امکان نداشته باشـد یست مگر بعد از آنکه از شناخت قبله ناامین

ماهـا و قطارهـا و یو در هواپ باشـد یا ضـرریـ فـوق العـاده داشـته یسخت ،دنیانتظار کش

  . ن معنا را مراعات کردید همیز باین ها  یکشت

  .٧٤ مسأله
ّ
 : حرام است یدر چهار جا تخل

 و هـا  کوچـه نیچنانچه صاحبان آن اجازه نداده باشـند و همچنـ ،بن بست یها  کوچه. ١

  . باشد نیب ضرر به عابر که موج یدر صورت یعموم یها  راه

    که اجازه یکس کمل. ٢
ّ
  . نداده است یتخل

ه یکه برا ییجا. ٣
ّ

  . از مدارس یمثل بعض ،وقف شده است یمخصوص   عد

 یاحترامـ  یاگـر بـ یبه آنان باشد بلکه حتّ  یاحترام  یکه ب یدر صورت نیقبر مؤمن یرو. ٤

ـ ییهـر جـا نیچنـو هم باشد یاز مباحات اصل نیزم نکهیمگر ا ،هم نباشد
ّ
 یکـه تخل

سات د  یکی به حرمت کموجب هت
ّ

  . مذهب شود ای نیاز مقد

  ادرار و مدفوعمخرج  ریتطه تیفیک

آب  ایـبار شستن بـا آب کـر  کیو  شود  یم کتنها با آب پا ادرارمخرج  .٧٥ مسأله
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بـا آب  است کـه نیمستحب ا اطیاحت هرچند ،است یکاف لیا آب قلی یشهر یلوله کش

  . آن است که سه بار شسته شود بهترد و دو بار شسته شو  لیقل

 : شود  یم کپا ،فقط با آب مدفوعدر سه صورت مخرج  .٧٦ مسأله

  . آمده باشد رونیمثل خون ب یگرینجاست د  ،مدفوعآنکه با : اّول

به مخـرج  ادرار دنیبه جز رس ،باشد دهیبه مخرج مدفوع رس رونیباز  یآنکه نجاست: دّوم

  . مدفوع در زنان

  . از مقدار معمول آلوده شده باشد شتریخرج بآنکه اطراف م: سّوم

 گفتـه  یبـه دسـتور ایمخرج را با آب شست و  توان  یم ،سه صورت نیا ریدر غ
ً
کـه بعـدا

  . شستن با آب بهتر است هرچند ،کرد کپا نهایبا پارچه و سنگ و مانند ا ،شود  یم

 یلاز مدفوع بر آن نماند و  یزیچ دیبا ندیاگر مخرج مدفوع را با آب بشو  .٧٧ مسأله

شسـته شـود کـه  ینـدارد و اگـر در دفعـه اّول طـور اشکالآن  یماندن رنگ و بو  یباق

  . ستیالزم ن آن از مدفوع بر آن نماند دوباره شستن یا  ذّره

اگـر  - نهـایپارچـه و ماننـد ا ایکلوخ  ایبا سنگ را  مدفوعمخرج  توان  یم .٧٨ مسأله

را تـر  محـلکـه داشته باشـد  یکرد و چنانچه رطوبت کم ریتطه - باشد کو پا کخش

  . اشکال ندارد ،نکند

 پاکمرتبه  کی پارچه ایکلوخ  ایبا سنگ  مدفوعاگر مخرج  .٧٩ مسأله
ً
شود  زهیکامال

بلکه با سه قطعه هم باشد و  ،سه مرتبه انجام شود ،عمل نیبهتر است که ا یول است یکاف

 پاک یبه قدر دیبا ،نشود زهیاگر با سه مرتبه پاک
ً
 ید ولـگـرد زهیتکرار شود تا مخرج کامال

 بدون شستن از ب یثرماندن ا یباق
ً
  . اشکال ندارد رود  ینم نیکه معموال

کـه احتـرام آنهـا الزم اسـت ماننـد  ییزهـایبا چ مدفوعکردن مخرج  کپا .٨٠ مسأله

کردن  کحرام است و پا ،بر آن نوشته شده امبرانیپ ایکه اسم خداوند متعال  یکاغذ

  . اشکال ندارد نیمخرج با استخوان و سرگ

 ریـتطه آن را الزم اسـت ،نـه ایـکـرده  ریـند که مخرج را تطهک کاگر ش .٨١ مسأله

 تطه مدفوع ای ادراربعد از  شهیهم به طور معمول هرچند دینما
ً
  . است کرده  یم ریفورا



 ٦١/   احكام دستشويي و تخلّي 

 ،نـه ایـکـرده  ریـکند که قبل از نماز مخـرج را تطه کاگر بعد از نماز ش .٨٢ مسأله

  . ندک ریتطه دیبا یبعد ینمازها یبرا یاست ول حیکه خوانده صح ینماز

  استبراء

 ادرار یمجـرا نکـهیا یبرا است که مردان یعمل مستحبّ  ،از ادرار استبراء .٨٣ مسأله

 از ادرار تخل
ً
بـه  ن عمـلیـاو دهنـد  یآمـدن ادرار انجـام مـ رونیـبعـد از ب گـردد هیکامال

 ،بعد از قطـع شـدن ادرار فرد است که نیا ها  از آن روش یکی. شود  یانجام م ییها  گونه

دسـت  انهیدفعه با انگشت م سهند بعد ک ریاّول آن را تطه ،شده نجس مدفوعاگر مخرج 

آلـت و انگشـت  ید و بعد انگشت شسـت را روآلت بکش خیتا بمدفوع از مخرج  ،چپ

 سـر مرتبـه سـه آن از پس و دبکش گاه  د و سه مرتبه تا ختنهآن بگذار  ریشست را ز  یپهلو 

 هآن اسـت کـ یمنـ از استبراء اّما ؛شود خارج ادرار قطرات ماندهیباق تا دده فشار را آلت

  . خارج شود یمانده منیادرار کنند تا ذّرات باق ،یمن بعد از خروج

و  ادرارر از یـغ - شـود  یخارج ماز مخرج ادرار که از انسان  ییها  رطوبت .٨٤ مسأله

 : است سه نوع - یمن

 « و به آن شود  یشهوت از مرد خارج م کیکه گاه با تحر  یآب: اول 
ْ

  . ندیگو   یم »یَمذ

 « و به آن دیآ  یم رونیب یکه گاه بعد از من یآب: دوم
ْ
  . شود  یگفته م »یَوذ

  . ندیگو   یم  »یَوْد « و به آن دیآ  یم رونیبادرار  که گاه بعد از یآب: سوم

  . است کپا ،نباشد یو من ادرارآلوده به  ،بعد از خروج از مجرا که یصورتدر  ها آب نیهمه ا

اسـتبراء کنـد و  ،ادرار کردنن است که چنانچه انسان بعد از یا ادراراستبراء از  دهیفا 

 ،سـه آب نیـاز ا یکی ایاست  ادرارکند که  کاز او خارج شود و ش یآب مشکوک ،بعد

اّما اگر استبراء نکرده . کند  یاست و وضو و غسل را هم باطل نم کپا ،آن آب مشکوک

 را بشو  ردیدوباره وضو بگد یبا
ّ

ن است که اگر یا یاستبراء از من هدیفا نیهمچن. دیو محل

آن فـرد  ،کپـا یهـا  از آب یکیا یاست  یاز او خارج شود و نداند من یرطوبت مشکوک

از او خارج شود و احتمـال  یو اگر استبراء نکند و رطوبت مشکوک حکم جنب را ندارد

  . حکم جنب را داردباشد  یدهد من
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 رونیـاز او ب ینه و رطوبت ایکرده  از ادرار کند که استبراء کش یاگر مرد .٨٥ مسأله

 شـود  یباطل م ،و چنانچه وضو گرفته باشد باشد  ینجس م ،نه ایاست  ککه نداند پا دیآ

کـه  دیـآ رونیـاز او ب ینه و رطـوبت ایکه کرده درست بوده  ییکند استبرا کاگر ش یول

  . کند  یو وضو را هم باطل نم باشد یم کپا ،نه ایاست  کنداند پا

اگـر  ،ا نـهیدارد که استبراء کرده  کا شینکرده  ز ادرارا که استبراء یکس .٨٦ مسأله

تبه 
ّ
ت عل

ّ
در مجرا نمانـده  یادرارکند که  نانیماط ،کردن او گذشته ادراراز  یآن که مد

و وضـو را  باشـد  یم کپا آن رطوبت ،نه ایاست  ککند پا کو ش ندیبب یاست و رطوبت

  . کند  یهم باطل نم

چنانچـه بعـد از وضـو  ،ردیـکند و وضو بگ استبراء ادراراگر انسان بعد از  .٨٧ مسأله

کـه  ییرکارهاینمـاز و سـا یبرا واجب است ،یمن ایاست  ادرار ایکه بداند  ندیبب یرطوبت

 یاحت وضو الزم دارد
ً
فقـط  ،وضـو نگرفتـه باشـد          اگـر یول ردیغسل کند و وضو هم بگ  اطا

  . است یوضو گرفتن کاف

کنـد  کو شـ نـدیبب یو اگر رطوبت تسین یمن ای ادرارزن استبراء از  یبرا .٨٨ مسأله

و وضو و غسـل او را هـم  باشد  یم کنه پا ایاست  یشک کند من ای ،نه ایاست  ادرارکه 

  . کند یباطل نم

 
ّ
   یمستحّبات و مکروهات تخل

  ،فرد مستحب است .٨٩ مسأله
ّ
ـ یکه کس ندیبنش ییجا ،یموقع تخل

ّ
او را  یبه طور کل

  ندینب
ّ
راست  یاّول پا ،آمدن رونیچپ و موقع ب یااّول پ ،یو موقع وارد شدن به مکان تخل

  نیرا بگذارد و همچن
ّ
بـدن را بـر  ینیسر را بپوشاند و سـنگ یمستحب است در حال تخل

  . اندازدیچپ ب یپا

  دیخورش ینشستن رو به رو .٩٠ مسأله
ّ
اگـر  یمکروه اسـت ولـ یو ماه در موقع تخل

  زیو ن ستیبپوشاند مکروه ن یا  لهیعورت خود را به وس
ّ
نشستن در جاده و  یدر موقع تخل

 یمکروه اسـت بلکـه گـاه دهد  یم وهیکه م یدرخت ریو کوچه و درب منازل و ز  ابانیخ

 
ّ
  . شود  یحرام م ،یحاصل شدن عنوان حرام دلیلها به  ن طور مکانیدر ا یتخل
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ف ز  دنیخوردن و آشام .٩١ مسأله
ّ
  ادیو توق

ّ
کردن با دسـت  ریو تطه یدر هنگام تخل

  زیراست و ن
ّ
ذکـر  ایـاگـر ناچـار باشـد  یولـ دباشـ  یمکروه مـ یحرف زدن در حال تخل

  . اشکال ندارد ،دیخداوند متعال بگو 

سفت که از  یها  نیدر زم ز ادرار کردنیستاده و نیادرار کردن به صورت ا .٩٢ مسأله

ح م
ّ

 ،در النـه جـانوران و در آب ر کـردناادر  نیهمچن. کراهت دارد شود یآن ادرار ترش

 آب راکد
ً
  . استمکروه  ،باد یبرو و رو خصوصا

بـدن ضـرر  یمکروه اسـت و اگـر بـرا ،ادرار و مدفوعکردن از  یخوددار .٩٣ مسأله

 
ّ
  . حرام است ،داشته باشد یکل

) زشیآم( از ِجماع قبلاز خواب و  قبلاز نماز و  قبلمستحب است انسان  .٩٤ مسأله

  . کند ادرار ،یآمدن من رونیو بعد از ب



  اتاسنج

  اقسام نجاسات

  : است زینجاسات ده چ .٩٥ مسأله

 :ششـم و هفـتم. خـون :پنجم. مردار :چهارم. یمن :سّوم. دفوعم :دّوم. ادرار:اّول

  . خوارنجاست  وانیعرق ح :دهم. شراب :نهم. کافر :هشتم. کسگ و خو 

  ادرار و مدفوع. ٢و١

 یعنیکه خون جهنده دارد  یحرام گوشت وانیانسان و هر ح ادرار و مدفوع .٩٦ مسأله

ن فضله موش یبنابر ا. تنجس اس ،دیآ می رونیبا جهش از آن برند خون اگر رگ آن را ببُ 

حـرام  وانیـح مـدفوعو  نجـس اسـتوانات درنده و مانند آنهـا یو خرگوش و گربه و ح

 وانـاتیفضـله ح نیحـرام گوشـت و همچنـ یمـاهمثـل  ده نـداردجهنکه خون  یگوشت

 ازاط واجـب یـبنـابر احت یاست ولـ کپا ،مثل پشه و مگس که گوشت ندارند ککوچ

  . اجتناب شودالزم است  ،جهنده ندارد که خون یحرام گوشتوان یح ادرار

اش و ماننـد  ادرار .٩٧ مسأله
ّ
و فضله پرندگان حرام گوشت مثل کالغ و عقاب و خف

  . گرددز یپره است از آنها بهتر هرچنداست  کپا ،آن

نجاست خوار که عادت بـه خـوردن مـدفوع انسـان  وانیح ادرار و مدفوع .٩٨ مسأله
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 یلیبه تفص( خورده کخو  ریشکه  یبّچه بز ادرار و مدفوع نینجس است و همچن ،کرده

کـه انسـان بـا آن  یوانیـح زیـو ن) شـود یذکر مـ ها  یدنیو آشام ها  یکه در احکام خوردن

  . باشد  ینجس م زین ،نموده است یکینزد 

   یمن. ٣

نجـس اسـت  ،که خون جهنده دارد یحرام گوشت نر وانیمرد و هر ح یمن .٩٩ مسأله

که در  یلیابت او است به تفصو موجب جن شود  یکه از زن با شهوت خارج م یو رطوبت

 یمنـ د ازیـبا ،واجـب اطیـاست و بنـابر احت یدر حکم من ،ذکر خواهد شد) ٤١٧( له مسأ

  . وان نر حالل گوشت هم اجتناب شودیح

  مردار. ٤

چه خودش  ،نجس است ،که خون جهنده دارد یوانیمردار انسان و هر ح .١٠٠ مسأله

 یآن را کشته باشند و مـاه ،شده معّینکه در شرع  یدستور ریبه غ نکهیو چه امرده باشد 

  . است کپا ،ردیآب بم هرچند در  ،چون خون جهنده ندارد

و اسـتخوان و دنـدان کـه روح  کاز مردار مثل پشم و مو و کـر  ییزهایچ .١٠١ مسأله

 بدنشـان نجـس یکه تمام اجزا یکتاب ریو کافر غ کاست مگر سگ و خو  کپا ،ندارد

  . باشد می

کـه زنـده  یدر حـال ،جهنـده داردکه خـون  یوانیح ایاگر از بدن انسان  .١٠٢ مسأله

  . باشد  ینجس م ،شودکه روح دارد جدا  یگرید  زیچ ایاست گوشت 

  گرید  یمختصر لب و جاها یها  اگر پوست .١٠٣ مسأله
َ
چنانچـه روح  ،نندبدن را بک

  . است کپا ،کنده شود ینداشته باشد و به آسان

است هرچند پوست  کپا ،دیآ  یم رونیکه از شکم مرغ مرده ب یتخم مرغ .١٠٤ مسأله

  . دیآب کش دیآن را با ظاهر  یآن سفت نشده باشد ول یرو

کـه در  یا  هیـما ریـپن ،رندیاز آنکه علفخوار شوند بم شیاگر بّره و بزغاله پ .١٠٥ مسأله

ظـاهر آن را  دیـبا ،است عیچنانچه ثابت نشود که ما یاست ول کپا ،باشد  یآنها م ردانیش
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  . ندیبشو  ،کرده است برخورد وان مردهیحکه با بدن 

نها یپارچه و مانند ا ،صابون ،واکس ،یروغن نبات ،عطر ،لف داروانواع مخت .١٠٦ مسأله

 ،به نجاست آنها نداشته باشد نیقیچنانچه انسان  ،آورند   یم یر اسالمیغ یکه از کشورها

  . است کپا

که به دسـتور شـرع کشـته نشـده بـه  یوانیاگر از ح و چرم هیگوشت و پ .١٠٧ مسأله

اگر احتمال معقول اطل است و اّما ب ،و نماز در آن چرم باشد ینجس م ،دست آمده است

 ،که بـه دسـتور شـرع کشـته شـده باشد یوانیاز ح ه و چرمیشود که گوشت و پ یداده م

و چرم  هیپ ،فرق ندارد گوشت ردمو  نیاست و در ا زیجا ،چرم نماز در آنو  باشد  یم کپا

حکم خوردن  ذکر است انیشا. دارا نباشد ایرا دارا باشد  یه و ذبح اسالمیتذک یها  نشانه

 هـا یدنیو آشـام ها یه در فصل احکام خوردنیتذک یها  نشانه نیو همچن هیآن گوشت و پ

  . خواهد آمد

  خون. ٥

که  یوانیح یعنی( که خون جهنده دارد یوانیکه از انسان و هر ح یخون .١٠٨ مسأله

بنـابر . نجـس اسـت ،خارج شود) دیآ می رونیبا جهش از آن برند خون اگر رگ آن را ببُ 

  . باشد  یم کپا ،و پشه که خون جهنده ندارند یمانند ماه یواناتیخون ح ،نیا

شـند  ،شده معّینکه در شرع  یحالل گوشت را به دستور وانیاگر ح .١٠٩ مسأله
ُ
بک

 هرچنـداست  کپا ،ماند  یم یکه در بدنش باق یخون ،دیآ رونیب معمولو خون به مقدار 

ت نفس کش یول باشد  یخوردن آن حرام م
ّ
به  ایبرگردد  وانیبدن حخون به  ،دنیاگر به عل

 ،آن خـون ،دیـایرون نیـب عمـولبلند بوده خون به مقـدار م یدر جا وانیسر ح نکهیا لیدل

وان حـالل یـحـرام از ح یکـه در اجـزا یاز خـون ،اط مسـتحبیـنجس است و بنابر احت

  . ز شودیپره ،گوشت مانده

ه کشـته شـد یشـرعطور به  دیص لیکه با وسا یحالل گوشت وحش وانیح نیهمچن

  . است کپا ،ماند  یم یباق عمولکه در بدنش پس از خروج خون به مقدار م یخون ،باشد

 نـوعچنانچـه شـک شـود از  وان ذبح شدهیحدر  ماندهیخون باق در مورد .١١٠ مسأله
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در  وانیـمگـر آنکـه ح شـود یآن مـ یپاکحکم به  ،از خون نجس ای باشد یخون پاک م

 معمولجهت که خون به مقدار  نیچند از ا هر ،نشده یباشد که ذبح شرع یوانیحکم ح

  . خارج نشده باشد وانیاز بدن ح

 ،خـوردن آن خـون یول ستینجس ن ،باشد  یکه داخل تخم مرغ م یخون .١١١ مسأله

نـدارد هرچنـد  یتخم مرغ مانع هیخوردن بق ،اگر ذّره خون را بردارند نیبنابرا ،حرام است

 ،باشـد  یمـ آن در خون   که ذّره یمستحب آن است که از خوردن زرده تخم مرغ اطیاحت

  . شود زیپره

 را ریت و شـنجس اسـ ،شود  یم دهید  ریش دنیموقع دوش یکه گاه یخون .١١٢ مسأله

  . کر و مانند آن باشد کیشده به اندازه  دهیر دوشیمقدار ش هرچند کند  ینجس م

تبه  ،دیآ  یم ها  دندان یکه از ال  یاگر خون .١١٣ مسأله
ّ
 دهان آب با شدن مخلوط عل

  . ستیان الزم نآب ده از زیپره ،برود نیب از

اگـر  ،ردیـم  یپوسـت مـ ریز  ایناخن  ریز  ،شدن دهیکوب سببکه به  یخون .١١٤ مسأله

و ظـاهر  نـدیاست و اگر به آن خـون بگو  کپا ،ندیبه آن خون نگو  گریشود که د  یطور

جـزء  ،کـه خـون یپوست سوراخ شود به طـور ایپس چنانچه ناخن . نجس است ،گردد

  ریتطه وخون آوردن  رونیچنانچه ب ،ظاهر بدن حساب شود
ّ

 ،غسـل ایـوضـو  یبـرا ،محل

فـوق  یسـخت ایـرون آورند و اگـر ضـرر ید آن را بیندارد با یا  ا زحمت فوق العادهیضرر 

 اسـت و اگـر یکـاف ّممیتـ ،باشـد نمـی ّممیت مربوط بههای  در قسمتدارد چنانچه  العاده

و هـم  دیـمان ّممیهـم تـ دیـبا ،شـود یاست و مانع شمرده م ّممیتبه  مربوطهای  درقسمت

  . ره خواهد آمدیجب یدر بحث وضو  ن مطلبیا حیتوض. ردیبگ رهیجب یوضو 

 دهیـکوب   سـببگوشـت بـه  ایپوست مرده  ریاگر انسان نداند که خون ز  .١١٥ مسأله

  . است کپا ،شدن به آن حالت در آمده

تمـام غـذا و ظـرف آن  فتدیخون در آن ب یا  غذا ذّره دنیاگر موقع جوش .١١٦ مسأله

  . ستیکننده ن کو حرارت و آتش پا دنیجوش ،الزم طایو بنابر احت شود  یمنجس 

چنانچـه  شـود  یمـ دایـزخم در اطراف آن پ یحال بهبودکه در  یا  زردابه .١١٧ مسأله

  . باشد  یم کپا ،انهی معلوم نباشد که با خون مخلوط است
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زخـم  یرو یا هنگام بهبـودیکه بعد از شستن زخم  یپوست سرخ رنگ .١١٨ مسأله

  . باشد  یم کپا ،انهی در آن است چنانچه معلوم نباشد که خون شود یدا میپ

  کسگ و خو . ٧و  ٦

مـو و  یحّتـ ،انـد  نجـس ،کننـد  یم یزندگ یکه در خشک یسگ و خوک .١١٩ مسأله

 نیـو در ا باشـد یآنها نجس مـ یها  رطوبت ریاستخوان و پنجه و ناخن و آب دهان و سا

  . ستین یاقسام آنها فرق نیحکم ب

   یکتاب ریکافر غ. ٨

او معتـرف  یگـانگیبـه  ایـداوند متعـال به خ .الفاست که  یکافر کس .١٢٠ مسأله

را  نیـد  اتیاز ضـرور  یکـی ایـ .جنباشـد  اءیمعترف به نبّوت خاتم األنب ای .بنباشد 

برگـردد  ،اکـرم امبریـپ اءیخاتم األنب بیبه تکذباشد که  یطور ن انکاریامنکر شود و 

ز واجبـات ا ،یکـه آن ضـرور کند  ینم یرابطه فرق نیو در ا باشد یهرچند به طور اجمال

؛ ربا و غنا ،شراب خوردنمانند  حرام یکارهااز  ایزکات و حجاب باشد  ،روزه ،مانند نماز

 . باشد امبریپ تیموّدت اهل ب ایمثل معاد  یاز مسائل اعتقاد ای؛ باشد

 ایاسالم باشد  نیاز د  ریغ ینید  یدارا ایرا انتخاب نکرده باشد  ینیکه د  یفرد نیبنابرا

خداونـد متعـال بـه  هیـکـه از ناح را یاز دسـتورات یبعضـ اّماخاب نموده اسالم را انت نید 

 افرکـ ،دیـانکـار نما - خداسـت امبریـگفتـه پ داند  یم که یدر حال - ابالغ شده امبریپ

  . باشد  یم

ماننـد  یلـیبـه دال  یولـانتخـاب نمـوده  شیخـو  نیکه اسالم را به عنوان د  یاّما فرد 

مثـل  نیـد  یاز احکام فرع یبعض ،نیشبهات مخالف د  القاء ایمسلمانان  طیاز مح یدور

را داشته باشد منکر  شانیو گفته ا امبریپ بیخمس و حجاب را بدون آنکه قصد تکذ

  . منحرف است هرچند باشد  یکافر نم ،گردد

 کافر 
ّ
کـافر  و انیو زرتشت انیحیمس ،انیهود ی یعنی یبه دو دسته کافِر کتاب ،یبه طور کل

 گـردد  یمـ یطبقه بند ،باشد  ینم یزرتشت ای یحیمس ای یهودیکه  یفرکا یعنی یکتاب ریغ
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  . دیآ  یآنان در مسائل بعد م ا نجس بودنیپاک که حکم 

او نجـس  یها  مو و ناخن و رطوبت یحتّ  ،ر اهل کتابیتمام بدن کافر غ .١٢١ مسأله

 . باشند یم کپا) انیو زرتشت انیحیمس ،انیهود ی( است و اّما اهل کتاب

  ا نجس بودنیپاک که حکم  الزم به ذکر است
ّ

که از اسالم خـارج  یکس یعنیمرتد

 یکافر کتـاب ،پس اگر فرِد مرتد ،شدهکه مرتد به آن وارد  است یگروهحکم همان  ،شده

  . گردد  ینجس م ،شود یرکتابیو چنانچه کافِر غ استپاک  ،گردد

ر اهـل یـکـافر غ ،بّچـه نابـالغ پدربزرگ و مادر بـزرگاگر پدر و مادر و  .١٢٢ مسأله

باشـد و  زیـکـه آن بچـه نابـالغ مم یآن بّچه هم نجس است مگر در صورت ،اب باشندکت

و اگـر از پـدر و مـادر خـود روگردانـد و بـه  کپـا ،صورت نیاظهار اسالم کند که در ا

 یباشـد حکـم بـه نجاسـت و یو بررس قیحقدر حال ت ایداشته باشد و  لیتما ها  مسلمان

 اشکال است
ّ

 یمقتضـا ین مـوردیآن اسـت کـه در چنـ اط واجـبیـن احتیـبنابر ا محل

  . ت شودیاط رعایاحت

که در  یلیبه تفص - مسلمان باشد ،پدربزرگ و مادربزرگاز پدر و مادر و  یکیو اگر 

  . است کپا ،بّچه - خواهد آمد) ٢٢٥( مسأله

هـم بـر اسـالمش  یا  نه و نشـانه ایمسلمان است  ستیکه معلوم ن یکس .١٢٣ مسأله

 زن مسلمان  ،احکام مسلمان را ندارد ریسا یول است کپا ،نداردوجود 
ً
بـا  توانـد  ینممثال

 نیدر سـرزم ین فردیالبّته اگر چن؛ در قبرستان مسلمانان دفن شود دیو نبا او ازدواج کند

و اّمـا  شـود  یبـار مـ یتمام احکـام فـرد مسـلمان بـر و در ظاهر ،فوت شود ،و بالد اسالم

   نیـین و آیـو اعتقـادات آنهـا و د  ننـدک یم یزندگ یر اسالمیغهای  امعهکه در ج یکسان

 ،ا کافر اهل کتاب باشندیکه مسلمان  شود می معقول دادهاحتمال  یول ستیمعلوم نشان 

  . احکام مسلمانان را ندارند یول ندپاک

الت  .١٢٤ مسأله
ُ

خـدا  نـدیبگو  ایـرا خدا خوانده  از ائّمه یکیکه  ییآنها یعنیغ

 یاظهـار دشـمن نسـبت بـه ائّمـهکـه  ییآنهـا یعنینواصب  و در او حلول کرده است

 یاز رو از چهـارده معصـوم یکـیکه بـه  یشخص نیهمچن. هستند   نجس ،ندینما  یم

 . باشد  ینجس م ،و بغض دشنام دهد یشمند
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 یاظهـار دشـمن تینسبت به اهل ب که از آنان یگروه ،هستند دو نوعاّما خوارج  

بـا  یدشـمن گـرید  گـروه وهسـتند    و نجـس نـدیآ می به حساب ها یناصب جزء ،ندینما  یم

 دهاز آنـان شـمر  ،خـوارج یاز احکام فقهـ یرویهرچند به جهت پ - ندارند تیب اهل

  . باشند  یمپاک  ّماا - شوند  یم

  شراب. ٩

 ،کنـد  یکه انسـان را مسـت مـ ییزهایآن از چ رینجس است و غ ،شراب .١٢٥ مسأله

اع  ،استعمال آن به هر حال یول ستینجس ن
ّ
ق

ُ
 بحرام است و حکم ف

ً
  . شود  یم انیبعدا

اسـت مگـر آن کـه  کپـا ،تمـام اقسـامش ،یو چه طبّ  یچه صنعت ،الکل .١٢٦ مسأله

ن یـحاصـل شـده اسـت کـه در ا ،ر شـرابیر و تقطیباشد آن الکل از تبخ و محرز معلوم

  . باشد ینجس م ،صورت

 یاسـت ولـ کپـا ،دیـایب جوش پختن با ایخود  یاگر آب انگور به خود .١٢٧ مسأله

 بـر   عالوه ،صورت نیمگر آنکه شراب شود که در ا اشدب یخوردن آن آب انگور حرام م

 ،واجـب اطیـبنـابر احت ،دهیخوردن انگـور جوشـ نیهست و همچن زین نجس ،بودن حرام

  . باشد ینمنجس  یحرام است ول

خـوردن و  کپا ،ندیایجوش ب هرچندو کشمش و آب آنها  زیخرما و مو  .١٢٨ مسأله

و معلـوم شـود کـه  دیـش آبـه جـو  ،و کشمش زیمو  ،اگر آب خرما یآنها حالل است ول

  . باشد یمخوردن آنها حرام است اّما نجس ن ،مست کننده است

 از جو گرفته م .١٢٩ مسأله
ً
اع که غالبا

ّ
ق

ُ
 یاز مسـت یفـیو موجـب درجـه خف شـود  یف

 یخواّص طبّ  یراو اّما آب جو که ب باشد یم زین نجس ،واجب اطیو بنابر احت است حرام

و  کپـا ،سـتین یمسـت گونه  چیو موجب ه ندیو گ  یر میو به آن ماءالشع رندیگ  یم از جو

  . باشد  یحالل م

  نجاست خوار وانیعرق ح. ١٠

که  یا که به خوردن مدفوع انسان عادت کرده باشد به گونه یعرق شتر .١٣٠ مسأله
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عـرق  ،واجـب اطیبنابر احت ،است نینجس است و همچن ،دیآ می او به حساب یتنها غذا

  . باشند نیچن نیکه ا یگرید  واناتیح

اسـت و  کپا) استمناء ایمثل جنابت حاصل از زنا ( ب از حرامعرق جن .١٣١ مسأله

کـه  یلباس ایبا بدن  فرد مستحب آن است که اطیهرچند احت باشد یم حیآن صح نماز با 

  . نماز نخواند ،است ین آن باقینشده و ع کبه آن آلوده شده تا خش

  ثابت شدن نجاستهای    راه

 : شود  یاز سه راه ثابت م یئینجاست هر ش .١٣٢ مسأله

نجس اسـت و  ءیکند که آن ش دایپ نانیاطم معقولاز راه  ای نیقیآنکه خود انسان : اّول

غذا خـوردن  نیبنابرا. حکم نجس را ندارد ،نجس است یزیاگر گمان داشته باشد چ

کـه  یو کسان یردمان الابالکه م ییها  خانه  مهمان و ها  رستوران ،یعمومهای  مکاندر 

نداشته  نانیانسان اطم اگر ،خورند  یدر آنجا غذا م کنند  ینم اترا مراع یو نجس یپاک

  . ندارد اشکال ،است نجس اند  آورده او یرا که برا ییباشد غذا

نجـس  زیـن چآ دیـبگو  -ومـّتهم نباشـد - اوسـت اریدر اخت یزیکه چ یآنکه کس: دوم

 تاوس اریکه در اخت یگرید  زیچ ایظرف  دیبگو  خادم انسان ایهمسر  مثل آنکه ،است

  . باشد  ینجس م

بـه شـرط آنکـه از سـبب  ،نجـس اسـت ،ءیکـه آن شـ نـدیآنکه دو مرد عادل بگو : سوم

 بگو 
ً
کرده اسـت و اگـر  برخورد ادرار ایبا خون  ءیآن ش: ندینجاست خبر دهند مثال

 دایـپ او   از گفتـه نـانیاست خبر دهد و اطم اعتمادکه مورد  یخصش ایمرد عادل  کی

  . شود یحکم نجس جار ،ئیدر مورد آن شت که واجب آن اس اطینشود احت

تفرد به  اگر .١٣٣ مسأله
ّ
را نداند  یزیبودن چ کنجس بودن و پا ،ألهمس ندانستن عل

 نداند فضله موش پا
ً
حکم نجـس کرده  اطیاحت ایمسأله را بپرسد  دیبا ،نه ایاست  کمثال

کنـد کـه  کش یزیدر چ داند  یمسأله را م نکهیاگر با ا یول. دینما یرا در مورد آن جار

 ش ،نه ایاست  کپا
ً
 ایـنداند که خون پشه اسـت  ای ،نه ایاست  ونخ ،زیکند آن چ کمثال

  . ستیالزم ن دنیپرس ای کردن یبررسو  باشد  یم کپا ،خون انسان
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نجـس اسـت و اگـر  ،نـه ایشده  کدارد پا ککه انسان ش ینجس ءیش .١٣٤ مسأله

بتواند نجس بودن و اگر هم  باشد یم کپا ،نه اینجس شده  کپا ءیکند ش کانسان ش

  . کند یبررس ستیالزم ن ،بودن آن را بفهمد کپا ای

آنهـا اسـتفاده  یکـه از هـر دو یدو لباسـ ایاز دو ظرف  یکیاگر بداند  .١٣٥ مسأله

 نم یول ،دینما زیاز هر دو پره دیبا ،شده و نداند کدام است نجس کند  یم
ً
 داند  یاگر مثال

لبـاس  ،باشـد یم یگریو مال د  ودهار او نبیدر اختکه  یلباس ای ،لباس خودش نجس شده

  . خودش حکم لباس پاک را دارد

  ء پاکینجس شدن ش یچگونگ

تـر  یطـورا از آنه یکی ایبرسد و هر دو  ینجس ءیبه ش یپاک ءیاگر ش .١٣٦ مسأله

هـا  اگر واسـطه یول شود  ینجس م زین کپا ءیآن ش ،برسد یگریبه د  یکی یباشد که تر

 : ن صـورت کـهیـبـه اکند  نمی تینجاست سرا ،اد شودیدر نجاست ز 
ً
دسـت  اگـرمـثال

بـا  یدیـجد یتـرشـدن بـا  کپس از خشـ ستمتنّجس شود آنگاه آن د ادرارراست به 

موجب نجاسـت دسـت چـپ خواهـد بـود و اگـر  برخورد نیا ،کند برخورددست چپ 

کند  برخورد تری جدیدی،شيء دیگری مانند لباس با  با شدن کدست چپ بعد از خش

 ،کنـد برخـورد جدیـد یتـربـا  یگرید  زیاگر آن لباس با چ یول شود ینجس م زیلباس ن

 چهارم   واسطه یول شود  یم نجس سوم   واسطه نیابنابر . شود ینم زیحکم به نجاست آن چ

 . کند  ینم نجس را

 ککـه پـا یزیـچ ،نرسـد یگریکم باشد که به د  یبه قدر یاگر تر در هر صورت و

  . نجس برسد نیبه ع هرچند ،شود یبوده نجس نم

 ایـکنـد کـه هـر دو  کبرسد و انسان ش ،نجس ءیبه ش یپاک ءیاگر ش .١٣٧ مسأله

ت یسـرا یگـریبوده که بـه د  یبه قدر آن یتر ،ا اگر تر بودهیو  نه ایاز آنها تر بوده  یکی

  . دیآ ینجس به حساب نم ،کپا ءِ یآن ش ،ا نهیکند 

از آن دو نجـس اسـت  یکـی داند یم یبه طور اجمالکه انسان  یئیدو ش .١٣٨ مسأله

ص نم به طور یول
ّ

 یتـربـا  یپاک ءیش  اگر ،نجس است و کدام ککدام پا داند  یمشخ
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از  یمگـر در بعضـ؛ ء حکم نجـس را نـداردیآن ش ،از آنها برسد یکیبه  ت کنندهیسرا

 : ریمانند دو مورد ز  موارد

که معلـوم  - ها آناز  یکیو نجاست باشد  ،هیِئ اّولیشدر هر دو  یقبلحالت  :مورد اّول

 دست انسان - یِء پاکیش ،بعد از آنو  باشدپاک شده  - ست کدام بودهین
ً
 یکیبا  - مثال

حکـم بـه  ،ن صـورتیـباشد کـه در ات کننده برخورد کرده یسرا یبا تر ،دوطرفآن از 

  . شود ینجاست دست م

 دست راست - یئ پاکیش :مورد دّوم
ً
 یگریئ پاک د یاز دو طرف و ش یکیبه  - مثال

 دست چپ -
ً
ن یـکـه در ا١ت کننده برخورد کرده باشدیسرا یبا تر ،گریبه طرف د  - مثال

  . ه را دارندیئ اولیصورت دست راست و چپ هم حکم دو ش

 یا  بـه گونـه ،نهـایو ماننـد ا یرب گوجه فرنگـ ،روغن ،عسل ،رهیهرگاه ش .١٣٩ مسأله

 یا  کـه نقطـه نیهم ،ماند  ینم یآن خال یجا ،از آن را بردارند یروان باشد که اگر مقدار

آن در موقـع  یباشـد کـه جـا یاگـر طـور یولـ شود  یتمام آن نجس م ،از آن نجس شد

نجـس  ،دهیکـه نجاسـت بـه آن رسـ ییفقط جا ،پر شود دبع هرچند ،بماند یبرداشتن خال

 فضله موش در آن ب. باشد  یم
ً
 هیـنجـس و بق ،کـه فضـله افتـاده ییجـا ،فتدیپس اگر مثال

  . است کپا

هـر  ،ت کننـده داشـته باشـدیاسـر  یتـراگـر  ،نهـایو پارچه و مانند ا نیزم .١٤٠ مسأله

 هرچنـداسـت  کآن پـا گـرید  یو جاهـا شود  ینجس م ،که نجاست به آن برسد یقسمت

 نهـایو ماننـد ا و خربزه اریدر مورد خ ن حکمیانجس مّتصل باشد و  یپاک به جا یجا

  . باشد یم یجار زین

و  ندیکه تـر اسـت بنشـ ینجس ءیش یمانند آن رو یوانیح ایاگر مگس  .١٤١ مسأله

چنانچه انسان بداند نجاسـت همـراه آن  ،ندیکه آن هم تر است بنش یپاک ءیش یبعد رو

  . است کپا ،و اگر نداند شود  ینجس م ،کپا ءیش ،بوده وانیح

 تمام اگر  .١٤٢ مسأله
ً
نجـس از آن  ییو جـا ق داردعـر  یکسـ از بدن یا قسمتیمثال

                                                           
 . و این در حالی باشد که هر دو شیئ محل ابتالء باشد. ١
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 ،هـر جـا کـه عـرق بـه آن برسـد ،برود یگرید  یعرق از آنجا به جا که یدر صورت ،شود

 ،گر مشکوک باشدید  یت آن به جایسراا ینرود  گرید  یو اگر عرق به جا شود  ینجس م

  . است کپا ،بدن گرید  یجاها

 ،اگـر خـون داشـته باشـد دیآ  یم رونیگلو ب ای ینیکه از ب یظیاخالط غل .١٤٣ مسأله

 ،برسـد ینـیب ایـدهان  رونیپس اگر به ب ،است کآن پا هیکه خون دارد نجس و بق ییجا

نجـس اسـت و  ،دهینجس اخالط به آن رس ینان دارد جایا اطمی نیقیکه انسان  یمقدار

 
ّ
  . باشد  یم کپا ،نه ای دهینجس به آن رس یدارد جا کرا که ش یمحل

نجـس  نیزمـ یآن سـوراخ اسـت رو کـفمانند آفتابه را که  یاگر ظرف .١٤٤ مسأله

کـه بـا آب آفتابـه  یآن جمع گردد بـه طـور ریو ز  فتدیب انیچنانچه آب از جر  ،بگذارند

داشـته  انیـاگر آب آفتابـه بـا فشـار جر  یول شود  یآفتابه نجس م آب ،حساب شود یکی

  . شود یآب داخل آن نجس نم ،باشد

  نجاسات گرید احکام

خورانـدن آن  نیحرام اسـت و همچنـ ،متنّجس ءیش دنیخوردن و آشام .١٤٥ مسأله

ف است حرام م یگریبه فرد د 
ّ
 زیجـا وانـهید  ایـخوراندن آن به طفـل  یول ،باشد یکه مکل

غـذا را نجـس  ،با دسـت نجـس اینجس را بخورد  یغذا وانهید  ایت و اگر خود طفل اس

  . شود یریاز او جلوگ ستیالزم ن ،کند و بخورد

اشـکال  ،شـدن اسـت ککه قابل پـا ینجس ءیدادن ش هیفروختن و عار  .١٤٦ مسأله

 : دیبا دو شرط الزم است نجس بودن آن را به طرف بگو  یولندارد 

ش یبـرا یف شـرعیاز تکـال یمـوارد خاصـشـد کـه در رف در معرض آن باآنکه ط: اّول

ا باطـل بـودن یـنجس  زیچ دنیو آشامآنکه در معرض خوردن  مثل جاد شودیاشکال ا

و اّمـا اگـر در معـرض  ١واقـع شـود خوانـد می که با آن نماز واجبش را یوضو و غسل

از احکـام مثـل نجـس  یا آن که در معرض مخالفت با بعضـیمخالفت احکام نباشد 

                                                           
الع از تف. ١

ّ
توان به کتب علمی فقهی مراجعه کـرده یـا از اهـل علـم  صیل موارِد این تکالیف خاص، میبرای اط

  . سؤال نمود



 ٧٥/   نجاسات 

  . دیست به او بگو یرد الزم نیخواند قرار گ می که با آن نماز واجبش را یلباسبودن 

بـه  یاثر دهد و اّما اگر بداند کـه و بیآنکه احتمال بدهد که طرف به گفته او ترت: دوم

  . ستیگفتن الزم ن ،دهد  یاثر نم بیآن گفته ترت

 ءیشـا از یـ نوشـد  یا مـی خورد  یرا م ینجس ءیش یکس ندیاگر انسان بب .١٤٧ مسأله

 ردیـگ  یا با آب نجـس وضـو مـی خواند  یا با لباس نجس نماز می کند  یاستفاده م ینجس

  : در دو مورد مگر دیبه او بگو  ستیالزم ن

سشارع  است که یدهد کار می را که فرد انجام یکارآنکه : اّول
ّ

به انجـام  یراض ١مقد

مثـل  باشـد نمـی - نیر مکلفـیـغ یحت ای - دانند نمی که موضوع را یاز کسان یآن حتّ 

  . کننده و کشنده کا سم هالی کا خوردن گوشت خو یدن شراب یآشام

واقـع شـود  ٢یشرع فیآنکه انسان در معرض آن باشد که خودش در مخالفت تکل: دوم

معاشـرت داشـته  یا  به گونه شود  یکه عمل مذکور را مرتکب م یبا شخص نکهیمثل ا

نجـس  سـببش نجـس خواهـد شـد و بـه لوازم منزل خود ،دیباشد که اگر به او نگو 

با  شود  یا موجب می شود  یز نجس میدن چیا آشامیخود او مبتال به خوردن  ،بودن آنها

  . رد و با همان وضو و غسل نماز واجبش را بخواندیا وضو بگی کرده آب نجس غسل

 ءیش ایلباس  ایبدن  ندینجس باشد و بب یفرش کس ایاز خانه  ییاگر جا .١٤٨ مسأله

 ،است دهینجس رس یبه جا ت کنندهیسرا یتربا  شوند  یه وارد خانه او مک یکسان گرِ ید 

به آنان  ،گذشت) ١٤٦( که در مسأله یبا دو شرط دیامر شده باشد با نیا باعثچنانچه او 

  . دیبگو 

بـا  دیـبا ،غذا خوردن بفهمد غـذا نجـس اسـت نیب در خانه  اگر صاحب .١٤٩ مسأله

 هـا  از مهمـان یکیو اّما اگر  دیبگو  ها  به مهمان گذشت) ١٤٦( که در مسأله یشرط دوم

بـه بعد از غذا د یبا) ١٤٧( در مورد دوم مسأله یخبر دهد ول گرانیبه د  ستین الزم بفهمد

  . دیآنان بگو 

صاحبش را از نجس شدن  دیبا ،نجس شود ،کرده هیرا که عار  یئیاگر ش .١٥٠ مسأله

                                                           
  .گذار شریعت بنیان. ١
  . به آن اشاره شد ١٤٦منظور، مواردی از تکالیف شرعی است که در مورد اول از مسأله . ٢



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ٧٦

گاه کند) ١٤٦( که در مسأله یآن با دو شرط   . گذشت آ

 ،دهیرا آب کشـ یزیـچ ایـنجـس اسـت  یزیـکـه چ دیـبگو  یا اگر بّچه .١٥١ مسأله

 کدر  یرا بـه خـوب یو نجسـ یاسـت و پـاک زیکه مم یا  بّچه یول شود یحرفش قبول نم

او باشـد  اریاختدر  ،ءیکه آن ش یدر صورت دمیرا آب کش یزیچ دیچنانچه بگو  ،کند  یم

 یزیـن چجس بـودناز است اگر  نیو همچن شود  یباشد قبول م نانیاطم مورد اش  گفته ای

الع
ّ

  . دهد اط



رات
ّ

 مطه

  اقسام مطّهرات

 : ندیو آنها را مطّهرات گو  کند  یم کنجاست را پا زیدوازده چ .١٥٢ مسأله

. انتقـال :ششم .انقالب :پنجم. استحاله :چهارم. آفتاب :سوم. نیزم :دوم. آب :اّول

 وانیـاسـتبراء ح :دهـم. نجاسـت نیبرطرف شدن عـ :نهم. تیتبع :هشتم .اسالم :هفتم

وان ذبح یحخارج شدن خون از  :دوازدهم. شدن مسلمان بیغا :ازدهمی. ارنجاست خو 

  . شده

  . شود یم انینده بیدر مسائل آ مفّصلنها به طور یاحکام ا

  آب. ١

  با آب اءیأش) پاک کردن( ریتطه طیشرا

 : کند  یم کنجس را پا ءیآب با چند شرط ش .١٥٣ مسأله

 ،ِمشـک دیـالب و عـرق بگ ،پس آب مضاف مانند آب هندوانه. آنکه مطلق باشد: اّول

  . کند  ینم کنجس را پا ءیش

  . باشد کآنکه پا: دوم
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مضـاف  ،آب ،ریـتـا قبـل از کامـل شـدن تطه ندیشـو   ینجس را م ءیش یآنکه وقت: سوم

   ١.نشود

 د  ،که بعد از آن یدر شستن: چهارم
ِ

مـزه  ایـرنگ  ایبو  ،آب دیبا ،تسیالزم ن یگریشستن

ضـرر  له نجاسـتیا مزه آب بوسیا رنگ یبو  رییغت ،آن شستن ریو در غ ردینجاست نگ

 اگر چ
ً
ر  یزیندارد مثال

ُ
و فرض شود دو دفعه شسـتن در آن  ندیبشو  لیقل ایرا با آب ک

در  چهچنان دینما ریینجاست تغ ا مزهیا بو یرنگ آب با  هرچنددر دفعه اّول  ،الزم باشد

  . شود  یم کپا ،نکند یریین تغیچنکند که  ریتطه یدفعه دوم با آب

  . نجاست در آن نباشد نیع ِک اجزاء کوچ ،نجس ءیش دِن یآنکه بعد از آب کش: پنجم

که  الزم است زین یگرید  طیبا آب شرا ریاز موارد در تطه یذکر است در بعض انیشا

  . در مسائل بعد گفته خواهد شد

. سـتیغسـاله الزم ن جـدا شـدنبـاران  ایـ یجـار ایبا آب کر  ریدر تطه .١٥٤ مسأله

و بـا فشـار دادن و  کنـد یکه آب در آنها نفوذ مـ ییایاش ریاس و فرش و سادر لب نیبنابرا

شود خارج کـردن آب  ریباران تطه ای یجار ایچنانچه با آب کر  ،شود یمانند آن خارج م

  . ستیبا فشار دادن و مانند آن الزم ن آنهادر  ماندهیباق

 یواردلزوم در مـ نیالزم است و ا جدا شدن غساله لیبا آب قل ریدر تطه .١٥٥ مسأله

کـه غسـاله  یو در مـوارد باشد یم یبنابر فتو  ،نجس است یفتو  بنابر لیکه غساله آب قل

در لبـاس و  نیبنـابرا ٢.باشـد یواجـب مـ اطیبنابر احت ،نجس است اطیاحت بنابر لیآب قل

و بـا فشـار دادن و ماننـد آن خـارج  کنـد یآنهـا نفـوذ مـ رکه آب د ییایاش ریفرش و سا

با فشـار  اءین اشیادر  ماندهیخارج کردن آب باق ،شود ریتطه لیقلچنانچه با آب  ،شود یم

  . الزم است) اطیاحت ای یبنابر فتو ( دادن و مانند آن

ر  ریاگر حص .١٥٦ مسأله
ُ
فـرو برنـد  یجـار ایـنجس را که با نخ بافته شده در آب ک

آب  لیـاگر بخواهند آن را با آب قل یول شود یم کنجاست پا نیبعد از برطرف شدن ع

                                                           
  . مثال ذکر شده است ١٥٩این مورد در مسأله  برای . ١
  . ذکر شده است ٣٦غساله در مسأله  نجاست موارد. ٢
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   ١.فشار دهند تا غساله آن جدا شود ،چند با لگدکردنهر  ،ممکن است هرطور دیبکشند با

د چنانچـه مـو انبـوه ل آب بکشـیسر و صورت را با آب قل یمو  فرد اگر .١٥٧ مسأله

خـود بـه  عمـولرا غساله به مقدار مید ز ست فشار دهیجدا شدن غساله الزم ن ینباشد برا

  . شود یخود جدا م

ه ختـیر متـنّجس  ءیشـ یبـر رو آب سـتیالزم ن ،لیـبا آب قل ریدر تطه .١٥٨ مسأله

باشد که بـا  یائیء از اشین چنانچه آن شیبنابر ا؛ توان آن را در آب فرو برد می بلکه ،شود

ل نجـس یـآب قل یشـود ولـ یپـاک مـ ،ء متـنّجسیشـ ،شـود مـی ک بار شستن پـاکی

  . گردد یم

بـا آب کـر  اگر دهد یکه به هنگام شستشو رنگ پس م یا یپارچه رنگ .١٥٩ مسأله

 ،رنـگ پارچـه سـببش از آنکـه بـه یپ ،آب در صورتی که ،شود ریتطه باران ای یا جاری

 ،ل شسـته شـودیـو اگـر بـا آب قل شـود یم کپا آن پارچه ،مضاف شود به تمام آن برسد

 ،هرچنـد بعـد از آن شود یم کد پایایرون نیآب مضاف از آن ب ،چنانچه موقع فشار دادن

  . زدیرنگ پس دادن پارچه مضاف شود و از آن بر  سببآب به 

  اءیأش ریتطه و احکام تیفیک

هـر  ریـکـه حکـم تطه ،ظـرف ریغ ای اند  ظرف ای ،اند  ما که نجس شده رامونیپ یایشا 

  : دیآ  یم ندهیدر مسائل آ کی

  اه  ظرف  ریتطه 

اط واجب بـا آب ین بنابر احتیو همچن لیداخل ظرف نجس را با آب قل .١٦٠ مسأله

  . د سه مرتبه شستیو باران با یکر و جار

و سـه بـار شسـته شـود  دیـبا ،یبا هـر آبـ به شراب نجس شدهکه  یظرف .١٦١ مسأله

  . ندیهفت بار بشو  آن رااست  مستحباط یاحت

                                                           
از موارد که غساله بنابر احتیاط نجـس اسـت، بنـابر احتیـاط واجـب  لزوم این امر در مورد آب قلیل در بعضی . ١

  . باشد  می
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 دیبا ،خورده یگریروان د  ءیش ایاز آن آب ا یده یسیلرا که سگ  یظرف .١٦٢ مسأله

نموده و بعد  بر طرفآن را  ککرد سپس خا یمال کخا ،کپا کاّول داخل آن را با خا

ر  ای لیدو مرتبه با آب قل
ُ
 سـگرا کـه  یخورده ظرف میاگر ن نیهمچن. شست یجار ایک

 تیـفیدر ک زیـن ظرفآن  ،زندیبر  گریدر ظرف د  ،خورده) یگریروان د  زیچ ای( از آن آب

 انیشا. خورده است یگریروان د  زیچ ایآب  ،را دارد که سگ از آن یحکم ظرف ،ریتطه

و اگر به عکس  رددگتن انجام سشو سپس  ید ابتدا خاک مالین موارد بایدر ا ذکر است

  . شود نمی عمل شود ظرف پاک

الت و فضـ ریسـا ایـادرار  ایـعرق  ای ،زدیاگر آب دهان سگ در ظرف بر  .١٦٣ مسأله

کـرد و بعـد سـه  یمـال  آن را خـاك دیبا ،الزم اطیبنابر احت ،سگ به داخل آن اصابت کند

سـگ بـا  یا پایاز بدن سگ مثل دست  یگرید  ین اگر جایهمچن. مرتبه با آب شست

کـرد و  یمـال  آن را خـاك دیبا ،مالز  اطیبنابر احت ،به داخل ظرف برسد ت کنندهیاسر  یتر

ده حکم ظرف یسیر ظرف مانند دست انسان که سگ لیاّما غ ،بعد سه مرتبه با آب شست

  . ستیمال کردن آن الزم ن کرا ندارد و خا

 ختهیر در آن  کخا دیکه سگ دهن زده تنگ باشد با یاگر دهانه ظرف .١٦٤ مسأله

ت  بهو 
ّ

 ،کـه ذکـر شـد یبیترت به سپس برسد ظرف آن   به همه کحرکت دهند تا خاشد

  . ندیبشو 

در آن مـوش  نکهیا ایروان بخورد  زیاز آن چ ای سدیبل کرا که خو  یظرف .١٦٥ مسأله

ر  ای لیبا آب قل ،مرده باشد ییصحرا
ُ
 یمـال کخـا هفـت مرتبـه شسـت و دیبا یجار ایک

  . ندارد الزم

آب نجـس در آن  ایخته شده که از گل نجس سا یگریظرف د  ایکوزه  .١٦٦ مسأله

ر 
ُ
 کپـا ،آب برسـد آن که  یبه هرجا ،گذاشته شود یجار ایفرو رفته است اگر در آب ک

ر  یبه قدر دیبا ،شود کو اگر بخواهند باطن آن هم پا شود یم
ُ
بمانـد  یجار ایدر آب ک

آب بـه بـاطن  دِن یداشته باشد که از رسـ یوبتکه آب به تمام آن فرو رود و اگر ظرف رط

ر  ندیخشکش نما دین مانع باشد باآ
ُ
 در آب ک

ً
  . بگذارند یجار ایو بعدا

  : دیآب کش توان  یبه دو گونه م لیظرف نجس را با آب قل .١٦٧ مسأله
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آب در آن  یقـدر مرتبـهسـه  .ب کننـد یپـر و خـال ،ظرف را سه مرتبه از آب .الف

و سپس نجس آن برسد  یدر آن بگردانند که به جاها یو در هر دفعه آب را طور زندیبر 

  . زندیبر  رونیآب را ب

مره نجس شود لیمثل پات یاگر ظرف بزرگ .١٦٨ مسأله
ُ

چنانچه سه مرتبـه آن را  ،و خ

است اگر سـه مرتبـه از بـاال آب در آن  نیو همچن شود  یم کپا ،کنند یپر و خال ،از آب

کـه در تـه آن جمـع  یو در هـر دفعـه آبـ ردیـکه تمـام اطـراف آن را بگ یبه طور زندیبر 

را کـه بـا  یآن است که در مرتبه دوم و سوم ظرف مستحب اطیآورند و احت رونیب شود  یم

  . آب بکشند ،آوردند  یم رونیآبها را ب ،آن

مرتبه  کیبا  نیبنابر ا. حکم ظرف را ندارند ،حوض آب و مانند آن ،تنور .١٦٩ مسأله

نـدارد کـه آب از آنجـا  ییحوض آب سوراخ و مجرا ایو اگر تنور  شوند  یم کشستن پا

 لیـکـه بخواهنـد آن را بـا آب قل یدر صورت شود  یآن جمع م کفآب در خارج شود و 

ظرف و مانند آن  ایابر  ایرا با پارچه  شدهآب جمع  دیشدن آنجا با کپا یکنند برا ریتطه

  . آورند رونیب

  ر ظرفیاء غیر اشیتطه 

ـر  کیرا  ستیکه ظرف ن ینجس ءیاگر ش .١٧٠ مسأله
ُ
 ایـ یجـار ایـمرتبه بـا آب ک

و در فرش و لبـاس و  شود  یم کپا ،نجس آن برسد یه تمام جاهاکه آب ب ندیباران بشو 

ذکـر اسـت  انیشـا. سـتیالزم ن) لگد کـردن ای دنیمال مثل( آن مانند ایفشار  ،نهایمانند ا

بـا آب  دیـبا ،واجب اطیبنابر احت ،باشد ادرارلباس متنّجس به  ایکه بدن  یفقط در صورت

ر و آب باران دو مرتبه شسته شود ول
ُ
و  شـود  یمـ کشستن پـا بار  كیبا  یآب جاردر  یک

 ستیکه لباس ن یا پارچه ،موکت ،اختصاص به لباس و بدن دارد و شامل فرش ن حکمیا

  . شود یو مانند آن نم

 کبـدن پـا ،برطـرف کننـد یا جـاریـاگر نجاسـت بـدن را در آب کـر  .١٧١ مسأله

 ،اط واجبیبنابر احت ،ن صورتینجس شده باشد که در ا ادرارمگر آنکه بدن به  ،شود یم

رون آمـدن و دو مرتبـه در آب رفـتن الزم یـب یولـ ،شود ینم کمرتبه پا کیبا آب کر به 
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 دست بکشـند کـه آب از بـدن جـدا شـود ویبلکه اگر در ز  ،ستین
ّ

دو  ر آب به آن محل

  . است یکافمرتبه آب به بدن برسد 

آب  لیـنجـس شـده بـا آب قل ادرارظـرف را کـه بـه  ریـاگر بخواهند غ .١٧٢ مسأله

در  ادرارکه  یدر صورت ،و از آن جدا شود زندیآن بر  یمرتبه آب رو کینچه چنا ،بکشند

 کدو بار شسـته شـود تـا پـا دیبدن که با ایمگر در لباس  شود  یم کپا ،نمانده ءیآن ش

 ایـ یبنـابر فتـو ( لیـبـا آب قل نهـایا انندشستن لباس و فرش و م برایو در هر حال  گردد

  . دیآ رونید تا غساله آن بآن را فشار دهن دیبا ١)واجب اطیاحت

نجـس  ،که غـذا خـور نشـده یرخواریدختر ش ایپسر  ادراربه  یئیاگر ش .١٧٣ مسأله

نجـس آن  یکه به تمام جاها زندیآن بر  یرو - هرچند کم - آب مرتبه کیچنانچه  ،شود

مسـتحب  اطیاحت یول شود  یم کپا ،ن رفته حساب شودیاز ببرسد و نجاست داخل آب 

 ،نهـایلبـاس و فـرش و ماننـد ا رو د زندیآن بر  یهم آب رو گریمرتبه د  کیآن است که 

  . ستیفشار دادن الزم ن

مدفوع و  ،مثل خون( نجس شود ادرار ریبه غ ستیکه ظرف ن یئیاگر ش .١٧٤ مسأله

و از آن جـدا  زندیآن بر  یرو لیمرتبه آب قل کی ،چنانچه با برطرف کردن نجاست) یمن

فشـار دهنـد تـا  دیـبا) اطیـاحت ای یفتو  بنابر( باس و مانند آن رال یول گردد یم کپا ،شود

  . دیآ رونیغساله آن ب

  با آب اءیأش ریاحکام مربوط به تطه ریسا

 شـود ینمـ کن نجاست را از آن بر طرف نکنند پایتا ع ،نجس ءیهر ش .١٧٥ مسأله

 اگـربه عنـوان مثـال . اشکال ندارد ،دا مزه نجاست در آن مانده باشیا رنگ یاگر بو  یول

 یولـخون از لباس برطـرف شـود  نیآب بکشند و ع ،ون استکه متنّجس به خ را یلباس

بر  ندهیرا با مواد شو  و چنانچه بتوانند رنگ باشد یم کلباس پا ،رنگ خون در آن بماند

  . ستیکار الزم ن نیا ،طرف کنند

بـودن  یدر پـ یچند بار شستن الزم اسـت پـ ریتطه یکه برا یدر موارد .١٧٦ مسأله

                                                           
  . ذکر شد ١٥٥توضیح آن در مسأله . ١
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 کیـبه دو بار شسـتن دارد چنانچـه در  ازیه نک یئیش نیبنابرا؛ ستیدفعات شستن الزم ن

کـه  یدر مـوارد نیهمچنـ ،اسـت یشسته شود کاف گریبار د  گریبار و در روز د  کیروز 

لبـاس متـنّجس بـا آب  ریمثل مورد تطه( خارج نمودن غساله الزم است یفشار دادن برا

 و بدون فاصله بعد از شستن انجام شود  ستیالزم ن ،)لیقل
ً
کـار بـه  نیـا ااّمـکه فشار فورا

از آب غسـاله  یانداخته نشود که موجب خشک شدن مقـدار قابـل تـوّجه ریتأخ یقدر

  . گردد

ر یهمانند سـا ،نها نجس شودیاگر ظاهر برنج و حبوبات و گندم و مانند ا .١٧٧ مسأله

و اگر باطن آن نجـس شـود شود  می پاک ،ا فرو بردن در آبیختن آب بر آن یبا ر  ،اءیاش

ر  یبه قدر دیبا ،شود کهم پاچنانچه بخواهند باطن آن 
ُ
بماند که آب  یجار ایدر آب ک

آب به باطن آن مـانع  دِن یداشته باشد که از رس یرطوبت ءیآن شو اگر  برسدبه باطن آن 

ر  ندینما کآن را خش دیبا شود یم
ُ
 در آب ک

ً
  . بگذارند یجار ایو بعدا

باطن آن اگر  یول ،ر کردیآن را تطه توان یم ،اگر ظاهر صابون نجس شود .١٧٨ مسأله

کنـد کـه آب نجـس بـه بـاطن صـابون  کست و اگر انسان شیر نینجس شود قابل تطه

  . باشد  یم کباطن آن پا ،ا نهیده یرس

 بگرداننـد دهـان در آب اگـر ،مانـده هـا  دنـدان یکـه ال  یمتنّجس یغذا .١٧٩ مسأله

پـاک  ،دهینجـس رسـ یغـذا یآب به تمـام اجـزا معلوم شودو ) باشد لیقل آِب  هرچند(

  . شود یم

را ذوب کنند و در اثر  یکیا پالستی یمانند اجسام فلز یجسم نجساگر  .١٨٠ مسأله

 ،آن را آب بکشـند ،منجمـد شـدنذوب کردن باطن آن هم نجس شود چنانچـه پـس از 

  . شود  یم کظاهرش پا

 یدن در صورتیبا آب کش ،سنگ و مانند آن نجس شود کاگر ظاهر نم .١٨١ مسأله

ـر ی ،ل باشدیخواه با آب قل ،شود  یم ککه آب مضاف نگردد پا
ُ
 یا آب جـاریـا با آب ک

  . باشد

ا یـقنـد بسـازند و سـپس آن را در آب کـر  ،آب شده نجِس  اگر از شکرِ  .١٨٢ مسأله

  . شود ینم کبگذارند پا یجار
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کند که  کشده و بعد ش کن کند پایقیرا آب بکشد و  یئیاگر فرد ش  .١٨٣ مسأله

نـان یما اطین یقید دوباره آن را آب بکشد تا یبا ،ا نهین نجاست را از آن بر طرف کرده یع

مبـتال بـه وسـواس  ،مگر آنکه آن شخص؛ ن نجاست بر طرف شده استیکند که ع دایپ

  . نکند ناءاعت شیصورت به شک خو  نیباشد که در ا

 بعد د و آب بکش یا جاریرا در کر  یلباس فرد اگر  .١٨٤ مسأله
ً
لجن آب در آن  مثال

 کآن لبـاس پـا ،کـرده یریجلـوگ دن آبیلجـن از رسـ د کـهچنانچه احتمال نده ،ندیبب

  . است

 ،آب بکشد و بعد از آن ،باشد  یلباس و مانند آن را که نجس م ،اگر فرد  .١٨٥ مسأله

آن د چنانچه احتمال ندهـ ،ن مشاهده کنددر آ ،هاز یل چین قبیاز اا یا صابون یخورده ِگل 

خورده داند  می اّما اگر باشد می کپا ،آن لباس ،کرده است یریجلوگدن آب یاز رس ،زیچ

 آب به  دنین مانع از رسا صابون و مانند آیِگل 
ّ

شـک  ،مورد نیدر ا ایمتنّجس شده  محل

  . حکم نجس را دارد آن محل ،دداشته باش

باطن آنها نجـس  ،ده باشدیا صابون رسیذکر است اگر آب نجس به باطن ِگل  انیشا

مگـر ؛ باشـد  یمـ کپا ،شود  یلباس مشاهده م یکه بر رو یظاهر ِگل و صابون یاست ول

 یقسمِت نجِس گل و صابون که بـاطن و مخفـ ،هنگام فشار دادن لباسبداند در آن که 

  . ظاهر شده است ،بوده

 شـود یده میگر آب کشید  یایمثل اش ،که نجس شده یا گوشت و دنبه .١٨٦ مسأله

دن یداشته باشد که از رسـ یکم یچرب ،ا ظرف نجسیا لباس ین است اگر بدن یو همچن

  . نکند یریآب به آنها جلوگ

دن یشـود کـه از رسـ یچربـ یطور باشد و بعد نجس ،ا بدنیگر ظرف ا .١٨٧ مسأله

را بـر  ید چربیبا ،چنانچه بخواهند ظرف و بدن را آب بکشند ،کند یریآب به آنها جلوگ

  . طرف کنند تا آب به آنها برسد

گ یـا ر یـآن شـن  یکه رو ینیمثل زم رود یکه آب در آن فرو م ینیزم .١٨٨ مسأله

ـت بـه هـا  گیـر شـن و ر یـاّمـا ز  شـود یم کز پایل نیاگر نجس شود با آب قل ،باشد
ّ
 عل

  . گذشت) ٣٦( ل را دارد که در مسألهیکم غساله آب قلح لیقل آب غساله با برخورد
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کــه آب در آن فــرو  ین ســختین ســنگ فــرش و آجــر فــرش و زمــیزمــ .١٨٩ مسأله

آن  یآب رو ید بـه قـدریـبا یولـ ،گـردد یمـ کل پایاگر نجس شود با آب قل ،رود ینم

رون نـرود و در یـب یـیاند از مجرا ختهیآن ر  یوکه ر  یآب شود و چنانچه یزند که جاریبر 

ا ی  مثل پارچه یپاک ءید آِب جمع شده را با شیشدن آنجا با کپا یبرا ،جمع شود ییجا

  . جمع کنند یا  له مکندهیا با وسیرون آورند یظرف ب

  نیزم. ٢

 : کند یم کن با پنج شرط کف پا و ته کفش را پایزم .١٩٠ مسأله

  . باشد کن پایآنکه زم: اول

در  ،سـتیت کننـده نیکـه سـرا یو رطوبت یتروجود  یباشد ول کن خشینکه زمآ: دوم

  . ن اشکال نداردیزم

 نجس به ته کفش یه زمینجاست از ناح ،اط الزمیآنکه بنابر احت: سوم
ِ

ت یا کف پا سراین

   .کرده باشد

که نجس شده در  یا متنّجس مثل ِگلی ،ادرارن نجس مانند خون و یآنکه اگر ع: چهارم

 یدن پا به زمیا مالیراه رفتن  با ،و ته کفش باشدکف پا 
ً
ن بر طرف شود و چنانچه قـبال

کـه آلـوده بـه ادرار شـده و قبـل از  یکفش همثل ت - ن نجاست بر طرف شده باشدیع

 کپـا ،نیدن پا به زمیا مالیبا راه رفتن  اط الزمیبر احت بنا - شده کخش ،نیتماس با زم

  . شود ینم

 یبا راه رفتن رو نیبنابرانها باشد یا آجر فرش و مانند ایا سنگ ی کد خاین بایزم: پنجم

  . شود ینم کپا ،کف پا و ته کفش نجس ،نهایر و سبزه و مانند ایحص ،فرش

آسـفالت  یبا راه رفتن رو ،اط واجب کف پا و ته کفش نجسیبنابر احت .١٩١ مسأله

 پـاک واریـدن بـه د یدن و کشـیـمال ن طور بایکه با چوب فرش شده و هم ینیزم یو رو

  . شود نمی

ا یـ ١شدن کف پا و ته کفش بهتـر اسـت مقـدار پـانزده ذراع کپا یبرا .١٩٢ مسأله

                                                           
 برابر با هفت متر است. ١

ً
  . پانزده ذراع حدودا
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نجاسـت بـر طـرف  ،نیدن پا بـه زمـیا مالیبه کمتر از پانزده ذراع  هرچند ،شتر راه بروندیب

  . شود

راه  اهم باشد ب کبلکه اگر خش ،تر باشدست کف پا و ته کفش یالزم ن .١٩٣ مسأله

  . شود یم کرفتن پا

از  یمقـدار ،شـد کراه رفتن پا اا ته کفش نجس بیپا د از آنکه کف بع .١٩٤ مسأله

 به ِگل آلوده م
ً
  . گردد یم کپا شود یاطراف آن هم که معموال

او نجـس  یا زانو یاگر کف دست  ،رود یکه با دست و زانو راه م یکس .١٩٥ مسأله

 ین است تـه عصـا و تـه پـایو همچن شود یاط واجب با راه رفتن پاک نمیبر احتبنا ،شود

  . نهایو مانند ا نیماش ،ان و چرخ موتوریر پاو نعل چها یمصنوع

ده یاز نجاست که د  یکوچک یها ا ذّرهیا رنگ یبو  ،اگر بعد از راه رفتن .١٩٦ مسأله

اط مسـتحب آن اسـت یـاحت هرچند ،ا ته کفش بماند اشکال نداردیدر کف پا  ،شود ینم

  . راه برود که آنها هم بر طرف شود یکه به قدر

اط یـبر احتبنا زین کف جورابو  ودش ینم کراه رفتن پا باکفش  داخل .١٩٧ مسأله

ا مانند آن باشد و راه رفتن ینکه کف آن از چرم یمگر ا ،شود نمی پاک واجب با راه رفتن

  . باشد معمولز ین نیزم یرو با آن

  آفتاب. ٣

 : کند یم کوار را با پنج شرط پاین و ساختمان و د یزم ،آفتاب .١٩٨ مسأله

د بـه یـباشـد با کاگـر خشـس پـ ،ت کننده داشته باشـدیسرا یء نجس تریشآنکه  اول

 کتا آفتاب آن را خشـ - ا آب نجسیهرچند با آب مضاف  - آن را تر کنند یا لهیوس

  . کند

  . نمانده باشد یباق ءین نجاست در آن شیآنکه ع دوم

ا ابـر و ماننـد یپس اگر آفتاب از پشت پرده  ،نکند یریدن آفتاب جلوگیاز تاب یزیآنکه چ سوم

 یاگـر ابـر بـه قـدر یول ،شود ینم کپا ،ءیآن ش ،کند کرا خشنجس  ءینها بتابد و شیا

  . اشکال ندارد ،نکند یریدن آفتاب جلوگیشه شفاف باشد که از تابیا شیباشد  کناز 
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 شـ ،کند کنجس را خش ءیش ییآنکه آفتاب به تنها چهارم
ً
نجـس بـه  ءیپس اگر مثال

 ککـه خشـ باشـد یاگـر طـور یول گردد ینم کپا ،شود کباد و آفتاب خش لهیسو 

 به آفتاب 
ً
  . اشکال ندارد ،نسبت داده شودشدن عرفا

مرتبـه  کیـ ،از بنا و ساختمان را که نجاست بـه آن فـرو رفتـه یآنکه آفتاب مقدار پنجم

 کآن را خش ین و ساختمان نجس بتابد و رویمرتبه بر زم کیپس اگر  ،کند کخش

ر آن نجس یو ز  شود یم کآن پا یفقط رو ،دینما کر آن را خشیگر ز یکند و دفعه د 

  . ماند یم

در  یبـه صـورت ین بوده ولـیکه در اصل از زم) ر ثابتیغ( یمنقول اءیاش .١٩٩ مسأله

 کبا آفتاب پا ،ح و مهریمثل کوزه و تسب ندیگو   ین نمیآمده که در حال حاضر به آن زم

مانند پاره سنگ و امثال آن با  شود  ین شمرده میو آنچه در حال حاضر جزء زم شود  ینم

 جـزء زمـ ومنقول و قابل نقل  هرچند شود یم کپاآفتاب 
ً
ن یانتقال باشـد اّمـا اگـر عرفـا

 موزایزم یکه رو یا گچیآجر مانند  شود  ینم کمحسوب نشود با آفتاب پا
ِ

ک فرش یین

  . انداخته شده است ، ...ر شده ویا قیاآسفالت یا سنگ فرش ی

افته شـده اگر با نخ ب یول کند یم کنجس را پا یایر و بور یآفتاب حص .٢٠٠ مسأله

  . کند ینم کها را پا باشد نخ

   خیدر و پنجره و م ،ها  یاهان و سبزیگ ،آنهاهای  وهیها و م برگ درختان و .٢٠١ مسأله

  . شود  ینم کپابا آفتاب  ،اط واجبیبنابر احت ،به کار رفته در ساختمان یها  چوب و

ن یکنـد کـه زمـ کانسان ش از آن بعد و ن نجس بتابدیاگر آفتاب به زم .٢٠٢ مسأله

نجـس  ،نیآن زمـ ،ا نـهیشده  کآفتاب خش با آن یا تری ،ا نهیدن آفتاب تر بوده یموقع تاب

ا نـه و اگـر یـن نجاست از آن بر طرف شده یکند که ع کن است اگر شیاست و همچن

 محسـوباط واجـب پـاک یـبنـابر احت ،ا نهیمانع تابش آفتاب بوده  یزیکند که چ کش

  . شود نمی

کـه  یطرفـ ،له آنید و بـه وسـوار نجـس بتابـیطرف د  کیاگر آفتاب به  .٢٠٣ مسأله

 کیـاگـر  یولـ ،شود کست هر دو طرف پاید نیبع ،شود کز خشیده نیآفتاب به آن نتاب
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 کفقـط ظـاهر آن پـا ،کنـد کخشـ گـر بـاطن آن راین را و روز د یا زمیوار یروز ظاهر د 

  . شود یم

  استحاله. ٤

  - ء نجسیقت شیاگر حق .٢٠٤ مسأله
ً
عـوض شـود کـه بـه صـورت  یطـور - عرفا

 پـاک ،دیدر آ - ستین) ن نجس هستندیکه ع ییزهایچ( ان نجسیاز اع که - گریء د یش

  - ءیش یل صورت نوعیتبد ،تر قیر دقیبه تعب؛ شود یم
ً
استحاله  ،گریء پاک د یبه ش - عرفا

 : مثال چند. نام دارد

 کسگ در نمکزار فرو رود و نم. ٢. دود گردد ایچوب نجس بسوزد و خاکستر . ١

ل  لینجس را جذب نموده و آنها را تبدآب و امالح  ،اهیگ. ٣. شود
ُ
 وهیـم ایبرگ  ایبه گ

 لینجس را بخورد و در بدن او تبـد یغذا ایآب نجس  ،حالل گوشت وانیح. ٤. دینما

  . عرق و مانند آن گردد ای نیسرگ ایبه ادرار 

 ایـعوض نشود بلکه تنها اسـم  ءیباشد که جنس ش یا به گونه لیو تبد رییاّما اگر تغ

  : به عنوان مثال ،گردد ینم کپا ،ض شودآن عو  صفت

اســتحاله  یکـیز یف رییــتغ نیـا ،ا از آن نـان بپزنــدیــاگـر گنـدم نجــس را آرد کننـد . ١

مضـاف نجـس  ایاگر آب مطلق . ٢. آرد مذکور نجس است ایو نان  شود یمحسوب نم

 دیـپد عیمـا ،ندینما ریتقط نموده و سپس بخار مذکور را رینجس مثل ادرار را تبخ نیع ای

 ایـبـه بـدن  عیشدن بـه قطـرات مـا لیآمده نجس است البّته اگر بخار مذکور قبل از تبد

  . کند یآنها را نجس نم دیبرخورد نما اءیاش ریسا ایلباس 

نجـس اسـت و اّمـا  ،و مانند آن که از ِگل نجس ساخته شده یکوزه ِگل .٢٠٥ مسأله

 ،باشددر آن ن چوباز خواص  کیچ یکه از چوب نجس درست شده چنانچه ه یزغال

 ،اط واجبیبنابر احت ،ا آجر شودیبه سفال  لیآتش تبدبر اثر است و اگر ِگل نجس  کپا

  . باشد مینجس 

  . نجس است ،ا نهیست استحاله شده یکه معلوم ن ینجس ءیش .٢٠٦ مسأله
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  انقالب. ٥

 ،در آن کمثـل سـرکه و نمـ یزیختن چیر  با ای خود به خوداگر شراب  .٢٠٧ مسأله

  . ندیگو و آن را انقالب  گردد یم کپا ،سرکه شود

به  یگریا نجاست د ی ،دیکه از انگور نجس و مانند آن به دست آ یشراب .٢٠٨ مسأله

  . شود ینم کپا ،سرکه شدن اب ،آن برسد

نجـس  ،دیـنجس بـه دسـت آ یکه از انگور و کشمش و خرما یا سرکه .٢٠٩ مسأله

  . است

انگـور و خرمـا باشـد و  یهـا  ا خرما داخـل دانـهیز انگور یاگر پوشال ر  .٢١٠ مسأله

و بادنجـان و ماننـد  جیهـو  ،اریختن خیبلکه ر  ،شکال نداردا ،بخواهند سرکه درست کنند

ش از سـرکه ینکـه پـیمگـر ا ،ز اشکال نداردیاز سرکه شدن باشد ن قبل هرچندنها در آن یا

  . اشدمسکر و مست کننده شده ب ،شدن

حـرام  ،خـوردن آن ،دیـایجـوش ب خود به خودا یکه به آتش  یآب انگور .٢١١ مسأله

 قسمت آن کیکم شود و ) دو سوم آن( سمت آنو اگر آن قدر بجوشد که دو ق شود یم

چنانچـه ( و اگر ثابت شود که مست کننده اسـت شود یحالل م ،بماند یباق) سوم کی(

د مسکر و مست کننده یایجوش ب دکه آب انگور خود به خو  یاند در صورت گفته یبعض

  . شود یتنها با سرکه شدن حالل م) شود یم

گذشت آب انگور با به جـوش آمـدن ) ١٢٧( هذکر است همانطور که در مسأل انیشا

  . مگر آنکه شراب شود شود ینجس نم

چنانچه  ،آب انگور بدون جوش آمدن کم شود) دو سوم( اگر دو قسمت .٢١٢ مسأله

 به آن آب انگور بگو  در صورتی کهد یایمانده آن جوش بیباق
ً
بنـابر  - رهینـه شـ - ندیعرفا

  . حرام است ،اط الزمیاحت

حالل اسـت  ،خوردن آن ،ا نهیجوش آمده  ستیکه معلوم ن یآب انگور .٢١٣ مسأله

حالل  ،کم شده) دو سوم آن( ن نکند که دو قسمت آنیقید تا انسان یایاگر جوش ب یول

  . شود ینم



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ٩٠

 در  .٢١٤ مسأله
ً
که از  یچنانچه به آب ،انگور باشد یمقدار ،خوشه غوره کیاگر مثال

  . تخوردن آن حالل اس ،بجوشد آن آبند و یو آب انگور نگ شود یآن خوشه گرفته م

فتـد و بجوشـد و یب جوشد یکه با آتش م یزیدانه انگور در چ کیاگر   .٢١٥ مسأله

بنـابر  ،فقـط خـوردن آن دانـه ،ن رفتـه حسـاب گـرددیدر آن مخلوط نشود که از ب یطور

  . حرام است ،اط الزمیاحت

را کـه در    یریـفگز اسـت کیجا ،ره بپزندیگ شیاگر بخواهند در چند د  .٢١٦ مسأله

  . امده بزنندیه جوش نک یگیدر د  ،اند جوش آمده زده ِگ ید 

و  کد پـایـاگر به جـوش آ نیبنابر اآب غوره حکم آب انگور را ندارد  .٢١٧ مسأله

د حالل یایچنانچه جوش ب ا انگوریست غوره است یمعلوم نکه هم  یزیحالل است و چ

  . است

  انتقال. ٦

 خون ندارد یوانیچنانچه ح .٢١٨ مسأله
ً
که  یوانیا خون حیخون بدن انسان  ،که عرفا

در معرض آن باشد که جذب  ،شده دهیمک که خوِن  یکد به طوررا بم خون جهنده دارد

آن خـون  ،مکـد یخـون مـ یوانیا حیکه از بدن انسان  یا  مانند پشه ،وان گرددیبدن آن ح

 یکه زالـو از انسـان بـرا یو اّما خون ندیگو  ین را انتقال میو ا شود یم کپا ،شده دهیمک

  . نجس است ،یا نه ودش یست جزء بدن او میچون معلوم ن مکد یمعالجه م

  ،را که بـه بـدنش نشسـته یا پشه یاگر کس .٢١٩ مسأله
ُ
را کـه پشـه  یشـد و خـونبک

پشه شـود  یرا در معرض آن بوده که غذایاست ز  کآن خون پا ،دیایرون بیده از او بیمک

اط مسـتحب آن یـاحت یار کم باشد ولـیدن خون و کشتن پشه بسیان مکیفاصله م هرچند

  . شود ین نجس در مورد آن جاراحکام خو  ،ن صورتیدر ااست که 

  اسالم. ٧

 اءیخدا و نبوت خاتم األنب یگانگیبه  یعنید ین بگو یاگر کافر شهادت .٢٢٠ مسأله

  شـود یمسلمان مـ ،که باشد یبه هر زبان ،شهادت بدهد
ً
حکـم نجـس را و چنانچـه قـبال
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اگر موقـع  یاست ول کو عرق او پا ینیبدن و آب دهان و ب ،بعد از مسلمان شدن ،داشته

 ،آن را آب بکشـد ید بر طرف کند و جـایبا ،ن نجاست به بدن او بودهیع ،شدن نلمامس

اط واجب آن است یاحت ،ن نجاست بر طرف شده باشدیاز مسلمان شدن ع قبل بلکه اگر

  . آن را آب بکشد یکه جا

ده باشـد چـه یکه کافر بوده لباس او با رطوبت به بدنش رس یاگر موقع .٢٢١ مسأله

د آن یـبا ،اط واجـبیبنابر احت ،ر بدن او باشد چه نباشدآن لباس در موقع مسلمان شدن د

  . دینما ریتطه ،در آن شرط است پاک بودنکه  یامور یلباس را برا

 مسـلمان شـده ین بگو یاگر کافر شهادت .٢٢٢ مسأله
ً
 کپـا ،ا نـهیـد و انسان نداند قلبا

 مسلمان نشده است ولـ دیرا بگو  نین اگر کافر شهادتیاست و همچن
ً
 یو انسان بداند قلبا

  . دیآ می به حسابپاک  ،باشد از او سر نزند ن ناسازگاریبا اظهار شهادتکه  یزیچ

  تیّ تبع. ٨

 کپـا ،گـرید  ءیپاک شدن ش سبببه  ینجس ءیت آن است که شیّ تبع .٢٢٣ مسأله

  . شود

کـه شـراب موقـع جـوش  ییظرف آن هم تا جـا ،سرکه شود ،اگر شراب .٢٢٤ مسأله

 روهم که معمو  یزیو پارچه و چ شود یم کپا ،دهیآمدن به آنجا رس
ً
 گذارنـد یآن م یال

ت جوشش یول گردد یم کپا ،اگر با آن نجس شده
ّ
پشت ظرف به آن شراب  ،اگر به عل

  . شود  ینم کپا تیتبع اب ،اط واجبیبنابر احت ،آلوده شود

 : شود یم کپا تیّ تبع اب در دو موردبچه کافر  .٢٢٥ مسأله

 پـدربزرگن اگر یتابع اوست و همچن پاک بودنطفل او در  ،که مسلمان شود یکافر. ١

 ،ن مـوردیـدر ا پـاک بـودنحکم بـه  یاو مسلمان شوند ول مادربزرگا یا مادر یطفل 

 ت از فـرد تـازه مسـلمانیـبچه نابالغ به تبع ،نیش از ایپ .الف: مشروط به آن است که

همـراه آن تـازه مسـلمان و  ،بّچه .ب. حکم نجاست بوده باشددر ) ...ایا مادر یپدر (

   .تر از او، همراه آن بچـه نباشد کافری نزدیک .ج .او باشد یتحت سرپرست

از اجـداد همـراه او  یکـیا یـر گـردد و پـدر یاسـ یکه به دست مسـلمان یطفل کافر. ٢
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 ،تّیـتبع اطفل ب شدن کپا ،ن موردیتابع آن مسلمان است و در ا اک بودندر پ ،نباشد

  . دیاظهار کفر ننما ،ز بودنیّ ن است که طفل در صورت ممیمشروط به ا

کـه بـا آن  یا و پارچه دهند یت را غسل میّ م ،آن یکه رو یا سنگیخته ت .٢٢٦ مسأله

بـه  - ن مـواردیـا یتمام ،دهد یکه او را غسل م یو دست کس پوشانند یت را میّ عورت م

 موقع غسل، با مّیت و آب
ً
  -هایی که بـر او ریختـه، در تمـاس اسـت مقداری که معموال

 ،پوشـانند یت را مـیّ که با آن عورت م یا  و پارچه شوند یم کپا ،بعد از تمام شدن غسل

بنـابر  یحتـ - ل غسـل دادنیر وسـایاّما لبـاس و بـدن غّسـال و سـا. از نداردیفشار دادن ن

 هنگام غسل م یدر موارداط واجب یاحت
ً
 ت پاکیبه تبع - شوند می ت نجسیکه معموال

  . از به شستن جداگانه داردیشود ون نمی

 ،ءیشـدن آن شـ کبعـد از پـا ،کشـد یرا آب مـ ینجس ئیکه ش یکس .٢٢٧ مسأله

 موقع شسـتن یبه مقدار - ء بودهیله شستن شیوس دست او هم که
ً
ء یبـا شـ ،که معموال

 ریدر تطه نیهمچن. شود یم کپا - زد در تماس استیر  یکه از آن م ییها ا آبینجس و 

 ،شسته شده باشد یشرع دستور با مطابق ها  چنانچه لباس ییلباس شو  یها  نیلباس با ماش

کـه ( هـم نیماشـدرب  یو قسمت داخلـ نید از پاک شدن لباسها محفظه گردان ماشبع

 وس
ً
  . ندارند دنیبه آب کش ازیو ن شوند  یپاک م تیتبع اب) ندیآ می به حسابشستشو  لهیعرفا

از آنجـا کـه غسـاله  ،ل آب بکشندیا لباس را با آب قلیاز بدن  ییاگر جا .٢٢٨ مسأله

 سـبباز مـوارد اطـراف آن محـل بـه  یممکن است در بعضـ ،١باشد یل نجس میآب قل

 پاک شدن اطـراف یبرا ین مواردیدر چن. نجس شده باشد ،ن غساله نجسیبرخورد با ا

-  
ً
ت یبـه آنهـا سـرا ،آب ،دنیموقـع آب کشـکه مّتصل به قسمت نجس اسـت و معمـوال

ختـه شـدن آب بـر یبلکـه پـس از ر ؛ ردیـر جداگانه صورت گیست تطهیزم نال  - کند یم

 - بر فرض نجس شدن بـا غسـاله نجـس - اطراف آن هم ،اک شدن آنقسمت نجس و پ

 . شود یپاک م

هـر دو آب  یذارنـد و روگنجـس ب زیـرا کنـار چ یز پـاکیـاگـر چ است طور نیهم

                                                           
  . ر برخی از موارد، بنابر احتیاط واجبدر بعضی از موارد بنابر فتوی و د. ١



 ٩٣/   مطهرات 

 ،زنـدیهمـه انگشـتان آب بر  یرو ،دن انگشت نجسیآب کش ین اگر برایبنابر ا؛ زندیبر 

ه شسـتن جداگانـه بـ ازیـن ،زدیـگـر بر یانگشـتان د  یکه آب از انگشت نجـس رو یطور

کـه محـل عبـور آب  - زیـا نآنه ،شت نجسبلکه با پاک شدن انگ ،ستیگر نیانگشتان د 

  . شوند یپاک م - اند بوده

ل آب بکشند و به اندازه معمول فشـار یاگر لباس و مانند آن را با آب قل .٢٢٩ مسأله

 در آنء یآن شـ که پـس از پـاک شـدِن  یآب ،که با آن شسته شده جدا شود یدهند تا آب

  . است کپا ،ماند یم

بعـد از آن کـه آب را سـه  ،بکشـند ل آب یـاگر ظرف نجس را با آب قل .٢٣٠ مسأله

 یا آن کـه ظـرف را سـه مرتبـه پـر کـرده و خـالی( ختندیرون ر یمرتبه در ظرف گردانده ب

  . ماند پاک است می که در ظرف یآب کم ،وظرف پاک شد) نمودند

چنانچـه  ،ه باشـدنها نجس شدیمانند ا یزیاگر ظاهر برنج و گوشت و چ .٢٣١ مسأله

 ،کننـد یزند و خالیآن بر  یمرتبه آب رو کیو مانند آن بگذارند و  کآن را در کاسه پا

و چند بار  گردد  یم کت پایّ و ظرف آن هم به تبع شود  یم کپا) باشد لیآِب قل هرچند(

اط واجـب بـا یـو بنابر احت لیبا آب قل ،و اگر در ظرِف نجس بگذارند ستیشستن الزم ن

 کظرف هـم پـا ن صورتین کا ر را انجام دهند و در اید سه مرتبه ایبا یجار ایآب کر 

  . شود  یم

  ن نجاستیبر طرف شدن ع. ٩

 ،ا متـنّجس مثـل آِب نجـسیـ ،ن نجس مثل خـونیوان به عیاگر بدن ح .٢٣٢ مسأله

از بـه شسـتن یـو ن شـود یمـ کوان پـایبدن آن ح ،چنانچه آنها بر طرف شوند ،آلوده شود

 ایمجروح شده و آغشته به خون گردد  وانیح سطح بدن طور مثالبه  اگر نیبنابرا؛ ستین

د وانیبچه ح
ّ
خـون و رطوبـت  نیبا برطرف شدن ع اشدبدنش آلوده به خون ب ،هنگام تول

بدنش آلوده به ادرار گردد  ایاگر منقار مرغ آلوده به مدفوع گردد  زیو ن شود یآن پاک م

از به شستن یو ن شود یپاک م ،آنبا برطرف شدن مدفوع و ادرار و خشک شدن رطوبت 

  . ستین
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و گـوش و  ینـیمحض در بدن انسان مثل داخـل دهـان و ب ریباطن غ .٢٣٣ مسأله

؛ گردد یم کرفتن آن پا نیو با از ب شود ینجس م ،رونیاز ب یبرخورد به نجاستچشم با 

دهان نموده و داخل دهـان نجـس  یاگر انگشت آلوده به خون را داخل فضا نیبنابرا

بـه شسـتن آن  ازیـو ن دیـآ مـی بـه حسـابدهان پاک  ،خون نیع شدنبرطرف با  ،شود

  . ستین

و گوش و چشم  ینیمحض در بدن انسان مثل داخل دهان و ب ریباطن غ .٢٣٤ مسأله

 ،دیـآ یرون مـیـکـه از لثـه ب یخون نیبنابرا؛ شود ینجس نم ،ینجاست داخلبرخورد به با 

  . شود یلثه نم ایها  موجب نجس شدن دندان

بـا  وانـاتیح ایبدن در انسان  یها رگ ایروده  ایباطن محض مثل معده  .٢٣٥ مسأله

نجـس  یکـه غـذا یفـرد نیبنـابرا؛ شود ینجس نمرون یا بیاز داخل  یبرخورد به نجاست

مـدفوع  نیهمچنـ. شـود یمعـده و روده او نجـس نمـ ،آشـامد یآب نجس م ای خورد یم

خـون موجـود در قلـب و  زیـو ن شـود یموجب نجاست روده نم ،موجود در روده بزرگ

  . شود ینم آنها نجاست باعث ها  گر 

حکـم  ،دیـآ یهم م یرو ،بستن موقع که چشم کپل و ها  از لب یمقدار .٢٣٦ مسأله

  . ستیدن آن الزم نیکند آب کش رون برخوردیاز ب یپس چنانچه با نجاست ،باطن را دارد

اگـر  ،محض ریا باطن غیاز ظاهر بدن است  داند یرا که انسان نم ییجا .٢٣٧ مسأله

 یالزم است آن را آب بکشد و چنانچه با نجاست داخل ،کندرد رون برخو یاز ب یبا نجاست

  . ستیآن الزم ن دنیآب کش دیبرخورد نما

اگـر بـا  ،ا باطن محـضیاز ظاهر بدن است  داند یرا که انسان نم ییجا .٢٣٨ مسأله

  . ستیآن الزم ن دنیکند آب کش برخورد رونیاز بو چه  یداخل نجاست چه

پـاک شـدن و نجـس شـدن  درباره) ٢٣٨تا  ٢٣٣( که ذکر شد یمسائل  .٢٣٩ مسأله

حکـم  ،در باطن بدن برخورد کند یء نجسیبا ش یء پاکیاّما اگر ش ،باطن بدن بود خودِ 

 : ن صورت استیء پاک به ایا نجس نشدن شینجس شدن 

ء یس به شـجء نیا روده باشد نجاست از شیدر باطن محض مثل معده برخورد اگر . ١



 ٩٥/   مطهرات 

  :کند که نمی یرقشود و ف نمی پاک منتقل

 ه در بـاطنک »١یود« هر دو از داخل بدن باشند مثل برخوردء پاک و نجس یش .الف

  .برخورد کرده باشد با ادرار

بـا آب نجـِس کـه  ده شـدهیـبلع یخرمـا رون بدن باشند مثل هسـتهیز بهر دو اا یو  .ب

  .باشد در باطن برخورد کرده شده دهیآشام

بـا خـون  ،کـه در رگ یآمپـولمثـل  ،رون باشدیاز ب یگریاز داخل و د  یکیا آنکه یو  .ج

با مـدفوع برخـورد کـرده  ،مدفوع ن که در مخرجآ ا آِب یا اسباب اماله یبرخورد کرده 

 ،ء نجس در باطن برخـورد کـردهیکه با ش ،ء پاکیش ،ن مواردیدر تمام ا پس. باشد

  . باشد یپاک م ،رون آمدن آلوده به نجاست نباشدیکه موقع ب یدر صورت

  : که یدر صورت باشد ینیا بیدهان ر محض مثل داخل یغ در باطنبرخورد اگر. ٢

برخورد  ،ن بدنطاز با یکه با خون ینیا بیهر دو از داخل بدن باشند مثل آب دهان  .الف

  ،کرده است

کـه  یا هیـمثل دنـدان عار  ،رون و نجاست از داخل باشدیء پاک از بیشن که یا ایو  .ب

کـه  یا مثل انگشـتیده برخورد کند و آم گرید های  ن دندانیکه از ب یدر دهان با خون

کـه بـا خـون ها  ن دنـدانیبـ یا مثل غذایدر دهان با خون مربوط به لثه برخورد کرده 

  : برخورد کندها  ن لثهیمربوط به ب

 تیء پـاک ســرایء نجـس بـه شـینجاسـت از شــ) الـف و ب( ن دو صـورتیـدر ا

  - ن نجاسـتآلـوده بـا ء پـاک آ یشـ ،رون آمدنیکه موقع ب یبه شرط البّته ،کند ینم
ً
 مـثال

  . نباشد - خون

ل ثـم ،با هم برخورد کننـدرون باشند و در داخل بدن یء پاک و نجس هر دو از بیش .ج

رون نجـس شـده برخـورد یـاز ب یکه بـا نجاسـت ییکه در دهان با غذاای  هیدندان عار 

آن را ت کـرده و یء پـاک سـرایء نجـس بـه شـینجاست از ش ن صورتیدر ا ،کرده

  . گرداند ینجس م

                                                           
  . شود  از ترشحات پاک بدن است که گاهی بعد از ادرار خارج می یکی  ودی . ١
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  خوار  وان نجاست یاستبراء ح. ١٠

که به خـوردن مـدفوع انسـان عـادت  یوان حالل گوشتیح ادرار و مدفوع .٢٤٠ مسأله

  یا کرده به گونه
ً
نجس است و خوردن گوشـت و  ،دیآ می به حساب او یتنها غذاکه عرفا

 کو اگر بخواهنـد پـا ذکر شد) ١٣٠( و حکم عرق آن در مسأله باشد می ر آن هم حرامیش

ت یعنید آن را استبراء کنند یبا ،ودش
ّ

بـه آن  یگـرید  ینگذارند نجاست بخورد و غذا یتا مد

ت
ّ

اط مسـتحب آن یند و احتینگو  وانیح گر نجاست خوار به آنید  ،بدهند که بعد از آن مد

را  یمرغـاب ،گوسـفند را ده روز ،ست روزیگاو را ب ،ت که شتر نجاست خوار را چهل روزاس

 قبـل هرچند ،کنند یریاز خوردن نجاست جلوگ ،را سه روز یرغ خانگا هفت روز و می پنج

تیاز گذشت ا
ّ

  . به آنها نجاست خوار گفته نشود ،ن مد

ت استبراء م وانیکه به ح ییغذا .٢٤١ مسأله
ّ

پـاک باشـد و  ستیالزم ن دهند  یدر مد

  . باشد یم یهم کاف - مثل خون - مدفوع انسان رینجاست غ نیع ایمتنّجس  یدادن غذا

  شدن مسلمان بیغا. ١١

ار یـماننـد ظـرف و فـرش کـه در اخت یگـرید  ءیا شـیا لباس یاگر بدن  .٢٤٢ مسأله

نجـس  ،است - دهد  یص میکه طهارت و نجاست را تشخ یزیّ ا نابالغ ممی - مسلمان بالغ

 بـدنش نجـس شـد ،گردد بیشود و آن مسلمان غا
ً
 ،ه باشـدرون رفتـیـو از خانـه ب همثال

 کپـا ءیآن شـ ،باشـدده یرا آب کشـ ءین شدهد که او آ معقولچنانچه انسان احتمال 

 با یبنابرا؛ شود یمحسوب م
ً
ت یسـرا یکه او با تر ییزهایا چی آن مسلمانن اگر انسان بعدا

و آن  یو ،سـرو کـار داشـته باشـد ،برخورد کرده اسـتها  ب شدن با آنیکننده بعد از غا

سـت هـم یز نیّ ممکه  ین حکم در مورد بچه نابالغیبلکه ا؛ ندیآ می اء پاک به حسابیاش

  مربوط بهن طفل یا به امور یدگیرا رسیز  شود  یم یجار
ّ
 . امر اوست یمتول

 ،ا لبـاس مسـلمانیـن اگر بدن یبنابرا. است یو کور یکیب شدن تار یو در حکم غا

 یـیچنانچه احتمـال عقال ،ندینب یکیا تار ی یر آن را به جهت کورینجس شود و فرد تطه

  . شود  یم ءیش آن یاست حکم به پاک دهیز را آب کشیکه او آن چ دده



 ٩٧/   مطهرات 

   وانیح یبه مقدار معمول هنگام ذبح شرعخون  خارج شدن. ١٢

 ایـرند دستور شرع سر ببُ  طبقرا ) شتر ریغ( وان حالل گوشتیهر گاه ح .٢٤٣ مسأله

کـه در  یخـون ،دیرون آیب معمولو خون آن به مقدار  ندیدستور شرع نحر نما طبقشتر را 

اط ین حکم بنابر احتیو ا است کپا - گذشت) ١٠٩( مسأله در که  چنان - ماند یبدنش م

  . ستین یوان حرام گوشت جاریواجب در ح

  اء متنّجسیأش یپاکثابت شدن های    راه

 : گردد  یس از چند راه اثبات منّج متاء یشدن اش کپا .٢٤٤ مسأله

  . ءینان به پاک شدن شیا اطمین یقی. ١

مثـل آن کـه  ،سبب پاک شدنء با ذکر یشهادت دادن دو مرد عادل بر پاک شدن ش. ٢

خبـر دادن  ه شـده اسـت وتل شسیشهات دهند لباس آلوده به ادرار دو مرتبه با آب قل

  . نان گرددیاطم آن که باعثست مگر ین یکاف ،اط واجبیبنابر احت ،مرد عادل کی

به شرط آن که مورد  ،ءیشدن ش پاکار اوست به یدر اخت یزیکه چ یخبر دادن کس. ٣

  . کند نمی تیرا رعا یه نجاست و پاکاّتهام نباشد ک

  . گذشت) ٢٤٢( که در مسأله یلیب شدن مسلمان به تفصیغا. ٤

شدن آب  کپا یبرارا  ینجس ءیش یهر گاه مسلمان: حمل عمل مسلمان بر صّحت. ٥

 به حسـاب کپا ،ءیآن ش ،ا نهیده یمعلوم نباشد درست آب کش هرچند ،ده باشدیکش

 را هـا  کـه آن دهـد  یمسـلمان مـ ییشـو   که فرد به خشـك ییها لباس بطور مثال  دیآ می

 شسـته شـده ها لباس که باشد معلوم ها لباس گرفتن پس از بعد و بکشد آب و دیبشو 

 کمشـکو  انسـان یبرا ،نه ایبوده  حیو صح یشرع وهیبه ش نکهیو ا شستن تیفیک یول

  . ندیآ می به حسابپاک  ها آن لباسصورت  نیدر ا باشد

آب  آن را دیـاگـر بگو  ،را آب بکشـد یلباسـ تـاشـده ل یـکـه وک یکس .٢٤٥ مسأله

شـامل  پنج گانه مسأله قبل موارداز  یکی که شود  یرفته میگفتار او پذ یدم در صورتیکش

  . گردد او
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  وسواس 

ن یقی یمانند افراد معمول ،نجس ءیدن شیکه در آب کش یانسان وسواس .٢٤٦ مسأله

رفتـار  کشـند یآب مـ نجـس را ءیشـ یعمـولکه افراد م یهمان طوراگر  ،کند یدا نمیپ

از نظـر شـرع کـار  ینجـس و پـاکاد از حـد در مسـأله یـاط ز یـو احت است یکاف ،دینما

 کنـد و یسـت بررسـیالزم ن - یر وسواسیغچه و  یوسواسچه  - فردو  ستین یا  دهیپسند

ت نما ستیالزم ن زین و انهینجس شده  گرید  ءیش ایلباسش  ایبدن  ندیبب
ّ
 ایآ ندیو بب دیدق

 تیسـرا یاگر برخـورد کـرده تـر اینه و  ایبرخورد کرده  گرید  ءینجس با ش ءیفالن ش

  . شود  یم ذکورم اءیاش یموارد حکم به پاک نیدر همه ا و نه ایکننده داشته 

به وسوسـه  ییاعتنا  یجز ب یراه نجات بخش ،وسواس یماریدرمان ب یبرا .٢٤٧ مسأله

ت طوالن یب اثر ندادن بر آن برایو ترت
ّ

شتر باشد یب یمارین بین است و هر چه زماین یمد

ت طوالن یبه وسوسه برا ییاعتنا  یازمند بیدرمان آن ن
ّ

د یـبا یاست و فـرد وسواسـ تر  یمد

گنـاه مرتکـب  ،ب اثر ندهدیتوّجه داشته باشد که اگر به وسواسش اعتنا نکند و بر آن ترت

 ق. مخالف با واقع عمل کرده باشد هرچندنخواهد شد  ذابامت عینشده و در روز ق
ً
 طعا

تـرس او از  خوانـد  یرا به عمل بر طبق وسوسه فرا م یکه شخص وسواس یاز عوامل یکی

ن یـکـه ا یدر حـال ،شود عذابن که او ممکن است مستحق یعمل است و ا اطل بودنب

 هـ ،به آن ییاعتنا یست و مخالفت با وسوسه و بین نیچن
ً
 هرچنـد؛ نـدارد یچ گنـاهیابـدا

شـگاه پروردگـارش معـذور یبلکـه او در پ ،باطـل باشـدح نبوده و یعمل فرد در واقع صح

 زمان
ً
گـذارد و وضـو  یپـاکبـدنش داشـت و بنـا بـر  یپاکر د ککه فرد ش یاست مثال

بدنش نجس بود و وضو و نمازش باطل  ،در علم خداوند متعال یخواند ول ازگرفت و نم

وسـواس بـر طبـق  را او با اعتنا نکردن بهینخواهد داشت ز  یتیولؤ مس یشگاه الهیدر پ ،بود

ـف اسـت  یحّجت بـرا ،هیفق یش رفتار نموده است و فتوایخو  یفه شرعیوظ
ّ
 یعنـیمکل

ف 
ّ
مخالف با واقع باشد فرد  یعمل در علم اله نیه عمل کند و ایفق یبق فتواطاگر مکل

 اگر فق عذاب و سرزنشبر آن 
ً
ف هـم  یبه پاک یه فتو ینخواهد شد مثال

ّ
الکل داد و مکل

ا لباس آغشته به الکل وضو گرفت و یاز الکل اجتناب نکرد و با بدن  ین فتو یبر اساس ا

که خوانـده  یباطل ینمازهاامت به خاطر ینجس بود در ق ،الکل ،واقع در ینماز خواند ول



 ٩٩/   مطهرات 

را در محضر پروردگار حّجت دارد و خطاب به خداوند متعال عـرض یز  شود  ینمذاب ع

د یـه عمل کنم و مرجع تقلیفق یمطابق فتوا که یپروردگاِر من تو اجازه داد یا: کند  یم

مـن مسـتحق  ،ن وجودیا با ایآ ،الکل داد و لذا من از آن اجتناب نکردم یبه پاک یفتو  ،من

 به او خطاب م عذابم؟
ً
سـت و یبـر تـو ن یزیـرفته اسـت و چیعذر تو پذ: شود  یو مطمئنا

بـه  همیعلـ یتعـال  لـهرضـوان البزرگـوار همه فقهاء  راین است ز یز چنین یحاِل فرد وسواس

اعتنـا نکـردن بـه  ،یفه فرد وسواسیکه وظ دهند  یم یات معتبر فتو یو بر اساس روا یروشن

باشد بلکـه اگـر  می در طهارت آن دارد ککه ش یئیهر ش اردنگذ یوسوسه و بنا بر پاک

 ،سـتندیکه مبتال بـه وسـواس ن یافراد عاد یبرا یول ،را نجس بداند یئیش یانسان وسواس

ن خـود اعتنـا یقـیبـه  یفـرد وسواسـ ،ن حـالیـدر ا. شـود  یه نجاست آن حاصل نمعلم ب

عمـل  یشرع ین فتوایبه ا یوسواساگر فرد  ،گذارد  یم ءیو بنا بر طهارت آن ش کند  ینم

رفتـار کـرده باشـد و در واقـع  ،مخـالف واقـع هرچنـدمعذور است  یشگاه الهیکند در پ

طان و افکـار یرا خورده باشد و اگر ش ینجس یا غذاینمازش را با نجاست خوانده باشد 

بـدنت  ،نمازت باطـل اسـت ،تو باطل است یآمد که وضو  یبه سراغ فرد وسواس یطانیش

ونـد شـگاه خدایرا در پیـت ندارد ز یمن اهم یبرا: دیطان بگو یخطاب به ش ،استنجس 

 . کند  یرا عذاب نمم معذورم و او میمهربان و حک

شـتر بـا احکـام یب ییبه آن و آشنا ییاعتنا  یب ،وسواس کتر  یان راه بر یبه طور خالصه بهتر 

کـه شـرع دسـتور داده  ینکـه بـه مقـداریاست و ا یمردم معمول عمل شرع و عمل بر اساس

طان اسـت و در ید و بدانـد کـه وسوسـه از القائـات شـیـاکتفاء کند و از آن مقدار تجاوز ننما

از آن  ییرهـا و انـد  نمـوده یمعّرفـطان یو اطاعـت از شـ یرویـآن را پ نیات معصـومیروا

 یازمند تصمین
ّ

شگاه حق متعـال یق پروردگار و دعاء در پیو اراده محکم و استوار و توف یم جد

   ١.است -  نیائمه معصوم -  تیخواستن از ابواب هدا کو توّسل و کم

                                                           
که در وضو ونماز مبتال به  از شخصی  گوید در محضر امام صادق  در روایت است که عبدالله بن سنان می. ١

اسـت کـه از شـیطان  چگونه عـاقلی : رمودنداست، حضرت ف او شخص عاقلی : وسواس بود نام بردم وگفتم
از خودش سؤال کن و بپرس کـه : کند؟ فرمودند  کند، عرض کردم چگونه از شیطان اطاعت می  اطاعت می

، ١وسائل الشیعه، ج. این رویه ازعمل شیطان است: این حالت از کجا آمده و منشأ آن چیست، خواهد گفت
  .١ح ، از ابواب مقدمه العبادات، ١٠، باب ٦٣ص



  ها   احکام ظرف

ک .٢٤٨ مسأله
ْ

خـوک درسـت  ایـسـگ  ایـکه از پوست مردار نجـس  یظرف و َمش

 عیکند آن ما دایتماس پ ،ت کنندهیسرا یتربا  یئیش ای عیت و چنانچه با مانجس اس ،شده

آن تماس با  سببکه به  ییو خوردن غذا دنیآشام ،اساس نیبر ا. شود  ینجس م ،ءیو ش

 باطـل هـا  ظـرف نیوضو و غسل با آب درون ا نیحرام است و همچن ،نجس شده ،ظرف

که  واناتیمزارع و آب دادن به ح یاریآب لیباز ق ییکارها یاستفاده از آنها برا یول است

مسـتحب آن اسـت کـه چـرم  اطیـاحت هرچندندارد  اشکال ،ستین پاک بودنشرط آنها 

  . استعمال نکنند ،ظرف هم نباشد اگرچهسگ و خوک و مردار را 

هـر  ،واجـب اطیـبلکه بنابر احت ،از ظروف طال و نقره دنیخوردن و آشام .٢٤٩ مسأله

هیـر اشـیاء برای وضو و غسل یـا تط استعمال آنهامانند  ،آنها از معمول و متعارفی  هاستفاد

 ،نـدارد یآنهـا مـانع داشـتن نگـهو مانند آن و  اتاقنمودن  نتیز  یول جایز نیست؛ نجس،

سـاختن ظـروف طـال و نقـره و  نیدر تـرک آن اسـت و همچنـ ،مستحب اطیاحت هرچند

ولی  است زیجای خود به خودو فروش آنها  دیو خر  هااجرت در برابر ساخت آن افتیدر 

  . احتیاط مستحب است که ترک گردد

 ،اند  آب نقره داده ایآن را آب طال  یکه رو یاستعمال و استفاده از ظرف .٢٥٠ مسأله

  . ندارد اشکال



 ١٠١/   ها   احكام ظرف 

چنانچـه مقـدار  ،نقره مخلوط کنند و ظرف بسازند ایرا با طال  یاگر فلز .٢٥١ مسأله

 یاشـکالتفاده از آن اسـ ،نـدینقره به آن ظرف نگو  ایباشد که ظرف طال  یآن فلز به قدر

  . ندارد

 یگـرینقـره اسـت در ظـرف د  ایـرا که در ظرف طال  ییاگر انسان غذا .٢٥٢ مسأله

اشـکال  ،واسطه خـوردن از ظـرف اّول نباشـد ،معمولبه حسب  ،چنانچه ظرف دوم ،زدیبر 

  . ندارد

 ،اگر ظرف بـه آن گفتـه شـود ،سازند  ینقره م ایاستکان که از طال  رهیگ .٢٥٣ مسأله

 اشـکالاسـتفاده از آن  ،دارد و اگر ظرف به آن گفتـه نشـود حکم استکان طال و نقره را

  . ندارد

نها که به یا قلمدان و امثال ایو کارد و قاب قرآن  ریاستعمال غالف شمش .٢٥٤ مسأله

مسـتحب آن  اطیاشکال ندارد و احت ،از نقره باشد ایاگر از طال  ،شود  یآن ظرف گفته نم

  . نکنند استفاده نقره و طال دان  است که از عطردان و سرمه

کـه  یبه مقدار ینقره در حال ناچار ایاز ظرف طال  دنیآشام ایخوردن  .٢٥٥ مسأله

  . ستین زیمقدار جا نیا شتر ازیب یاشکال ندارد ول ،ن برودیضرورت از ب

 ،گـرید  زیـاز چ ایـ ،نقـره اسـت ایاز طال  ستیکه معلوم ن یاستعمال ظرف .٢٥٦ مسأله

  . اشکال ندارد



 وضو

سـر و  یو جلو  دیبشو  را ها  صورت و دست انسان در وضو واجب است .٢٥٧ مسأله

 . پاها را مسح کند یرو

  ها احکام شستن صورت و دست

سـر  یکـه مـو  ییجـا ،یشـانیپ یاز بـاال  دیـباصورت را از جهت طـول  .٢٥٨ مسأله

  ،دیرو   یم
ُ

انگشـت وسـط و  نیکـه بـ یبـه مقـدار ،از جهت عـرضست و تا آخِر چانه ش

 ،دیرا نشـو  مقـدار نیـاز ا یمختصـر فـرد شسـته شـود و اگـر دیـبا ،ردیگ یشست قرار م

 شسته  نیا کندن نانیاطم ای نیقیانسان  که یدر صورت باطل است و شیوضو 
ً
مقدار کامال

از اطـراف آن  یکمـ ،دا کندیبه شستن مقدار الزم پ نانیاطم ای نیقی نکهیا یبرا دیبا ،شده

از طرف  بیترت تیبا رعا دیبا ،واجب اطیبنابر احت ،شستن صورت نیهمچن. دیرا هم بشو 

اسـت  یکاف ،شده ن شستهیین که در عرف گفته شود از باال به پایو هم باشد نییپاباال به 

  - یشانیپ یاگر آب را بر ابتدا نیبنابرا
ّ

سـپس آن را بـر هـر دو  زدیـبر  - مـو دنییرو محل

ن ییشستن از باال به پـا ،دینما یجار یبه صورت خط منحن عمولطرف صورت به طور م

 یقسـمتبلکـه بـر  زدیـنر  یشـانیپ یو را بـر ابتـداو اگر فرد آب وضـ صورت گرفته است

 ابرو  یشانیپ نییاز آن مثل پا تر نییپا
ّ

 یشانیپ یسپس بالفاصله قسمت باال  زدیبر  هاو محل

 ر 
ّ

از آن  تـر نییآب و پـا خـتنیرا که خشک مانده دست بکشد تا تر شود و بعد بر محـل



 ١٠٣/   وضو 

ح یصـح یین وضو یب چناط واجیبنابر احت ،دین شستن هم اکتفاء نمایو به ا دست بکشد

  ١.ستین

الزم  ،باشـد یمـردم معمـولاز  بلنـدتر ،ه چانـهیـدر ناح یاگر صورت کس .٢٥٩ مسأله

سـرش مـو  یجلو  ای دهییاو مو رو  یشانید و چنانچه در پیاست تمام صورت خود را بشو 

او هم از همان  ،ندیشو  می از هر جا صورت خود را یمردم معمول ردیدر نظر بگ دیندارد با

 یا کوچکیصورت  یبزرگ دلیلکه به  یاّما شخص. دیبشو  ار  یشانیپ ،مولجا به اندازه مع

 یخلقت متناسب و معمول ،آنها یا کوتاهیانگشتان  یا به سبب بلندیآن در جهت عرض 

ن انگشـت یرا که متناسب با چهره او است در نظر گرفته و مقدار بـ یانگشتاند یندارد با

سِت چن
َ

  . دیرا بشو  ین دستیوسط و ش

  یطور دیبا را ها  دست صورت و .٢٦٠ مسأله
ُ

ست که آب به پوسـت بـدن برسـد و ش

 زیـچ ایـاگـر احتمـال دهـد چـرک  یحّتـ ،آن را برطرف کنـد دیوجود دارد با یاگر مانع

دن آب بـه پوسـت یکه مـانع از رسـچشم و لب او هست  یها  در ابروها و گوشه یگرید 

از وضـو  شیپ دیبا ،اشدب) احتمال معقول( چنانچه احتمال او در نظر مردم به جا ،شود یم

  . دیبرطرف نما آن را کند که اگر هست یبررس

آب را بـه پوسـت برسـاند و  دیبا ،باشد دایمو پ نیباگر پوست صورت از  .٢٦١ مسأله

مگـر ؛ سـتیآن الزم ن ریـاست و رساندن آب بـه ز  یشستن ظاهر مو کاف ،نباشد دایاگر پ

ت و بر  ازیآنها آسان باشد و ن ریآنکه رساندن آب به ز 
ّ
 نیـنداشته باشد که در ا یرسبه دق

پوسـت  ایمحاسن  یکه از دو طرف رو یبلند لیسب مثلآن شسته شود  ریز  دیصورت با

  . آن را کنار زد توان یم یصورت را پوشانده و به راحت

 دیمو را بشو  دیبا ،نه ایاست  دایمو پ نیبرت از کند پوست صو  کاگر ش .٢٦٢ مسأله

  . و آب را به پوست هم برساند

                                                           
این مسأله را رعایت نکرده از آنجا که حکم بنابر احتیاط واجب است، ماننـد سـایر مـوارد  بنابر این اگر کسی . ١

رعایـت  که از سایر مجتهدین اعلم است، رجوع کنـد و اگـر وی  تواند به مجتهد دیگری   احتیاط واجب، می
گیـرد بـدون اشـکال   که گرفتـه ومی اید تا وضوهایی دانست، در این مسأله از او تقلید نم  این نکته را الزم نمی

  . باشد



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ١٠٤

 دهیـاز لب و چشـم کـه در وقـت بسـتن د  یو مقدار ینیب داخلشستن  .٢٦٣ مسأله

 یزیـشسـته شـود چ دیکه با ییاز جاها کند کاگر انسان ش یول ستیواجب ن شود  ینم

از  یمقـدار ،دا کنـدیبه شستن مقدار الزم پ نیقیآنکه  یواجب است برا ،نه ای مانده یباق

 ییدهـد در وضـو ول معق مالاگر احت دانسته یامر را نم نیکه ا یو کس دیآنها را هم بشو 

اسـت و  حیرا که با آن وضو خوانده صـح یینمازها ،که گرفته مقدار الزم را شسته است

  . ردیدوباره وضو بگ ینماز بعد یبرا ستیالزم ن

دست راست و بعد از آن دست چـپ را  دیبعد از شستن صورت ابتدا با .٢٦٤ مسأله

 شسته کند که آرنج را کام کش و اگر انسان دیبشو  اناز آرنج تا سر انگشت
ً
 دیـبا ،نـه ایال

  . دیباالتر از آرنج را هم بشو  یمقدار کم ،مقدار الزم را شسته کند نیقیآنکه  یبرا

در  ،خـود را تـا مـچ شسـته یهـا  از شستن صورت دسـت شیکه پ یکس .٢٦٥ مسأله

او باطل  یوضو  دیها را تا مچ بشو  و اگر فقط دست دیتا سر انگشتان بشو  دیموقع وضو با

  . است

 یهمشست و  نییاز باال به پا بیترت تیرعا اب را ها  دست دیبا .٢٦٦ مسأله
ً
ن کـه عرفـا

 ابتـدا قسـمت بیبنابر ا؛ است ین شسته کافییند از باال به پایبگو 
ً
 یرونـین اگـر فـرد مـثال

ن تـر از آن را ییآرنـج و پـا ید وبعـد قسـمت داخلـین دست بشـو ییدست را از آرنج تا پا

 یرونـیست قسمت بیو الزم ن هن صورت گرفتییشستن از باال به پا ،دیدست بکشد و بشو 

 نیهمچنـ. وضو باطـل اسـت دیبه باال بشو  نییاّما اگر از پا دو زمان شسته ش هم یو داخل

 از نصف ساعد تا سر انگشتان را به
ً
سـپس قسـمت آرنـج تـا  دیوضو بشـو نّیت  اگر مثال

تر  نییز اگر آب را بر پـایو ن ستیح نیصح وضو دینصف ساعد را که خشک مانده بشو 

را که خشک مانده دست بکشد تا تـر  آرنج یسپس بالفاصله قسمت باال  ،زدینج بر از آر 

 ر 
ّ

واجـب  اطیـبنـابر احت ،از آن دسـت بکشـد تـر نییآب و پـا خـتنیشود و بعد بـر محـل

   ١.دیوضو اکتفا نما نیبه ا تواند ینم

دسـت  یتر چنانچه ،بکشد ها  اگر دست را تر کند و به صورت و دست .٢٦٧ مسأله

                                                           
 . باشد در اینجا نیز جاری می ٢٥٨توضیح ذیل مسأله . ١



 ١٠٥/   وضو 

ْسـل( و شسـتن ردیآب آنها را فرا گ ،دست دنیکش باباشد که  یبه قدر
َ

 ،صـدق کنـد) غ

  . شود یکه آب بر آنها جار ستیصورت الزم ن نیاست و در ا یکاف

 ،دوم مرتبـه و واجـب ،اّول مرتبـه هـا  شسـتن صـورت و دسـت ،در وضو .٢٦٨ مسأله

  از منظـور و است حرام ،سوم مرتبه و مستحب
ِ

 قصـد بـه کـه اسـت آن ،اّول مرتبـه شسـتن

 بشو  ای صورت ،وضو
ً
 ختنیآب ر  ا چند مرتبهی مرتبه کیاگر با  نیبنابرا ،دیدست را کامال

 عضو کا - بدون آن ای دنیدست کش کبه کم -
ً
ق شـده و  ،شسته شود مال

ّ
مرتبه اّول محق

. شود  یجزء شستن اّول محسوب نم ،شستن اّول هم باشدنّیت  به هرچندشستن بعد از آن 

ق شستن اّول نیبنابرا
ّ
آنکـه شسـتن بـه قصـد وضـو  :اّول: مطلب شرط اسـتدو  ،در تحق

 فرا بگ :دوم. باشد
ً
و در  نباشـد اطیـاحت یبـرا ییکه جا ردیآنکه آب تمام عضو را کامال

ق م نیاگر ا یشستن بعد
ّ
اگـر در مرتبـه  یولـ شود یدو شرط موجود باشد مرتبه دوم محق

 ،دیضـو عضـو را بشـو بدون قصِد و  ،بعد از شستن اّول یعنیشرط اّول موجود نباشد  ،دوم

 یاحت ،مرتبـه سـوم یتـرک نشـود و بـرا اطیـاحت یالزم است مراعات مقتضا
ً
عضـو را  اطـا

   ١.دینشو 

  احکام مسح سر و پاها

آب وضـو کـه در  یسر را بـا تـر یجلو  دیبا ،بعد از شستن هر دو دست .٢٦٩ مسأله

 ) گرید نه با آب ( دست مانده
ّ
از دو  کیـهـر  یهـا  قسـمت هیمسح کند و مسح سر با کل

 اطیـاحت هرچنـد. اسـت زیاز آرنج تا سـر انگشـتان جـا شود  یکه در وضو شسته مدست 

مستحب است  اطیاحت ،نیو همچن دیمستحب آن است که با کف دست راست مسح نما

  . ن انجام دهدییکه مسح را از باال به پا

مسـح  یاسـت جـا یشـانیقسمت از چهار قسمت سر کـه مقابـل پ کی .٢٧٠ مسأله

 اطیـاحت هرچنـد ،اسـت یبه هر اندازه مسح کنـد کـافقسمت را  نیا یو هر جا باشد یم

انگشت و از نظر عرض بـه انـدازه  کی طولمستحب آن است که از نظر طول به اندازه 

                                                           
  . و در این مورد مسح کردن با این آب نیز خالف احتیاط است. ١



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ١٠٦

  . دیسه انگشت بسته مسح نما عرض

سـر هـم  یجلـو  یمسح سر بر پوست آن باشد بلکـه بـر مـو  ستیالزم ن .٢٧١ مسأله

 شـانه  بلند یا  سر او به اندازه یجلو  یکه مو  یکس یاست ول حیصح
ً
است که اگر مـثال

از موها را که پس از  یقسمت دیبا ،رسد  یسر م گرید  یبه جاها ای زدیر   یکند به صورتش م

فرق سـر  تواند  یم نیهمچن. مسح کند شود  یمسر خارج ن یشانه کردن از محدوده جلو 

 موها 
ِ

 زدیـر   یرا که به صورت م ییپوست سر را مسح کند و اگر موها ایرا باز کرده و ُبن

 یجاها یبر مو  ای ،دیسر جمع کند و بر آنها مسح نما یجلو  ،رسد می سر گرید  یبه جا ای

  . باطل است یمسح نیچن ،آن آمده مسح کند یسر که جلو  گرید 

بـا ( آب وضو کـه در دسـت مانـده یبعد از مسح سر واجب است با تر .٢٧٢ مسأله

از انگشتان پا تـا  یکیپاها را از سر  یرو) گفته شد ٢٦٩مسأله که در مسح سر یحیتوض

اسـت کـه تـا مفصـل را هـم مسـح  نیـواجب ا اطیپا مسح کند بلکه احت یرو یبرآمدگ

ده یپا کش یرو یش را در وضو تا برآمدگیخو  یداند مسح پا یکه م ین فردیبنابرا. دینما

نـان دارد بـا یا اطمیـن یقـیرا که  یواجب یازهاواجب آن است که نم اطیاحت ،نه تا مفصل

اگـر  اّمـا ،١دیـقضـاء نما ،دوباره خوانده و اگر وقـت گذشـته ،جا آورده به یین وضو یچن

بطـور  هرچنـد - ش گرفته مسح پـا راینمازها یکه برا ییوضو در دهد   یاحتمال معقول م

ست آنها یو الزم ن باشد یح میصحها  ده است آن نمازیبقصد وضو تا مفصل کش - یفاقاتّ 

 . دیا قضاء نمای دوباره خواندهرا 

  کیـانگشت پا کـه نزد  کاز نو  یمقدار مسح ذکر است انیشا
ً
نـاخن اسـت و عرفـا

 جـزء  یمقدار مسحواجب است و شود یپا محسوب م رویجزء 
ً
کـف از آن کـه عرفـا

 رمقـدا اط الزمیـبنـابر احت کسـت و در صـورت شـیالزم ن شـود یپا شـمرده مـ) باطن(

  . دیمسح نما ار  کمشکو 

 یرا با دست راسـت و پـاراست  یمستحب آن است که فرد پا اطیاحت .٢٧٣ مسأله

                                                           
علم بـه تـوان بـا رعایـت االعلـم فـاال   می - همانند بقیه موارد احتیاط واجـب -شایان ذکر است در این احتیاط . ١

داند رجوع کرد و در این صورت   پا کافی می که کشیدن مسح پا را تا برآمدگی  مجتهد جامع الشرایط دیگری 
  . شود  گذشته نیز صحیح محسوب می نمازهای 



 ١٠٧/   وضو 

مستحب آن است که شـروع مسـح پـا از  اطیاحت زیو ن دیچپ را با دست چپ مسح نما

  . دیاست بر عکس مسح نما زیجا هرچندسِر انگشتان پا باشد و به مفصل ختم گردد 

بهتـر آن اسـت کـه بـه  یاست ول یمسح پا به هر اندازه باشد کاف عرض .٢٧٤ مسأله

 ١کـف دسـت پا را با تمام یکه بهتر است تمام رواندازه عرض سه انگشت بسته باشد بل

  . دیمسح نما

 بعد و بگذارد ها  کف دست را بر سِر انگشت ست فردیدر مسح پا الزم ن .٢٧٥ مسأله

  . بکشد یپا بگذارد و کم یتمام کف دست را رو تواند یبلکه م ،شدبک پا پشت به

 انسـان و اگر ده شودیکشآنها  یرو دست دیپاها با یدر مسح سر و رو .٢٧٦ مسأله

که دست را  یاگر موقع یمسح باطل است ول ،پا را به آن بکشد ایدارد و سر  را نگهدست 

  . اشکال ندارد ،حرکت کند یپا مختصر ایسر  کشد  یم

دست بـه  یترتر باشد که  یباشد و اگر به قدر کخش دیمسح با یجا .٢٧٧ مسأله

کـه آب  یرطوبت داشته باشد به طـور یاگر مختصر یمسح باطل است ول ،آن اثر نکند

 ،دین رفته به حساب آیاز بهنگام مسح بر آن غلبه کند و آن رطوبت در آب مسح  دست

  . اشکال ندارد

 باشد نمانده رندهیوضو گ یها  در دست یو تر رطوبت ،مسح یاگر برا .٢٧٨ مسأله

دست را  تواند  ینم ،شده باشد ککه از آرنج تا سر انگشتاِن هر دو دست خش یا  گونه به

و با آن مسـح  ردیخود رطوبت بگ شیاز ر  دیبلکه با ،دتر کن خارج از اعضاء وضوبا آب 

 یچه بـراها  ا گونهیمثل ابرو ) شیر از ر یغ( ر نقاط صورتیسا از و گرفتن رطوبت دینما

  . ستین یاط واجب کافیش ندارند بنابر احتیکه ر  یش دارند و چه افرادیکه ر  یکسان

سـت واجـب آن ا اطیـدست فقط به اندازه مسح سر باشد احت یتراگر  .٢٧٩ مسأله

  . ردیخود رطوبت بگ شیمسح پاها از ر  یو سپس برا ردهمسح ک یترکه سر را با همان 

تبه  انسان اگر یجوراب و کفش باطل است ول یمسح کردن از رو .٢٨٠ مسأله
ّ
 عل

 رونیـجـوراب را ب ایـنتوانـد کفـش  هـا  نیترس از دزد و درنده و مانند ا ای دیشد یسرما

                                                           
  . شود  کف دست شامل باطن انگشتان هم می. ١
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و  دیـنماب زیـن ّممیو کفش نمـوده و تـواجب آن است که مسح بر جوراب  اطیاحت ،آورد

  . است یافباشد مسح بر جوراب و کفش ک نیه در بیّ خوف هیاگر تق

 ّممیتـ دیـبا ،آن را آب بکشد ،مسح یپا نجس باشد و نتواند برا یاگر رو .٢٨١ مسأله

  . دینما

   یارتماس یوضو

 وضـو قصـد به را ها  آن است که انسان صورت و دست یارتماس یوضو  .٢٨٢ مسأله

باشـند و انسـان بخواهـد بـه قصـد  آب داخـل هـا  دست و صورت اگر و برد فرو آب در

  . ستین حیواجب صح اطیاو بنابر احت یوضو  ،آنها را از آب خارج کند یارتماس یوضو 

شسـته  نییپـا بـه بـاال از ها  صورت و دست دیهم با یارتماس یدر وضو  .٢٨٣ مسأله

 فـرو آب در آرنـج طـرف از را هـا  و دسـت یشانیصورت را از طرف پ دیبا نیبنابرا. شود

   ١.برد

انجـام  یارتماس ریرا غ یو بعض یاز اعضاء را ارتماس یبعض یاگر وضو  .٢٨٤ مسأله

  . اشکال ندارد ،دهد

  صّحت وضو طیشرا

ح یح بودن وضو چند شرط دارد که در مسائل بعد به ذکـر و توضـیصح .٢٨٥ مسأله

  : شود می پرداختهها  آن

  باشد و مطلق کآب وضو پا: و دّوم شرط اّول

اط یـز بنـابر احتیـباشـد و ن کد پـایشود با یکه با آن وضو گرفته م یآب .٢٨٦ مسأله

وانات حالل گوشت و یح ادرارمثل  - که انسان از آن متنفر است یزیواجب آلوده به چ

 پاک باشدیهرچند آن چ ،نباشد - ک و چرک زخممردار پا
ً
  . ز شرعا

انسان نجس بودن  هرچند. وضو با آب نجس و آب مضاف باطل است .٢٨٧ مسأله

                                                           
  . شستن صورت از باال به پایین، بنابر احتیاط واجب است. ١



 ١٠٩/   وضو 

هـم خوانـده  ینمـاز ،فراموش کرده باشد و اگر با آن وضو ایمضاف بودن آن را نداند  ای

  . بخواند حیصح یآن نماز را دوباره با وضو  دیبا ،باشد

چنانچـه  ،وضو ندارد یبرا یگریآب د  ،از آِب ِگل آلود مضاف ریاگر غ .٢٨٨ مسأله

 دیبا ،داشته باشدو و خواندن واجبات نماز وقت نوض یکه برا یطور باشد کم وقت نماز

آن را صـاف  یا  لهیبـه وسـ ای ،صبر کند تا آب صاف شود دیوقت دارد باکند و اگر  ّممیت

آب گفته  ،به آن گریکه د  شود  یمضاف م یآب گل آلود در صورت و ردیو وضو بگ دینما

  . نشود

  باشدن یغصبآب وضو : شرط سوم

 ایاست  یصاحب آن راض ستیکه معلوم ن یو با آب یوضو با آب غصب .٢٨٩ مسأله

 گـر ا یحرام و باطل است ول ،نه
ً
کـه از  دانـد  یبـوده و انسـان نمـ یصـاحبش راضـقـبال

 . باشد یمح یصح با آن وضو ،ا نهیتش برگشته یرضا

 ر  ایظرف  ایفضا  ایکه مکان  یدر صورت اّما
ّ

وضـو  ،مباح نباشـد ،آب وضو زشیمحل

تهرچند فرد به ؛ است حیصح
ّ
اگـر  نیـبنـابر ا. کـرده اسـت تیمعص یغصبتصّرف  عل

  ایفضا  ایمکان 
ّ

کـه  گـریدر مکـان د  توانـدبو انسـان باشد  یغصب ،آب وضو زشیر  محل

در  یاسـت ولـ ّممیاو تـ فهیوظ ،و اگر نتواند د به آن جا برودیبا ردیوضو بگست ین یغصب

 حیاو صـح یوضـو  اّمـا کـرده تیهرچنـد معصـ ،اگر در آنجا وضـو گرفـت ،هر صورت

  . او حاصل نشود یمگر آنکه قصد قربت برا؛ باشد یم

 ینـیحوض آب مساجد و مدارس علوم د  ایاز وضوخانه  وضو گرفتن .٢٩٠ مسأله

 انـد  استفاده همه مـردم قـرار داده یآن مکان را برا داند  یهستند و انسان نم که موقوفه 

ب آن مدرسه دارد ایاختصاص به نمازگزاران آن مسجد  ای
ّ

مگـر در  سـتین زیجـا ،طال

 مردم متد یصورت
ً
هـم آنـان را منـع  یکسـ و رندیگ  یوضو م آنجااز آب  نیکه معموال

  . کند  ینم

اگر ندانـد وضـوخانه آن  ،بخواندنماز  یدر مسجد خواهد  یکه نم یکس .٢٩١ مسأله

در  تواند  ینم ،خوانند  یکه در آنجا نماز م یکسان یبرا ای اند  همه مردم وقف کرده یرا برا
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 کسان یول ردیآنجا وضو بگ
ً
ز آن در آنجا نماز بخوانند ا خواهند  یهم که نم یاگر معموال

  . ردیوضو بگ در آنجا تواند  یم ،کند  یمنع نمآنان را  یو کس رندیگ  یوضوخانه وضو م

 یتجارهای  مکان و پاساژها و ها  هتل و ها  وضو گرفتن از آب مسافرخانه .٢٩٢ مسأله

در  ،سـتندیکه ساکن آن جاهـا ن یکسان یبرا نهایو مانند ا یراه نیب یها  و رستوران گرید 

  حیصح یصورت
ً
وضو ها  مکانن یدر ا ستندیهم که ساکن آنجا ن ی کساناست که معموال

   .کند  یمنع نم یو کس رندیگ  یم

ب آن مدرسـه  ینباشد ول یا  از طالب مدرسه یهرگاه کس .٢٩٣ مسأله
ّ

مهمـان طـال

بر  یرفتن چنان مهمانانینکه پذیوضو گرفتن او در آن مدرسه اشکال ندارد به شرط ا ،شود

کـه مهمـان مسـافران  یم در مـورد کسـن است حکـیهمچن. ط وقف نباشدیخالف شرا

  . ا هتل و مانند آن استیمسافرخانه 

آن  ریـغ در آن از اسـتفاده ،اجازه داده اند یجهت خاّص  یرا که برا یآب .٢٩٤ مسأله

 وضو گرفتن از آِب آب سردکن که فقط برا ستین زیجهت جا
ً
قرار داده  دنیآشام یمثال

  . ستین زیجا ،شده

عقـالء بـر جـواز  یکـه بنـابـزرگ  ایـ ککوچـ یوضو گرفتن از نهرها .٢٩٥ مسأله

انسان ندانـد کـه صـاحب آنهـا  هرچند ،کبدون اجازه مال ،تصّرف و استفاده از آنهاست

انسان  نکهیا ایکند  یاشکال ندارد بلکه اگر صاحب آنها از وضو گرفتن نه ،است یراض

 زیباز هـم تصـّرف جـا ،باشد وانهید  ای ریصغ ،کمال نکهیا ای ستین یراض کبداند که مال

   .است

ش یوضـو  ،ردیـاسـت و بـا آن وضـو بگ یفراموش کند آب غصبانسان  اگر .٢٩٦ مسأله

بـودن آن را  یکـه خـودش آب را غصـب کـرده چنانچـه غصـب یکسـ یاسـت ولـ حیصح

ن اگـر بـا یهمچنـ. اشـکال دارد ،واجـب اطیـاو بنابر احت یوضو  ،ردیفراموش کند و وضو بگ

 یگـریلـوم شـود مـال د رد و بعـد از وضـو معیـنکه آب از خود اوسـت وضـو بگیاعتقاد به ا

 آن کمالـ یبـرا یح است و در هر دو صورت ضـامن آب مصـرفیاو صح یوضو  باشد یم

  . باشد می



 ١١١/   وضو 

از آن آب  ریـغفـرد و باشـد  یدر ظرف غصب) یر غصبیغ( اگر آب مباح  .٢٩٧ مسأله

 کمثل اجـازه گـرفتن از مالـ( یشرع یصورتکه بتواند به  یدر صورت ،اشته باشدند یگرید 

 یخال آن را الزم است ،دینما یخال گریآن آب را در ظرف د  )نمودن آب ظرف یخال یبرا

 وضو بگ
ً
دارد  یگـریکند و اّما اگـر آب د  ّممیت دیو چنانچه ممکن نباشد با ردیکرده و بعدا

 یاگر مخالفت کرده و با آِب ظرف غصب ،و در هر دو صورت ردیالزم است با آن وضو بگ

  . باشد یم حیصح شیوضو  ت کرده اّمایمعص هرچند ،ردیوضو بگ

  یحوضوضو گرفتن از  .٢٩٨ مسأله
ً
 یسـنگ آن غصـب کیـ ایـآجـر  کیـکه مثال

  چنانچه برداشتن آب ،است
ً
 یاشـکال ،حسـاب نشـودسـنگ  ایـتصّرف در آن آجـر  ،عرفا

از آن  برداشتن آب باشد ا سنگ حساب شدهیدر آن آجر  که تصّرف یندارد و در صورت

 ایـآب  ریاگـر شـ ،ست حکما نیهمچن. باشد می حیصح وضو با آن آب یاست ولحرام 

  . نباشد یغصب بخود آ یولباشد  یغصب ،آب یاز لوله کش یقسمت

 کـه  امامزادگان ایاز امامان  یکیاگر در صحن  .٢٩٩ مسأله
ً
 ،قبرسـتان بـوده قـبال

قبرسـتان وقـف  یصـحن را بـرا نیچنانچه انسـان ندانـد کـه زمـ ،بسازند ینهر ایحوض 

را  نیزمـ کـه است معلوم اگر اّما داردن اشکال نهر و حوض آن در گرفتن وضو ،اند  کرده

إحداث حوض آب در آن  ای وضوخانه ساختن ،اند  خصوص دفن اموات وقف کرده یبرا

  . باشد می و وضو گرفتن از آن حرام ستین زیجا

  باشد کوضو موقع شستن و مسح کردن پا یاعضا: شرط چهارم

وضـو موقـع شسـتن و  یاعضـا ح باشد الزم اسـتیآنکه وضوصح یبرا .٣٠٠ مسأله

مسـح  ایـقبـل از شسـتن  در حال وضو ن صورت کهیبه ا هرچند ،باشد کح کردن پامس

 کبـار شسـتن پـا کیـاگر عضو متـنّجس بـا  یول دیر نمایعضو نجس آن را تطه کردن

ر  ،و آب گردد  یم
ُ
 ضوو نّیت  صورت با فرو بردن عضو در آب به نیدر ا ،باشد یجار ایک

ر  ریش ریبا شستن عضو ز  ای
ُ
و هـم  شـود یمـ ریـهـم عضـو تطه ،یجار ایمّتصل به آِب ک

ق م ییشستن وضو 
ّ
  . گردد  یمحق

 ،مسح کرده نجس شود ایرا که شسته  ییجا ،از تمام شدن وضو قبلاگر  .٣٠١ مسأله
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  . است حیوضو صح

اسـت  حیوضو صـح ،از بدن نجس باشد ییجا ،وضو یاز اعضا ریاگر غ .٣٠٢ مسأله

ب آن اسـت کـه اّول مسـتح اطیاحت ،نکرده باشد ریتطه را ا مدفوعیادرار  اگر مخرج یول

  . ردیکند و بعد وضو بگ ریآن را تطه

کنـد  کنجس باشد و بعد از وضـو شـ ،فرد یوضو  یاز اعضا یکیاگر  .٣٠٣ مسأله

را که نجس  ییجا یاست ول حیصح او یوضو  ،نه ای دهیاز وضو آنجا را آب کش قبلکه 

ند مگر آنکه بدا؛ آب بکشد دیبا ،که الزم است با طهارت باشد یبعد یکارها یبرابوده 

خـود بـه  ییباشد با شستن وضو  دهیکه قبل از وضو آن عضو را آب نکش هم یدر صورت

  . است دهش دهیآن عضو آب کش ،خود

اسـت کـه خـوِن آن بنـد  یزخمـ ایـ یدگیـبر  ها  دست ایاگر در صورت  .٣٠٤ مسأله

 تیـبـا رعا ،سـالم آن عضـو یبعد از شستن اجزا دیبا ،آن ضرر ندارد یو آب برا دیآ  ینم

ر  یدگیبر  ایموضع زخم  ،وضونّیت  به ،بیترت
ُ
آب  ریش ریز  ایفرو برد  یجار ایرا در آب ک

ر بگ
ُ
 یدگیـبر  ایـزخم  یو انگشت خود را رو دیایبند ب ونفشار دهد که خ یو قدر ردیک

از  تر  نییپاهای  قسمتشود و سپس  یبکشد تا آب بر آن جار نییآب از باال به پا ریدر ز 

  .است صورت گرفته حیضو صحروش و  نیبا انجام ا و دیآن را بشو 

  باشد یکاف ،وضو و نماز یوقت برا: شرط پنجم

از  یمقـدار ایـتمـام  ردیاست که اگر وضو بگ کم یهرگاه وقت به قدر .٣٠٥ مسأله

 بـه ّممیوضو و تـ یاگر برا یکند ول ّممیت دیبا ،شود  یواجبات نماز بعد از وقت خوانده م

  . ردیوضو بگ دیبا ،دارد زاین یوضو گرفتن وقت کمتر ایاندازه وقت الزم است  کی

 - با توجه به مسأله قبـل - فرد فهیاست که وظ کم یچنانچه وقت به قدر .٣٠٦ مسأله

 ،ردیـوضـو بگ ،مثـل خوانـدن قـرآن یکار مستحبّ  یبرا ایاگر به قصد طهارت  ،باشد   ّممیت

 ردیـخوانـدن آن نمـاز وضـو بگ یاست حکم اگر برا نیاست و همچن حیصح شیوضو 

تمـام  یعمـد کتـر  دلیلاو حاصل نشود و در هر صورت به  یمگر آنکه قصد قربت برا

  . گناهکار است ،از نماز در وقت یا قسمتی



 ١١٣/   وضو 

  ردیبه قصد قربت و اخالص وضو بگ: شرط ششم

ن کـه آن را یآنکه وضو را با قصد قربت و اخالص گرفته باشد هم یبرا .٣٠٧ مسأله

و خـود  ایـو اگر بـه قصـد ر  است یکاف به قصد اطاعت از امر خداوند متعال انجام دهد

  . باطل است ،ردیمانند آن وضو بگ ایشدِن بدن  کخن یبرا ای یینما

 ،خـود بگذرانـداز قلـب  ای دیزبان بگو  باوضو را نّیت  انسان ستیالزم ن .٣٠٨ مسأله

 ،فرمان خداوند متعال به جا آورده شـود اطاعت از زهیوضو به انگ یکارهابلکه اگر تمام 

  . است یکاف

  به جا آورد بیوضو را به ترت یکارها: شرط هفتم

اّول صورت و بعـد دسـت راسـت و بعـد  انسان در وضو واجب است .٣٠٩ مسأله

 ،واجـب اطیـو بنابر احت دیو بعد از آن سر و بعد پاها را مسح نما دیدست چپ را بشو 

 یمستحب آن است کـه اّول پـا اطیو احت راست مسح نکند یچپ را زودتر از پا یپا

 زیبه طور همزمان جـا پا وسح هر دهرچند م ،چپ را مسح کند یراست و بعد از آن پا

 ترتیبنابر ا. است
ً
از که مواالت  یدر صورت ،ت نکردهین اعضاء را رعایب بین اگر سهوا

را دوبـاره  مربـوطهای  قسـمت ،ب حاصـل شـودیکه ترت یبه صورت دیبا باشد ن نرفتهیب

 یکـه در وضـوها یرد و کسیوضو را از سر بگ ،اگر مواالت به هم خورده و وضو دهد

تبه  شیبلق
ّ
ا ی شسته  یدست چپ را قبل از دست راست در وضو م ،ندانستن مسأله عل

 ،داده  یا مسـح پـا را قبـل از مسـح سـر انجـام مـیـ شسته  یها را قبل از صورت م دست

  . ش باطل استیوضو 

  دینما تیمواالت را رعا: شرط هشتم

وضو را پشت سـر هـم  یکارهاح باشد الزم است یآنکه وضو صح یبرا .٣١٠ مسأله

فاصله شود  یوضو به قدر یکارها نیاگر ب نیبنابرا. نامند  یآن را مواالت م وام دهد انج
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آمد عـذر  شیدر صورت پ یول؛ باطل است ،وضو ،که در نظر عرف پشت سر هم نباشند

بلکـه ؛ سـتیمعتبـر ن یمواالت عرف ،آب شدنتمام  ای یمانند فراموش ،شخص یبرا یعرف

از  شیکـه پـ ییچنانچه رطوبت تمام جاهـا ،مسح کند ای دیرا بشو  ییجا خواهد  یم یوقت

 ییوضو باطل است و اگر فقـط رطوبـت جـا ،شده باشد کخش ،مسح کرده ایآن شسته 

 ک
ّ
  - شـده باشـد کخشـ ،ندکمسح  ای دیبشو  خواهد یه مکاست  یه جلوتر از محل

ً
مـثال

شـده باشـد و  کرطوبت دست راسـت خشـ دیدست چپ را بشو  خواهد  یه مک یوقعم

  . است حیصح شیوضو  - تر باشدصورت 

تبه  یوضو را پشت سر هم به جا آورد ول یارهاکاگر  .٣١١ مسأله
ّ
 ایهوا  یگرما عل

او  یوضـو  ،شود کخش یبلق یرطوبت جاها ،نهایوزش باد و مانند ا ایبدن  ادیحرارت ز 

  . است حیصح

پس اگـر بعـد از شسـتن صـورت و  ،ال نداردکوضو اش نیراه رفتن در ب .٣١٢ مسأله

اسـت مگـر  حیاو صـح یوضـو  ،نـدکرود و بعد سر و پا را مسـح ها چند قدم راه ب دست

  هک برود راه قدر  ه بدون عذر آنکآن
ً
وضـو را پشـت سـر هـم انجـام  یارهاک ندینگو  عرفا

  . دهد  یم

  خوِد فرد انجام دهد ،وضو را در صورت امکان یکارها: شرط نهم

 و هـا  شسـتن صـورت و دسـت ح باشد الزم اسـتیه وضو صحکآن یبرا .٣١٣ مسأله

در  ایـاو را وضو دهد  یگرید  ،عذر بدون اگر و دهد انجام انسان خودِ  را پاها و سر مسح

  . وضو باطل است ،دینما کمک او به پاها و سر مسح و ها  رساندن آب به صورت و دست

  ردیـبگ کمـک یگریاز د  دینبا وضو یکارهادر  ،تواند می انسان تا .٣١٤ مسأله
ً
  مـثال

 یت دهـد بـراکـآن را حر  توانـد  یمـسته و نکدارد و دست راست او ش یعذر یسکاگر 

 ایـآب  ریشـ ریـز  ضـوو نّیـت  صورت را به ای ردیگب کشستن صورت از دست چپ کم

 ب یتیفیداخل حوض به ک
ً
دست  ،و بعد از وضو دادِن دست راست دیشو ب ،شد انیکه قبال

سپس مسـح  ،دیشو بداخل حوض  ایآب  ریش ریز  ،بیوضو با مراعات ترتنّیت  چپ را به

  . کشد  یرا با دست چپ مسر و پاها 



 ١١٥/   وضو 

و  ردیبگ ککم یگریاز د  دیبا ،ردیوضو بگ ییبه تنها تواند  یکه نم یکس .٣١٥ مسأله

وضو کند نّیت  خوِد او دیبا یبا مشارکت هر دو باشد ول دنیمسح کش ،در صورت امکان

از شـخص  دیـبا ، و اگر مشارکت خوِد شخص ممکن نباشـد دیو با دست خود مسح نما

 واجب آن اسـت کـه هـر دو اطیاحت ،صورت نیضو بدهد و در ابخواهد که او را و  گرید 

 و بـه م ردیدست او را بگ بشینا دیو اگر ممکن باشد با ندیوضو نمانّیت 
ّ

 یمسـح و حـل

و  ردیبگ یو تر از دست او رطوبت بینا دیبا ،کار هم ممکن نباشد نیبکشد و چنانچه ا

و  انـدکه بتو  یخواهد در صورتمزد ب بیاو را مسح کند و اگر نا یسر و پا ،با آن رطوبت

  . پردازدب دیبا ،به حالش ضرر نداشته باشد یاز نظر مال

د در آن از یـانجـام دهـد نبا تواند می وضو راکه فرد یهر کدام از کارها .٣١٦ مسأله

  . ردیکمک بگ یگرید 

مات وضو مثـل آب آوردن یگرفتن برا ککم .٣١٧ مسأله
ّ

گـرم کـردن  ،انجام مقد

مکروه  ،کال ندارد هرچند مورد آخراش ،رندهیآب در کف دست وضو گ ختنیآب و ر 

  . است

  نداشته باشد یضرراو  یاستعمال آب برا: شرط دهم

طول  شیمار یب نکهیا ای شود  یم ماریب ردیاگر وضو بگ ترسد  یکه م یکس .٣١٨ مسأله

وضـو  دینبا ،شود  یمعالجه م یبه سخت شیمار یب ای شده   یماریب دیموجب تشد ایکشد  یم

 با آب گرم  ردیضرر را بگ یجلو  تواند  یم یا وهیش ر بهاگ یکند ول ّممیت دیو با ردیبگ
ً
مثال

  . را بکند ارک نیا دیبا ردیوضو بگ

کـه وضـو بـا آن  یکمـ مقـدارِ  به ها  اگر رساندن آب به صورت و دست .٣١٩ مسأله

  . ردیبا همان مقدار وضو بگ دیبا ،از آن ضرر دارد شتریضرر ندارد و ب ،است حیصح

ف با اعتقاد به ا .٣٢٠ مسأله
ّ
وضـو  ،وضو گـرفتن ضـرر نـدارد یبراآب  نکهیاگر مکل

او باطل است و چنانچـه  یاو ضرر داشته وضو  یرد و بعد از وضو بفهمد که آب برایبگ

و بعـد متوّجـه شـود کـه آب ضـرر  ردیوضو بگ ،او ضرر دارد یآب برا نکهیبا اعتقاد به ا

  . است به شرط آنکه قصد قربت از او حاصل شده باشد حیاو صح یوضو  ،نداشته
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  آب نباشد دنیاز رس یوضو مانع یدر اعضا: زدهمایشرط 

آب  دنیکه مانع از رسـ یدر صورت ،دهیوضو چسب یبه اعضا یزیچ اگر .٣٢١ مسأله

مـانع  کـه یدر صـورتآن را برطرف کند و  دیبا ،یچسب و رنگ روغن ،کاست مانند ال 

 یریآب جلـوگ دنیدارد کـه از رسـ کاشـکال نـدارد و اگـر شـ ،مانند رنگ حنا ستین

  . آن برساند ریآب را به ز  ایکند  رطرفآن را ب دیبا ،نه ای کند  یم

 فرد چرکیاگر ز  .٣٢٢ مسأله
ِ

بـه بـدن اسـت دن آب یباشد کـه مـانع از رسـ یر ناخن

ر آن ید چرک ز یبا د باشداگر ناخن بلن یوضو اشکال ندارد ول چنانچه ناخن کوتاه باشد

د اّما ینما شود برطرف می مقدار از ناخن را که بلندتر ازمعمول است و جزء ظاهر شمرده

وضـو آن چـرک را برطـرف  ید برایو چرک در ظاهر انگشت باشد با در یاگر ناخن رابگ

  . کند

 بر ییها  تاول .٣٢٣ مسأله
ً
شستن و مسـح  ،بر پوست ظاهر شده یاثر سوختگ  که مثال

و اگـر  باشد نمی آن الزم ریرساندن آب به ز  ،است و چنانچه سوراخ شود یآن کاف یرو

نده شده یقسمت
َ
و الزم  بـوده ین همان مقدار از پوست که ظاهر شده کـافشست ،از آن ک

که کنده شده و هنوز مّتصل  یبرساند و پوست هکه کنده نشد یقسمت ریآب را به ز  ستین

مگـر  دیآن پوسـت را بشـو  دیـبا ،چسبد  یو گاه نم چسبد یبه عضو است و گاه به بدن م

 تابع بدن  یمقدار
ً
ز الزم اسـت یـن و ستیزم نکه شستن آن ال  دیآ نمی به حسابکه عرفا

ن یـاسـت ا ذکر انیشا ،برساند - دیآ می به حسابچنانچه از ظاهر  - آن هم ریآب را به ز 

ضرر نداشته باشد و اگـر آب ضـرر دارد  آن قسمت یاست که آب برا یحکم در صورت

  . ره خواهد آمدیجب یاحکام مربوط به آن در وضو 

 ،نـه ایـ دهیچسـب یزیـاو چ یوضـو  یکند که به اعضـا کاگر انسان ش .٣٢٤ مسأله

 یرنـگ کـار ایـ یچنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد مثل آنکه بعد از گـچ کـار

دسـت  یبـه قـدر ایـ ،کنـد یسبرر  دیبا ،نه ای دهیرنگ به دست او چسب ایکند گچ  کش

 دهیآن رسـ ریـآب بـه ز  ایـبوده برطـرف شـده  یکند که اگر مانع دایپ نانیبمالد که اطم

  . است
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 ،کآن چر  یباشد ول کچر  ،ا مسح کندید یبشو  دیبافرد که را  ییاگر جا .٣٢٥ مسأله

و  یاست اگر بعد از گچ کـار نیاشکال ندارد و همچن ،آب به بدن نباشد دنیمانع از رس

 ؛بر دسـت بمانـد ،دینما  یآب به پوست نم دنیاز رس یریکه جلوگ یدیسف زیمانند آن چ

  . آنها را برطرف کند دیبا ،هن ایرسد  می دنکند که با بودن آنها آب به ب کاگر ش یول

 دنیاز رسـ یوضو مانع یاز اعضا یاز وضو بداند که در بعض شیاگر پ .٣٢٦ مسأله

 ،نـه ایـکند که در موقـع وضـو آب را بـه آنجـا رسـانده  کآب هست و بعد از وضو ش

  . است حیاو صح یوضو 

خـود  یبه خود ،باشد که گاه آب یوضو مانع یاز اعضا یاگر در بعض .٣٢٧ مسأله

 کشـ ،النگو و انسان بعـد از وضـو ،دستبند ،مثل انگشتر رسد  ینم و گاه رسد  یآن م ریز 

چنانچـه  ن صـورتیـادر  یاسـت ولـ حیصـح شیوضو  ،نه ای دهیآن رس ریکند که آب ز 

مستحب آن است کـه  اطیاحت ،است نبودهآن  ریآب به ز  ندیرس توّجهبداند موقع وضو م

  . ردیدوباره وضو بگ

 دیدر اعضاء وضو مشاهده نما یو بعد از وضو مانع ردیاگر فرد وضو بگ .٣٢٨ مسأله

او باطل  یوضو  ،مانع مربوط به قبل از وضو است نیو بداند که ا ...و کال  ،مثل چسب

ن وضو نمـاز یکرده باشد و اگر با ا یبررسرا  شیوضو  یقبل از وضو اعضا هرچنداست 

  . دیو اگر وقت گذشته قضا نما بخوانددوباره د آن را در وقت یخوانده با

وضو  یآب است در اعضا دنیکه مانع از رس یزیوضو چاگر بعد از  .٣٢٩ مسأله

اگـر بدانـد  یاست ول حیاو صح یوضو  ،شده دایبعد پ ایو نداند موقع وضو بوده  ندیبب

مسـتحب آن اسـت کـه دوبـاره وضـو  اطیـاحت ،آن مانع نبوده توّجهکه در وقت وضو م

  . ردیبگ

 یآب است در اعضا دنیکه مانع رس یزیکند چ کاگر بعد از وضو ش .٣٣٠ مسأله

 نیـکـردن مـانع در ا دایـپ یو جستجو برا یبررساست و و حیوضو صح ،نه ایوضو بوده 

  . ستیحال الزم ن
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  وضو گریداحکام 

از بـه یـن کـه یینماز و کارها یبرا ،نه ایدارد وضو گرفته  ککه ش یکس .٣٣١ مسأله

  . ردیوضو بگ دیباوضو دارد 

 اط واجـبیـبنـابر احت ،نـه ایکند که وضو گرفته  کنماز ش نیاگر در ب .٣٣٢ مسأله

اط یـتد وضـو گرفتـه و نمـاز را دوبـاره بخوانـد و احیـتواند به آن نماز اکتفا کند و با مین

 ذکـر شـدکه  یسپس به دستور کندآن را تمام ند بلکه را رها نک مستحب است که نماز

  . دیمارفتار ن

وضو نمـاز  ا بدونینماز وضو داشته  یبرا کند که کاگر بعد از نماز ش .٣٣٣ مسأله

  . ردیبعد وضو بگ ینمازها یبرا دیبا یاست ول حینمازش صح ،خوانده

  ،باطل کننده وضو هم انجـام دادهوضو گرفته و  داند  یکه م یکس .٣٣٤ مسأله
ً
مـثال

د یـکـه وضـو الزم دارد با ییکارهـا یبـرا ،انجام شدهزودتر اگر نداند کدام  ،کرده ادرار

 یقین ین نماز چنیرد و اگر در بیوضو بگ
ّ
د پـس از وضـو یـبا ،دیـش آیش پـیبرا ین و شک

و اّمـا اگـر د یتواند به آن نماز اکتفاء نما ینماط واجب یبنابر احت از را دوباره بخواند ونم

 یقین یبعد از نماز چن
ّ
 یح اسـت و بـرایکـه خوانـده صـح ینماز ،حاصل شود ین و شک

  . ردید وضو بگیکه وضو الزم دارد با یبعد ینمازها و کارها

بنـا  ،نـه ایـداده انجـام  کنـد  یکه وضو را باطـل مـ یکند عمل کاگر ش .٣٣٥ مسأله

 دراراگـر بعـد ا یاسـت ولـ یاو باق یکه آن مبطل را انجام نداده و هنوز وضو  گذارد  یم

 ادرار کـه ندانـد دیآ رونیاز او ب یاستبراء نکرده و وضو گرفته باشد و بعد از وضو رطوبت

) ٨٤( آن در فصل اسـتبراء مسـأله حیکه توض باشد می طلاو با یوضو  ،گرید  زیچ ایاست 

  . گذشت

کند که قبل  کش یاو باطل شده ول یاگر بعد از نماز بفهمد که وضو  .٣٣٦ مسأله

  . است حیکه خوانده صح ینماز ،بعد از نماز ایاز نماز باطل شده 

سـته  یکند که بعض نیقیآن  نیدر ب ایاگر بعد از وضو  .٣٣٧ مسأله
ُ

 ایـاز جاها را نش

رطوبـت شده و مواالت به هـم خـورده و  جادیا یادیچنانچه فاصله ز  ،مسح نکرده است
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ت خش شیکه پ ییجاها
ّ

و  ردیدوباره وضو بگ دیبا ،شده کاز آن است به جهت طول مد

را کـه  ییجاهـا دیـبا ،شـده کهوا و مانند آن خشـ یبه جهت گرم اینشده  کاگر خش

  . مسح کند ای دیفراموش کرده و آنچه بعد از آن است را بشو 

 کش ضواز اعضاء و  یقسمت مسح کردن ایدر شستن  ،وضو نیباگر در  .٣٣٨ مسأله

 ایخود اعتنا کند و پس از شستن  کبه ش دیکه مواالت به هم نخورده با یکند در صورت

ادامه دهد و اگر بعد از وضو در شسـتن  از همان جا وضو را ،کمسح کردن عضو مشکو 

 از وضـو خـارج یکنـد در صـورت کش از اعضاء وضو یقسمت مسح کردن ای
ً
 کـه عرفـا

مشـغول  ایاز وضوخانه خارج شده  نکهیکند مثل اخود اعتنا ن کشده است به ش) فارغ(

  . باشدشده  یگریبه کار د 

ا یـا شسـتن صـورت یدن مسح سر یوضو مثل کش یکه در کارها یکس .٣٣٩ مسأله

 یا وجـود مـانع بـر اعضـاینبودن آن  یبودن آب و غصب کوضو مثل پا طیدستها و شرا

 یو کث کند یم کش ادیز وضو 
ّ

ن یهمچنـ. خـود اعتنـا نکنـد کبـه شـ دیبا ،است کرالش

ن یـو ا ١عـرف اسـت ،کر الشیص کثیدر تشخ الکاست اگر مبتال به وسواس باشد و م

  . است یز جاریّمم نیحکم در غسل و ت

  کند می که وضو را باطل یموارد

 : کند  یوضو را باطل م ،زیهشت چ .٣٤٠ مسأله

و قبل از استبراء  ادرار کردنکه از انسان بعد از  یشکوکرطوبت م نیو همچن ادرار: اول

  . است ادرارو در حکم  شود یخارج م نمودن

  . خارج شود مدفوعباد معده و روده که از مخرج : سوم. مدفوع: دوم

و گـوش  نـدیاگر چشم نب یو گوش نشنود ول ندیچشم نب آن سببکه به  یخواب: چهارم

  . شود  یوضو باطل نم ،بشنود

  . یهوشیو ب یمست ،یوانگیمانند د  برد  یم نیکه عقل را از ب ییزهایچ: پنجم

                                                           
  . مراجعه نمایید ١٤٤٩یشتر به مسأله توضیح ب برای . ١
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باشـد و  رهیـکث ایـاستحاضه متوّسـطه  ایباشد  لهیاستحاضه زنان خواه استحاضه قل: ششم

  . شود یم انیدر فصل احکام استحاضه ب آن لیتفص

  . ضیح: هشتم .جنابت: هفتم

  مستحّبات وضو

را به عنوان مسـتحّبات وضـو ذکـر  یامور همیعل یفقهاء رضوان الله تعال .٣٤١ مسأله

ثـواب باشـد و از آن  یادیـو ز عمـل  آنها موجب کمـال تیااست رع دیام که اند  نموده

 : جمله است

شسـتن دو دسـت قبـل از . ٣. مسـواک کـردن. ٢. گفتن بسم الله در وقت شروع. ١

گرداندن  یعنی ،سه مرتبه مضمضه قبل از شروع در وضو. ٤. آب بردارد ،وضو یآنکه برا

و سـپس  ینـیب آب را داخل یعنی ،سه مرتبه استنشاق. ٥. کردن آن یآب در دهان و خال

  : ریز  بیوضو به ترت ینقل شده برا یخواندن دعاها. ٦. خارج کردن

ـذِبْسِم اللـِه َوِباللـِه َو « :دیبگو  افتد  یکه نگاهش به آب م یموقع
َّ
للـِه ال

ُ
َحْمد

ْ
  یال

َ
َجَعـل

 َو 
ً
ُهْورا

َ
ْم الماَء ط

َ
هُ یل

ْ
 ِج نَ  ْجَعل

ً
   .»سا

ُهـمَّ ا ،ِباللـهِ ِبْسـِم اللـِه َو « :دیـبگو  ،دیشـو   یاز وضو دست خود را م قبلکه  یو موقع
ّ
لل

ن
ْ
 اْجَعل

ٖ
ّواب ی نَو  َن یِمَن التَّ

ْ
 اْجَعل

ٖ
ر  ی هِّ

َ
   .»َن یِمَن الُمَتط

نـ« :دیو در وقت مضمضه کردن بگو 
ِّ
ق

َ
ُهـمَّ ل

َّ
 الل

ٖ
تـ ١ی  ُحجَّ

ٖ
 َو  ْوَم یـ ی

َ
قـاك

ْ
ل
َ
ِلـْق ِلسـانا

ْ
ط

َ
 ا

ٖ
 ی

 
َ

ِرك
ْ
   .»ِبِذک

 « :دیدن بگو کر  ینیآب در ب یعنی ،و در وقت استنشاق
َ
ْم َعل ُهمَّ الُتَحرِّ

َّ
ةِ  َح یٖ ر  یَّ الل  ،الَجنَّ

نَو 
ْ
 اْجَعل

ٖ
ْن  ی مُّ یِممَّ

ُ
   .»َبهایٖ طَوَرْوَحها َو  َحهایر  ش

ُهمَّ بَ « :دیو موقع شستن صورت بگو 
َّ
 یِّ الل

ْ
 َوْجهـ ض

ٖ
ُوُجـْوُه َو  هِ یـَتْسـَودُّ ف ْوَم یـ ی

ْ
ْد ال  الُتَسـوِّ

 َوْجه
ٖ

 یَتبْ  ْوَم ی ی
ُّ

ُوُجْوهُ  هِ یف ض
ْ
   .»ال

ْعِطن« :دیو موقع شستن دست راست بگو 
َ
ُهمَّ أ

َّ
 الل

ٖ
 ابِکتٰ  ی

ٖ
 نیٖ میَ بِ  ی

ٖ
 ِفـَو  ی

َ
ـد

ْ
ل

ُ
خ

ْ
ِجنـاِن  یال

ْ
ال

                                                           
نی«یا آنکه بجای . ١

ِّ
ق

َ
ّنی«: بگوید »ل

ِّ
ق

َ
 »ل
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 اِسْبنو ٰح  ٖی ساریَ بِ 
ٖ

  ی
ً
 یٖ سیَ ِحسابا

ً
   .»را

ُهمَّ الُتْعِطن« :دیو موقع شستن دست چپ بگو 
َّ
 الل

ٖ
 ابِکتٰ  ی

ٖ
 الِبِشمٰ  ی

ٖ
ْهرَو  ی

َ
 ٖی ال ِمْن َوراِء ظ

ها مَ َو 
ْ
 ِإلال َتْجَعل

ً
ولة

ُ
ل
ْ
 ُعُنق ٰی غ

ٖ
عٰ َو  ی

َّ
ط

َ
 ِمْن ُمق

َ
 ِبك

ُ
   .»راِن یٖ اِت النّ أُعوذ

ن« :دیبگو  کند  یکه سر را مسح م یو موقع
ِّ

ش
َ

ُهمَّ غ
َّ
 الل

ٖ
  ی

ٰ
 َوَبَرک

َ
 َو ِبَرْحَمِتك

َ
 اِتك

َ
ِوك

ْ
   .»َعف

ْتن« :دیو در وقت مسح پا بگو  بِّ
َ
ُهمَّ ث

َّ
 الل

ٖ
  ی

َ
ـراِط  یَعل  ف ْوَم یـالصِّ

ُّ
  هِ ٖیـَتـِزل

ٰ
ـد

ْ
ق
َ
 اُم َو األ

ْ
اْجَعـل
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  ) ات وضویغا( شود یوضو گرفته مها  آن بسببه  که یموارد

است  صّحت عملگاه شرط  ،آن) اهداف( اِت یوضو گرفتن به لحاظ غا .٣٤٢ مسأله

واجـب  چه - مثل نماز خواندن؛ ستیح نیصح ،اگر آن عمل بدون وضو انجام شود یعنی

اگر آن عمل  یعنیو حرام نبودن آن است  جواز عملو گاه شرط  - و چه مستحب باشد

اسـت  عمـلکمـال گاه شـرط  ّس خط قرآن ورام است مثل مح ،ردیبدون وضو انجام گ

قرائت  ،تالوت قرآن ،یطواف مستحب ،تیّ شتر مثل نماز میا ثواب بیثواب  کدر  یبرا یعنی

طـرف کننـده کراهـت بر  هـم یگاه و ل و اذان نمازو طلب حاجت از خداوند متعا دعا

  . شود  یکراهت آن رفع م ،دن در حال جنابت که با وضویاست مانند خواب عمل

 : وضو گرفتن واجب است ،شش مورد یبرا .٣٤٣ مسأله

 ینمـاز مسـتحب و تیـاز نمـاز م ریـغ - چه اداء و چه قضاء - واجب ینمازها یبرا: اّول

  . وضو انجام شود د بایح خوانده شود بایآن که صح یبرا

باطل کننده وضو انجام  ،آنها و نماز نیچنانچه ب ،سجده و تشّهد فراموش شده یبرا: دوم

 داده 
ً
 ،ن حکـمیـو در ا سـتیوضو الزم ن ،سجده سهو یبرا یه باشد ولکرد ادرار مثال

  . باشد یمن موارد سجود سهو نیب یفرق

  . شدعمره با ایطواف واجب خانه کعبه که جزء حج  یبرا: سوم

قسم به خداونـد متعـال خـورده باشـد کـه وضـو  ایکرده  یعهد شرع ایاگر نذر : چهارم

  . با وضو باشد شهیهم ای ردیبگ

 به قصد تبرّ  اتیکرده باشد که آ اگر نذر: پنجم
ً
  . ببوسد کقرآن را مثال
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آوردن آن از مستراح و مانند  رونیب یبرا ای ،که نجس شده یقرآن دنیآب کش یبرا: ششم

 قـرآن برسـاند  گرید  یجا ایکه مجبور باشد دست  یدر صورت ،آن
ّ

بدن خود را به خط

ل شدن به مقدار وضو ب یول
ّ

اط یاحتبنابر  ،به قرآن باشد کو هت یاحترام  یچنانچه معط

و ) از داردیـنسـبت بـه وضـو ن یزمان کمتر ،ّممیت که یصورت در( ّمم نمودهیت ،واجب

ـل  ،اگر نجس شده ایآورد  رونیقرآن را از مستراح و مانند آن ب
ّ

آب بکشـد و اگـر معط

قـرآن  ،ّممید بدون وضو و تیبا ،به قرآن باشد کو هت یاحترام ین مقدار هم بیشدن به ا

  . کشدآب ب ،اگر نجس شده ایآورد  رونیرا از مستراح و مانند آن ب

بـا  ایـبـه آن  کیـنزد  - چه قبـل از وقـت نمـاز ،ردیهر وقت فرد وضو بگ .٣٤٤ مسأله

آن وضـو  که به سبب یاز موارد یکیاگر به قصد  ،وقتدن یفرا رسبعد از و چه  - فاصله

کـه بـه  یگـرید زه یـا هر انگیا با طهارت بودن یلمس خط قرآن  ،مثل نماز شود می گرفته

نمـاز ظهـر وضـو  یاول صـبح بـرا یاگـر کسـ نیبنابر ا؛ است حیصح ،باشدقصد قربت 

کـه  یرد در صـورتیـعصر وضـو بگ نماز ظهر و ین اگر برایهمچن. ندارد لاشکا ،ردیبگ

  . نماز مغرب و عشاء را با آن بخواند تواند یم ،ش باطل نشودیوضو 

ص کند وضو  ،تیّ ست هنگام نیالزم ن .٣٤٥ مسأله
ّ

واجب است  ،ردیگ یکه م ییمشخ

 ؛ ا مستحبی
ً
 کند و بعـد معلـوم شـود واجـب نبـوده واجب یوضو نّیت  بلکه اگر اشتباها

 کس حیصح شیوضو 
ً
واجب  یوضو نّیت  اگر ،دهیفرا رسرد وقت دا نیقیکه  یاست مثال

  . است حیاو صح یوضو  ،نشده نمازکند و بعد از وضو بفهمد وقت 

 یکسـرد و یـکه با طهارت باشد وضـو بگ نیا یمستحب است انسان برا .٣٤٦ مسأله

 برا ،ردیهر نماز دوباره وضو بگ یبرامستحب است که وضو دارد 
ً
نماز صـبح  یخصوصا

 انسـان اسـت مسـتحب: انـد  فرمـوده همیعل یلله تعالاز فقهاء رضوان ا یو مغرب و بعض

همـراه  یو بـرا اهل قبور و رفتن به مسـجد و حـرم امامـان اراتیو ز  تینماز م یبرا

وضـو  ،دنیـخواب یقـرآن و بـرا هیو خواندن و نوشـتن آن و مـّس حاشـ میداشتن قرآن کر 

اگر بـه احتمـال البّته ؛ ستیموارد ثابت ن نیاز ا یمستحب بودن وضو در بعض یول ردیبگ

کـه  یهرکـار تواند با آن وضو یم است و حیصح شیوضو  ،ردیمستحب بودنش وضو بگ

 م ،به جا آورد شود رابا وضو انجام  دیبا
ً
 یکس نیبنابرا. وضو نماز بخواند آنبا  تواند  یمثال
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 قرآن وضو گرفتـه و وضـو  ایخواندن قرآن  یکه برا
ّ

 یتـا هنگـام نمـاز بـاق شیلمس خط

  . د با همان وضو نماز بخواندتوان می است

  احکام دائم الحدث

 یکـه بـه و زدیـر   یاو قطـره قطـره مـ ادراردارد کـه  یاگر انسـان مرضـ .٣٤٧ مسأله

وس گفته م
ُ
 یکنـد کـه بـه و یخـوددار مـدفوعآمـدن  رونیـاز ب توانـد  ینم ای شود  یَمسل

ون گفته م
ُ

د یـبا ،دکن یریجلوگ ،از خارج شدن باد تواند  یدارد که نم یا مرضی شود  یَمبط

 ن که از اول وقتین فرد نسبت به ایاد و به طور اجمال یبه احکام دائم الحدث عمل نما

) فـه اوسـتیّمم هر کدام وظیا تیغسل  ایوضو ( تا آخر وقت به مقدار انجام طهارت نماز

 : چهار حالت دارد ،ا نهیکند  می دایت پهلوخواندن نماز م

نـان بـه یا اطمیـن یقـی .ب کـل نمـاز دارد یبرا ندا کردیپ نان به مهلتیا اطمین یقی .الف

 یا قسـمتیهمه  یبرا دا کردنیپ احتمال مهلت .جاز نماز دارد  یقسمت یبرا دا کردنیپ مهلت

  . کند یدا نمیاز نماز مهلت پ یقسمت یبرا ینان دارد حتّ یا اطمین یقی .ا دیدهد و  می از نماز

   شود می ذکر بعدحکم هر کدام از موارد در مسائل 

دارد که از اّول وقت نمـاز تـا آخـر  نانیاطم ای نیقیچنانچه  دائم الحدث .٣٤٨ مسأله

و خواندن تمام ) فه اوستیمم هر کدام وظیا تیا غسل یوضو ( طهارت انجامآن به مقدار 

 ایوقت باشد  اّول ،چه آن مهلت ،بخوانددر آن مهلت نماز را  دیبا ،کند  یم داینماز مهلت پ

 یدر وقت دیبا ،واجب نماز است یمهلت او به مقدار کارهاآخر وقت و اگر  ایوسط وقت 

مسـتحب ماننـد اذان و  یواجب نماز را به جا آورد و کارها یکه مهلت دارد فقط کارها

  . دینما کاقامه و قنوت را تر 

انجـام دارد که از اّول وقت نماز تا آخر آن به مقدار  نانیاطم ای نیقیاگر  .٣٤٩ مسأله

از نمـاز مهلـت  یو خواندن قسمت) اوست فهیکدام وظهر  ّممیت ایا غسل یوضو ( طهارت

 وا بـاد از ایـ ا مـدفوعیادرار  ،چند دفعه ایدفعه  کینماز  نیو پس از آن در ب کند  یم دایپ

ّمم را بجـا یا تـیا غسل یوضو که دارد  یالزم آن است که در مهلت اطیاحت ،شود  یخارج م

 ا مـدفوعیادرار ه سبب ب ستینماز الزم ن ا بعد ازینماز  انیدر م یو نماز بخواند ول آورده
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 یوضـو بـرا کی یحتّ  بلکه؛ ّمم را انجام دهدیا تیا غسل یدوباره وضو  ،ا باد خارج شدهی

باطـل مگـر آنکـه ؛ باشـد خـواه واجـب یستحبّ نماز م ،خواه ،است ینمازش کاف نیچند

باطـل ا همـان یـ آن که بخوابـداست از او سر زند مثل به آن مبتال  ر از آنچهیغای  هکنند

سـت از او سـر زنـد ین یضـیبـه آن مر  ربوطکه م یکه به آن مبتال است در حالای  هکنند

وضو د ین دو صورت بایاز او خارج شود که در ا یعیبه طور طب ا مدفوعیادرار نکه یمثل ا

  . ّمم را دوباره انجام دهدیا تیا غسل ی

تـا آخـر آن بـه  از اّول وقـت نمـاز دهد  یچنانچه احتمال م ،دائم الحدث .٣٥٠ مسأله

و خواندن تمام نمـاز ) اوست فهیهر کدام وظ ّممیت ایا غسل یوضو ( انجام طهارتمقدار 

هرچنـد  دیـمسـتحب آن اسـت کـه صـبر نما اطیاحت ،کند  یم دایاز آن مهلت پ یا قسمتی

که حدث از او  دیآ شیپ یاّما اگر بعد از نماز مهلت. نماز را بخواند وقت ّولدر ا تواند یم

 ،از نمـاز اسـت یا قسمتیطهارت و خواندن تمام  انجام و آن مهلت به اندازه زند  یسر نم

کـه  ین حکم در مـورد کسـیهم و دوباره بخواندنماز را الزم است  ،اط واجبیبنابر احت

  . است یکند نماز را در اول وقت خوانده جار نمی دایبه اعتقاد آن که مهلت پ

 شـود  یاز او خارج م یدر پ یپ یا  هبه گون ا بادی ا مدفوعیادرار که  یکس .٣٥١ مسأله

از  یو قسـمت) اوسـت فـهیهر کـدام وظ ّممیت ایا غسل یوضو ( انجام طهارتکه به مقدار 

و  را انجـام دهـد) فه اوسـتیهرکدام وظ( ّممیا تیا غسل یوضو  ،کند  ینم داینماز مهلت پ

ا بعـد از نمـاز ینماز  نایا میقبل از نماز  ا باد خارج شدهی ا مدفوعیادرار نماز بخواند و به 

وضـو  کی یحتّ  بلکه؛ ّمم را دوباره انجام دهدیا تیغسل  ،وضو ستیاعتناء نکند و الزم ن

 اطیـواجـب و احت ،باشـد خـواه ینمـاز مسـتحبّ  ،خـواه ،اسـت ینمازش کاف نیچند یبرا

سجده و تشّهد قضا شـده  یبرا یول ردیوضو بگ کیهر نماز  یمستحب آن است که برا

 یخـود بـاق ّممیا تیا غسل یوضو ن فرد بر یو ا ستیالزم ن یگرید  یوضو  ،اطیو نماز احت

آن کـه از او سر بزند مثـل  ،به آن استمبتال  ر از آنچهیغای  هباطل کننداست مگر آنکه 

 یضـیبـه آن مر  مربـوط که یکه به آن مبتال است در حالای  هباطل کنندا همان ی بخوابد

در  هاز او خارج شود ک یعیبه طور طب ا بادی ا مدفوعیار ادر نکه یاز او سر زند مثل ا ،ستین

  . ّمم را انجام دهدیا تیا غسل یدوباره وضو د یبا ،ن دو صورتیا
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الزم  ،شـود  یاز او خـارج مـ یدر پـ یپـ ،ا بـادیـ ا مدفوعیادرار که  یکس .٣٥٢ مسأله

 نماز بخواند ستین
ً
  . ن کندیچنمستحب است که  اطیاحت هرچند ،بعد از وضو فورا

بعـد از وضـو  ،شـود  یاز او خـارج مـ یدر پ یپ ،ا مدفوعیادرار که  یکس .٣٥٣ مسأله

  . حال نماز باشد ریدر غ هرچند دینوشته قرآن را لمس نما است زیگرفتن جا

د درصـورت یـد بایـآ می رونیاز او ب یدر پ یپ ا بادی ا مدفوعیکه ادرار  یکس .٣٥٤ مسأله

کـه در آن ای  هسـیکمثل آن که با ( دینما یریگر جلوگید  یدن نجاست به جاهایامکان از رس

ا در مـورد یـکنـد و  یریگر جلـوگید  یدن ادرار به جاهایوجود دارد از رس یگریز د یا چیپنبه 

اط واجـب آن اسـت کـه اگـر یـو احت) کنـد یریت نجاست جلـوگیاز سرا یمدفوع به صورت

  . دیر نمایرا تطه فوق العاده ندارد قبل از هر نماز مخرج یسخت

 ،کنـد یخوددار ا بادی مدفوع ای ادرار آمدن رونیاز ب تواند  یکه نم یکس .٣٥٥ مسأله

  . دیمستحب آن است که خود را معالجه نما اطیمعالجه شود احت یاگر مرض او به آسان

را  یینمازهـا سـتیالزم ن ،بعد از آنکه مرض او خوب شـد ،دائم الحدث .٣٥٦ مسأله

وقـت نمـاز  نیاگـر در بـ یولـ دیـقضـا نما ،خوانـده اش  فـهیوظ طبـقکه در وقت مـرض 

  . بخواند هدوبار  ،را که درآن وقت خوانده ینماز ،الزم اطیبنابر احت ،ب شودخو  شیضیمر 

  رهیجب یوضو

 ،گـچ ،مثـل بانـد بندنـد  یرا مـ یشکسـتگ ایدمل  ایکه با آن زخم  یئیش .٣٥٧ مسأله

  . شود  یم دهینام رهیجب ،گذارند  یزخم و مانند آن م یکه رو یدوا و مرهم ،آتل ،پارچه

  رهیجب یوضو طیشرا

الزم است که در مسـائل بعـد بـه ذکـر آن پرداختـه  یطیشرا تیرعا رهیجب یدر وضو 

  : شود یم

  مرهم وجود داشته باشد ای یشکستگ ایدمل  ایزخم  ،وضو یدر اعضا: شرط اّول

 ایـزخـم  ،وضـو یکـه در اعضـا شـود مـی انجـام یوقتای  هر یجب یوضو  .٣٥٨ مسأله
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  . مرهم وجود داشته باشد ای یشکستگ ایدمل  ایجراحت 

 آبله و تاول در سطح پوسـت شـده ش زخم ویدایکه موجب پ یسوختگ .٣٥٩ مسأله

بـه  معالجه یکه برا یدوا و مرهم نیهمچن. مانند زخم و جراحت است رهیدر احکام جب

ت
ّ
 رهیـاحکـام جب ،دهند  یقرار م عضو یرو رگ به رگ شدن و مانند آن ایورم  ایدرد  عل

 . نداشته باشد یا شکستگیدمل  ایرا دارد هرچند آن عضو زخم 

پـس  داشته باشد محـل اشـکال اسـت را یحکم شکستگ یاز بند دررفتگنکه یا اّما 

مگر آنکـه ؛ ت گرددیاط رعایاحت یعمل شود که مقتضا ید طوریاط واجب بایبنابر احت

 در 
ّ

 نیمرهم و دوا قرار داده باشند که در ا ،و درمان یبه جهت بهبود یاز بند رفتگ محل

  . را دارد رهیحکم جب ،صورت

و دوا و مرهم وجـود  یشکستگ ایجراحت  ایزخم  ،ضوو  یاگر در اعضا .٣٦٠ مسأله

 ایـ یپوست یها یماریاز ب یمثل بعض ،آن ضرر دارد یآب برا یگریبه جهت د  یندارد ول

  . مم کندید تیبا وضو و مانند آن یورم اعضا

های  قسـمتر از یـغ یگریدر مکان د  یا شکستگیا دمل یاگر زخم  .٣٦١ مسأله

موضـع  یمال آب در مواضع وضو بـرااست که استع یطور اّماوضو باشد  مربوط به

ّمم ید تـیـن صـورت بایـدر ا ،وضو است ضرر دارد یده که خارج از اعضایصدمه د 

 اشـداز مواضـع وضـو ب یدر قسمت یا شکستگیا دمل ین طور اگر زخم ید و همینما

 ضرر دارد دهیصدمه د  قسمت یگر برایاست که شستن جزء د  یطور یول
ً
نه  -  اّتفاقا

 ایا
ً
بـا شسـتن  ینکه زخم در انگشت دست باشد ولیمثل ا -  ن طور باشدینکه معموال

 یّمم کـافین مورد فقط تیدر مثل ا ،ب برسدیساعد به زخِم انگشت آس یقسمت باال 

  . است

چسـب  ،ریـق ،مانند رنـگ باشد دهیچسب یزیچ ،وضو یهرگاه در اعضا .٣٦٢ مسأله

ـ فهیوظ ،فوق العاده دارد یسخت ای ستیکه برداشتن آن ممکن ن ...و
ّ
اسـت  ّممیف تـمکل

رد و هـم یـهـم وضـو بگ دیبا ،صورت نیباشد که در ا ّممیدر مواضع ت زیمگر آنکه آن چ

 ،رهیجب یاط واجب مانند وضو یبنابر احت ،مکاندر صورت ا وضو نگامو در ه دینما ّممیت

باطن انگشـتان باشـد و  ایاز کف دست  یاگر مانع تنها در قسمت ید ولیمسح نما بر مانع



 ١٢٧/   وضو 

بـدون مـانع بتوانـد  مانـدهیکه با قسمت باق یطورمانع نباشد  یشانیو پ ها در پشت دست

تکه به  ١وکتیآنژ  نینهمچ. است یکاف ّممیت ،مسح را انجام دهد
ّ
ضـرورت بـه بـدن  عل

 که در  یدر حال شود  یمّتصل م ماریب
ّ

حکم مـانع  ،ستین یا شکستگیا دمل یزخم  ،محل

  . را دارد

 ،  رهیـا بـاز کـردن جبیـضـرر داشـته  دهید بیموضع آس یآب برا: شرط دوم

  باشدفوق العاده سخت  ای یضرر

 بیآسـ قسـمت یکـه آب بـراشـود  یانجام م یره در مواردیجب یوضو  .٣٦٣ مسأله

 ودهمضّر ب ،ده گذاشته شدهیصدمه د  قسمتکه بر  یا  رهیا باز کردن جبی تهضرر داش دهید 

  یآب بـرا هرچنـد ،باشـد فوق العاده یسخت همراه با ای
ّ

ته باشـد مثـل ضـرر نداشـ ،محـل

رسـاندن آب بـه  یآن ضرر ندارد ولـ یشده و آب برا گرفتهآن گچ  یکه رو یشکستگ

ب یآسـ قسـمت یباز کردن گچ بـرا یست و از طرفیر آن بدون برداشتن گچ ممکن نیز 

 همـراه اسـت کـه  یادیـز  یا برداشتن آن با سـختی بودهده مضّر ید 
ً
قابـل تحّمـل  معمـوال

  . ستین

سـت ین نین ایب یفرق شود میای  هر یجب یو که سبب وض یضرر مورد در .٣٦٤ مسأله

ـتبه  ،ضرر نکهیا ایآن ضرر داشته باشد  یبرا ،ییآب به مقدار شستن وضو  که
ّ
ر یـتطه عل

ا یـا دمـل یـوضـو زخـم  یدر اعضـا کـه  یوقتـ اشـد مثـلده بیصدمه د  نجاست قسمت

ب یموضع آسـ یآن ضرر ندارد ول یبرا ییاست که آب به مقدار شستن وضو  یشکستگ

خـتن آب یاز به ر ین ،بر طرف کردن خون از آن یجس و آلوده به خون است و براده نید 

  . ده ضرر داردیموضع صدمه د  یاد برایختن آب ز یفراوان است و ر 

 هرچنـدشـود  یمـ یره جـاریحکم جب ،است یترس ضرر باق که یتا وقت .٣٦٥ مسأله

در  ،ده را بدهـد و اگـر تـرس ضـرر برطـرف شـودیـموضع صـدمه د  یفرد احتمال بهبود

  . وضو الزم است یره برایبرداشتن جب ،ت امکانصور 

                                                           
گردد تا وصل سرم یا تزریـق آمپـول بـه بـدن از   است که به بدن بیمار مّتصل می پالستیکی  ای  آنژیوکت، قطعه. ١

  . طریق آن صورت گیرد
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چنانچه  ،باشد یشکستگ ایدمل  ایوضو زخم  یاز اعضا یکیهرگاه در  .٣٦٦ مسأله

بسـته  ،آن یرو ایـضـرر نداشـته باشـد  ،آن یو آب برا بودهباز  ،دهید  بیآس قسمت یرو

 ،آن یو آب هـم بـرا ودهبـ ریامکـان پـذ فوق العاده یسختبدون  ،باز کردن آن  یباشد ول

ره را بـا فـرو یر جبیطور اگر بتواند ز  نیهم. ردیبه طور معمول وضو بگ دیبا ،باشد ضرر  یب

 یدهد و در صورت ین کار را انجام میهم ،دیبشو  یبه صوررت ارتماس ،ره در آبیبردن جب

چ ین در هـیـبنابر ا. دین بشو ییست عضو را از باال به پایالزم ن ،ن روش را انجام دهدیکه ا

  . شود نمی انجامای  هر یجب ین مسأله وضو یا یها ک از صورتی

کـم آب  ایگرم کردن آب  لهیبه وس یضرر دارد ول ،عضو یاگر آب برا .٣٦٧ مسأله

کار را انجام  نیا دیبا شود  یضرر برطرف م ،)که شستن بر آن صدق کند یطور( ختنیر 

  . ردیدهد و وضو بگ

ا یا آن که زخم یخواه عضو سالم باشد  ،عضو ضرر ندارد یاگر آب برا .٣٦٨ مسأله

عـدم امکـان  هرچنـد ،باشـدآن ممکـن ن ریـتطه اّما نجس بـوده و ،داشته باشد یشکستگ

تبه  ،ریتطه
ّ
 یسـخت یر آن ممکن است ولیتطه نکهیا ایآب باشد  یا کمیوقت  یتنگ عل

  . کند ّممیت دیبا ن مواردیدر تمام ا ،فوق العاده دارد

ره دار یـعضـو جب ،و هنگام مسح مسح شود رهیجب یرو: و چهارم شرط سوم

  ثابت باشد

و  ١ستین یکاف رهیجب یمسح کرد و شستن رو دیرا فقط با رهیجب یرو .٣٦٩ مسأله

اط واجـب اعضـاء یـاحتبنـابر  یحّتـ - دنیره دارد هنگـام مسـح کشـیکه جب یز عضو ین

  . د ثابت باشدیبا - )صورت و دست ها( یشستن

 الزم) هـا  صـورت و دسـت( یشسـتن یدر اعضا رهیجب یمسح کردن رو .٣٧٠ مسأله

مسـح  یاست و استفاده مکّرر از آب برا یکاف یزیانجام شود و با هر چبا دست  ستین

 زیـن رهیـدر غسـل جب حکـم نیا و ندارد یمانع ،رهیجب یوضو  تیّ ن به ها  صورت و دست

                                                           
ر احتیاط واجب جـایز نیسـت و بنـابراین مبنـا روی جبیره، بناب اکتفاء به شستن اطراف جبیره بدون مسح روی . ١

  . نیست جبیره باید مسح شود و شستن آن کافی  
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  . است یجار

مانـده  یبـاق یتربا  دیبا ،باشد) سر و پاها( یمسح یدر اعضا رهیاگر جب .٣٧١ مسأله

  . مسح استفاده نمود یبرا یگرید ز آب ا توان  یرا مسح نمود و نم رهیجب یرو ،در دست

  خشک باشد یمسح یدر اعضا رهیجب: مپنجشرط 

رطوبت  ایخشک باشد  دیبا) سر و پاها یرو( یمسح یدر اعضا رهیجب .٣٧٢ مسأله

  آن رطوبتباشد که آب مسح بر آن غلبه کند و  زیناچ یآن به قدر
ً
بـه  ن رفتـهیاز بـعرفا

خشک بودن  ،است) ها ورت و دستص( یشستن یکه در اعضا یا رهیجباّما . دیحساب آ

  .  ستیآن هنگام مسح بر آن الزم ن یرو

  باشد یر غصبیو غ پاک رهیجب: ششم و هفتمشرط 

عوض نمود  ای هآن را شست دیبا باشداگر نجس  و پاک باشد دیبا رهیجب .٣٧٣ مسأله

 که  یا  نجس بست به گونه رهیجب یرو کیا پالستیمانند پارچه  یپاک زیچ نکهیا ای
ً
کامال

 جزء آن حساب آ دهیره چسبیبه جب
ً
 یهـا  هیـو ال  بـوده پـاک ،رهیجب یرو و اگر دیو عرفا

  . اشکال ندارد ،باشد نجس ،رهیجب نیر یز 

 دیـمسـح نما یغصـب رهیـانسـان بـر جبباشـد و اگـر  یبد غصیره نبایجب .٣٧٤ مسأله

  . باطل است ،واجب اطیبنابر احت ،او یت کرده و وضو یمعص

 ،ح اسـتینمـاز در آن صـحباشد که  ییزهایست از چیره شرط نیدر جب .٣٧٥ مسأله

به  ،وان حرام گوشت باشدیح کپا یا از اجزایا طال یشم یره از جنس ابر ین اگر جبیبنابرا

 ،دیـنما  یضـرر وارد مـ رهیجب یکه به صحت وضو  یو از موارد زند  یاو ضرر نم یوضو 

  . شد انیب ،که حکم آن ،ستبودن آن ا یا غصبیره ینجاست ظاهر جب

  دار معمول باشدبه مق رهیجب: هشتمشرط 

و  شتر از مقـدار معمـول بـودهید به مقدار معمول باشد و اگر بیره بایجب .٣٧٦ مسأله

را بردارد و  یمقدار اضاف دیبا باشد ممکن ،فوق العاده یسختبدون  اضافهبرداشتن مقدار 
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 ،سـالم قسمت یبرا ایدارد  فوق العاده یسخت ای هبودممکن ن یاگر برداشتن مقدار اضاف

 دیـبا ،باشـد) هـا  و دسـت یشـانیپ( ّممیخارج از مواضع ت رهینانچه جبچ ،شته باشدضرر دا

 یا  رهیـجب یهم وضو  ،واجب اطیبنابر احت ،باشد ّممیت یدر اعضا رهیو اگر جب دینما ّممیت

 بیآسـ قسـمتخـوِد  یضرر برا ،یاگر برداشتن مقدار اضاف یول دینما ّممیو هم ت ردیبگ

  . باشد ّممیدر موضع ت رهیجب است هرچند یکاف رهیجب یوضو  ،دارد دهید 

 ،باشـدصـورت معمـول بـه  ،جراحـت قـرار دارد یکه رو یا  رهیاگر جب .٣٧٧ مسأله

ره در یـجب یرو یگـرید  ءیکـه گذاشـتن شـ همـان طـور ،سـتیسبک کـردن آن الزم ن

  . دیره به حساب آیجزء جب ،نکه بعد از گذاشتنیست مگر ایز نیجا ،ازیصورت عدم ن

  گردد تیرعا بیترت: نهمشرط 

اط واجب ین طور بنابر احتیو همدست  ،یمعمول یوضو  در که  ن همچنا .٣٧٨ مسأله

 کـه یا  رهیـجب یرو دیـهـم با یا  رهیـجب یدر وضو  ،شود  ین شسته مییاز باال به پاصورت 

که  ین کسیبنابر ا ،ب مسح نمودیت ترتیبا رعا نییرا از باال به پا باشد می ن اعضاءیا یرو

آن باز است ابتـدا قسـمت بـاال را کـه بـاز  نییدارد و قسمت باال و پا رهیمچ دست او جب

و سـپس  کند  یب مسح میدارد با مراعات ترت رهیمچ را که جب یو بعد رو دیشو   یاست م

  . دیشو   یم ،مچ را که باز است نییقسمت پا

 تیـآنهـا را بـا رعا نیب دیبا ،باشد رهیجب چند ها  دست ایاگر در صورت  .٣٧٩ مسأله

  . دیبشو  بیترت

  مختلفهای  در صورت ای هر یجب یت وضویفیک

 ،ط ذکر شده در فصـل قبـل را دارا باشـدیشرا ،یا شکستگیا دمل یکه زخم  یهنگام

  : شود می ر انجامیز  وهیمختلف به شهای  ره در صورتیجب یوضو 

 : است) ا دست هایصورت ( یدر اعضاء شستن یا شکستگیا دمل یم خز 

  . دینما ره را مسحیبج ید اطراف آن را شسته و رویبا: آن بسته است یرو .الف

  : آن باز است یرو .ب
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 ن رااطـراف آ: ا نـهیـهم داشـته باشـد  ین که شکستگیچه ا ،ا دمل باشدیاگر زخم  

اط مستحب آن اسـت یا دمل را وضو دهد هرچند احتیست قسمت زخم یو الزم ن دیبشو 

  . پارچه دست تر بکشد یو رو گذاشتهآن  یرو یکه پارچه پاک

  . دیّمم نماید تیبا ،خم و جراحت باشدبدون ز  یو اگر شکستگ

 : است یدر اعضاء مسح یا شکستگیا دمل یزخم 

  . وضو مسح کند یره را برایجب ید رویبا: آن بسته است یرو .الف

هـم ای  هر یـجب یاط مسـتحب اسـت وضـو یّمم کند و احتید تیبا: آن باز است یرو .ب

آب  یپارچـه را بـاتر یو رو آن گذاشـته یرو ین صورت که پارچـه پـاکیرد به ایبگ

  . دیوضو که در دست مانده مسح نما

پا و  یاز اطراف باال  یمقدار یپا را گرفته ول یتمام عرض رو رهیاگر جب .٣٨٠ مسأله

 یرا مثـل وضـو  رهیـبـاز و جب یهـا  قسـمت یرو ،باشـداز اطراف انگشـتان بـاز  یمقدار

  . دیمسح نما بیبه ترت یمعمول

دسـِت  ،و در موقع وضو دارد رهیجب شیها  که در دست و انگشت یکس .٣٨١ مسأله

 اطیـسر و پا را با همان رطوبت مسح کنـد هرچنـد احت تواند  یاست م دهیآن کش یتر رو

  . ندارد رهیانجام دهد که جب یقسمتمستحب آن است که مسح را با 

مثل تمام صورت  - وضو را فرا گرفته باشد یاز اعضا یبعض رهیاگر جب .٣٨٢ مسأله

 ایـوضـو  یتمام اعضـا رهیاگر جب یست ولا یکاف یا  رهیجب یوضو  - دست کیتمام  ای

و  دینما ّممیهم ت دیبا ،واجب اطیبنابر احت ،وضو را فرا گرفته باشد یبه تمام اعضا کینزد 

  . ردیبگ یا  رهیجب یهم وضو 

 یدر صـورت ،حجامـت نمـوده ایـوضو را رگ زده  یاز اعضا ییاگر جا .٣٨٣ مسأله

ذکر در مسائل قبل حکم زخم و جراحت است که  ،آن ضرر دارد حکم آن یکه آب برا

بنـد  ایـنجاسـت عضـو  دلیـلآن را به  تواند  ینم اّماآن ضرر ندارد  یاگر آب برا یول شد

  . دینما ّممیت دیآب بکشد با ،خون امدنین

مبتال شده و چشم او ورم کرده و ُملتهب شـده  یچشم یماریکه به ب یکس .٣٨٤ مسأله

  اگر استعمال آب
ّ
چنانچـه شسـتن  یولـ دیـنما ّممیت دیبا ،صورت ضرر دارد یبرا یبه طور کل
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چشم با دوا و مـرهم  یکه رو یدر صورت ،چشم ندارد یاطراف چشم ممکن است و ضرر برا

نشـده  دهیچشم با دوا و مـرهم پوشـ یو اگر رو ستا یکاف رهیجب یشده باشد وضو  دهیپوش

  . دینما ّممیو هم ت ردیبگ رهیجب یواجب آن است که هم وضو  اطیاحت ،باشد

  یره ایجب یگر وضویاحکام د

 ،در اّول وقـت توانـد  یاست م یا  رهیغسل جب ایاو وضو  فهیکه وظ یکس .٣٨٥ مسأله

مسـتحب  اطیاحت یول شود  ینماز بخواند هرچند بداند که عذر او تا آخر وقت برطرف م

صبر کند و چنانچه عذر  شود  یدارد تا آخر وقت عذرش برطرف م دیآن است که اگر ام

  . به جا آورد یا  رهیغسل جب ایبا وضو  قتو  نماز را تا آخر دیاو برطرف نشد با

در  ،گرفتـه رهیـجب یاست و وضـو  یا  رهیجب یوضو  اش  فهیکه وظ یکس .٣٨٦ مسأله

 بـا آن وانـدت  یاست و مـ یاو باق یوضو  ،افتی یکه عذرش برطرف شد و بهبود یصورت

را انجـام  - ا لمـس خـط قـرآنیـمثل خواندن نماز  - به وضو دارد ازیکه ن ییکارها ،وضو

  . دهد

پـس از  ،است ّممیو هم ت رهیجب یاو هم وضو  فهیکه وظ یذکر است در موارد انیشا

کـه انجـام آن  ییکارها یبرا دیو با ستین یاو کاف یوضو  ،یبرطرف شدن عذر و بهبود

  . است یجار زینای  هر یدر مورد غسل جب مسأله نیا و ردیوضو بگ ،به وضو دارد ازین

 یا شکسـتگیـا دمـل یـاو زخـم  یوضو  ینکه در اعضایاگر به اعتقاد ا .٣٨٧ مسأله

سـپس آشـکار  ،دیره رفتار نمایا غسل جبیآن ضرر دارد به دستور وضو  یاست و آب برا

ا غسل او باطـل یوضو  ،وضو وجود نداشته یدر اعضا یا شکستگیا دمل یشود که زخم 

و در  دوباره بخوانـد ،د در وقتیخوانده با یغسلن وضو و یرا که با چن ییاست و نمازها

 زخم  یوضو  ید اّما اگر در اعضایقضاء نما ،وقت خارج
ً
 یا شکسـتگیـا دمـل یـاو واقعا

ره یـا غسـل جبیـآن ضرر دارد و فرد به دستور وضـو  یآب برا معتقد است وجود دارد و

وضو و غسل  ،ده ضرر نداشتهیب د یموضع آس یسپس معلوم شود که آب برا ،دیرفتار نما

  . است حیاو صح

ف با اعتقاد به .٣٨٨ مسأله
ّ
ا غسل کردن ضرر یوضو گرفتن  یآب برا نکهیا اگر مکل



 ١٣٣/   وضو 

او ضـرر  یا غسـل بفهمـد کـه آب بـرایـد و بعد از وضو یا غسل نمایرد یوضو بگ ،ندارد

د یـاط واجـب بایـبنـابر احت ،بوده اسـت یا  رهیا غسل جبیفه او وضو یوظ ،داشته و در واقع

  . ا غسل را دوباره انجام دهدیوضو 

ف با اعتقاد بـه ا .٣٨٩ مسأله
ّ
وضـو و غسـل  ،او ضـرر دارد یآب بـرا نکـهیاگر مکل

و بعد متوّجـه شـود کـه آب ضـرر  ردیبگ ید و وضو و غسل معمولینما کرا تر  یا  رهیجب

غسـل را  ایـوضـو  دیـواجـب با اطیبنابر احت ،فه او شستن پوست بوده استینداشته و وظ

  . دوباره انجام دهد

 یاحت دیبا ،ّممیت ایاست  یا  رهیجب یوضو  اش  فهیوظ داند  یکه نم یکس .٣٩٠ مسأله
ً
 اطا

  . هر دو را انجام دهد

  آن طیو شرا   رهیاحکام غسل جب

بـه جـز ( شـود  یانجـام مـ یا  رهیجب صورت به که   غسل طیاحکام و شرا .٣٩١ مسأله

 ،الزم اطیـبنـابر احت دیبا یاست ول یا  رهیجب یوضو  طیهمانند احکام و شرا ،)تیغسل م

  :ن استیح موارد آن چنیو توضبه جا آورند  یبیآن را ترت

داشـته  رآن ضـر  یهمراه با جراحت و زخـم باشـد و آب بـرا یا شکستگیدمل  ،زخم .١

ف مخ ،آن باز و چه بسته باشد یور  چه ،باشد
ّ
ّمم اسـت یو تای  هر ین غسل جبیر بیّ مکل

  : و اگرغسل را انتخاب کند

  . آن را مسح کند ید رویبا: ده بسته استیقسمت صدمه د  یرو .الف

اط مسـتحب پارچـه یاطراف را شسته و بنابر احت: باز استده یقسمت صدمه د  یرو .ب

  . دیپارچه را مسح نما یده گذاشته و رویقسمت صدمه د  یرو یپاک

  : آن ضرر داشته باشد یبدون جراحت باشد و آب برا یشکستگ .٢

  . ّمم بدل از غسل کندیت: آن باز است یرو .الف

ره را یـجب یکنـد ورو غسـل: ره ممکـن اسـتیجب یآن بسته است و مسح رو یرو .ب

  . دیمسح نما

 اعضـاء ره خـارج ازیـاگـر جب: ستیره ممکن نیجب یآن بسته است و مسح رو یرو .ج
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 اط واجـب هـم غسـلیـبنـابر احت: ّمم استیت ءّمم کند و اگر در اعضایت: ّمم استیت

  . دیّمم نمایو هم ت) دهیب د یبدون مسح قسمت آس(

در  ،ظاهر پوسـت وجـود دارددن آب به یاز رس یمانع ،تیّ اگر در بدن م .٣٩٢ مسأله

 ایـر ممکـن اسـت یـد آن را برطرف نمود و اگـر برطـرف کـردن آن غیبا ،صورت امکان

 ه شـودّمم دادیتـ تّیـواجـب اسـت م ،سـتیدارد که قابل تحّمـل ن یا فوق العاده یسخت

 یاحت ّممیمستحب است کـه عـالوه بـر تـ اطیاحت هرچند
ً
را غسـل هـم بدهنـد  تیـم اطـا

 اگر مانع موج
ً
 یجزئـ - سـتیکه امکـان برطـرف کـردن آن ن - تیود در بدن مخصوصا

 . باشد

نباشد  تیم ّممیت یدر اعضا مانعاست که  یدر صورت ذکر شد ذکر است آنچه انیشا

فـرض در هنگـام  نیو در ا ندیجمع نما تیدادن و غسل م ّممیت نیو گرنه واجب است ب

بـر  ،رهیـغسـل جب ایوضو  اط واجب در صورت امکان همانندیبنابر احت ،تیغسل دادن م

 . ندیمسح نما ،تیمانع موجود در بدن م

 یا رهیّمم جبیحکم ت

ف ت فهیاگر وظ .٣٩٣ مسأله
ّ
وجـود  رهیـهم جب یو ّممیت یاست و در اعضا ّممیمکل

 دیبا ،وجود دارد یشکستگ ایدمل  ایزخم  شیها پشت دست ای یشانیدر پ نکهیدارد مثل ا

 . دینما یا  رهیجب ّممیت ،یا  رهیجب یبه همان دستور وضو 



  قرآن و اسماء متبّرکه

 قرآن   مس .٣٩٤ مسأله
ّ

 ،صورت ،پا ،از بدن مثل دست  ییرساندن جا یعنینمودن خط

 قرآن ...دندان و ،زبان ،نهیس ،لب
ّ

 یحرام اسـت و فرقـ ،که وضو ندارد یکس یبرا ،به خط

  . ستیه و کلمه و حرف نین آیلمس قرآن بدون وضو ب حرام بودندر 

آن اسـت کـه  الکمـ ،ر قرآنین قرآن و غیب کر در الفاظ و کلمات مشت .٣٩٥ مسأله

 قرآن محسوب شود و قصد نو  ،ده شده در کنار همیمجموع کلمات چ
ً
سنده در آن یعرفا

اط یـالزم اسـت احت ،از هـم یقرآنـ ا حروِف ی ن کلماتیا ییالبّته بعد از جدا. ندارد یاثر

 عبارت در نظ یعنی شود
ً
طعه قطعـه شـدن و ق سببه بوده و اآلن ب یقرآن ،عرف راگر قبال

اط الزم اسـت بـاز یـاحت ،قرآن محسوب نشود ،در عرف ،گریکدیآن از  یجزااجدا شدن 

  . بدن را به آن نرساند ،بدون وضو فرد هم

 ا زر ی کناز  کیا پالستیشه یش ،رآنق یاگر رو .٣٩٦ مسأله
ّ

ورق گذاشته باشند و خط

  . مّس آن بدون وضو اشکال ندارد ،ان باشدیر آن نمایقرآن از ز 

نـدارد  یکه قرآن بر آن نوشته شده فرق یزیچ جنس کر شدهدر حکم ذ  .٣٩٧ مسأله

و   اط واجـب درهـمیـاحت بنـابر یحّتـ ...ار وو ید  ،نیزم ،لباس ،پارچه ،لوح ،کاغذ نیبنابر ا

 دست زدن به آن بدون وضـو ،که بر آن قرآن نوشته شده ییها پول و ها  نارها و اسکناسید 

و  یست مثل خط کوفیه اکنون مرسوم نک ییها خط یها حتّ  ز انواع خطیو ن اشکال دارد
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  ،چاپا ی لم باشدقن اقسام نوشتن مثل آن که با یهمچن
ّ
 ،نوشـتن برجسـته ،بـرش ،یاکحک

  . ندارد یم فرقکن حیدر ا ...و یگلدوز

 قرآن مثلیلمس غ .٣٩٨ مسأله
ّ

ورق و جلـد و غـالف آن بـدون  ،ن سـطرهایبـ ر خط

ا لبـاس و یـبـه گـردن  زان نمودن قـرآنین آو یهمچن. کراهت دارد یست ولیوضو حرام ن

بـدون وضـو  ،م نداشـته باشـدیبا بدن تمـاس مسـتق که خطوط قرآن یحمل آن در صورت

  . مکروه است

ف است .٣٩٩ مسأله
ّ
 قرآن مخصوص افراد مکل

ّ
ن یبنابرا. حکم حرام بودن مّس خط

آنـان  اگـر مـّس نمـودن  یسـت ولـیواجـب ن ،وانه از مّس خـط قـرآنیبچه و د  یریجلوگ

 کردن آن ا نجسیقرآن  یا نشستن رویمثل پاره کردن  - نقرآ حرمت کو هت یاحترام یب

آمــوزش و ماننــد آن  یاطفــال بــرا بــهکننــد و دادن قــرآن  یریجلــوگ  د از آنیــبا ،باشــد -

بلکه سبب شدن در  کنند یهرچند بدانند اطفال بدون وضو آن را مس م؛ است اشکال یب

 قرآن توّسط اطفال
ّ

در  ،بر خط قرآن قرار دهد نکه دست طفل را گرفته ویمثل ا ،مّس خط

  . ز استیجا ،کعدم هت صورت

که  یاط واجب در صورتیبنابر احت یحتّ  - نجس کردن خط و ورق قرآن .٤٠٠ مسأله

بنـابر  یحّتـ( دیـحرام است و اگر نجـس شـود با - ن نباشدیموجب هتک حرمت و توه

 تطه) هتک نباشد که یاط واجب در صورتیاحت
ً
نجس شـود  ر شود و اگر جلد قرآنیفورا

  . د آن را آب بکشندیبا ،به قرآن باشد یاحترام یکه ب یصورت در

کننده نـدارد مثـل خـوِن  تیسرا یترنجس که  نیع  یگذاشتن قرآن رو .٤٠١ مسأله

 کـه موجـب یدر صـورت ،است کو خش ه شدهیکه از پوست مردار ته یچرم ایخشک 

  . باشد یواجب م ،آن یحرام است و برداشتن قرآن از رو ،باشد یاحترام یو ب کهت

ست و دادن قـرآن بـه یح نیصح ،اط واجبیبنابر احت ،روش قرآن به کافرف .٤٠٢ مسأله

حرام است اّما  ،باشد کا در معرض هتین به قرآن شمرده شود یو توه ککافر چنانچه هت

 برا
ً
هـم بـه آن  ینیو تـوه کت او باشد و هتـیارشاد و هدا یاگر دادن قرآن به کافر مثال

  . اشکال ندارد ،ردیگ یصورت نم

حکـم نجـس  ،حـرف آن باشـد کی هرچندن با مرکب نجس نوشتن قرآ .٤٠٣ مسأله



 ١٣٧/   قرآن و اسماء متبرکه 

حـرام اسـت و  ،باشـد یاحترامـ یو بـ ککه مستلزم هت یدر صورت یعنیکردن آن را دارد 

ِب نجس یکه ع یطور ر آن محو کنندیا غیله آب یه وسد آن را بیاگر نوشته شود با
ّ
ن مرک

  . ن برودیاز ب

اره ندارد  ،فتدین بیقرآن از دست انسان به زم ،ر عمدیاگر به صورت غ .٤٠٤ مسأله
ّ
کف

 آن را بردارد و احترام کند دیبا یول
ً
  . فورا

اسـم ذات خداونـد  ستین زیجا ،اط الزمیبنابر احت ،که وضو ندارد  یکس .٤٠٥ مسأله

 و بـا بـدنش لمـس کنـد )GOD ،خـدا ،اللـه( را به هر زبانی که نوشـته شـده باشـد متعال

؛ توضیح شده باشدکه نوشته  یبه هر زبان الهیمخصوص صفات  طور است لمس همین

 :از این قرار است مطلب در مورد لمس صفات الهی،

  : باشد میدو نوع  رود، صفاتی که برای خداوند متعال به کار می 

 »الرحمن«شود؛ مانند  بعضی از صفات برای غیر خداوند متعال به کار برده نمی: نوع اّول

آن  اونـد سـبحان،دارنـد کـه تنهـا خد خصوصـّیتیداللـت بـر  برخی از صـفات،نیز  و

ب القلوب«مانند  خصوصّیت و ویژگی را دارد،
ّ
بنـابر احتیـاط  ؛ لمـس ایـن مـوارد،»مقل

  .جایز نیست بدون وضو واجب،

توانـد  غیر خداوند متعال هم میای است که  یش به گونهامعن بعضی از صفات،: نوع دّوم

 ؛ این صفات،ودر  و در مورد غیر خدای متعال هم به کار می آن ویژگی را داشته باشد

  :دسته است دو خود،

 برای خداوند متعال به کار . الف
ً
طوری که اگر بدون توضیح یا  ،رود میصفاتی که غالبا

ماننـد  ،باشـد خداونـد متعـال می شود که منظور از آن، برداشت می ای ذکر شود، نشانه

و عبـارت  ای در کالم ذکر شود یا نشانه ؛ این صفات اگر بدون نشانه،»خالق«و  »رّب «

لمـس  بنابر احتیـاط واجـب، باشد که مشخص کند منظور از آن خداوند متعال است،

بـدون  لمـس ایـن گونـه صـفات، جایز نیست؛ در غیر این دو صورت، بدون وضو، آن،

  .وضو جایز است

طـوری کـه وقتـی بـدون  ؛رود کـار مـی متعال و غیر او بـه صفاتی که برای خداوند. ب

ماننـد  خداوند متعال است یـا غیـر او، لوم نیست منظور از آن،مع انه باشد،توضیح و نش
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ای در آن نوشتار باشد که بفهمانـد  ؛ لمس این صفات چنانچه نشانه»عظیم«و  »رحیم«

ولـی اگـر چنـین  ؛جایز نیسـت بنابر احتیاط واجب، خداوند متعال است، منظور از آن،

 منظـور،بفهمانـد ای باشد که  نشانهیا اینکه  چه اینکه بدون نشانه باشد، ای نباشد، نشانه

  .لمس آن اشکال ندارد غیر خداوند متعال است،

را  و حضـرت زهـرا و امامان امبریپ کمستحب است که اسم مبار  اطیاحت 

  . دیهم بدون وضو لمس ننما

اشـکال  ،به همراه داشتن حرزها و آنچه اسم خداوند سبحان در آن است .٤٠٦ مسأله

د تا اسم جالله یها استفاده نما لباس یرا رو الزم است آن  ،اط واجبیبنابر احت یول ؛ندارد

 یا آنکه اسم جاللـه داخـل در جلـد و غالفـی ،با بدِن فرد بدون وضو تماس نداشته باشد

  . وضو گردد یم آن با بدِن فرد بیاز تماس مستق عتا مان باشد،) کناز  هرچند(

لمـس آن در  ترجمـه کننـد یگریا به زبان د ی یاگر قرآن را به زبان فارس .٤٠٧ مسأله

  . خدوند متعال بدون وضو اشکال ندارد مخصوص ر اسم ذات و صفاتیغ

 یریز لمـس ضـمیـشود و ن می نوشته »الله« اسم یکه به جا »...ا« لمس .٤٠٨ مسأله

 ،بـدون وضـو ،»یهو البـاق« در »هو« ای »یباسمه تعال« در »ه« مثل ،گردد می بر »الله« که به

  . ز استیجا

 هرچنـدسـت یز نیجـا ،واجـب اطیـاحت بنابر ،مّس لفظ جالله بدون وضو .٤٠٩ مسأله

  . الله بیباشد مثل عبدالله و حب یا چند جزئیدو اسم  کیاز  یجزئ

کـه اسـم  یکه احترام آن الزم است مثـل کاغـذ یزیا چیاگر ورق قرآن  .٤١٠ مسأله

بـر آن بزرگـواران  یها  هیا القاب و کنی نیاز معصوم یکیا ی امبریا پیخداوند متعال 

خـرج داشـته  هرچنـددن آن یرون آوردن و آب کشـیـب ،فتـدیآن نوشته شده در مسـتراح ب

د تا ند به آن مستراح نرو یبا ،رون آوردن آن ممکن نباشدیاست و اگر ب یواجب فور ،شدبا

ن اگر تربت یست و همچنیگران واجب نیإعالم به د  یده است ولین کند آن ورق پوسیقی

ن یقـیکـه  ید تـا وقتـیبا ،رون آوردن آن ممکن نباشدیفتد و بیدر مستراح ب نیامام حس

 که به اند  هنکرد
ّ
  . دنبه آن مستراح نرو  ،ن رفتهیاز ب یکل

 ککــه از قبــر مبــار  نیتربــت امــام حسـ  بـر طــرف کــردن نجاسـت از .٤١١ مسأله



 ١٣٩/   قرآن و اسماء متبرکه 

محسـوب  نیهتـک و تـوه ،چنانچه در عـرف ،برداشته شده است کحضرت به قصد تبرّ 

کـه از قبـور  طهارر ائمه ایو سا امبر خدایقبر پ کواجب است و تربت و خا ،شود

حکـم تربـت  ،ریـدر نجـس شـدن و تطه ،برداشته شـده باشـد کبه قصد تبرّ  شانیامنّوره 

د یّ ن در تربـت حضـرت سـیهمچن. را دارد نید الشهداء أبا عبد الله الحسیّ حضرت س

آورده  رونیبا آنکه از یف آن مظلوم برداشته باشند یست که از قبر شر ین یفرق الشهداء

  . و استشفاء بر قبر مطّهر گذاشته باشند کو به قصد تبرّ 

همنـام اهـل هـای  مکان یاسـامو هتک حرمـت نسـبت بـه  یاحترام یب .٤١٢ مسأله

ه حضرت زهـراء و مسـجد ینیحس ،نیدان امام حسیم ،ابان امام رضایاست مثل خ تیب

ز یجا - نندازدیب یا در زباله دانیر پا قرار دهد یمثل آن که آنها را ز  - ...بن جعفر و یموس

  . ستین

کـه  ییمکان هـاد حفظ شود و انداختن آنها در یمتبّرکه با یاحترام اسام .٤١٣ مسأله

 
ً
ن است ین راه ایبهتر  نیبنابر ا ،ستیز نیجا ،دیآ می هتک حرمت و اهانت به حسابعرفا

 یکه ظرف 
ّ
ن گونه اسماء و کلمات در نظر گرفته شود و بعد از یا ینگهدار یبرا یا محل

ت
ّ

ا یـا یدر در  نکهیا ایکنند  دفن  ،کا در مکان پای بانایاز ب یا در گوشه آن را یمحتوا یمد

ز یجـا ،کپـا ییایمیاز مـواد شـ یبا بعض هرچندها  ن محِو نوشتهیهمچن. زندیآب روان بر 

متبرکه خداوند متعال  یا اسامیورق ورق شده  یها ا قرآنیات قرآن یسوزاندن آ یاست ول

  نیا معصومی
ّ
  . ستیز نیجا یبه طور کل



  غسل 

  واجبهای  سلغ

  : واجب هشت تا است یهاغسل .٤١٤ مسأله

ــت: اّول ــوم. ضیغســل حــ: دوم. غســل جناب ــارم. غســل نفــاس: س غســل : چه

کـه بـه مسـتحّبی  غسـل: هفـتم. تیغسل م: ششم. تیغسل مّس م: پنجم. استحاضه

َسم شرع سبب
َ
اط واجب یبنابر احت: هشتم. شود یواجب م نهایو مانند ا ینذر و عهد و ق

  که  یات در صورتینماز آ یقضا یبرا
ّ
سوف کل

ُ
  ای ،یک

ّ
سوف کل

ُ
  شود و یخ

ً
ف عمدا

ّ
مکل

  . را نخواند تا قضا شود اتینماز آ

  احکام جنابت

  : شود یانسان جنب م ،در دو مورد .٤١٥ مسأله

 ایـکم باشـد  ،یداریب ایدر خواب باشد  ،یآمدن من رونیب :دوم. )آمیزش( جماع :اّول

  . اریاخت یب اید باش اریبا اخت ،شهوت یب ایبا شهوت باشد  ،ادیز 

 ،نهـایا ریـغ ایـ ادرار ایاست  یاز مرد خارج شود و نداند من یاگر رطوبت .٤١٦ مسأله

آن  ،بـدن سسـت شـود ،آمـدن آن رونیـو بعـد از ب دیایب رونیب جهشچنانچه با شهوت و 

را نداشـته  نهایاز ا یبعض ایسه نشانه  نیاز ا کی چیاگر ه یول ،را دارد یرطوبت حکم من



 ١٤١/   غسل 

آن رطوبـت بـا  سـتیالزم ن )در مـوارد شـک( ضیدر مـر  یارد ولرا ند یحکم من ،باشد

بلکـه اگـر بـا شـهوت  ،آمدن بدن سست شـود رونیآمده باشد و در موقع ب رونیب هشج

  . است یدر حکم من ،دیآ رونیب

در خـود  زیـتصـّورات شـهوت انگ ایـکه زنان در موقع مالعبـه  یرطوبت .٤١٧ مسأله

د نیست که جاهای دیگـر را آلـوده ای زیا و آن رطوبت به اندازه کنند یموضع احساس م

  .کند یباطل نم زیاست و غسل ندارد و وضو را ن کپا کند،

  زیاد باشداین رطوبت اگر  اّما 
ّ

 آلـوده را هـاکنـد و لبـاس »انـزال«که صدق  یبه حد

ت جنسی و ارضای کامـل  ،دینما
ّ

) ارگاسـم(در صورتی که همراه با رسیدن زن به اوج لذ

 -بنابر احتیاط الزم -بلکه اگر همراه با آن هم نباشد  ت؛ت اسنجس و موجب جناب ،باشد

شک داشته باشد به این حد رسیده  و در مواردی که زن،باشد  نجس وموجب جنابت می

واجب نیست و وضو و غسل  بر او غسل یا نه و یا شک در اصل خروج آب داشته باشد،

غسـل بـر زن  ،زن خـارج شـود از ،مـرد یمنـ ،هر گاه بعد از غسل و شود هم باطل نمیاو 

آن را نجس  ،برسدا لباس ینجس است و اگر به ظاهر بدن  ،یآن من یول ؛شود یواجب نم

  . کند یم

ندانـد منـی اسـت یـا  کـه دیآ رونیب یآب ،ستین ضیکه مر  یاگر از مرد .٤١٨ مسأله

نداند  لیگفته شد را داشته باشد و ) ٤١٦( که در مسأله یااز سه نشانه یکیآبهای دیگر و 

  . ستیشود و غسل بر او واجب ن یجنب محسوب نم ،نه ایرا داشته  گرید  یهانشانه

ن کار اسـتبراء یو ا کند ادرار ،یآمدن من رونیمستحب است مرد بعد از ب .٤١٩ مسأله

 یکـه ندانـد منـ دیآ رونیاز او ب ینکند و بعد از غسل رطوبت ادرارو اگر  باشد یم یاز من

سـت و یزنان اسـتبراء ن یاّما برا شود یرا دارد و جنب م یحکم من ،گریرطوبت د  ایاست 

  . را ندارد یحکم من شود یکه از آنان خارج م یشکوکرطوبت م

در  ،داخل شود شتریب ایجماع کند و به اندازه ختنه گاه  یاگر انسان با زن .٤٢٠ مسأله

بل باشد 
ُ
 یفرقـ ،ن حکـمیاو در  شوند یهر دو جنب م دیاین رونیب یمن هرچند ،در ُدبر ایق

و  ا نه وجـود نـداردین کار را داشته باشد ینکه قصد ایاو  وانهید غ و عاقل و بالغ و نابال نیب

  . دیآ یجنب به حساب نم ،نه ایداخل شده  هکند که به مقدار ختنه گا کاّما اگر ش
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و منـی بیـرون  دیـنما یکـینزد  یا پسریا مرد یوان یاگر فرد نعوذ بالله با ح .٤٢١ مسأله

غسل تنها کافی است و اگر منی بیرون  دارد،برای نماز و کارهایی که نیاز به طهارت  آید،

باز هم غسـل تنهـا کـافی اسـت و اگـر وضـو  چنانچه پیش از نزدیکی وضو داشته، نیاید،

  .احتیاط واجب آن است که غسل کند و وضو هم بگیرد نداشته،

کند کـه  کانسان ش ای ،دیاین رونیخود حرکت کند و ب یاز جا یاگر من .٤٢٢ مسأله

نـد کـه ین است اگـر خـواب ببیو همچن حکم جنب را ندارد ،نه ایآمده  رونیاز او ب یمن

  . ندینب یاز من یاثر ،دار شدنیبعد از ب یول رون آمدهیاز او ب یمن

 ّممیتـ یغسل کردن ندارد ولـ یا آب برایغسل کند  تواند یکه نم یکس .٤٢٣ مسأله

 یکـیبـا همسـر خـود نزد  توانـد یبعد از داخل شدن وقِت نماز هم م ،ممکن است شیبرا

 -  مالعبه جنب شدن به سبب مثل -  یکیر نزد یاط واجب جنب شدن به غیبنابر احتاّما کند 

  . ستین زیجا

نان دارد که از خود اوسـت و یا اطمین یقیو  ندیبب یاگر در لباس خود من .٤٢٤ مسأله

 یآمدن من رونیدارد بعد از ب نیقیرا که  ییو نمازها باشد یجنب م ،آن غسل نکرده یبرا

 یقضـا کنـد ولـ ،و چنانچه بعد از وقـت اسـت ه بخوانددوبار  ،خوانده اگر در وقت است

قضـا  سـتیالزم ن ،خوانـده یآمـدن آن منـ رونیـاز ب قبل دهد یرا که احتمال م یینمازها

  . دینما

  شود یم انجامغسل جنابت ها  آن یکه برا یموارد

 : شود می انجام یامور یست و برایخود واجب ن یغسل جنابت به خود .٤٢٥ مسأله

 : واجب است که غسل جنابت یموارد. ١

 بـرا ،اسـت) ا غسلیوضو ( ها با طهارت بودنکه شرط آن یانجام واجبات یبرا
ً
 یمـثال

 هرچند - که به احرام واجب شده یو طواف آن ندن نماز واجب و اجزاء فراموش شدهخوا

 سجده ،تینماز م یما براا. غسل جنابت واجب است - باشد یمستحب ا عمرهیجزء حج 

ن اعمال بدون غسل یست و ایغسل جنابت الزم ن ،اجب قرآنو  هسجد ،شکر سجده ،سهو

  . باشد می حیجنابت صح
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 : ز شدن عمل استیکه غسل باعث جا یموارد. ٢

 یعنـی؛ د غسل انجام شودیبا ،حرام نباشد یآن که انجام عمل یاز موارد برا یدر بعض

 قـرآن در حـال جنابـت و ؛ حرام استرد یاگر بدون غسل انجام پذ
ّ

رد مـوامثل مّس خـط

  . شود یکه در مسائل بعد ذکر م یگرید 

 : شود می ح بودن عملیکه غسل جنابت باعث صح یموارد. ٣

ح انجـام یآنکـه آن عمـل صـح یستند امـا بـرایاز اعمال هرچند خود واجب ن یبعض

  . یجنابت انجام شود مثل نماز مستحب الزم است با غسل ،شود

 : شود یمل متر شدن ع ل جنابت باعث کاملکه غس یموارد. ٤

شود  یاشته باشد با غسل جنابت انجام مد یشتریآن که ثواب ب یار اعمال برا یبعض 

قرائت دعا و طلب حاجت از خداوند متعال و اذان نماز که  ،تالوت قرآن ،تیمثل نماز م

  . باشد می حیز صحیاگر بدون غسل انجام شوند ن

 : اشدب یل جنابت باعث برطرف شدن کراهت مکه غس یموارد. ٥

ن بـرود یاز ب یشود مکروه بودن عمل می از موارد انجام غسل جنابت باعث یدر بعض

  . سازد یکراهت آن را برطرف م) ا وضوی( دن در حال جنابت که غسلیمثل خواب

مستحب  ایکند که غسل واجب نّیت  ،در وقت غسل جنابت ستیالزم ن .٤٢٦ مسأله

 ،خداونـد متعـال شـگاهیپ در یکـوچک یبـرا یعنیبلکه اگر فقط به قصد قربت  کند یم

  . است یغسل کند کاف

  که بر جنب حرام است ییکارها

 : بر جنب حرام است زیهفت چ .٤٢٧ مسأله

 قرآن ییرساندن جا: اّول 
ّ

  . از بدن خود به خط

 ،ذات خداوند متعـال کاز بدن خود به اسم مبار  ییواجب رساندن جا اطیبنابر احت: دوم

اسـماء  انانسـ ،است مستحب اطیتاح و ١صفات مخصوص اوکه باشد و  یبه هر زبان

  . دیلمس ننما حالت جنابترا هم در  و امامان و حضرت زهرا امبرانیپ
                                                           

 .ذکر شد ٤٠٥منظور از صفات مخصوص، مواردی است که توضیح آن، در مسأله . ١
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در داخـل و از در  کیـاز  هرچنـد امبریـوارد شدن به مسجدالحرام و مسـجد پ: سوم

  . خارج شود گرید 

ف در مساجد د : چهارم
ّ
دِر  کیـاز  نکـهیل ااگر از مسـجد عبـور کنـد مثـ یول؛ گریتوق

  . ندارد یمانع ،خارج شود گریداخل و از دِر د  مسجد

 ،رابطه نیدر ا ،الزم اطیبنابر احت ،و حرم امامان نیمشاهد مشّرفه معصوم نیهمچن 

ح یکـه ضـر  یقسـمت یعنـی تروضـه منـّوره اسـ ،حکم مساجد را دارند و منظور از حـرم

س و قبر مطّهر در آن قرار دارد و رواق
ّ

حـرم امـام  ز تمـامیـن و متبّرکه یهاصحن و هامقد

که مسجد بودنش ثابت  ییمگر جا؛ را ندارند نیحکم مشاهد مشّرفه معصوم ،زادگان

مـدارس و ماننـد آن و  ،کارخانجات ،ادارات ،منازل یهاذکر است نمازخانه انیشا. باشد

حکـم  ،سـتندیماننـد آن کـه مسـجد ن و نیمـؤمن قبرسـتان ،شهدا مزار ،هاهینیحس نیهمچن

  . ندمساجد را ندار 

  . یزیبرداشتن چ یمسجد برا بهشدن  وارد: پنجم

هرچند در حال عبور از مسجد باشد  ،در مسجد یزیچگذاشتن  ،الزم اطیبنابر احت: ششم

  . را در مسجد بگذارد یزیچ رونیبخودش وارد مسجد نشده و از  ای

هسـتند و آن در چهـار سـوره سـجده واجـب  یکه دارا یاتیاز آ کیخواندن هر : هفتم

  : تاس

 کـمیسـوره چهـل و . ٢. ه پـانزدهمیـآ) لیـالم تنز ( سجده ،و دوم قرآن یسوره س. ١

ْجم( ،سوره پنجاه و سـوم قـرآن. ٣. و هفتم یس هیآ) سجده مٰح ( فّصلت ،قرآن ه یـآ) َوالـنَّ

َرأ( علق ،سوره نود و ششم قرآن. ٤. آخر
ْ
  . ه آخریآ) اق

  . سجده دار را هم نخواندن چهار سوره یات ایر آیاط مستحب آن است که سایاحت 

  که بر جنب مکروه است یموارد

 : بر جنب مکروه است زیُنه چ .٤٢٨ مسأله

و  دیبشـو  را هـاصـورت و دسـت ای ردیاگر وضو بگ یول؛ دنیخوردن و آشام: اّول و دوم

  . شود یمکراهت کمتر  دیبشو  را هاو اگر تنها دست ستیمکروه ن ،کندمضمضه 
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  . آن که سجده واجب ندارداز قر  هیاز هفت آ شتریخواندن ب: سوم

  . قرآن یهاخط نیو ب هیاز بدن به جلد و حاش ییرساندن جا: چهارم

  . همراه داشتن قرآن: پنجم

کنـد  ّممیتـ ،بـدل از غسـل ،نداشـتن آبل یدل به ای ردیاگر وضو بگ یول؛ دنیخواب :ششم

  . ستیمکروه ن

  . حنا و مانند آن خضاب کردن به: مهفت

  . بدن به هانواع ِکرمروغن و ا دنیمال: هشتم

  . آمده است رونیاز او ب یدر خواب من یعنی ،جماع کردن بعد از آنکه محتلم شده: نهم

  ت غسلیفیک

 تیچه واجب و چه مستحب به جز غسل مها  غسل ریغسل جنابت و سا .٤٢٩ مسأله

کـه  یدر صـورت یبـیو غسـل ترت یو ارتماسـ یبـیترت: انجام داد توان یم صورترا به دو 

اّمـا در . اسـت یاز غسل ارتماسبهتر  ،و چپ بدن در آن مراعات گردد ن راستیب بیترت

ت را غسـل ّیـم ،ممکن است یبیاط واجب آن است که تا غسل ترتیاحت ،تیّ مورد غسل م

  . ندهند یارتماس

   یبیغسل ترت

اّول تمام سـر  ،الزم اطیبنابر احت ،غسلنّیت  به دیبا انسان یبیدر غسل ترت .٤٣٠ مسأله

بعد طرف  ،آن است که اّول طرف راستاحتیاط مستحب و  دیو گردن و بعد بدن را بشو 

   ١.دیچپ بدن را بشو 

ن اگر فرد یبنابرا ،با فرو رفتن در آب هم انجام داد توان یرا م یبیغسل ترت .٤٣١ مسأله

غسـل او  ،ت بـدنّیـبـار دوم بـه ن ،ت سـر و گـردنّیـبار به ن کی ؛دو بار در آب فرو رود

ت سـر یّ بار به ن کی ؛در آب فرو روداط مستحب است سه بار یاحت هرچندح است یصح

                                                           
مگر در غسل میت که الزم است طرف راست را قبل از طرف چـپ بشـوید و در احکـام غسـل میـت ذکـر . ١

  . شود می
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  . ت طرف چپیّ راست و بار سوم به ن فت طر یّ بار دوم به ن ،و گردن

نّیت  نکه آن قسمت را بهیاز بدنش قبل از ا یا قسمتیتمام  یچنانچه فرد .٤٣٢ مسأله

ا بـدون حرکـت دادن آن در یر آب باشد و بخواهد با حرکت دادن ید ز یبشو  یبیغسل ترت

ن یبنابر ا. شود یح محسوب نمیاط واجب غسلش صحینابر احتب ،غسل کندنّیت  ر آبیز 

اط واجـب آن یاحت ،دینما یبیغسل ترت خواهد یا استخر آب است و میاگر داخل حوض 

 ا حداقل مید یرون آیاست که از آب ب
ّ
غسـل دهـد از داخـل آب  خواهـد یرا کـه م یحل

 . دیداخل آب نما یبیرون آورد و بعد به قصد غسل ترتیب

 ،اط الزمیـاحت نـابران دارد بیـر دوش است و آب بـر آن جر یا بدن ز یاگر سر ن یهمچن 

 م
ّ
ر دوش قـرار یـغسل دهد از دوش کنار ببرد و بعد به قصـد غسـل ز  خواهد یرا که م یحل

 ،کـرده یگذشته آن را مراعـات نم یها و در غسل دانسته ین مسأله را نمیکه ا یدهد و کس

توانـد بـه  یمـ ،اط واجـبیـر مـوارد احتیمانند سا ،تاط واجب اسیازآنجا که حکم بنابر احت

ن نکتـه را یت ایرعا یرجوع کند و اگر و ،استن اعلم یر مجتهدیکه از سا یگریمجتهد د 

بـدون رعایـت ایـن نکتـه کـه  ییها غسلد تا ید نماین مسأله از او تقلیدر ا ،دانست یالزم نم

  . بدون اشکال باشد ،دهد یانجام م ،به این گونه ن به بعدیانجام داده و از ا

  یغسل ارتماس

   .»یجیتدر « و »یدفع« :ردیگ یانجام م روشبه دو  یغسل ارتماس

 ،ردیـآب تمام بدن را فرا بگ ،لحظه کیدر  دیبا یدفع یدر غسل ارتماس .٤٣٣ مسأله

از  یآب باشد بلکه اگر مقدار رونیتمام بدن ب ،که قبل از شروع در غسل ستین الزم یول

 . است یکاف ،سل در آب فرو رودغنّیت  باشد و به رونیآن ب

 یتدر  ،غسلنّیت  بدن را به دیبا یجیتدر  یدر غسل ارتماس .٤٣٤ مسأله
ً
در آب فرو  جا

ت یاد نباشد و مواالت در شستن اعضاء رعاین فرو بردن اعضاء ز یکه فاصله ب یطوربرد 

ن صـورت الزم یـاسـت و در ا یند مشغول انجام غسل ارتماسـیکه بگو ای  هگردد به گون

 . آب باشد رونیب ،عضو قبل از غسل دادِن آن ،هر عضواست 

. ر آب باشدیک لحظه ز یست تمام بدن در ین نوع غسل الزم نیان ذکر است در ایشا
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آن قسـمت  ،غسل در آبنّیت  از اعضاء به یتواند پس از فرو بردن بعض می ن فردیبنابر ا

  . را فروبرد یگریاورد و بعد قسمت د یرون بیرا ب

چه  ،دهیآب نرس ،از بدن یبفهمد که به مقدار یاساگر بعد از غسل ارتم .٤٣٥ مسأله

 . دوباره غسل کند دینداند با ایآن را بداند  یجا

 دیبا ،وقت دارد یارتماس یبرا لیوقت ندارد و  یبیغسل ترت یاگر فرد برا .٤٣٦ مسأله

 . کند یغسل ارتماس

 یکنـد ولـ یغسل ارتماسـ دینبا ،عمره احرام بسته ایحج  یکه برا یکس .٤٣٧ مسأله

  . است حیغسلش صح ،کند یغسل ارتماس یفراموش یاگر از رو

  ح بودن غسلیط صحیشرا

 : سه مورددر به جز  باشد یمانند وضو م ،ط صّحتیاز نظر شرا ،غسل .٤٣٨ مسأله

  . دیبشو  نییا بدن را از باال به پایسر و گردن  ستیالزم ن ،در غسل. اّول

 یکاف ،صورت یشستن ظاهر مو  ،نباشد دایمو پ یدر وضو اگر پوست صورت از ال . دّوم

اّمـا در غسـل رسـاندن آب بـه پوسـت الزم  ستیآن الزم ن ریساندن آب به ز است و ر 

  . است

بعـد از شسـتن سـر و  سـتیالزم ن نیـبنـابر ا؛ ستیشرط ن یبیمواالت در غسل ترت. سّوم

 بدن را بشو 
ً
ت دیگردن فورا

ّ
 یپس اگر بعد از شستن سر و گردن صبر کند و بعد از مـد

مرتبـه  کیـبـدن را  ایـتمام سر و گـردن  ستینکه الزم اشکال ندارد بل ،دیبدن را بشو 

ت زیپس جا ،دیبشو 
ّ

 سر را شسته و بعد از مد
ً
مگر در چنـد  دیگردن را بشو  یاست مثال

  . مورد که در مسأله بعد خواهد آمد

کنـد اگـر  یمـدفوع خـوددار ای ادرارآمدن  رونیاز ب تواند یکه نم یکس .٤٣٩ مسأله

 دیـبا دیـآ ینم رونیـمـدفوع از او ب ای ادرار ،اندکه غسل کند و نماز بخو  یافقط به اندازه

 غسل کند و بعد از غسل هم با
ً
 نماز بخواند دیفورا

ً
بعد  لهین زن مستحاضه قلیهمچن. فورا

 دیـبا ،بعـد از غسـل رهیاز وضو و مستحاضه متوّسطه بعد از غسل و وضو و مستحاضه کث

 مشغول نمـاز شـوند
ً
. خواهـد آمـد) ٦٠٦و٦٠٢( کـه در مسـأله یمگـر در دو مـورد ،فورا
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و وضـو در مـوارد ( که وقت تنگ باشد و فرد تنها بـه مقـدار غسـل ین در صورتیهمچن

 بدون فاصله غسل کن) ازین
ً
کـه  یدر موارد( و دو خواندن نماز وقت دارد الزم است فورا

 نماز بخواند) ردیوضو الزم است وضو بگ
ً
 . و بعد هم فورا

الزم  ،از غسـل شیتمـام بـدن پـ بـودن کپا ،یبیترت ای یدر غسل ارتماس .٤٤٠ مسأله

غسـل  ،شـود کبدن پـا ،آب به قصد غسل ختنیر  ایفرو رفتن در آب  ابلکه اگر ب ،ستین

  ؛بودن خارج نشود کاز پا ،کند یکه با آن غسل م یبه شرط آنکه آب ،شود یم انجام
ً
مـثال

  . غسل کند یجار ایبا آب کر 

 قبـلند و اگـر برطرف ک دیآب به بدن است با دنیرا که مانع رس یزیچ .٤٤١ مسأله

 ،باشـد یچنانچه غسل ارتماسـ دیغسل نما دا کندینان پیاز برطرف شدن آن اطم از آنکه

. خواهـد آمـد) ٤٥٠( حکمـش در مسـأله ،کـرده یبیغسل او باطل است و اگر غسل ترت

در  اسـتآب  دنیاز رسـ مـانعکـه  یزیبدهد چ معقولاگر موقع غسل احتمال  نیهمچن

  . ستین یتا مطمئن شود مانع کند یبررس دیبا ،باشدبدن او 

  گر غسلیاحکام د

و  دیبشـو  شـود یکوتاه را که جزء بـدن حسـاب م یموها دیدر غسل با .٤٤٢ مسأله

 ،به پوست برساند که آنها تر نشـود یاگر آب را طور و ستیواجب ن ،بلند یشستن موها

 دیـاگر رساندن آب به پوست بدون شستن آنها ممکـن نباشـد با یاست ول حیغسل صح

  . آب به بدن برسد تا دیو آنها را بش

سـر و  یعنـینان نکند که هر دو قسمت یا اطمی نیقی یبیاگر در غسل ترت .٤٤٣ مسأله

 غسل داده هیبق و گردن
ً
نان یا اطمی نیقیآنکه  یبرا ،واجب اطیبنابر احت دیبا ،بدن را کامال

  . دیرا هم با آن قسمت بشو  گریاز قسمت د  یمقدار دیشو  یرا که م یهرقسمت ،کند

سـته بمانـد یمختصراگر در غسل  .٤٤٤ مسأله
ُ

 یچنانچـه غسـل ارتماسـ ،از بدن نش

 یخواهـد آمـد ولـ) ٤٥٠( حکم آن در مسـأله ،باشد یبیباطل است و اگر غسل ترت ،باشد

 از باطن بدن شمرده م ینیشستن داخل گوش و ب
ً
  . ستیواجب ن ،شود یو هرچه عرفا

  ،از باطن آن ایدارد از ظاهر بدن است  کرا که ش ییجا .٤٤٥ مسأله
ً
از چنانچه قـبال
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 از ظاهر نبوده  دیآن را بشو  دیظاهر بوده با
ً
بنابر  ،ستیآن معلوم ن یقبلحالت  ایو اگر قبال

  . دیآن را بشو  ،الزم اطیاحت

باشد که داخل آن از  باز یگوشواره و مانند آن به قدر یاگر سوراخ جا .٤٤٦ مسأله

  . ستیو گرنه شستن آن الزم ن ه شودشست دیبا ،ظاهر شمرده شود

غسـل  ،کنـد عرق  هرچندچنانچه با آب گرم غسل کند  ،ب شدهکه از حرام ُجنُ  یکس .٤٤٧ مسأله

رم( گرم مین ایمستحب آن است که با آب سرد  اطیاست و احت حیاو صح
َ
  . غسل کند تا عرق نکند) َول

غسـل  کیـهمه آنها نّیت  به تواند یکه چند غسل بر او واجب است م یکس .٤٤٨ مسأله

 هیـبق بـوده و یکـاف ،ها را قصد کنداز آن معّینغسل  کیاست که اگر  نیبه جا آورد و ظاهر ا

مگـر غسـل استحاضـه  شود می انجام معّینک مورد یواجب با همان غسل به قصد های  غسل

آن را واجـب  یهـا ر غسـلینسبت به سـا ،اگر آن را بجا آورد اط واجب استیکه احتمتوّسطه 

  . ١اوردیبه حساب ن یکاف

 یهابا غسل و در ینماز وضو بگ یبرا دینبا ،که غسل جنابت کرده یکس .٤٤٩ مسأله

مستحب کـه اسـتحباب آن  یهاو با غسل) از غسل استحاضه متوّسطه ریغ( گریواجِب د 

 هرچنـد ،نمـاز بخوانـد ،بـدون وضـو توانـد یم زیـن دیـآ یم) ٤٦٣( ثابت است و در مسأله

  . ردیبگمستحب آن است که وضو هم  اطیاحت

نچـه آن چنا ،از بـدن را نشسـته یبفهمـد مقـدار یبیاگر بعد از غسل ترت .٤٥٠ مسأله

 اطیـهرچنـد احت ،اسـت یشستن همـان مقـدار کـاف ،چپ باشد ایمقدار در طرف راست 

تمام طرف چپ  ،مستحب آن است که اگر در طرف راست باشد بعد از شستن آن مقدار

بعد از شستن  دیبا ،اط واجبیبنابر احت ،اشددر سر و گردن ب ،و اگر آن مقدار دیبشو  زیرا ن

سـته از سـر و گـردن باشـد امـا  یقسمتو اگر  دیرا بشو  دوباره تمام بدن ،آن مقدار
ُ

که نش

 نمیاز آن است  داند کدام قسمتن
ً
شسـته نشـده از سـر و  کـه یداند قسمت یا آنکه اصال

د دوبـاره غسـل یـاط واجـب بایبنابر احت ،ا سمت چپ بدنیا سمت راست یگردن است 

  . غسل او باطل است باشد یاگر غسل ارتماسکند و 

 ایـاز طرف چپ  یدر شستن مقدار ،یبیتمام شدن غسل ترتاز  شیاگر پ .٤٥١ مسأله

                                                           
و دو  ٦٤٩و  ٦٤٨باشـد، مثـل مـوارد مسـألۀ  احتیاط دربعضی از مواردی که انجام غسل بنابر احتیـاط می این. ١

  .باشد نیز جاری می ٤٥٠قسمت آخر مسألۀ 
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از سـر و  یو اگر در شستن مقدار دیآن مقدار را بشو  الزم است ،کند کطرف راست ش

  . دیدوباره تمام بدن را بشو  ،بعد از شستن آن دیبا ،الزم اطیبنابر احت ،کند کگردن ش

ز تمام شدن غسل کند اّما اگر بعد ا دیبا ،نه ایغسل کرده  کند کاگر ش .٤٥٢ مسأله

 غسل به پا یوقتغسل و 
ً
ا بـدن یاز سر و گردن  یکند که قسمت کش ،دهیان رسیکه عرفا

ت مواالت یو با رعا یدر پ یغسل را پ یکه عادت داشته کارها یدرصورت ،ا نهیرا شسته 

ش اعتناء نکند ،غسل را شسته یاعضا از یابخش عمده داند یانجام دهد و م
ّ
  . به شک

کنـد کـه  کشـ یسر و گردن و بدن را شسته ول  بداند ،اگر بعد از غسل .٤٥٣ مسأله

دوباره  ستیالزم ن ،ا نهیت نموده یط صّحت غسل را رعاینه و شرا ایغسل او درست بوده 

 ح بـودنیصـح طیشـرا توّجـههرچند در وقت غسل م؛ است حیغسل کند و غسلش صح

 د کهکن کش ین غسل بعد از شستن هر عضو یدر ب اگر بلکه؛ باشدغسل نبوده و غافل 

 ح بـودنیحبنـابر صـ ،ا نـهیـت کـرده یـغسـل را در شسـتن آن رعا ح بـودنیط صـحیشرا

  . وارد شستن عضو بعد نشده باشد هرچندگذارد  یم

 ،نـه ایـکند که غسل کـرده  ککه جنب شده اگر بعد از نماز ش یکس .٤٥٤ مسأله

 آن مگـر آنکـه؛ است حیکه خوانده صح یینمازها اما ،د غسل کندیبعد با ینمازها یبرا

در وقت به وجود آمـده  ،هم کو ش وقت بوده یدارا واجب پنج گانه یمثل نمازها زنما

بنـابر  ،ن صـورتیکه در ا کند انجام داده باشد می که وضو را باطل یکارو بعد از نماز 

  . دوباره بخواندرا که خوانده  ینماز ،الزم اطیاحت

 مـث - کنـد انجـام دهـد مـی که وضو را باطل یکار ،غسل نیاگر در ب .٤٥٥ مسأله
ً
ال

؛ دیـبنما یگریغسل را رها کرده و غسل د  ستیالزم ن - ا باد از او خارج شودیکند ادرار 

از به یکه ن ییانجام کارها یبرا الزم اطیو بنابر احت دیغسل خود را تمام نما تواند یبلکه م

صرف نظر کـرده و دوبـاره  یبیغسل ترت ادامهاگر از  یول ردیوضو هم بگ دیبا ،وضو دارد

صرف نظر کرده  یغسل ارتماس نکه از ادامهیا ای ،انجام دهد یه صورت ارتماسغسل را ب

  . ردیست عالوه بر غسل وضو بگیالزم ن ،بپردازد یبیو از ابتدا به غسل ترت

است بخواهـد  یراض یبداند حمام نکهیرا بدون ا یکه پول حمام یکس .٤٥٦ مسأله

 بعد هرچند ،بگذارد هینس
ً
 یمگر آنکه از راض؛ غسل او باطل است ،کند یرا راض یحمام ا
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 ال ،ز بودن استفاده و تصرف در آبیجاغافل باشد و با اعتقاد به  ینبودن حمام
ً
الله  یقربة

  . تح اسیصح ،شن صورت غسلیغسل کند که در ا

کـه غسـل  یکس یبماند ول هیباشد که پول حمام نس یراض یاگر حمام .٤٥٧ مسأله

  . غسل او باطل است ،دهداز مال حرام ب ایباشد که طلب او را ندهد  نیقصدش ا کند یم

مرتکـب  هرچنـدبدهـد  یرا که خمس آن را نـداده بـه حمـام یاگر پول .٤٥٨ مسأله

  . خمس را بپردازد دیاست و با حیاست که غسل او صح نیظاهر ا یحرام شده ول

بـودن  کغسل مثـل پـا طیا شرایکه در شستن سر و گردن و بدن  یکس .٤٥٩ مسأله

ـیو کث کنـد یم کش ادیز ا وجود مانع بر اعضاء ینبودن آن  یآب و غصب
ّ

 ،اسـت کرالش

  . به وسواس باشد فرد مبتال اگر طور همین. خود اعتنا نکند کبه ش دیبا

بعد معلـوم شـود کـه  ،غسل واجب کندنّیت  کند وقت نماز شده و نیقیاگر  .٤٦٠ مسأله

غسـل  ،نماِز واجِب اداءنّیت  ن اگر بهیهمچن. است حیغسل او صح ،از وقت غسل کرده قبل

  . ح استیغسل او صح ،گذشته بوده و نماز قضاء بودهکند و بعد معلوم شود وقت 

ف فهیوظ ،وقت یتنگجهت به اگر  .٤٦١ مسأله
ّ
به  نکهیا الیبه خ یبوده ول ّممیت ،مکل

کـه در انجـام غسـل قصـد قربـت  یدر صـورت ،غسل کند ،اندازه غسل و نماز وقت دارد

  . غسل نموده باشد ،انجام نماز یاست هرچند برا حیغسل او صح ،کرده باشد

را به عنوان مستحّبات غسـل  یامور همیعل یعظام رضوان الله تعال فقهاء .٤٦٢ مسأله

 یادیـعمـل و ز  امل تـر شـدنآنها موجب ک تیاست رعا دیام که اندجنابت ذکر نموده

ک از اعضـاء از بـاال یـدر شسـتن هـر  ،ت کندینکه مواالت را رعایاز جمله اثواب باشد 

آب بـه مقـدار  یبـیه در غسـل ترتنکیشروع کند و هنگام شروع غسل نام خدا را ببرد و ا

 معادل سه کیک صاع که گفته شده تقر ی
ً
نقل شده  یاست باشد و دعاها) تریسه ل( لویبا

  . تر ذکر شده است بخواند مفصلهای  را که در کتاب

  مستحبهای  غسل

س اسالم غسل .٤٦٣ مسأله
ّ

 : اد است و از آن جمله استیمستحب ز  یهادر شرع مقد

و بهتر آن  باشد یم صبح جمعه تا غروب آفتاب جمعه و وقت آن از اذان: غسل جمعه. ١
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بهتر آن است  ،ظهر به جا آورده شود و اگر تا ظهر جمعه انجام نشود کیاست که نزد 

ت اداء و قضاء تا غروب به جـا آورده شـود و اگـر فـرد در روز جمعـه تـا یّ که بدون ن

غروب آفتاِب روز شنبه تا  ایغروب غسل نکند مستحب است بعد از آن در شب شنبه 

غسـل جمعـه را در شـب  یبهتر اسـت قضـا هرچندآن را به جا آورد  یروز شنبه قضا

اذان صبح تا غروب به جا آورد  یشنبه انجام نداده و آن را در روز شنبه در فاصله زمان

ا شب ی هروز پنج شنب تواند یدا نخواهد کرد میآب پ ،در روز جمعه داند یکه م یو کس

 تیـکفا شود یانجام مرجاًء که  غسل جمعه نیا یولانجام دهد  رجاءً غسل را  ،جمعه

  : دیمستحب است انسان در موقع غسل جمعه بگو  و کند یاز وضو نم

 ال ِال« 
ْ

ن
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َ
   .»َن یٖ ِمَن الُمَتط

سـت و یو سـوم و بسـت یکم و بیست و یغسل شب اول و هفدهم و نوزدهم و ب. ٧تا  ٢

  . چهارم ماه رمضان

است تا غروب و بهتر آن د قربان و وقت آن از اذان صبح ید فطر و عیغسل روز ع. ٩و  ٨

  . ده شودر د به جا آو یز نماز عش ایپ است که

در وقت ظهـر  و در روز نهم بهتر آن است که حّجه یغسل روز هشتم و نهم ذ. ١١و  ١٠

  . ه شودبه جا آورد

  . اند رسانده باشد که غسل داده یتیّ از بدنش را به بدن م ییکه جا یغسل کس. ١٢

  . غسل إحرام. ١٣

ه وارد شدن بهغسل . ١٤
ّ
  . حرم مک

هشدن به وارد  غسل. ١٥
ّ
  . مک

  . خانه کعبه ارتیغسل ز . ١٦

  . کعبه شدن به واردغسل . ١٧

   ).در مناسک حج( نحر و ذبح یغسل برا. ١٨

  ).حلق در مناسک حج( دنیسر تراش یغسل برا. ١٩

  . نه منّورهیحرم مدبه وارد شدن  یبراسل غ. ٢٠
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  . نه منّورهیمدبه شدن  وارد یبرا غسل. ٢١

  . امبریمسجد په بشدن  وارد یبرا غسل. ٢٢

  . امبریغسل وداع قبر مطّهر پ. ٢٣

   ).دشمن( مباهله با خصم یغسل برا. ٢٤

  . استخاره یغسل برا. ٢٥

  . استسقاء و طلب باران یغسل برا. ٢٦

ه معتبر یهاغسل ذکر است انیشا
ّ
  . آنها ثابت شده است مستحب بودن ،مذکور به أدل

 یهـا غسـل را جـزء یادیـرد ز مـوا همیعلـ یفقهاء عظام رضوان الله تعال .٤٦٤ مسأله

 : ن چند غسل استیاند که از جمله آنها ا نقل فرموده یمستحبّ 

دهـه آخـر آن و غسـل  یهـاماه رمضان و غسـل تمـام شـب فرد یهاغسل تمام شب. ١

  . ست و سوم آنیدر آخر شب ب یگرید 

  . حّجه یست و چهارم ذیغسل روز ب. ٢

ست و یع االول و روز بیو نهم و هفدهم رب د نوروز و پانزدهم شعبانیغسل روز ع. ٧تا  ٣

  . قعدهیپنجم ذ

  . دهیخواب یکه در حال مست یغسل کس. ٨

  . خوش استعمال کرده است یر شوهرش بو یغ یکه برا یغسل زن. ٩

 اگر اتّ  یده باشد ولیخته رفته و آن را د یدار آو  یتماشا یکه برا یغسل کس. ١٠
ً
ا از یـفاقا

 بـراا یفتد ینگاهش ب یناچار یرو
ً
غسـل مسـتحب  ،دادن رفتـه باشـد شـهادت یمثال

  . ستین

  . کیا نزد یاز دور  نیارت معصومیز  یغسل برا. ١١

آنهـا  خواهـد یکه م یکس و ستین ثابت هان غسلیا مستحب بودن ،ذکر است انیشا

  . د به قصد رجاء به جا آوردیرا انجام دهد با

 رعشـ مستحب بـودن آنهـاکه  ییبا غسل ها تواند یانسان م .٤٦٥ مسأله
ً
ثابـت شـده ا

 وضو الزم دارد که ،مانند نماز یکار ،ردین که وضو بگیبدون ا ،)٤٦٣( مسأله مواردمانند 

 ،)٤٦٤( مسـأله مـواردماننـد  شود یبه جا آورده مرجاًء که  ییها غسلانجام دهد و اّما  را
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اء ن غسل اکتفـیتوان به ا ینم ،که وضو الزم دارد یانجام کار ین برایابنابر ؛ ستین نیچن

  . د وضو گرفته شودیبلکه با؛ کرد

غسـل بـه جـا  کیت همه یّ مستحب باشد و به ن یاگر چند غسل بر کس .٤٦٦ مسأله

ـف انجـام داده بـر او  یکه بـه سـبب کـار ییهااست مگر در غسل یآورد کاف
ّ
کـه مکل

کـه غسـل داده شـده  یتیّ از بدنش را به بدن م ییکه جا یمثل غسل کس ،مستحب شده

چنـد سـبب  یاط واجـب آن اسـت کـه بـرایـاحت هـاونه غسلن گیرسانده باشد که در ا

  . ک غسل اکتفا نکندیمختلف به 



 )مخصوص بانوان( گانه سه یها خون

 ضیح

 کـه اسـت یخـون ،شـود یمـ یقاعدگ ای ماهانه عادت به ریتعب آن از یگاه که ضیح

 
ً
 رون آمـدنیـب موقـع در را زن شـود و یمـ خـارج زنان رحم از یروز چند ماه هر در غالبا

س شرع در و ندیگو  یم »حائض« ،ضیخون ح
ّ

 مسـائل در کـه دارد یاحکـام اسـالم مقد

  . آمد خواهد ندهیآ

 سرخ ای اهیس آن رنگ و تازه و گرم و ظیغل اوقات شتریب در ضیح خون .٤٦٧ مسأله

ا یـ ،ضیحـ یها نشانه« ،ن مواردیکه به ا ،دیآ یم رونیب سوزش یکم و فشار با و است رهیت

ض بـودن خـون از یص حـیتشخ یاز موارد برا یر بعضشود و د یگفته م »ضیصفات ح

   ١.شود ینده ذکر میح موارد آن در مسائل آیشود و توض یها استفاده م آن

  ضیح خون طیشرا

شود کـه  یض محسوب میح یشود در صورت یاز زن خارج م که یخون .٤٦٨ مسأله

ض به حساب یح ،باشد  ها را هم نداشته از آن یکیض باشد و اگر یط خون حیشرا یدارا

  . شود یض پرداخته میط خون حیح شرایدر مسائل بعد به توض. دیآ یمن

                                                           
از موارد، خون حیض چنـین  باشد و ممکن است در بعضی   می غالبی  های  ها، نشانه شایان ذکر است این نشانه. ١

 . باشد را نداشته  هایی  نشانه
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  باشد بلوغ از پس: اول شرط

 ،سـتین ضیحـ ،ندیب یم یقمر سال ُنه شدن تمام از قبل دختر که یخون .٤٦٩ مسأله

  . باشد نداشته ای باشد داشته را ضیح یها نشانه خواه

 یدارا هک ندیبب یخون اگر ،نه ای شده تمام سالش ُنه داند ینم که یدختر .٤٧٠ مسأله

 بـه حکـم باشـد داشـته را ضیح یها نشانه اگر و ستین ضیح ،نباشد ١ضیح یها نشانه

  آن بودن ضیح
ّ

 ،است ضیح نکهیا به شود حاصل نانیاطم اگر البّته؛ است اشکال محل

  صورت نیا در ،د حاصل شودیجد یعلم لیوسا از استفاده با نانین اطمیهرچند ا
ً
 معموال

  . است شده تمام او سال هنُ  شود که یدا میپ نانیاطم

  باشد یائسگی از قبل: دوم شرط

 یها نشـانه خـواه ،سـتین ضیح ،نندیب یم یائسگی از بعد زنان که یخون .٤٧١ مسأله

 و اسـت یقمـر سال شصت ،زنان در یائسگی سن و باشد نداشته ای باشد داشته را ضیح

 و ردنـدا را ضیح حکم ،نندیب یم یقمر سال شصت شدن تمام از پس زنان که را یخون

َرش چه یسالگ شصت تا پنجاه فاصله در زن
ُ
 و نـدیب یمـ ضیحـ ،هیقرشـ ریغ چه باشد ٢هیق

 حسـاب به ضیح ،سن نیا از قبل که یموارد در فاصله نیا در ،ستندین هیقرش که ییها زن

 زیـن را مستحاضـه فیوظا و کنند کتر  که بر حائض حرام است را ییکارها باید ،آمد یم

   ٣.دهند انجام

 کامـل اش یقمـر سـال شصت یعنی نه ای شده ائسهی دارد کش که یزن .٤٧٢ مسأله

 سـاله شصـت کـه بگـذارد بنـا دیبا ،نه ای است ضیح نداند و ندیبب یخون اگر ،نه ای شده

  . ستین ائسهی و نشده

                                                           
 . ذکرشد ٤٦٧حیض در مسأله  های  نشانه. ١
  . باشند های قرشّیه می های سّیده، یکی از اقسام زن باید توّجه داشت که زن. ٢
متفاوت  در امور عبادی  که موجب ساقط شدن عّده طالق است با سّن یائسگی  شایان ذکر است سّن یائسگی . ٣

  . شود  است و توضیح آن در بخش طالق ذکر می
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 و ننـدیبب ضیحـ اسـت ممکـن دهـد یمـ ریشـ بّچـه که یزن و حامله زن .٤٧٣ مسأله

 ریغ و حامله زن احکام و ر استیپذ امکان ،زمان هم ،شدن ضیح با دادن ریش و یحاملگ

 گذشـتن از بعد که یصورت در ،دارد هیوقت عادت که یا حامله زن یول ،ندارد یفرق حامله

 اطیـاحت بنـابر است الزم دارد را ضیح صفات که ندیبب یخون ،عادتش اّول از روز ستیب

کـه بـر مستحاضـه  ییکه بر حائض حرام است را ترک کـرده و کارهـا ییکارها ،واجب

  . ست را هم انجام دهدواجب ا

  باشد رحم از: سوم شرط

 حکـم ،مجـرا داخـل زخم و بکارت خون مثل ستین رحم از که یخون .٤٧٤ مسأله

 کـه یخـون ،ندارنـد رحـم و اند برداشـته را خود رحم که یزنان نیهمچن. ندارد را ضیح

  . ستین ضیح ،نندیب یم

  شود خارج و آمده رونیب رحم از: چهارم شرط

 رونیب - کم هرچند - هم آن از یمقدار هنوز و مانده رحم در که یخون .٤٧٥ مسأله

  . ندارد را ضیح حکم ،امدهین

 - باشد کم هرچند - دیایب رونیب خون است الزم ،ضیح دوران شروع در .٤٧٦ مسأله

 رونیب آن ریغ و پنبه لهیوس به ای خود یخود به اش یعیطب یمجرا از خون که ندارد فرق و

  خون اگر و باشد آمده
ً
 بـر ضیحـ حکم ،ختهیر  فرج یفضا رد فقط و امدهین رونیب اصال

 خون خارج شدن ،ضیح ادامه در ،خون هیاول خارج شدن از پس یشود ول ینم یجار آن

 در اگـر بلکـه ،دیایب رونیب خون روز سه تمام در ستین الزم و ستین شرط مجرا رونیب به

 بـودن از منظـور و سـتین یکاف ،رحم در خون بودن و است یکاف باشد خون ،فرج باطن

 یخـون آورد رونیـب و کند صبر یکم و بگذارد پنبه اگر که است آن ،فرج باطن در نخو 

 شـود کپا یمختصر روز سه نیب در چنانچه و باشد کم اریبس مقدار به هرچند شود

  . باشد یم ضیح هم باز - است از زنان معمول یا برخیهمه  نیب در که یطور -
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  نباشد روز سه از کمتر: پنجم شرط

ت خ اگر  .٤٧٧ مسأله
ّ

 ضیحـ باشـد کمتـر روز سـه از هـم یمختصـر ضیون حمد

 یزیخـونر  به شروع از پس هرگاه نیبنابرا. باشد داشته را ضیح یها نشانه هرچند ستین

 سـه از کمتر در خون و کند یریجلوگ آن ادامه از آن مانند و آمپول و قرص از استفاده با

  . ندارد را ضیح حکم ،شود قطع روز

 هـم سـر پشـت ،سـوم روز آفتاب غروب تا لاّو  روز صبح اذان از زن اگر .٤٧٨ مسأله

ـق شـده یض مـیمقـدار حـ یدن که کمتریسه روز خون د  ،ندیبب خون
ّ
 و الزم باشـد محق

 قطـع خـون سوم و دوم شب در دیبا یول ندیبب خون هم را چهارم شب و اّول شب ستین

 دهـد یم قرار ضیح را آن هرچند - دهید  خون هم اول شب در ،آن بر عالوه اگر و نشود

 اذان ،محاسـبه یابتـدا نیبنـابرا. ردیگ یدر نظر نم ضیح روز سه محاسبه در را آن یول -

  . است اول روز صبح

 معـادل روز شـبانه سه است الزم ندیب یم خون اول روز صبح اذان از پس که یزن اّما 

 لیتکم چهارم روز از را اول روز یکم و نقص و دینما مشاهده خون ،ساعت دو و هفتاد

  کند
ً
 داد قرار ضیح را آن بتوان آنکه یبرا شود شروع اّول روز ظهر اذان از خون اگر مثال

  . نشود قطع و کند دایپ ادامه چهارم روز ظهر اذان تا است الزم

ند که حـداقل یبب یخون ،بعد و شود کپا و ندیبب یخون روز سه از کمتر اگر .٤٧٩ مسأله

 ضیحـ زمـان از روز ده آنکـه شـرط بـه اسـت ضیحـ دوم خون ،شود کپا و ١سه روز باشد

  . ستین ضیح -  باشد عادتش یروزها در هرچند -  اّول خون و باشد گذشته سابقش

  نباشد روز ده از شتریب: ششم شرط

 قـرار ضیحـ را آن همه توان ینم گذرد یم روز ده از مدت آن که یخون .٤٨٠ مسأله

  . داد

 مشـابه هـم است ضیح مقدار نیشتر یب که ضیح روز ده محاسبه روش .٤٨١ مسأله

                                                           
 . گانه خون حیض را هم داشته باشد و بقیه شرایط ُنه .١
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 صبح اذان از که یزن و است اول روز صبح اذان ،محاسبه یابتدا ،نیا بربنا؛ است روز سه

 ده ،دهـم روز آفتـاب غـروب ،شده آغاز اش یزیخونر  اول شب در ،آن از قبل ای اول روز

 در ،نـدیب یمـ خـون اول روز صـبح اذان از پـس کـه یزن و رسد یم انیپا به ضشیح روز

 انیـپا بـه روزش ده ،نـدیبب خـون عتسا چهل و ستیدو  معادل روز شبانه ده که یصورت

 آن جبـران شـود و یم لیتکم ازدهمی روز از محاسبه در اول روز یکم و نقص و رسد یم

  . ستین یکاف ازدهمی شب از

  باشد هم سر پشت اول روز سه: هفتم شرط

 ؛ پشت سر هم نباشد ،دنیخون د  ،سه روز اول اگر .٤٨٢ مسأله
ً
 ندیبب خون روز دو مثال

 و صـفات هرچنـد سـتین ضیحـ ،نـدیبب خـون روز کیـ رهدوبا و شود کپا روز کی و

  . باشد داشته را ضیح یها نشانه

 یروزهـا نسـبت بـه و اسـت اول روز سه به مربوط بودن یپ در یپ شرط .٤٨٣ مسأله

  اگر نیبنابرا. ستین ین شرطیچن) دهم تا چهارم( بعد
ً
 خـون هـم سـر پشت روز سه مثال

 که ییروزها ،ندیبب خون هفتم و ششم روز دوباره و شود کپا پنجم و چهارم روز و ندیبب

  . شود یذکر م بعد مسأله در نیب یپاک حکم و دارد ضیح حکم دهید  خون

 خـون دوبـاره چنانچه ،شود کپا و ندیبب خون هم سر پشت روز سه اگر .٤٨٤ مسأله

 روز ده از هـم یرو بـوده کپـا وسـط در که ییروزها و دهید  خون که ییروزها و ندیبب

 در کـه اسـت آن الزم اطیـاحت یول است ضیح دهید  نخو  که ییروزها همه ،نشود شتریب

 بر که ییکارها - نامند ین دو خون میب یپاک را آن که - بوده کپا وسط در که ییروزها

 یاحت یعنی دهد انجام را است واجب حائض ریغ
ً
 را خود عبادات و کرده ضیح غسل اطا

  مّس  مثل - است حرام حائض بر آنچه و آورد جا به
ّ

ـ و قـرآن خـط
ّ
 را - مسـجد در فتوق

  . کند کتر 

  باشد داشته استمرار خون اول روز سه در: هشتم شرط

ن یـاستمرار داشتن خون در سه روز اول و آلوده بودن مجرا به خـون بـه ا .٤٨٥ مسأله
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 بـه هرچنـد شود یخون ،آورد رونیب و کند صبر یکم و بگذارد پنبه گاه هر کهمعنا است 

 نیب در که یطور - شود کپا یمختصر ،روز سه نیب در چنانچه و باشد کم اریبس مقدار

 کـه یخون نیبنابرا. شود یم محسوب ضیح هم باز - است از زنان معمول یا بعضیهمه 

ت و ندارد استمرار اول روز سه در
ّ

 ادامه سپس و شده قطع ،ستین معمول زنان نیب که یمد

  . ستین ضیح ،کند یم دایپ

  باشد کپا روز ده حداقل ،ضیح دو نیب: نهم شرط

 یا کهض همواره حداقل ده روز فاصله است ین دو حیب  .٤٨٦ مسأله
ّ

اقل
ّ

ن مقدار حد

 در اول ضیح از روز ده گذشت از قبل که یخون نیبنابرا. باشد یض مین دو حیب یپاک

اقل پاک یزمان فاصله
ّ

  ستین ضیح ،شود یم دهید  یحد
ً
 و نـدیبب خون روز ده که یزن مثال

 قـرار ضیحـ را دوم خـون توانـد ینم ،دنیبب خون روز چهار دوباره و شود کپا روز شش

  . باشد داشته را ضیح یها نشانه هرچند دهد

  ،همان طور که ذکر شد .٤٨٧ مسأله
ّ

 اقل
ّ

 اّمـا اسـت روز ده ،ضیحـ دو نیب یپاک حد

اکثر
ّ

 خـون از یپـاک نجـایا در ضیحـ دو نیبـ یپاک از منظور و باشد یآن نم یبرا یحد

 روز ده ضیحـ دو نیبـ اسـت نممک بسا چه نیبنابرا. یخون هر از یپاک نه است ضیح

 دو نیبـ یپـاک بـه مربوط شد ذکر آنچه نیهمچن. شود فاصله آن مانند و استحاضه خون

 بنـابر ،ذکر شد) ٤٨٤( مسأله در که همانطور ضیح کی نیب یپاک در اّما و است ضیح

کـه بـر  ییکه بر حائض حرام است را ترک کرده و کارهـا ییکارها دیبا ،واجب اطیاحت

  . اجب است را هم انجام دهدر حائض و یغ

  مشکوك یها خون احکام

 ندانـد و باشد کمتر روز ده از و شتریب روز سه از که ندیبب یخون زن اگر .٤٨٨ مسأله

 ،صـورت نیـا در ،باشـد معقـول احتمال دو هر و ضیح خون ای است زخم و دمل خوِن 

از قبـل  کـه آن مگـر ،دهد انجام را خود یها عبادت دیبا و دارد را ر حائضیغ زن حکم

  کـه یمقدار تا صورت نیا در که ،حائض بوده ،ن خوِن مشکوکیرون آمدِن ایب
ِ

 مجمـوع
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  است ممکن ،کمشکو  خون و) حائض بوده یوقت( یقبل خون
ً
ن یبه ا( ،باشد ضیح شرعا

  . دهد قرار ضیح را آن دیبا) ض را داشته باشدیگانه ح ط نهیکه شرا معنا

 چنانچه ،استحاضه ای است ضیح خون که کند کش و ندیبب یخون اگر .٤٨٩ مسأله

  . دهد قرار ضیح دیبا ،باشد داشته را ضیح طیشرا

 اطیـاحت ایـ دیـبا ،بکـارت ای است ضیح خون نداند که ندیبب یخون اگر .٤٩٠ مسأله

 حائض ریغ بر که ییکارها و کرده ترک را است حرام حائض بر که ییکارها یعنی ،کند

 فـرج داخـل پنبـه یرمقـدا یعنـی ،کند یبررس را خود ای و دهد انجام هم را است واجب

 سـپس است کرده نفوذ آن در خون کند نانیاطم که یمقدار به کند صبر یکم و دینما

 اگر و است بکارت خون باشد آلوده آن اطراف فقط اگر پس ،آورد رونیب یآرام به را آن

  . باشد یم ضیح خون ،دهیرس آن همه به

 بکارت و دمل و زخم شود خون یم خارج او از که یخون بداند زن اگر .٤٩١ مسأله

  چنانچـه ،باشـد نفـاس ایـ و ضیح و استحاضه خون نیب مرّدد و ستین آن مانند و
ً
 شـرعا

 کش اگر بلکه ،کند عمل استحاضه دستور به دیبا ،١باشد نداشته را نفاس و ضیح حکم

ط یو شرا نشانه چنانچه ،گرید  یها ک از خونیهر  ای است استحاضه خون که باشد داشته

 را استحاضـه یکارها دیبا ،الزم اطیاحت بنابر ،را نداشته باشد) گرید  یها خون( ها آن خون

  . دهد انجام

  حائض احکام

  : است حرام ،٢حائض بر مورد چند .٤٩٢ مسأله

 چنانچـه و شـود آورده جا به ّممیت ای غسل ای وضو با دیبا که نماز مانند ییها عبادت: اّول

 ن یبه قصد عمل را اعمال گونه نیا حائض زن
ً
انجـام  ،ح اسـتیکـو و صـحیکه شرعا

 و غسـل و وضـو که ییها عبادت آوردن جا به یول انجام داده است یکار حرام ،دهد

                                                           
 حکم حیض یا نفاس را دارد و خونی  توضیح خونی . ١

ً
که حکم حیض و نفاس را ندارد در مسائل بعد  که شرعا

 . شود  ذکر می
 . باشد مورد سّوم هم بر حائض و هم بر شوهرش حرام می. ٢
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  . ندارد یمانع ،تیم نماز مانند ستین الزم آنها یبرا ّممیت

  . شد ذکر جنابت احکام در و است حرام جنب بر که ییزهایچ تمام: دوم

 مقـدار بـه هرچند ،زن یراب هم و است حرام ردم یبرا هم که فرج در کردن جماع: سوم

 مقـدار کـه اسـت آن الزم اطیـاحت بلکـه ،دیـاین رونیب هم یمن و شود داخل گاه  ختنه

  . نشود داخل هم گاه ختنه از کمتر

  یول ستین یقطع زن ضیح که هم ییروزها در کردن جماع .٤٩٣ مسأله
ً
 دیـبا شرعا

 دیـبا و ندیب یم خون روز ده از شتریب که یزن پس ،است حرام ،دهد قرار ضیح خود یبرا

  که یحیتوض به
ً
 ،دهـد قـرار ضیحـ را خـود شـانیخو  عـادت یشود روزها یم ذکر بعدا

  . دینما یکینزد  او با روزها آن در تواند ینم شوهرش

 و اسـت گناهکـار ،کنـدی کینزد  ضیح حال در خود زن با مرد اگر .٤٩٤ مسأله

اره پرداخت یول؛ کند استغفار است الزم
ّ
اط مسـتحب یاحت هرچند ستین واجب کف

 ،شـود میتقسـ قسـمت سه به زن ضیح یروزها تعداد اگر که بیترت نیا به ،باشد یم

اره
ّ
ه یطـال مثقال کی ،ضیح اّول قسمت در آن کف

ّ
 نصـف ،آن وسـط در و دار سـک

ه دار یطال مثقال چهارم کی ،آن آخر در و مثقال
ّ
) ١٨( یشـرع مثقـال و اسـت سک

 . است نخود
ً
 روز ای شب در شوهرش اگر ،ندیب یم ضیح خون روز شش که یزن مثال

 ُنـه ،چهـارم و سـوم روز ای و شب در و طال نخود جدهیه ،کند جماع او با دوم و اّول

اره عنـوان بـه طـال مینـ و نخود چهار ،ششم و پنجم روز ای شب در و طال نخود
ّـ
 کف

اره و بدهد
ّ
  . ستین زن بر کف

  دیبا شده حائض زن بفهمد جماع حال در مرد اگر .٤٩٥ مسأله
ً
 دشـو  جدا او از فورا

اره است مستحب اطیاحت و است گناهکار نشود جدا اگر و
ّ
  . بدهد کف

 دنیبوسـ مانند یجنس یها بهره ریسا ،حائض زن با کردن یکینزد  از ریغ .٤٩٦ مسأله

 و پوشش ریز  از زن یزانو  تا ناف از یین کارهایچن هرچند ،ندارد یمانع نمودن مالعبه و

  . مکروه است لباس

 - باشـد نکـرده غسل هرچند - شد کپا ضیح خون از زن که آن از بعد .٤٩٧ مسأله

 فرج شستن از پس جماع که است آن الزم اطیاحت یول کند جماع او با تواند یم شوهرش
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 از قبـل کـه است آن مستحب اطیاحت و باشد یم مکروه غسل از قبل جماع هرچند باشد

  غسل
ً
ت که ییجا در خصوصا

ّ
 اّمـا و دیـنما یخوددار جماع از ،نباشد ل به جماعیم شد

هرکدام  ،ّممیت ،غسل ،ووض( طهارت نداشتن دلیلض به یدر هنگام ح که یگرید  یکارها

  مّس  مانند - بر زن حرام است) باشد اش  فهیوظ
ّ

 زن حالل یبرا ،نکند غسل تا - قرآن خط

 کـه) ثابت نشـده( ستیاّما معلوم ن ،ض حرام استیکه در هنگام ح ییکارها شود و ینم

مثل توقـف  - ض باشدیام حیهارت نداشتن زن در ال طیها بر حائض به دل حرام بودن آن

  . د قبل از غسل انجام شودیاط واجب نبایبنابر احت - در مسجد

ـ  -  نـدارد قضـا نخوانـده ضیح حال در زن که یینمازها .٤٩٨ مسأله  نمـاز یحّت

 ماه یها روزه یول -  باشد شده واجب نیّ مع وقت در یشرع نذر به که ینماز و اتیآ

 ،الزم اطیـاحت بنـابر نیهمچنـ و دینما قضا دیبا ،فتهنگر  ضیح حال در که را رمضان

 قضا دیبا ،نگرفته ضیح حال در و شده واجب معّین وقت در نذر به که را ییها روزه

  . دینما

 حـائض زن از - مسـتحب چه و واجب چه - روزه و نماز که همان طور .٤٩٩ مسأله

او هـم از  یاط واجـب طـواف مسـتحبّ یـبنـابر احت یطواف حتّ  و اعتکاف ،ستین حیصح

  . باشد یح نمیصح

 ضیحـ اط واجب اگریبنابر احت یحتّ  - شود حائض ،نماز نیب در زن اگر  .٥٠٠ مسأله

 - باشـد شـود ینمـاز تمـام مـ آن با که یسالم حرف نیآخر  از قبل و آخر سجده از بعد

  . است باطل نمازش

 حیصـح نمـازش ،نـه ایـ شـده حـائض که کند کش نماز نیب در زن اگر .٥٠١ مسأله

 حـائض نمـاز نیبـ در کـه بفهمـد نماز از بعد اگر یول کند ینم اعتناء شکش به و است

 ن نماز بفهمـدیاست که در ب یباطل است و حکم آن مانند وقت ،که خوانده ینماز ،شده

  . حائض شده است

 امـور و نمـاز یبـرا اسـت واجـب ،شد کپا ضیح خون از زن که آن از بعد .٥٠٢ مسأله

 غسـل مثـل آن تیفیک و کند غسل ،شود آورده جا به ّممیت ای غسل ای وضو با دیبا که یگرید 

سـت یالزم ن ،مبطل وضو انجام نداده یض بجا آورده تا وقتیکه غسل ح یکس و است جنابت
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 از قبـل کـه اسـت مسـتحب اطیـاحت هرچند ،ردیوضو بگ ،د با وضو باشدیکه با ییکارها یبرا

  . ردیبگ وضو ،غسل از قبل که است آن بهتر و ردیبگ هم وضو آن از بعد ای غسل

 بتوانـد کـه باشـد یا اندازه به و نباشد یکاف ،غسل و وضو یبرا آب اگر .٥٠٣ مسأله

 یبـرا فقط اگر و دینما ّممیت ،وضو از بدل که است آن بهتر و کند غسل دیبا ،کند غسل

 بـدل از دیـبا و ردیـبگ وضـو کـه است آن بهتر ،نباشد غسل اندازه به و باشد یکاف وضو

 و کند ّممیت ،غسل از بدل دیبا ندارد آب ،ها آن از کی چیه یبرا اگر و دینما ّممیت ،غسل

  . دینما ّممیت زین وضو از بدل که است آن بهتر

 ذکـر طـالق احکـام در کـه یحیتوض با ضیح حال در زن دادن طالق .٥٠٤ مسأله

ذکـر ) ٤٨٤( آن در مسأله ین دو خون که معنایب یاست و اگر زن در پاک باطل شود یم

 یح بودن ایصح ،طالق داده شود ،شد
ّ

ن الزم اسـت یـبنـابر ا ،اشـکال اسـتن طالق محل

 خون از زن که آن از بعد اّما؛ غه طالق دوباره اجراء شودیوه که صیش نیاط شود به ایاحت

  ضیح
ً ّ
 خوانـدن در و اسـت حیصـح او طـالق ،باشد نکرده غسل چند هر ،شد کپا کال

ت چه و دائم چه - ازدواج عقد
ّ
  . ستین شرط ضیح از بودن کپا - موق

 اّتهـام مـورد چنانچـه ،ام شـده کپـا ضیحـ از ای حائضم دیبگو  زن اگر .٥٠٥ مسأله

  او حرف قبول ،باشد اّتهام مورد اگر یول؛ کرد قبول را او حرف دیبا ،نباشد
ّ

 اشـکال محل

  . اط شودین مورد احتیاست و الزم است در ا

  حائض یبرا نماز وقت کم بودن احکام

 حـائض ،ازدنـدیب ریتـأخ را نماز اگر که بداند و فرارسد نماز وقت هرگاه .٥٠٦ مسأله

  دیبا ،شود یم
ً
 کـه دهـد احتمـال اگر ،الزم اطیاحت بنابر ،است نیهمچن و بخواند نماز فورا

  . شود یم حائض ،ندازدیب ریتأخ را نماز چنانچه

ن وقت نماز حائض شـود و تـا آن وقـت نمـاز را نخوانـده یدر ب ،اگر زن .٥٠٧ مسأله

 ه انـدازه وضـو گـرفتنالزم است آن نماز را قضا کند که از اّول وقت ب یدر صورت ،باشد

و خوانـدن ) بـوده یاش انجام غسـل فه یاگر وظ( و انجام غسل) اگر از قبل وضو نداشته(

فرصـت داشـته و آن را نخوانـده  ،ک نماز که در آن تنها به انجام واجبات اکتفـاء شـودی
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گـر نمـاز یانجام مقدمات د  یاط واجب فرصت برایهرچند بنابر احت ،تاحائض شده است

  . نبوده باشد ،ن جهت قبلهییو تع یر غصبیم کردن لباس پاک و غمانند فراه

اش  فـهیگـر وظا( ا وضـویـوقت به انـدازه غسـل  اط واجب اگرین طور بنابر احتیوهم

ّمم قبل از حائض شدن بخواند یک نماز با تیتوانسته  یاّما م ،نداشته) ا بودهیا وضو یغسل 

  . دینما د آن نماز را قضایبا ،آن را نخوانده باشد یول

 آب کـه آن مثـل ،بوده ّممیت زن فیتکل - وقت یر از کمیغ - یگریواگر به جهت د 

 نخوانـده و بخوانـد ّممیتـ بـا ،حائض شدن از قبل را نماز توانسته یم و داشته ضرر شیبرا

 نبـوده فراهم طیشرا ریسا انجام یبرا وقت که یصورت اط واجب دریبنابر احت یحتّ  ،باشد

  . بخواند را نماز یقضا دیبا

 ایـ و یضـیمر  و یسـالمت ایـ نماز خواندن کند و خواندن تند در زن است ذکر انیشا

  ،ردیت خود را در نظر بگیوضع دیبا ،گرید  یزهایچ و ر سفریغ و سفر
ً
 تنـد کـه یزنـ مـثال

 هر ،بخواند عیسر  را نماز تواند یم که یزن و است فوق العاده سخت او یبرا نماز خواندن

 . ردیودش را در نظر بگحال خ دیبا کدام

 غسـل اندازه به و شود کپا ضیح خون از ،نماز وقت آخر در زن اگر .٥٠٨ مسأله

اط واجـب یـبنابر احت یحتّ  ،باشد داشته وقت -  آن رکعت کی هرچند -  نماز خواندن و

ا لبـاس ین جهت قبله ییط نماز مثل تعیر شرایفراهم کردن سا یکه وقت برا یدر صورت

 به را آن یقضا دیبا نخواند اگر و بخواند را نماز و نموده غسل دیبا ،پاک نداشته باشد

ا  یاط واجب در وقتین حکم بنابر احتیو هم آورد جا که به اندازه غسل وقت ندارد اّمـ

 ،در وقـت بخوانـد -   ک رکعت آن رایهرچند   -  از نماز یا قسمتیّمم تمام یتواند با ت یم

  . باشد یم یز جارین

 ،باشـد ّممیت زن فیتکل گرید  جهت از ،وقت یتنگ از گذشته ان ذکر است اگریشا

 وقـت در را نمـاز رکعـت کی هرچند تواندب  وداشته باشد  ضرر شیبرا آب که آن مثل

ر یاهم کـردن سـافـر  یکـه وقـت بـرا یاط واجـب در صـورتیـبنـابر احت یحتّ  -  بخواند

د یـانـد باّمم کـرده و نمـاز را بخوانـد و اگـر نخو ید تیبا -  جود نداشته باشدمقدمات و 

  . آن را بجا آورد یقضا
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 کنـد غسل بخواهد اگر و شده کپا خون از نماز وقت آخر در که یزن .٥٠٩ مسأله

 وقت در را نماز تمام تواند یم دینما ّممیت اگر شود اّما یم واقع وقت در نمازش از یقسمت

  . بخواند وقت در را نماز تمام و دینما ّممیت دیبا ،بخواند

 ایـ غسـل یبـرا یفرصـت و شـود کپا خون از نماز وقت آخر در زن اگر .٥١٠ مسأله

  . ستین واجب او بر نماز ،ندارد وقت در نماز رکعت کی خواندن و ّممیت

 وقـت نمـاز یبـرا کـه کند کش ضیح از شدن کپا از بعد زن اگر .٥١١ مسأله

 را نمـازش دیـبا ،شـود خوانـده وقـت در آن رکعـت کیـ نکهیا به هرچند ،نه ای دارد

  . بخواند

 نکـهیا الیـخ بـه اگـر اسـت نماز خواندن ،زن فهیوظ که یموارد تمام در .٥١٢ مسأله

. آورد جـا بـه را نمـاز آن یقضـا دیـبا ،داشته وقت بفهمد بعد و نخواند نماز ،ندارد وقت

 الیـخ بـه اگر است نماز خواندن ،واجب اطیاحت بنابر ،زن فهیوظ که یموارد در نیهمچن

 اسـت الزم ،واجـب اطیاحت بنابر ،داشته وقت بفهمد بعد و نخواند نماز ،ندارد وقت نکهیا

  . آورد جاب را نماز آن یقضا

  ائضح یبرا مکروهات و مستحّبات

 نمـاز هـر  بلکـه ،پنجگانـه ینمازهـا وقـت در حائض زن است مستحب .٥١٣ مسأله

 عـوض را دسـتمال و پنبـه و دیـنما کپا خون از را خود ،اتیآ نماز مثل دار وقت واجِب 

 قبلـه بـه رو ،نمـاز یجـا در و دینما ّممیت ،ردیبگ وضو تواند ینم اگر و ردیبگ وضو و کند

 بهتر و شود) دار سجده اتیآ ریغ( قرآن خواندن ای صلوات و دعا و ذکر مشغول و ندیبنش

  . کند انتخاب را اربعه حاتیتسب حال نیا در که است آن

 و قـرآن داشـتن همـراه و باشـد هیـآ هفـت از کمتر هرچند قرآن خواندن .٥١٤ مسأله

 حنـا بـه کردن خضاب زین و قرآن یها خط نیب ما و قرآن هیحاش به بدن از ییجا رساندن

 همیعلـ یتعـال اللـه رضـوان فقهاء از یجمع گفته به حائض یبرا ،آن مانند و) بستن حنا(

 اطیـاحت و اسـت حرام حائض زن بر ،قرآن واجب سجده اتیآ خواندن یول است مکروه

  . نخواند هم را دار سجده سوره چهار اتیآ ریسا که است آن مستحب
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  ضیح در ادتع اقسام

م دوره به .٥١٥ مسأله
ّ

 قسـم سـه ،آن شـود و یمـ گفتـه ١»عـادت« ،زنـان یقاعدگ منظ

  : است

تعـداد  نظـر از هـم و وقت حـائض شـدن نظر از هم که یعادت: هیعدد  و هیوقت عادت. ١

م ،آن یروزها
ّ

  . است منظ

م ،وقت نظر از تنها که یعادت: هیوقت عادت. ٢
ّ

  . است منظ

م ،ضیح یتعداد روزها نظر زا تنها که یعادت: هیعدد  عادت. ٣
ّ

  . است منظ

ق شدن طیشرا و هیعدد عادت انواع
ّ

  آن محق

  : است نوع دو هیعدد  عادت .٥١٦ مسأله

 نیا و است شده ضیح بار دو که است یزن به مربوط ن عادتیا: تاّمه هیعدد عادت. ١

  . هستند هم مثل تعداد روزها نظر از ضیح دو

 شـده ضیحـ ادیـز  دفعـات که است یزن به مربوط ن عادتیا: ناقصه هیعدد عادت. ٢

  : اند بوده دارا را ریز  حالت سه از یکی ها ضیح نیا و است

  کی از ندیب یم که یخون ،ضیح دفعه هر در. الف
ّ

  ،شود یشتر نمیب نیّ مع حد
ً
 شـتریب مثال

 روز هفـت دفعـه کیـ در ،ندارد یتثاب نظم آن اعداد یول ندیب ینم خون روز هشت از

   ...و کند یم مشاهده خون روز شش گرید  دفعه در ،ندیب یم خون

  کی از ندیب یم که یخون ،ضیح دفعه هر در. ب
ّ

  سـتین کمتـر نیّ مع حد
ً
 از کمتـر مـثال

  . ندیب ینم خون روز پنج

  دو نیب ندیب یم که یخون ،ضیح دفعه هر در. ج
ّ

  است کم و ادیز  حد
ً
 پـنج زا کمتر مثال

 آن اعـداد یشـود ولـ ینمـ هـم وزر  هشت از شتریب خون مشاهده و ندیب ینم خون روز

  دو نیب و ندارد یثابت نظم
ّ

 در ،ندیب یم خون روز شش دفعه کی در ،است رییتغ در حد

                                                           
   است که در مسائل آینده ذکـر می ارند، در احکامی که عادت ند فرق زنان دارای عادت با زنانی . ١

ً
شـود، مـثال

از مـوارد احکـام  داند، حیض است یا استحاضه، اگر عادت داشته باشد، در بعضی   که خون دیده و نمی زنی 
 . دارد که با دیگران متفاوت است ای  ویژه
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  . ندیب یم خون روز هشت گاه و کند یم مشاهده خون روز هفت گرید  دفعه

ض در یالزم اسـت دو حـ ،ردیه تاّمه صورت پـذین که عادت عدد یا یبرا .٥١٧ مسأله

ض یا کمتـر از آن از حـیـنصـف روز  یهـا حّتـ ک از آنیبوده و هر  یتعداد روزها مساو

 روز پـنج دوم ماه در و ندیبب خون اّول ماه در روز پنج یزن اگر نیبنابرا ،شتر نباشدیگر بید 

 محسـوب تاّمـه هیـعدد  عـادت صـاحب نـدیبب خـون) روز سـوم کیـ( ثلـث ای نصف و

 صـاحب نـدیبب خـون) روز چهـارم کیـ( ربع و روز پنج دوم ماه در اگر بلکه؛ شود ینم

ن مقـدار یـکه در عرف بـانوان بـا وجـود ا آن مگر ،شود ینم محسوب تاّمه هیعدد  عادت

 ،باشـد کـم و کانـد  ،ادهیز  اگر نیهمچن. ض مثل هم شمرده شودیباز هم دو ح ،یادیز 

  . ندارد اشکال

 بـار دو زن اسـت یکـاف ،ردیه تاّمـه صـورت پـذیکه عادت عدد  نیا یبرا .٥١٨ مسأله

 عـادت صـاحب ،ن صـورتیـکـه در ا ،مثل هم باشد اد روزهاتعد نظر ند که ازیبب ضیح

ق شدن در یول گردد یم
ّ
 الزم و سـتین یکاف دنیخون د  بار دو ناقصه هیعدد  عادت محق

 کـه یا گونـه به شود تکرار ادیز  ،ذکر شد) ٥١٦( مسأله در که یطور به خون دنید  است

 کـه نیـا مثـل ،تاسـ ناقصـه هیـعدد  عادت یدارا زن نیا که کند صدق بانوان عرف در

  . گردد تکرار ،بار) ٦ ای ٥( ،که ذکر شد یطور به خون دنید 

ق شدن طیشرا
ّ

  هیوقت عادت محق

ض در عـرف ید وقـت دو حـیـبا ،ردیه صورت پـذیکه عادت وقت آن یبرا .٥١٩ مسأله

 اول مـاه در ،دهیـد  ضیحـ خـون ماه دو در که یزن نیبنابرا ،بانوان مثل هم محسوب شود

 خـون رترید  ای زودتر ،کمتر ای روز چهارم کی ای سوم کی ازهاند به دوم ماه در و روز پنج

 است معمول بانوان عرف در تفاوت مقدار نیا که یا گونه به - است شده آغاز ض اویح

ق میندارد و عادت وقت یضرر تفاوت مقدار نیا -
ّ
  . شود یه با وجود آن محق

ق شدن در ،»ماه« از منظور .٥٢٠ مسأله
ّ
 سـتین یقمر ای یشمس ماه ،هیوقت عادت محق

ق شدن در نیبنابرا. است روز یس ،منظور بلکه
ّ
 ایـ باشـد هم هیعدد  چه ،هیوقت عادت محق

 مـاه در ضیحـ خـون مشاهده آغاز و ندیبب ضیح خون ماه دو در زن است یکاف ،نباشد
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 نـدارد فرق و باشد اول ماه در ضیح خون مشاهده آغاز از روز یس گذشت از پس دوم

 ایـ باشـد یقمر ای یشمس ماه از ینیّ مع روز با مطابق ماه دو نیا در زن دنید  خون امیا که

 هیـوقت عـادت یدارا ،کـه ذکـر شـد یتـیفیبا ک خون مشاهده بار دو با یزن نیچن و نباشد

  . شد خواهد

 ،باشـد روز یسـ بـه کیـنزد  ضیح خون مشاهده یها زمان یزن در اگر .٥٢١ مسأله

 
ً
 در ،اسـت معمـول بـانوان فعر  در که ،ندیب یم خون روز ٣١ ای روز ٢٩ ای روز ٢٨ هر مثال

ق هیوقت عادت ،شده ذکر تیفیک به خون دنید  بار دو با هم حال نیا
ّ
شـود مثـل  یمـ محق

ض دّوم او روز هشـتم مـاه یض او روز دهم آن ماه و آغـاز حـیآغاز ح ،که در ماه اول آن

بعد تواند از ماه سّوم به  یعادت شده و م یدارا ،از ماه دوم ین زنیکه چن ،دّوم بوده است

 مقـدار به او دنید  خون امیا که یزن مورد در اّما ١.دیل شده عمل نمایمطابق عادت تشک

 عرف در خون مشاهده نوع نیا که یا گونه به است روز یس از ادتریز  ای کمتر توّجه قابل

 ایـ چهـل هـر ای ندیب یم ضیح خون ،بار کی روز ١٥ هر نکهیا مثل ،ستین معمول ،بانوان

 ذکـر تیـفیک بـه خون دنید  بار دو با صورت نیا در ،شود یم حائض ،بار کی روز پنجاه

 فاصـله بـا ،تیـفیبـه آن ک خـون دنیـد  اسـت الزم شود و ینم هیوقت عادت صاحب ،شده

 ،آن روزهـا کـه کنـد صدق بانوان عرف در که یا گونه به شود تکرار اریبس ،نیّ مع یزمان

  . ردیگ ینظر م در خود عادت را همان حال نیا در که اوست عادت مانز

عادت  یاز موارد که زن دارا یشود که در بعض ینده ذکر میدر مسائل آ .٥٢٢ مسأله

های  نشانه ،از روزها خون یکه در بعض یدر صورت ،ندیش از ده روز خون ببیاگر ب ،ستین

از روزهـا نداشـته  یرا داشـته باشـد و در بعضـ - ذکـر شـد) ٤٦٧( که در مسأله - ضیح

ن یـاگـر ا حـال. ض قرار دهـدیح ،دض را دار یح یها نشانه ،که خون یید روزهایبا ،باشد

تکرارشود مثل آن که در دومـاه پشـت سـرهم از  معّین یحالت در دوماه با تعداد روزها

 ،استحاضه را داشـته باشـدهای  نشانه ،ض و از ششم تا دوازدهمیحهای  اول تا پنجم نشانه

 نیا در و ستیعادت ن یدارا شود بلکه یه محسوب نمیه و عدد یعادت وقت ین زن دارایا

                                                           
از این به بعد،  چنین زنی . ض او آغاز شده استآبان ماه حی ٨مهر ماه و در ماه دّوم  ١٠مثل آن که در ماه اّول . ١

  . آید  به حساب می آذر ماه، روز آغاز عادت وی  ٦روز یکبار است، بنابر این  ٢٨عادتش هر 



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ١٧٠

  هنگام
ً
در  نیبنـابرا. باشـد یم صفات به رجوع ضشیح یروزها نییتع در او حکم مطلقا

 قـرار ضیحـ را بـوده ضیحـ صـفات یدارا خـون کـه مـاه پـنجم تا ماه اول از مثال نیا

  . دهد یم

  عادت رفتن نیب از یچگونگ

 باشـد داشـته عادت ضیح وقت در چه - دارد عادت ضیح در که یزن .٥٢٣ مسأله

 اگـر دو مرتبـه پشـت سـرهِم  - آن عـدد در هـم و وقـت در هـم ایـ ،ضیحـ عـدد در چه

ن یـدر ا ،گر باشـندیکـدیو مثل  یقبل یها ضیمخالف با ح ،ند و آن دو باریض ببیگرحید 

 ضیحـ دو نیـا از آمده دیپد دِ یجد عادِت  به لین رفته و تبدیاز ب ن زنیعادت ا ،صورت

 ؛ شود یم
ً
 گـاه هـر است پنجم تا اول از یو هیعدد  و هیوقت عادت ،ماه هر در که یزن مثال

 بـه و خـورده هـم بـه یو یقبلـ عادت ندیبب خون هفدهم تا دهم از هم سر پشت ماه دو

  . شود یم لیتبد ماه هر در هفدهم تا دهم از روزه هفت عادت

  رود ینمـ نیبـ از زن یشـرع عادت ،مخالف ضیح کی مشاهده با .٥٢٤ مسأله
ً
 مـثال

 عادت خالف بر بار کی گاه هر است ماه هفتم تا اول از یو دتعا ،ماه هر در که یزن

 در هفتم تا اول از همچنان و خورد ینم هم به عادتش ،ندیبب خون پانزدهم تا دهم از خود

  . بود خواهد ماه هر

 یش مخـالف اسـت ولـیند که با عادت قبلـیض ببیح دو بار زن گاه هر .٥٢٥ مسأله

 ،زن و رفتـه نیبـ از شیقبلـ عـادت ،باشـد یگر متفاوت مـیکدیض هم با یخود آن دو ح

  دیآ یم حساب به مضطربه
ً
 اسـت مـاه هفـتم تـا اول از یو عادت ماه هر در که یزن مثال

 از اول مـاه ،نـدیبب خـون خـود عـادت برخالف مختلف طور به هم سر پشت ماه دو اگر

 نیبـ از اش یقبلـ عادت حال نیا در ،ششم و ستیب تا ستمیب از دوم ماه و پانزدهم تا دهم

  . دینما عمل مضطربه زن احکام به دیبا و رفته

  حائض زنان اقسام

  : اند قسم حائض شش زنان .٥٢٦ مسأله
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  هیعدد  عادت یدارا :مسّو  هیوقت عادت یدارا :مدّو  هیعدد  و هیوقت عادت یدارا :اّول

ـق شـدن ا یونگباشـند کـه چگـ یعادت م ین سه قسم دارایا
ّ
هـا در  ن عادتیـمحق

  . مسائل قبل ذکر شد

 دایـپ یمعّینـ عـادت یولـ دهیـد  خـون ماه چند که است یزن آن و: ربهمضط :چهارم

  . است نکرده دایپ یا تازه عادت و خورده هم به عادتش ای نکرده

  . اوست دِن ید  خون اّول دفعه که است یزن آن و: مبتدئه :پنجم

  . است کرده فراموش را خود عادت که است یزن آن و: هیناس :ششم

 در کـه دارنـد یاحکـام ،ن شش قسمیا کدام هر ستند وینعادت  ین سه دسته دارایا

  . شود یح آن پرداخته میبعد به توض مسائل

  هیه و عددیوقت عادت یدارا

  : اند دسته دو ،دارند هیعدد  و هیوقت عادت که یزنان .٥٢٧ مسأله

 هـم معـّین وقت در و ندیبب ضیح خون معّین وقت در هم سر پشت ماه دو که یزن: اّول

  ،شود کپا
ً
 شـود کپا هفتم روز و ندیبب خون ماه اّول روز از هم سر پشت هما دو مثال

  . است هفتم تا ماه اّول از زن نیا ضیح عادت که

 سـه کـه آن از بعـد و ندیبب ضیح خون معّین وقت در هم سر پشت ماه دو که یزن: دوم

 ییروزها تمام و ندیبب خون دوباره و شود کپا شتریب ای روز کی دید  خون شتریب ای روز

 همـه نیهمچن نشود شتریب روز ده از بوده کپا وسط در که ییروزها با دهید  خون هک

 اندازه کی به ماه دو هر در بوده کپا وسط در که ییروزها و دهید  خون که ییروزها

 ییروزهـا انـدازه بـه او عادت و باشد یم هیعدد  و هیوقت عادت یدارا ،یزن نیچن ،باشد

  ،است بوده کپا وسط در که ییهاروز  مهیضم به نه دهید  خون که است
ً
 در اگـر مثال

 سه دوباره و شود کپا روز سه و ندیبب خون سوم تا ماه اّول روز پشت سرهم از ماه دو

 در کـه یپـاک روز سـه در شود و یم پراکنده روزِ  شش زن نیا عادت ،ندیبب خون روز

 کـه بـر ییارهـاک ،الزم اطیـاحت بنابر ،نامند یم خون دو نیب یپاک را آن که است وسط

 انجـام را ر حائض واجب اسـتیکه بر غ ییکارها کرده و کتر  را حائض حرام است
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 زن نیـا ،باشـد کمتـر ای شتریب دهید  خون دوم ماه در که ییروزها مقدار اگر اّما و دهد

  . هیعدد  نه است هیوقت عادت یدارا

 ایـ عـادت وقـتآغاز یـا بـین  در اگر ،دارد هیعدد  و هیوقت عادت که یزن .٥٢٨ مسأله

 عـادتش نـدیبگو  زنان عرف در که یطور ندیبب خون زودتر ،آن از شیب ای روز دو ای کی

  باشد نداشته را ضیح یها نشانه ،خون آن -  اگرچه ،افتاده جلو
ً
 -  باشـد رنگ زرد خون مثال

 بعـد چنانچـه و کند عمل شد گفته حائض زن یبرا که یاحکام به دیبا
ً
 ضیحـ بفهمـد ا

 قضـا اوردهیـن جـا بـه که را ییها عبادت دیبا ،شود کپا روز سه از قبل که نیا مثل نبوده

 کـه نـدیبب خـون عادتش از زودتر قدر آن که نیا مثل ،صورت دو نیا ریغ در اّما و دینما

 از بعـد آنکـه ایـ و دهید  خون خود وقت ریغ در ندیبگو  بلکه افتاده جلو عادتش ندینگو 

 ،)عـادتتمام شدن وقت  از دبع یکم زمان شدن یسپر با هرچند( عادتش امیا گذشت

 - ذکـر شـد) ٤٦٧( کـه در مسـأله - ضیح یها نشانه یدارا خون آن چنانچه ،ندیبب خون

 .دینما عمل شد گفته حائض یها زن یبرا که یاحکام به ،باشد

 ادامه روز سه خون آن که بداند زن یول نباشد ضیح یها نشانه یدارا اگر نیهمچن و

 کـه اسـت آن واجب اطیاحت ،نه ای کند یم دایپ ادامه روز سه که نداند اگر و کند یم دایپ

 حـائض بـر کـه ییکارهـا هم و دهد انجام را است واجب مستحاضه بر که ییکارها هم

  . دینما کتر  را ،است حرام

  : دارد هیعدد  و هیوقت عادت که یزن .٥٢٩ مسأله

  ؛ ندیبب خون ،عادت از بعد و عادت از قبل روز چند و عادت یروزها همه اگر. الف

  ؛ ندیخون بب ،عادت را با چند روز قبل از عادت یکه همه روزها نیا ای. ب

  ؛ ندیعادت را به چند روز بعد از عادت خون بب یکه همه روزها نیا ای. ج

هـم از ده روز  یده رویـکـه د  ییهـا خون ،)ج ،ب ،الـف( ک از سـه مـوردیو در هر 

) ٤٦٧( کـه در مسـأله - ضیح یها ض است هرچند آن خون نشانهیهمه ح: شتر نشودیب

  . باشد  را نداشته - ذکر شد

 یفقط خـون ،شتر شودیده از ده روز بیکه د  ییها خون) ک از سه موردیدر هر ( و اگر

 ض را نداشـتهیحـ یها هرچنـد آن خـون نشـانه ،ض استیده حیعادت د  یکه در روزها
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هرچنـد ؛ باشـد یده استحاضـه مـیـا قبـل و بعـد عـادت د یـا بعد یکه قبل  یباشد و خون 

د یـا دو روز قبـل از عـادتش باشـد و بایـک یـض را داشته باشد و هرچنـد یح یها نشانه

. دیـاورده را قضـا نمایـا قبل و بعد عـادت بجـا نیا بعد یقبل  یکه در روزها ییها عبادت

 یها بـا نشـانه ،کنـد یکه تا روز دهم مشـاهده مـ یعادت و خون یاگر خوِن روزها یحتّ 

ض و یح ،عادت یبازهم تنها خون روزها ،استحاضه باشد یها شانهه با نیض باشد و بقیح

  . باشد یه استحاضه میبق

خـون  ،شتر بعد از عادت بـه طـور مسـتمریا بیزده روز یعادت را با س یاگر همه روزها. د

تواند خون بعد  یباشد و نم یه استحاضه میض است وبقیعادت ح یخون روزها ،ندیبب

  . ض حساب کندیح را) ده روز( یاز حداقل پاک

  گذشـت) ٥٢٧( مسـأله در کـه است یدّوم نوع از او هیعدد  و هیوقت عادت اگر.    ه
ً
 مـثال

 چهارم روز سپس ندیب یم خون ماه اول روز سه که است گونه نیا به او یشرع عادت

ت به ششم تا
ّ

 کیـ در چنانچـه ندیب یم خون نهم تا هفتم بعد و است کپا روز سه مد

  ندیبب خون مّر مست روز ده از شتریب ماه
ً
 یهـا خون ،ندیبب خون پانزدهم تا ماه اول از مثال

بنـابر  هفـتم تـا چهـارم یروزهـا در و اسـت ضیحـ ماه نهم تا هفتم و ماه سوم تا اول

کـه بـر  ییکه بر حائض حرام اسـت را تـرک کـرده و کارهـا ییاط واجب کارهایاحت

 استحاضـه مـاه زدهمپـان تـا دهـم یها خون و دهد یمستحاضه واجب است را انجام م

  . است

  : دارد هیعدد  و هیوقت عادت که یزن .٥٣٠ مسأله

 هـم یرو و ندیبب خون عادت از قبل روز چند با را عادت یروزها از یمقدار اگر. الف

 در کـه ییروزهـا ،شـود شتریب روز ده از اگر و است ضیح همه ،نشود شتریب روز ده از

 - شـود او عـادت قـدارم بـه هـم یرو کـه - آن از قبـل روز چند با دهید  خون عادت

  . دهد قرار استحاضه را) ابتداء( اّول یروزها و ضیح

 از هم یرو و ندیبب خون عادت از بعد روز چند با را عادت یروزها از یمقدار اگر. ب

 عـادت در کـه ییروزهـا دیـبا شـود شتریب اگر و است ضیح همه ،نشود شتریب روز ده

 را هیبق و ضیح ،شود او عادت مقدار به هم یرو هک ،آن از بعد روز چند با دهید  خون
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  . دهد قرار استحاضه

 خون شتریب ای روز سه آنکه از بعد اگر دارد هیعدد  و هیوقت عادت که یزن .٥٣١ مسأله

 همـه و باشـد روز ده از کمتـر خـون دو نیبـ فاصله و ندیبب خون دوباره و شود کپا دید 

 هـر و باشـد شـتریب روز ده از بـوده کپا وسط در که ییروزها با دهید  خون که ییروزها

  : دارد صورت چند ،شتر نباشدیب روز ده از ییتنها به دوم و اول طرف خون دو از کی

 خـون و باشـد عادت یروزها در آن از یمقدار ای دهید  اّول دفعه که یخون تمام آنکه. ١

 همـه دیـبا صورت نیا در ،نباشد عادت یروزها در ندیب یم شدن کپا از بعد که دوم

 یها نشـانه ،دوم خون آنکه مگر دهد قرار استحاضه را دوم خون و ضیح را اّول نخو 

 اّول خـون مهیضـم با که دوم خون از یقسمت ،صورت نیا در که باشد داشته را ضیح

 استحاضـه ،هیـبق و اسـت ضیحـ ،شـود یشتر نمیب روز ده از هم یرو ،آنها نیب یپاک و

  . باشد یم

 کی که یصورت در ،بوده روز پنج مدت به نهم تا مپنج از یزن عادت اگر: اول مثال

 خـون شـانزدهم تـا ازدهمیـ روز از و شود کپا دهم روز و دهید  خون نهم تا پنجم از ماه

 در نهـم تـا پـنجم که ییها خون ،باشد نداشته را ضیح یها نشانه دوم طرف خون و ندیبب

 اضـهاستح دهیـد  شـانزدهم تـا ازدهمیـ از کـه ییها خون و است ضیح دهید  عادت امیا

  . باشد یم کپا دهم روز و باشد یم

ت به نهم تا پنجم از یزن عادت اگر: دوم مثال
ّ

 کی که یصورت در ،بوده روز پنج مد

 خـون شـانزدهم تـا ازدهمیـ روز از و شود کپا دهم روز و دهید  خون نهم تا پنجم از ماه

 در نهـم اتـ پـنجم از هک ییها خون ،باشد دارا را ضیح یها نشانه دوم طرف خون و ندیبب

 و اسـت ضیحـ دهیـد  چهـاردهم تا ازدهمی از که ییها خون نیهمچن و دهید  عادت امیا

 را آن کـه وسط یپاک در و باشد یم استحاضه ،دهید  شانزدهم و پانزدهم در که ییها خون

که بـر حـائض حـرام اسـت را  ییاط واجب کارهایبنابر احت ،نامند یم ن دو خونیب یپاک

  . ر حائض واجب است را انجام دهدیبر غ که ییکارهاترک کرده و 

 یروزها در آن از یمقدار ای دوم خون تمام و نباشد عادت یروزها در اّول خون آنکه. ٢

  . دهد قرار استحاضه را اّول خون و ضیح را دوم خون همه دیبا که باشد عادت
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ت به ماه پانزدهم تا ازدهمی از یزن عادت اگر: مثال
ّ

 کـه یصورت در بوده روز پنج مد

 پـانزدهم تـا ازدهمیـ روز از و شـود کپـا ،دهم روز و دهید  خون نهم تا پنجم از ماه کی

 و اسـت ضیحـ ،دهیـد  عـادت امیـا در پـانزدهم تـا ازدهمیـ از کـه ییها خون ،ندیبب خون

 کپـا هـم دهـم روز و باشـد یمـ استحاضه ،دهید  نهم تا پنجم از آن از قبل که ییها خون

  . است

 یها نشانه یدارا یکی اگر ،صورت نیا در ،نباشد عادت یروزها در خون دو هر آنکه. ٣

 را ضیحـ صـفات کـه یخـون ،نباشـد ضیحـ یها نشانه یدارا یگرید  و ض باشدیح

 اّمـا ،دهد قرار استحاضه ،ندارد ضیح صفات که را یخون و دهد قرار ضیح داراست

ض یح یها ز دو خون نشانهک ای چیه ای داراست را ضیح یها نشانه ،خون دو هر اگر

 دهد قرار استحاضه را دوم طرف خوِن  و ضیح را اول طرف خوِن  دیبا ،را نداشته باشد

  ،کنـد اطیاحت خون دو هر در که است مستحب اطیاحت هرچند
ً
 یصـورت در خصوصـا

  . باشد نداشته را ضیح یها نشانه خون دو هر که

ت به ماه پنجم تا اول از یزن عادت اگر: مثال
ّ

 کیـ کـه یصورت در ،بوده روز پنج مد

 شود کپا روز دو و دهید  خون ازدهمی تا هفتم روز از و ندینب خون عادت یروزها در ماه

 نداشـته را ضیحـ صـفات ،اول طـرف خـوِن  و ندیبب خون هجدهم تا چهاردهم روز از و

 تـا چهـاردهم روز از کـه ییهـا خون ،باشد دارا را ضیح صفات ،دوم طرف خون و باشد

 استحاضـه دهیـد  ازدهمیـ تـا هفـتم روز از کـه ییهـا خون و سـتا ضیحـ ،دهید  مهجده

در مسـأله  ،گر مسـألهید  یها صورت و است کپا زدهمیس و دوازدهم یروزها و باشد یم

  . شود یبعد ذکر م

 شـتریب ایـ روز سـه کـه آن از بعـد اگر دارد هیعدد  و هیوقت عادت که یزن .٥٣٢ مسأله

 و باشـد روز ده از کمتـر خـون دو نیبـ فاصله و ندیبب خون دوباره و شود کپا دید  خون

 و باشـد شـتریب روز ده از بوده کپا وسط در که ییروزها با دهید  خون که ییروزها همه

های  ادامه صـورت( شتر نباشدیب روز ده از ییتنها به دوم و اول طرف خون دو از کی هر

   ):مسأله قبل

 یروزهـا در که یاّول خون و اشدب عادت یروزها در دوم و اّول خون از یمقدار اگر. ١
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 هـم آن که دوم خون از یمقدار و وسط یپاک با و نباشد کمتر روز سه از بوده عادت

 دو هـر از مقـدار آن صـورت نیـا در ،نباشـد شتریب روز ده از بوده عادت یروزها در

 یپـاک در کـه اسـت آن واجـب اطیـاحت و است ضیح ،بوده عادت امیّ ا در که خون

 را است واجب حائض ریغ بر که ییکارها نامند یم خون دو نیب یپاک را آن که وسط

 دوم خـون از یمقـدار و کند کتر  را که بر حائض حرام است ییکارها و دهد انجام

 از قبـل کـه اّول خون از یمقدار اّما و است استحاضه ،بوده عادت یروزها از بعد که

  چنانچه بوده عادت یروزها
ً
ض را یحکـم حـ ،افتـاده جلـو عـادتش کـه ندیبگو  عرفا

 در کـه دوم خـون از یبعضـ کـه شود آن باعث آن دادن قرار ضیح که آن مگر ،دارد

حکم  ،صورت نیا در که شود خارج ضیح روز ده از آن تمام ای بوده عادت یروزها

  : شود یم ذکر مثال سه مورد نیا در. استحاضه را دارد

  به دهم تا ماه سوم از زن عادت اگر: اول مثال
ّ

 کـه یصورت در بوده روز هشت تمد

 و افتاده جلو عادتش ندیبگو  زنان عرف در که یطور ،ندیبب خون ششم تا اّول از ماه کی

 در و ششـم تا اّول از که ییها خون ،ندیبب خون پانزدهم تا نهم از بعد و شود کپا روز دو

 اضـهاستح دهیـد  پـانزدهم تـا ازدهمیـ از کـه ییهـا خون و اسـت ضیح دهید  دهم و نهم

 اط واجـبیـنامنـد بنـابر احت یمـ خـون دو نیبـ یپاک را آن که وسط یپاک در و باشد یم

حائض واجب است ر یکه برغ ییکه بر حائض حرام است را ترک کرده و کارها ییکارها

  . دهد یرا انجام م

ت به ماه هجدهم تا دهم از زن عادت اگر: دوم مثال
ّ

 کـه یرتصو  در ،بوده روز نه مد

 جلو عادتش ندیبگو  زنان عرف در که یطور به ،ندیبب خون چهاردهم تا مهفت از ماه کی

 تـا نهـم از کـه ییها خون ،ندیبب خون ستمیب تا هفدهم از بعد و شود کپا روز دو و افتاده

 هم را هشتم و هفتم روز توان ینم و است ضیح ،دهید  هجدهم و هفدهم در و چهاردهم

 از عـادت امیا در واقع هجدهم و هفدهم یاروزه که شود یم باعث ار یز  داد قرار ضیح

  . گردد خارج ضیح روز ده

ت به ماه نوزدهم تا دهم از زن عادت اگر: سوم مثال
ّ

 که یصورت در ،بوده روز ده مد

 جلـو عـادتش ندیبگو  زنان عرف در که یطور ،ندیبب خون چهاردهم تا هفتم از ماه کی
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 تـا دهـم از که ییها خون ،ندیبب خون تمسیب تا هفدهم از بعد و شود کپا روز دو و افتاده

 از جلـوتر کـه ییروزهـا تـوان ینمـ و است ضیح ،دهید  نوزدهم تا هفدهم از و چهاردهم

شـود  یمـ موجـب رایز  داد قرار ضیح هم را نهم تا هفتم یروزها یعنی دهید  خون عادت

  . گردد خارج ضیح روز ده از عادت امیا در واقع نوزدهم تا هفدهم یروزها که

 اّول خـون از مقـدار آن یول باشد عادت یروزها در دوم و اّول خون از یمقدار آنکه .٢

  : صورت نیا در ،باشد کمتر روز سه از بوده عادت یروزها در که

 هم یرو که خون قبل از یمقدار مهیضم به شده واقع عادت امیا در که اول خون. الف

 زنـان عـرف در کـه یصورت در - سابق خون همه دیبا بلکه است ضیح ،شود روز سه

 کـه نشود باعث امر نیا آنکه شرط به دهد قرار ضیح را - افتاده جلو عادتش ندیبگو 

 ضیحـ روز ده از ،آن تمـام ایـ بـوده عـادت یروزها در که دوم طرف خون از یبعض

  . شود خارج

 بـه اسـت ضیحـ ،شـده واقع عادت امیا در که دوم طرف خون از یمقدار نیهمچن. ب

 طـرف خـون دادن قرار ضیح مالحظه با ،آنها نیب یپاک و ها خون جموعم آنکه شرط

 سـه یعنـی ضیح مقدار نیکمتر  که اول طرف قبل از خون از یمقدار مهیضم به اول

 روشـن یبـرا. اسـت استحاضـه ،آن هیبق و شتر نشودیب روز ده از ،کند یم کامل را روز

  : شود یم ذکر مثال سه ،حکم شدن

ت به دهم تا چهارم از نز  عادت اگر: اول مثال
ّ

 روز از اکنـون و بـوده روز هفـت مد

 ،دهیـد  خـون دوازدهـم تا هفتم روز از و بوده کپا روز دو و دهید  خون چهارم تا ماه اول

 و ازدهمیـ روز خون و دهد قرار ضیح را دهم تا هفتم و چهارم تا اول روز یها خون دیبا

 حـائض بـر کـه ییکارهـا واجب اطیاحت بنابر وسط یپاک در و ستا استحاضه دوازدهم

  . دهد  انجام را است واجب حائض ریغ بر که ییکارها و کرده ترک را است حرام

ت به دوازدهم تا چهارم از زن عادت اگر: دوم مثال
ّ

 روز از اکنـون و بـوده روز نه مد

 ،دهیـد  خـون پـانزدهم تـا فتمه روز از و بوده کپا روز دو و دهید  خون چهارم تا ماه اول

 و اول روز خـون و دهـد قرار ضیح را ازدهمی تا هفتم و چهارم تا دوم روز یها خون دیبا

 واجـب اطیـاحت بنـابر وسـط یپـاک در و اسـت استحاضـه ،پـانزدهم تا دوازدهم یروزها
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 واجـب حـائض ریـغ بـر که ییکارها و کرده ترک را است حرام حائض بر که ییکارها

 باعـث رایـز  دهـد قـرار ضیحـ را اول روز ونخـ توانـد ین زن نمیا و دهد  مانجا را است

 ده از ازدهمی روز یعنی بوده عادت یروزها در که دوم طرف خون از یقسمت شود که یم

  . شود خارج ضیح روزِ 

ت به دوازدهم تا پنجم از زن عادت اگر: سوم مثال
ّ

 از اکنـون و بـوده روز هشـت مد

 خـون دوازدهـم و ازدهمیـ روز و بـوده کپـا روز پـنج و دهید  نخو  پنجم تا ماه اول روز

 اول روز خـوِن  و است ضیح ،دوازدهم و ازدهمی روز و پنجم تا سوم روز یها خون ،دهید 

 حـائض بـر کـه ییکارهـا واجب اطیاحت بنابر وسط یپاک در و و است استحاضه ،دوم و

ن یـا دهـد و  انجام را است واجب حائض ریغ بر که ییکارها و کرده ترک را است حرام

 خـون تمـام شود کـه یم باعث رایز  دهد قرار ضیح را دوم و اول روز خون تواند ینم زن

 ضیحـ روزِ  ده از دوازدهـم و ازدهمیـ روز یعنـی ،بـوده عادت یروزها در که دوم طرف

  . شود خارج

 در و نـدینب خون ،عادت وقت در اگر ،دارد هیعدد  و هیوقت عادت که یزن .٥٣٣ مسأله

 قبل چه ،دهد قرار ضیح را همان دیبا ،ندیبب خون ضشیح یروزها تعداد به وقت آن ریغ

 یها نشـانه ایـ باشـد دارا را ضیح یها نشانه چه ،آن از بعد چه باشد دهید  عادت وقت از

  . باشد نداشته را ضیح

 ایـ روز سـه خود عادت وقت در اگر ،دارد هیعدد  و هیوقت عادت که یزن .٥٣٤ مسأله

 ده از یولـ باشـد او عادت یروزها از شتریب ای کمتر آن یروزها تعداد و ندیبب خون شتریب

 عـادت یروزهـا تعـداد به آن از بعد ای آن از قبل در عادت امیا ریغ در و شتر نشودیب روز

 هـم بـا عـدد و وقـت کـه نجـایا در ،شـود فاصله یپاک خون دو نیب و ندیبب خون شیخو 

  : دارد صورت چند دارند تعارض

 صـورت نیـا در ،نشـود شـتریب وزر  ده از ها آن انیم یپاک با خون دو آن مجموع آنکه. ١

 دو نیب یپاک را آن که وسط یپاک در شود و یم حساب ضیح کی خون دو مجموع

 و کـرده ترک را است حرام حائض بر که ییکارها واجب اطیاحت بنابر نامند یم خون

  . دهد  انجام را است واجب حائض ریغ بر که ییکارها
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 هـا آن از کـدام هر صورت نیا در ،باشد شتریب ای روز ده ،خون دو آن انیم یپاک آنکه. ٢

 یها نشـانه ایـ باشـد دارا را ضیحـ یها نشـانه چه ،شوند یم داده قرار جداگانه ضیح

  . باشد نداشته را ضیح

 شتریب ،نیب در یپاک با خون دو مجموع و روز ده از کمتر خون دو آن انیم یپاک آنکه. ٣

  عدد بر وقت صورت نیا در ،باشد روز ده از
ّ

 در کـه را یخـون دیـبا شـود و یمـ ممقد

  . دهد قرار استحاضه ،دهید  وقت خارج که را یخون و ضیح ،دهید  وقت

  هیعادت وقت یدارا

  دسته دو ،باشد یم معّین آنان عادت اّول و دارند هیوقت عادت که ییها زن .٥٣٥ مسأله

  : هستند

 روز چنـد از بعـد و نـدیبب ضیحـ خـون معّین وقت در هم سر پشت ماه دو که یزن: اّول

  ،نباشد اندازه کی ماه دو هر در آن یروزها تعداد یول شود کپا
ً
 پشـت مـاه دو مـثال

 خـون از هشـتم روز ،دوم ماه و هفتم روز ،اّول ماه یول ندیبب خون ماه اّول روز ،هم سر

  . دهد قرار خود ضیح عادت را ماه اّول روز دیبا زن نیا که شود کپا

 بعد و ندیبب ضیح خون شتریب ای روز سه معّین توق در هم سر پشت ماه دو که یزن: دوم

 در کـه ییروزهـا بـا دهیـد  خـون کـه ییروزها تمام و ندیبب خون مرتبه دو و شود کپا

 شتریب ای کمتر دوم ماه در آن یروزها تعداد یول نشود شتریب روز ده از بوده کپا وسط

  ،باشد اّول ماه از
ً
 دو هـر در یولـ باشد روز ُنه دوم ماه در و زرو  هشت اّول ماه در مثال

 عـادت اّول روز را مـاه اّول روز دیـبا هـم زن نیـا کـه باشـد دهید  خون ماه اّول از ماه

 را آن که وسط یپاک در و است ضیح دهید  خون که را یامیا و دهد قرار خود ضیح

م اسـت را که بر حائض حرا ییاط واجب کارهایبنابر احت ،نامند یم خون دو نیب یپاک

  . ر حائض واجب است را انجام دهدیکه بر غ ییو کارهاترک کرده 

  : اند دسته دو ،باشد معّین آنان عادت آخرِ  و دارند هیوقت عادت که یزنان .٥٣٦ مسأله

 معـّین وقـت در روز چنـد از بعـد و نـدیبب ضیح خون هم سر پشت ماه دو که یزن: اّول

  نباشـد انـدازه کی ماه دو هر در آن یروزها تعداد یول شود کپا
ً
 روز ،اّول اهمـ مـثال
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 زن نیـا ،شود کپا نهم روز ماه دو هر در و شود آغاز خون پنجم روز ،دوم ماه و سوم

ن یـن قـرار دادِن عـادت ایـو اثـر ا دهد قرار خود ضیح عادت یانتها را نهم روز دیبا

 در ماه د 
ً
  گریاست که اگر مثال

ً
 ادامـه ماه پانزدهم تا و شتر شودیب روز ده از خون اّتفاقا

 ،کنـد یمـ مشـاهده پـانزدهم تـا مـاه نهم از بعد زن که یخون ،صورت نیا در که ابدی

  . است استحاضه

 و شـود کپـا بعد و ندیبب ضیح خون شتریب ای روز سه هم سر پشت ماه دو که یزن: دوم

 بـا دهیـد  خـون کـه ییروزهـا تمـام و شـود کپا معّین وقت در و ندیبب خون مرتبه دو

 مـاه در آن یروزهـا تعداد یول نشود شتریب روز ده از بوده کپا وسط در که ییروزها

  باشد اّول ماه از شتریب ای کمتر دوم
ً
 دو و دهیـد  خـون پـنجم تـا سوم از اّول ماه در مثال

 خـون پـنجم تا اول از دوم ماه در و است دهید  خون دهم تا هشتم از و بوده کپا روز

 را دهم روز دیبا زن نیا ،است دهید  ونخ دهم تا هفتم از و بوده کپا روز کی و دهید 

 یاثر ا و دهد قرار خود ضیح عادت یانتها
ً
ن قرار دادِن عادت آن است که اگـر مـثال

  گریدر ماه د 
ً
 نیـا در کـه ابـدی ادامـه مـاه پانزدهم تا و شتر شودیب روز ده از خون اّتفاقا

 دو و است هاستحاض کند یم مشاهده پانزدهم تا ماه دهم از بعد زن که یخون صورت

 بـر کـه ییکارهـا واجـب اطیاحت بنابر ،وسط یپاک در و است ضیح ،آن از قبل ونخ

 انجـام را اسـت واجب حائض ریغ بر که ییکارها و کرده ترک را است حرام حائض

  . دهد

 دو ایـ کیـ ایـ عادت وقتآغاز یا بین  در اگر ،دارد هیوقت عادت که یزن .٥٣٧ مسأله

 افتاده جلو عادتش ندیبگو  زنان فدرعر  که یطور به ندیبب خون زودتر آن از شیب ای روز

  باشد نداشته را ضیح یها نشانه خون آن هرچند -
ً
 بـه دیـبا - باشـد رنگ زرد خون مثال

 بعد چنانچه و کند عمل شد ذکر حائض زن یبرا که یاحکام
ً
 مثل ،نبوده ضیح بفهمد ا

 اگـر و دینما قضا ،اوردهین جا به که را ییها عبادت دیبا ،شود کپا روز سه از قبل که نیا

 زودتـر قدر آن نکهیا مثل ،صورت دو نیا ریغ در اّما و انجام دهد آنها را ،است یباق وقت

 خون خود وقت ریغ در ندیبگو  بلکه افتاده جلو عادتش ندینگو  که ندیبب خون عادتش از

تمام  از بعد یکم زمان شدن یسپر با هرچند( عادتش امیا گذشت از بعد آنکه ای و دهید 
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 یاحکام به باشد ضیح یها نشانه یدارا خون آن چنانچه ،ندیبب خون ،)دتعاشدن وقت 

 ضیحـ یها نشـانه یدارا اگـر نیهمچنـ و دیـنما عمل شد ذکر حائض یها زن یبرا که

 دایپ ادامه روز سه که نداند اگر و کند یم دایپ ادامه روز سه خون آن که بداند یول نباشد

 را اسـت واجـب ،مستحاضـه بـر کـه ییکارها مه که است آن الزم اطیاحت ،نه ای کند یم

  . دینما کتر  را است حرام ،حائض بر که ییکارها هم و دهد انجام

 مقـدار و نـدیبب خون خود عادت وقت در اگر دارد هیوقت عادت که یزن .٥٣٨ مسأله

 هرچنــد باشــد ضیحــ یها نشــانه یدارا تنهــا او خــون و باشــد روز ده از شیبــ خــون آن

 قرمزِ  ،یقسمت و رنگ اهیس ،آن از یقسمت نکهیا مانند شدبا متفاوت آنها درجات و مراتب

  ،باشد استحاضه یها نشانه یدارا تنها ای باشد رهیت
ً
 درجـات هرچند - باشد رنگ زرد مثال

 از یبعضـ عـادت امیـا مقـدار اسـت ممکـن اگـر دیـبا - باشـد متفـاوت هم با آن یزرد

 او بـه مـادر ایـ پـدر رفطـ از تنهـا ،شـاوندیخو  آن چـه ،دهد قرار ضیح را خود شانیخو 

 دو تیـرعا با یول ،مرده ای باشد زنده ،باشد منسوب او به طرف دو هر از ای باشد منسوب

  : ریز  شرط

و  ١باشد یم خودش ضیح مقدار با مخالف ،شاوندیخو آن  عادت مقدار نداند آنکه: اّول

 باشد مزاج قّوت و یجوان زمان در خودش که است آن مثلض یمخالفت در مقدار ح

  عادت مقدار که باشد یائسگی سّن  هب کینزد  زن آن و
ً
ا عکس ی شود و یم کم معموال

هـم  ٢ه ناقصـهیعادت عدد  یدارا ،هیکه عالوه بر عادت وقت یز مثل زنیو ن ن صورتیا

 در هر ماه از دهم ماه 
ً
ت پنج روز خون میهست و مثال

ّ
 ،ا هفـت روزیـند و یب یا به مد

از  یتواند بـه عـادت بعضـ یند نمیباز ده روز خون بشتر یک ماه بیاگر در  ین زنیچن

  . رفتار کند ،ندیب یشتر از هفت روز خون میا بیشانش که کمتر از پنج روز یخو 

 شـرط یدارا کـه شـانشیخو  گرید  عادت مقدار با زن آن عادت مقدار نداند آنکه: دوم

 ضـرر ،شودن حساب که باشد کم اریبس تفاوت مقدار اگر یول دارد تفاوت هستند اّول

                                                           
به این معنا که یا بداند مقدار عادت آن زن مخالف با مقدار حیض خودش نیست یا اینکـه در ایـن امـر تردیـد . ١

  . باشد ال معقول بدهد عادت او مخالف با عادت خویش نمیداشته باشد به عبارت دیگر احتم
  . توضیح داده شد ٥١٦عادت عددیه ناقصه در مسأله . ٢



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ١٨٢

  . ندارد

 تـا روز سـه از کـه است ریّ مخ ،ستین ممکن) شاوندانیخو  به مراجعه( کار نیا اگر و

 و دهـد قـرار ضیحـ را آن ،نـدیب یم ضشیح مقدار مناسب که را یتعداد روز هر روز ده

 همان البّته؛ ندیبب خود مناسب را آن که یصورت در ،دهد قرار روز هفت که است آن بهتر

 مـاه هر در که یزن مانند ،هست هم هیعدد  ناقصه عادت یدارا زن اگر ،شدذکر  که طور

ت به ای ماه اول از
ّ

 را یعـدد توانـد ینمـ یزن نیچن ،روز شش ای ندیب یم خون روز پنج مد

  . باشد روز شش از شتریب ای روز پنج از کمتر که دینما انتخاب

 عنوان به عدد انتخاب با ای شاوندانیخو  به رجوع با زن که را یعدد است ذکر انیشا

 ده ،شیقبلـ ضیح با آنکه شرط به ردیبگ نظر در خون یابتدا از دیبا ،ندیگز  یم بر ،ضیح

 بـا موافـق دهـد یم قرار ضیح که را ییتعداد روزها دیبا نیهمچن. باشد شده فاصله روز

  . آمد خواهد) ٥٤٠( مسأله در که طور آن ،باشد عادتش وقت

 مقـدار و نـدیبب خون خود عادت وقت در گرا دارد هیوقت عادت که یزن .٥٣٩ مسأله

 باشـد داشته را ضیح یها نشانه او خون روزها از یبعض و باشد روز ده از شیب خون آن

 و رنـگ اهیسـ آن از یقسـمت که نیا مانند ،باشد متفاوت آنها مراتب هرچند درجات و -

 م باشد نداشته را ضیح یها نشانه روزها یبعض و - باشد رهیت قرمز یقسمت
ً
 رنـگ زرد ثال

 : صورت است سهدارای  باشد متفاوت هم با آن یزرد درجات هرچند باشد

 در کـه نباشد شتریب روز ده از و کمتر روز سه از است ضیح نشانه به که ییروزها. الف

  . دهد قرار استحاضه را هیبق و ضیح را آن ،صورت نیا

 داده قرار ضیح را آن رتن صو یکه در ا ،باشد کمتر روز سه از ضیح نشانه با خون. ب

 بـه رجـوع( شـد ذکـر قبـل مسـأله در کـه یراهـ دو از یکـی با را آن یتعداد روزها و

 از ،امکان صورت در روزها و عدد لیتکم و دینما نییتع) عدد انتخاب ای شاوندانیخو 

  . شود یم انجام ،است ضیح صفات یدارا خوِن  از بعد که یخون

ض یحـ یتعداد روزها ن صورتیکه در ا باشد روز ده از شتریب ،ضیح نشانه با خون. ج 

 ایـ شـاوندانیخو  بـه رجـوع( شـد ذکـر قبـل مسـأله در که یراه دو از یکی با را خود

 ،ضیحـ نشـانه یدارا خـوِن  یابتـدا از را د و آن تعـداد روزیـنما نییتع) عدد انتخاب
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  . دهد یم قرار استحاضه را خون هیبق و ردیگ یم نظر در ضیح

 روزهـا آن نکـهیا نیب یتفاوت ،»ج« و »ب« و »الف« صورت سه هر در تاس ذکر انیشا

  ستین ،نباشد ای باشد وقت با مطابق
ً
 اول از اگر است ماه اول اش هیوقت عادت که یزن مثال

 ،باشـد ضیحـ یها نشانه یدارا نهم تا چهارم از خون نیا و ندیبب خون ماه پانزدهم تا ماه

 استحاضـه ،پـانزدهم تا دهم و سوم تا اول یروزها و هدد قرار ضیح را نهم تا چهارم دیبا

  . است

 خـود عـادت وقت ریغ در را ضیح تواند ینم ،ه داردیوقت عادت که یزن .٥٤٠ مسأله

 خـون اّول روز از ماه هر نکهیا مثل باشد معلوم او عادت زمان یابتدا اگر پس ،دهد قرار

 یها نشـانه بـا نتوانـد و نـدیبب خـون مـاه پـانزدهم تا اول روز از ماه کی چنانچه ،دهید  یم

 قـرار ضیحـ را مـاه اّول یعنـی خون مشاهده اول روز دیبا دینما معّین را آن تعداد ،ضیح

 عـدد توانـد ینمـ و دینما عمل ،شد ذکر) ٥٣٨(  مسأله در آنچه به ،تعداد روزها در و دهد

  خون مشاهده اول روز از بعد یروزها از را ضیح یبرا دهیبرگز 
ً
 بانتخـا دهـم روز مـثال

 اگـر است ماه ازدهمی آن آغاز و است هیوقت عادت صاحب که یزن اگر نیهمچن. دینما

  ماه کی
ً
 ضیحـ یبـرا دهیـبرگز  عدد تواند ینم ،ندیبب خون ماه هجدهم تا ماه اول از مثال

 یها نشـانه اول یروزهـا خون هرچند دهد قرار ماه اول روز ده ای ماه یابتدا از را شیخو 

  و باشـد یم معلوم آن آخر که دارد یا هیوقت عادت که یزن زین و باشد دارا را ضیح
ً
 مـثال

 آخـر توانـد ینمـ ندیبب خون ماه شانزدهم تا ماه اول از ماه کی در اگر ،است ماه پانزدهم

  را خود عادت
ً
 آخرِ  که دهد قرار یطور را تعداد آن دیبا بلکه دهد قرار ماه دهم روز مثال

  . شدبا عادتش وقت یانتها با مطابق ،آن

  به وقت در و دارد هیوقت عادت که یزن .٥٤١ مسأله
ّ
 آن ریـغ در یولـ ندینب خون یکل

 آن یها بـا نشـانه را ضیحـ مقـدار نتوانـد و باشـد روز ده از شـتریب که ندیبب یخون وقت

 روز ده از خـونش و دهیـد  خـون عادت یروزها در که است یزن همانند دهد صیتشخ

  . شتر شده استیب

 مقـدار و نـدیبب خون خود عادت وقت در راگ دارد هیوقت عادت که یزن .٥٤٢ مسأله

 از و کمتـر روز سـه از اسـت ضیح نشانه با که ییروزها و باشد روز ده از شیب خون آن
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  - نباشد شتریب روز ده
ً
 مـاه اول از چنانچـه باشـد یمـ مـاه اول او هیوقت عادت که یزن مثال

 بـا روز چهـار رهدوبا و استحاضه نشانه با روز چهار سپس ضیح نشانه با خون روز چهار

. است استحاضه هیبق و دهد یم قرار ضیح را اّول خون فقط - کند مشاهده ضیح نشانه

 و استحاضه نشانه با روز ده سپس ضیح نشانه با خون روز چهار ،ماه اول از اگر نیهمچن

 اسـت ضیحـ صـفات یدارا که را اّول خون فقط ،ندیبب ضیح نشانه با روز چهار دوباره

  . است استحاضه هیبق و هدد یم قرار ضیح

 ،دیـد  خـون شتریب ای روز سه که آن از بعد اگر دارد هیوقت عادت که یزن .٥٤٣ مسأله

 همـه و باشـد روز ده از کمتـر خـون دو نیبـ فاصـله و نـدیبب خـون دوبـاره و شـود کپا

 هـر و باشـد شـتریب روز ده از بـوده کپا وسط در که ییروزها با دهید  خون که ییروزها

 روز پـنج کـه آن مثـل ،شتر نشـودیب روز ده از ییتنها به دوم و لاو  طرف خون دو از کی

 اسـت یزن مانند احکام در ،ندیبب خون روز پنج دوباره و شود کپا روز پنج و ندیبب خون

  . ذکر شد) ٥٣٢و٥٣١( مسائل در که است هیعدد  و هیوقت عادتش که

  هیعدد عادت یدارا

 دسـته دو اسـت نیّ معـ آن یتعداد روزها و دارند هیعدد  عادت که یزنان .٥٤٤ مسأله

  : هستند

 وقِت  یول باشد اندازه کی هم سر پشت ماه دو در او ضیح یروزها تعداد که یزن: اّول

 او عـادت دهیـد  خون که یروز چند هر صورت نیا در که نباشد یکی او دنید  خون

 ؛ شود یم
ً
 خـون پـانزدهم تـا ازدهمیـ از دوم مـاه و پنجم تا اّول روز از اّول ماه اگر مثال

  . شود یم روز پنج او عادت ندیبب

 کپـا شـتریب ایـ روز کی و ندیبب خون شتریب ای روز سه هم سر پشت ماه دو که یزن: دوم

 باشـد داشـته فرق دوم ماه با اّول ماه در خون دنید  وقت و ندیبب خون مرتبه دو و شود

 کپـا وسـط در کـه ییروزهـا و دهیـد  خون که ییروزها تمام اگر ن صورتیدر ا که

 تمـام ،باشـد انـدازه کی به دهید  خون که ییروزها تعداد و نشود شتریب روز ده از بوده

 در دیـبا ،واجـب اطیـاحت بنـابر شـود و یمـ او ضیحـ عـادت دهیـد  خون که ییروزها
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 یاحت بوده کپا که وسط یروزها
ً
 اسـت واجـب حـائض ریـغ زن بـر کـه ییکارها اطا

  دیانم کتر  است حرام ،حائض بر که ییکارها و دهد انجام
ً
 روز زا اّول مـاه اگـر مثال

ت به هشتم تا ششم از دوباره و شود کپا روز دو و ندیبب خون سوم تا اّول
ّ

 روز سه مد

 از دوبـاره و شود کپا روز دو و ندیبب خون زدهمیس تا ازدهمی از دوم ماه و ندیبب خون

 یاکپ در و شود یم روز شش او هیعدد  عادت ،ندیبب خون روز سه هجدهم تا شانزدهم

 ییکارهـا و کـرده ترک را است حرام حائض بر که ییکارها جبوا اطیاحت بنابر ،نیب

  . دهد انجام را است واجب حائض ریغ بر که

  ماه کی در اگر اّما و
ً
 در و نـدیبب خـون دوباره و شود کپا و ندیبب خون روز سه مثال

 امیا مجموع ماه دو هر در و ندیبب خون دوباره و شود کپا و دهید  خون روز پنج ،دوم ماه

 ،ستین هیعدد  عادت یدارا زن نیا ،صورت نیا در ،باشد روز هشت ،وسط یپاک با خون

 ذکر م حکمش شود که یم حساب مضطربه بلکه
ً
  . شود یبعدا

ص آن وقـت و دارد تنها هیعدد  عادت که یزن .٥٤٥ مسأله
ّ

ن کـه یهمـ ،سـتین مشـخ

 بـه و دهـد یم قرار ضیح را آن ،١است ضیح یها نشانه یدارا که را مشاهده کرد یخون

 یولـ نباشـد ضیح یها نشانه یدارا خون اگر نیهمچن. کند یم رفتار حائض زن احکام

 ایـ کند یم دایپ ادامه روز سه که نداند اگر و کند یم دایپ ادامه روز سه خون آن که بداند

 دهـد انجام ،است واجب مستحاضه بر که را ییکارها هم که است آن واجب اطیاحت ،نه

  . دینما کتر  ،است حرام حائض بر که را ییکارها هم و

 عـادت یتعـداد روزهـا از شتریب ای کمتر اگر دارد هیعدد  عادت که یزن .٥٤٦ مسأله

 یها نشـانه هرچنـد دهـد قـرار ضیح را آن تمام ،نشود شتریب روز ده از و ندیبب خون خود

  . نباشد دارا را ضیح

 چنانچـه ،دشـتر شـو یب روز ده از او خـون اگر دارد هیعدد  عادت که یزن .٥٤٧ مسأله

  بـوده نشانه بدون دهید  که ییها خون همه
ً
 یدارا تنهـا او خـون و باشـد جـور کیـ مـثال

 از یقسـمت نکهیا مانند باشد متفاوت آنها درجات و مراتب هرچند باشد ضیح یها نشانه

                                                           
 . ذکر شد ٤٦٧حیض در مسأله  های  نشانه. ١
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  باشـد استحاضه یها نشانه یدارا تنها ای باشد رهیت قرمزِ  یقسمت و رنگ اهیس آن
ً
 زرد مـثال

 بـه خـون دِن یـد  موقـع از دیـبا ،باشد متفاوت هم با آن یزرد درجات چندهر  باشد رنگ

 ییهـا خون همـه اگـر و دهد قرار استحاضه را خون هیبق و ضیح ،عادتش یروزها تعداد

 نشـانه گـرید  روز چنـد و ضیحـ نشـانه آن از روز چنـد بلکـه نباشـد جور کی دهید  که

 عادت یروزها تعداد با دارد را ضیح نشانه ،خون که ییروزها اگر ،باشد داشته استحاضه

 ییروزهـا اگر و دهد قرار استحاضه را هیبق و ضیح را روزها آن دیبا ،باشد اندازه کی او

 یروزهـا انـدازه بـه فقـط ،باشـد شـتریب او عـادت یروزهـا از دارد ضیح نشانه خون که

شـود  یم انجام آخر از ،امکان صورت در عدد کاستن و کردن کم و است ضیح عادت

 دهـد یم قرار ضیح یها نشانه یدارا خوِن  یابتدا از را عادت عدد ،حال نیا در نینابر اب

 یروزهـا از دارد را ضیحـ نشـانه ،خـون کـه ییروزها اگر و است استحاضه خون هیبق و

 کـه گرید  روز چند با را روزها آن دیبا باشد روز سه از کمتر هرچند است کمتر او عادت

 در لیـتکم نیـا و دهد قرار استحاضه را هیبق و ضیشود ح یم عادتش اندازه به هم یرو

 ردیـگ یمـ صورت است ضیح یها نشانه یدارا خوِن  از بعد که یخون از ،امکان صورت

 نه ،نمود معّین را هیعدد  عادت وقت توان یم ضیح یها نشانه و صفات ککم با نیبنابر ا

  . را آن عدد

  که یزن است ذکر انیشا
ً
 او در خـون مشـاهده اگـر دارد روزه پنج هیعدد  عادت مثال

 یخـون دوبـاره دارد ضیح نشانه که یخون از روز ده گذشتن از قبل و کند دایپ استمرار

 روز ُنـه و اهیسـ خـون روز پنج که آن مثل ،باشد داشته ضیح خون نشانه هم آن که ندیبب

 را گـرید  نخـو  دو و ضیح را اّول خون دیبا ،ندیبب اهیس خون روز پنج دوباره و زرد خون

 دوبـاره و زرد خون روز ده و اهیس خون روز پنج که یصورت در اّما و١دهد قرار استحاضه

 ،اسـت را ضیحـ نشـانه یدارا کـه سـوم خون و اّول خون دیبا ،ندیبب اهیس خون روز پنج

                                                           
از خـون اّول فاصـله نشـده، ) ده روز(کـه حـداقل پـاکی  زیرا در مورد خون دّوم سیاه، از طرفی، بـه دلیـل آن. ١

، در )سیاه است(دارد  چون تمام پنج روز، خون نشانه یکسانی  را حیض قرار داد و از طرفی  توان تمام آن  نمی
از آن را حیض و بعضی  توان در آن قائل به تبعیض شد و بعضی   ، نمی)تشخیص به وسیله صفات(این مبحث 

  . دیگر را استحاضه قرار داد 
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  . دهد قرار استحاضه را وسط خون و ضیح

 ناقصه هیعدد  عادت تواند یم زن ،شدذکر ) ٥١٦( مسأله در که طور همان .٥٤٨ مسأله

 زن. باشد داشته
ً
 یصـورت در ،ن شش و هفت روز اسـتیکه عادت ناقصه او ب یحال مثال

 عـادت در نظـر گـرفتن ایـ ضیح یها نشانه با تواند ینم شتر شودیب روز ده از خونش که

 را روز هفـت از شـتریب ایـ روز شـش از کمتـر ،عـدد انتخاب به ای و شانشیخو  از یبعض

 بدسـت شـاوندانیخو  ایـ صفات به مراجعه با که را یعدد راگ نیبنابرا. دهد قرار ضیح

 مقدار دیبا بلکه؛ دهد قرار روز پنج را خود عادت تواند ینم مورد نیا در ،باشد پنج ،آمده

 مراجعه با که را یعدد اگر و دهد قرار ضیح است روز شش که را خود عادت از ینیقی

 عـادت توانـد ینمـ مـورد نیا در ،باشد روز هشت ،آمده بدست شاوندانیخو  ای صفات به

 باشد او عادت رود یم احتمال که یعدد نیشتر یب دیبا بلکه دهد قرار روز هشت را خود

  . دهد قرار ضیح را هفت عدد یعنی

  مبتدئه. ٤

 در مبتدئـه زن حکـم. اوسـت دنیـد  خون اّول دفعه که یزن یعنی مبتدئه .٥٤٩ مسأله

 کـه اسـت یزنـ حکم مانند ،هدد قرار ضیح را آن تواند یم یخون چه مشاهده با که نیا

  . ذکر شد) ٥٤٥( مسأله در که دارد تنها هیعدد  عادت

 بـه ،دهیـد  که ییها خون همه و ندیبب خون روز ده از شتریب مبتدئه زن اگر .٥٥٠ مسأله

نکـه همـه یمانند ا - باشد متفاوت هم با ها آن درجات و مراتب هرچند - باشد شکل کی

کـه  ا آنی ،قرمز باشد یاه رنگ و قسمتین ساز آ یهرچند قسمت ،باشد ١ضیح یها با نشانه

آن با هـم  یهرچند درجات زرد - زرد رنگ باشد یعنیاستحاضه  یژگیبا و ها  همه خون

 قرار استحاضه را هیبق و ضیح را خود شانیخو  از یکی عادت مقدار دیبا - متفاوت باشد

 بـه طرف دو هر از ای باشد منسوب او به مادر ای پدر طرف از تنها ،شاوندیخو  آن چه ،دهد

  : ریز  شرط دو تیرعا با یول ،مرده ای باشد زنده ،باشد منسوب او

                                                           
 . ذکر شد ٤٦٧حیض در مسأله  های  نشانه. ١
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 کـه آن مثـل ،١باشد یم خودش ضیح مقدار با مخالف او عادت مقدار نداند آنکه: اّول

 کـه باشـد یائسگی سّن  به کینزد  زن آن و باشد مزاج قّوت و یجوان زمان در خودش

  عادت مقدار
ً
  . شود یم کم معموال

 شـرط یدارا کـه شـانشیخو  گرید  عادت مقدار با زن آن عادت مقدار نداند آنکه: مدو 

 ضـرر ،نشود حساب که باشد کم اریبس تفاوت مقدار اگر یول دارد تفاوت هستند اّول

  . ندارد

 ده تا روز سه از که است مخّیر ستین ممکن) شاوندانیخو  به مراجعه( کار نیا اگر و

 آن بهتـر و دهـد قـرار ضیحـ نـدیب یم ضشیح مقدار سبمنا که را یتعداد روز هر روز

  . ندیبب خود مناسب را آن که یصورت در دهد قرار روز هفت که است

 و ضیحـ نشـانه آن روز چنـد که ندیبب یخون روز ده از شتریب اگر مبتدئه .٥٥١ مسأله

 کمتـر دارد ضیح نشانه که یخون چنانچه ،باشد داشته را استحاضه نشانه گرید  روز چند

 خـون مشـاهده زن نیا اگر یول است ضیح ،آن همه ،نباشد روز ده از شتریب و روز سه از

 دوبـاره دارد ضیحـ نشـانه که یخون از روز ده گذشتن از قبل و کند دایپ استمرار او در

 ُنه و اهیس خون روز پنج که آن مثل ،باشد داشته ضیح خون نشانه هم آن که ندیبب یخون

 گرید  خون دو و ضیح را اّول خون دیبا ،ندیبب اهیس خون روز پنج دوباره و زرد خون روز

 و زرد خـون روز ده و اهیسـ خـون روز پـنج کـه یصـورت در اّما و دهد قرار استحاضه را

 اسـت ضیح نشانه یدارا که سوم خون و اّول خون دیبا ،ندیبب اهیس خون روز پنج دوباره

  . دهد قرار استحاضه را وسط خون و ضیح ،را

 و ضیحـ نشـانه آن روز چنـد که ندیبب یخون روز ده از رشتیب اگر مبتدئه .٥٥٢ مسأله

 روز سه از دارد ضیح نشانه که یخون یول باشد داشته استحاضه نشانه آن گرید  روز چند

 در آن حیتوضـ کـه یراهـ دو از یکـی بـا را آن عـدد و دهد قرار ضیح را آن باشد کمتر

 لیـتکم نیا و دینما نییعت) عدد انتخاب ای شاوندانیخو  به رجوع( شد ذکر) ٥٥٠( مسأله

 ردیـبگ صورت ،است ضیح یها نشانه یدارا خوِن  از بعد که یخون از امکان صورت در

                                                           
  . باشد ذکر شد در این قسمت نیز جاری می ٥٣٨ه در ذیل مسأله توضیحی ک. ١
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 را آن از یقسـمت ،باشد روز ده از شتریب ضیح نشانه با اگرخون نیهمچن و قبل خون از نه

 کاسـتن و کـردن کـم و دهد قرار ضیح ،ذکر شد آن حیتوض که راه دو نیهم از یکی با

 عنـوان بـه دهیـبرگز  عـدد ،حال نیا در نیبنابرا ،شود انجام آخر از امکان صورت در عدد

 استحاضـه را خـون هیـبق و ردیـگ یم نظر در ضیح نشانه یدارا خون یابتدا از را ضیح

  . دهد یم قرار

  مضطربه. ٥

 هم آن دو بار یول دهید  خون هم سر پشت ماه دو که یزن یعنی مضطربه .٥٥٣ مسأله

 در مضـطربه زن حکـم. اند گر تفاوت داشـتهیکدی د باعد جهت از هم و وقت جهت از

 کـه اسـت یزنـ حکـم مانند دهد قرار ضیح را آن تواند یم یخون چه مشاهده با که نیا

  . ذکر شد) ٥٤٥(  مسأله در که دارد تنها هیعدد  عادت

 کـه ییهـا خون همـه و نـدیبب خون روز ده از شتریب مضطربه زن اگر .٥٥٤ مسأله

 -  ذکـر شـد) ٥٥٠( مبتدئـه در مسـأله یکـه بـرا یحاتیبا توض -  باشد جور کی دهید 

اط ینجا بنابر احتیشان در این تفاوت که رجوع به خو یبا ا ،حکمش مانند مبتدئه است

  . واجب است

  مضطربه زن که است یزمان در مطلب نیا است ذکر انیشا
ً
 اّما ،نباشد عادت یدارا اصال

 یوقتـ - ذکر شـد ٥١٦سأله ح آن در میکه توض - باشد هیعدد  ناقصه عادت یدارا اگر

شان یرجوع به خو ( که ذکر شد ییش را طبق قاعده هایض خو یح یخواهد روزها یم

را انتخـاب کنـد کـه بـا عـادت  یسـت عـددیز نیجـا ،دیـن نمایـیتع ،)ا انتخاب عددی

 زن ،اش سازگار نباشد ناقصه
ً
ش از هشـت روز یکه عادت ناقصـه اش همـواره بـ یمثال

  . تخاب کندد هفت روز را انیاست نبا

 و ضیح نشانه آن روز چند که ندیبب یخون روز ده از شتریب اگر مضطربه .٥٥٥ مسأله

 ٥٥١( مسائل در مبتدئه زن یبرا که یدستور به دیبا ،دارد استحاضه نشانه گرید  روز چند

 مسـأله در کـه را یا نکتـه ،باشـد ناقصه عادت یدارا اگر و دینما عمل شد ذکر) ٥٥٢و 

  . دینما تیرعا شد انیب قبل
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  هیناس. ٦

 کـرده فراموش را دو هر ای خود عادت زمان ای مقدار که یزن یعنی هیناس .٥٥٦ مسأله

 آن همـه نباشـد روز ده از شـتریب و روز سـه از کمتـر کـه نـدیبب یخون اگر زن نیا ،است

 و باشـد نداشته را ضیح یها و چه نشانه باشد دارا را ١ضیح یها نشانه چه ،است ضیح

  : دارد رتصو  سه بگذرد روز ده از خون اگر

  . است داشته هیعدد  عادت که یا هیناس. الف

  . است داشته هیوقت عادت که یا هیناس. ب

  . است داشته هیعدد  و هیوقت عادت که یا هیناس. ج

  . شود یذکر م بعد مسائل در آنها حکم و

  است داشته هیّ عدد عادت کهای  هیناس

 را آن یول باشد هیعدد  عادت یدارا و ندیبب خون روز ده از شتریب زن اگر .٥٥٧ مسأله

  به
ّ
 بـه را آن یتعداد روزها ای زمان ،هم یطور اجمال به یحتّ  که باشد کرده فراموش یکل

) ٥٥٢تـا  ٥٥٠( مسـائل در کـه دارد را مبتدئـه حکم زن نیا ،صورت نیا در آورد ینم ادی

  . ذکر شد

تعـداد  و باشـد هیعدد  عادت یدارا و ندیبب خون روز ده از شتریب زن اگر .٥٥٨ مسأله

 نیـا ،آورد یمـ ادیـ بـه را آن عـدد یطور اجمال به یول باشد کرده فراموش را نآ یروزها

  : دارد حالت دو صورت

 یعنـیض ین حـیـیگانـه در تع سـه یهـا اریض خـود را بـا معیح یاگر تعداد روزها. الف

 وظ( ا انتخاب عددیشان یا مراجعه به خو یمراجعه به صفات خون 
ً
فه او یهر کدام شرعا

  ،شود یم عادتش ینیقی مقدار از کمتر ،ضیح یروزها تعداد ،دین نمایمع) ٢باشد 
ً
 مـثال

                                                           
 . ذکر شد ٤٦٧حیض در مسأله  های  نشانه. ١
سه گانه مراجعه کند، ابتـدا  های  که الزم است فرد، به معیار شود، وقتی   طور که از مسائل قبل روشن می همان. ٢

را ) ذکر شد ٤٦٧که در مسأله (ات حیض است صف که دارای  خونی  باید صفات خون را در نظر بگیرد یعنی 
که خوِن تمام روزها یکسـان بـود،  اما اگر به این روش خون قابل تشخیص نبود؛ مثل آن. حیض حساب کند

و اگر به این روش هـم نتوانسـت ) که در قسمت مربوطه ذکر شد با توضیحاتی (باید به خویشان مراجعه کند 
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 روز هشـت عـادتش کـه دانـد یم یو به طور اجمال کرده فراموش را عادتش که یزن

 نیـا در ،باشـد هفـت شـده نیـیتع گانه سه یارهایمع طبق که یعدد و روز نه ای است

 عـادت از ینـیقی مقـدار دیـبا بلکـه دهد قرار روز هفت را خود عادت تواند ینم مورد

  . دهد قرار ضیح ،تاس هشت عدد که را خود

 مراجعـه یعنـی ضیح نییتع در گانه سه یها اریمع با را خود ضیح یروزها تعداد اگر ب

  کدام هر( عدد انتخاب ای شانیخو  به مراجعه ای خون صفات به
ً
) باشـد  او فهیوظ شرعا

  باشـد عادتش ینیقی مقدار از شتریب ،ضیح یروزها تعداد ،دینما معّین
ً
 کـه یزنـ مـثال

 شـش ای است روز پنج عادتش که داند یم یو به طور اجمال کرده اموشفر  را عادتش

 تواند ینم مورد نیا در ،باشد هفت شده نییتع گانه سه یارهایمع طبق که یعدد و روز

 عـادت رود یمـ احتمال که عدد نیشتر یب دیبا بلکه دهد قرار روز هفت را خود عادت

  . دهد قرار ضیح را شش عدد یعنی باشد او

د بـه حکـم مبتدئـه عمـل یـندارد و با یعدد فراموش شده اثر ،مورد دو نیا ریغ در و

 اطیـاحت ،باشـد یمـ شـده نیـیتع عدد از شتریب عادتش که دهد احتمال زن اگر یول ،شود

بـر کـه را  ییترک کرده وکارهـا ،که بر حائض حرام استرا  ییکارها که است مستحب

  . ستحاضه واجب است انجام دهدم

  است  داشته هیّ وقت عادت که یا هیناس

 را آن یولـ باشد هیوقت عادت یدارا و ندیبب خون روز ده از شتریب زن اگر .٥٥٩ مسأله

  به
ّ
 در آورد ینمـ ادیـ به را آن زمان ،هم یطور اجمال به یحتّ  که باشد کرده فراموش یکل

  . ذکر شد) ٥٥٢تا ٥٥٠( ئلمسا در که دارد را مبتدئه حکم زن نیا ،صورت نیا

 آن زمان و باشد هیوقت عادت یدارا و ندیبب خون روز ده از شتریب زن اگر .٥٦٠ مسأله

 دو صـورت نیـا ،آورد یمـ ادیـ بـه را آن زمان یطور اجمال به یول باشد کرده فراموش را

  : دارد حالت

                                                                                                                                
بیند انتخاب کند کـه توضـیحات آن در مسـائل   ناسب با حیضش میرا که م تشخیص دهد، خود فرد عددی 

  . قبل ذکر شد
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  و است روز سه از کمتر که یخاص زمان بداند اگر. الف
ً
 خـون هـم زمـان نیـا در فعال

 دیـبا ،کـرده فراموش را وقت آخر و اول یول است بوده او هیوقت عادت از یجزئ ،دهید 

 اّمـا دهـد قـرار ضیحـ را باشد هم ن زمانیدر ا و داراست را ضیح صفات که یخون

 ضیحـ را آن تواند ینم ،نباشد نظر مورد در زمان دارد را ضیح صفات که یخون اگر

  دهد قرار
ً
 دوم مـهین در او عادت ای بوده او عادت جزء ماه هفدهم روز بداند اگر مثال

 را خـود عـادت تواند ینم ،است دهید  خون ماه ستمیب تا اّول از اکنون و است بوده ماه

 یها نشانه با دوم ده روز و باشد ضیح یها نشانهبا  اگر یحتّ  دهد قرار اّول ده روز در

 امکـاِن  عـدم صـورت در و شاوندانیخو  به رجوع با دیبا ،یزن نیچن و باشد استحاضه

 مسـأله در کـه یحیبـا توضـ را روز ده تـا روز سـه نیبـ یعـدد ،شاوندانیخو  به رجوع

  . باشد زمان در همان آنکه شرط به کند انتخاب ،است ذکر شده) ٥٥٠(

 یبـه طـور اجمـال یولـ ندانـد را باشد او هیوقت عادت از یجزئ که یخاص زمان اگر. ب

  است بوده ماه از یتقسم تنها در او عادت زمان که بداند
ً
 نیـا در ،مـاه اول مـهین مـثال

 ماه دوم مهین در یول است ضیح یها نشانه یدارا که را یخون ندارد حق زن ،صورت

 انتخـاب ای شاوندانیخو  به رجوع با که را یعدد تواند ینم ای دهد قرار ضیح را است

  . ندیبرگز  ماه دوم مهین از ،کرده انتخاب ضشیح یبرا عدد

  است داشته هیّ عدد و هیّ وقت عادت که یا هیناس

 ،باشـد هیـعدد  و هیوقت عادت یدارا و ندیبب خون روز ده از شتریب زن اگر .٥٦١ مسأله

  . شود یح آن پرداخته میدارد که در مسائل بعد به توض حالت سه ،صورت نیا

 و باشد هیعدد  و هیوقت عادت یدارا و ندیبب خون روز ده از شتریب زن اگر .٥٦٢ مسأله

 عدد طبق را ضیح عدد ،دارد ادی به را آن عدد یول کرده موشفرا را شیخو  عادت وقت

 یخـون و کند یم مراجعه خون یها نشانه به وقت نییتع در و دهد یم قرار شیخو  عادت

ذکـر  هیـوقت عـادت رامونیپ) ٥٦٠( مسأله در که یحیبا توض دارد ضیح یها نشانه که را

 از را عـادتش ،ض نبـودیزمـان حـ نییامکان تع ،ها نشانه با اگر و دهد یم قرار ضیح ،شد

 و داد قرار زمان آن از را ضیح بتوان آنکه شرط به دهد یم قرار خون مشاهده زمان نیاول
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 آنکـه بـدون یقبلـ ضیح از بعد نکهیا مثل دهد قرار ضیح را آن از بعد زمان نیاول گرنه

 نیـا در هکـ ،شـتر شـودیب روز ده از که ندیبب را یخون شود فاصله) ده روز( یحداقل پاک

  . کند یم انتخاب ،یحداقل پاک شدن فاصله از بعد را ضشیح زمان صورت

 باشد و هیعدد  و هیوقت عادت یدارا و ندیبب خون روز ده از شتریب زن اگر .٥٦٣ مسأله

 ،صـورت نیا در ،داشته باشد ادی به را آن وقت یول کرده فراموش را شیخو  عادت عدد

 قـرار ضیحـ نـدیب یمـ عـادتش امیا در هک را یخون ،داند یم را عادتش وقت اول چنانچه

 ضیحـ یها نشـانه بـه عـدد نیـیتع در و نباشـد دارا را ضیحـ یها نشـانه هرچند دهد یم

 مراجعـه شیخـو  شاوندانیخو  به ،نبودها  ن عدد با نشانهییامکان تع اگر و کند یم مراجعه

 ضیح ار  است روز ده تا سه نیب که یعدد است ریّ مخ ،نبود ممکن هم آن اگر و کند یم

 یارهـایمع از کیـ چیه گذشت) ٥٥٨( مسأله در آنها انیب که مورد دو در البّته دهد قرار

  . ندارد یاعتبار) عدد انتخاب ،شاوندانیخو  ،زییتم به رجوع( گانه سه

باشـد  هیـعدد  و هیـوقت عادت یدارا و ندیبب خون روز ده از شتریب زن اگر .٥٦٤ مسأله

از مسـائل  ،صـورت نیا در حکم ،دباش کرده فراموش را شیخو  عادت عدد و وقت یول

 عـادتش یروزهـا بـا خـون نداندکه یشود به عنوان مثال اگر به طور اجمال یم معلوم قبل

ک یـمثل همه خـون ( صفات نباشد ین از روییقابل تع خون و نه ای است بوده مصادف

ــد ــور باش ــون آن ،)ج ــ را خ ــرار ضیح ــ ق ــد یم ــیتع در و ده ــا نی ــداد روزه ــه آن یتع  ب

 قـرار ضیحـ را ده تـا سـه نیبـ یعـدد نبـود ممکـن اگر و دینما مراجعه شاوندانشیخو 

 یارهایمع از کی چیه گذشت) ٥٥٨( مسأله در آنها انیب که یمورد دو در البّته ،دهد یم

  . ندارد یاعتبار) عدد انتخاب ،شاوندانیخو  ،زییتم به رجوع( گانه سه

  ضیح در استظهار و استبراء

گـاه یبـرا زن کـه اسـت یخاصـ عمـل ،ضیحـ خـون از استبراء .٥٦٥ مسأله  از یآ

 نیـا. دهـد یمـ انجـام نـه ایـ اسـت ضیحـ خون به آلوده ایآ نکهیا و مجرا باطن تیوضع

  : باشد شرط دو یدارا زن شود که یم انجام یمورد در استبراء

  . باشد شده قطع ظاهر در روز ده از قبل اش یزیخونر . ١
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 شـده پـاک مجـرا باطن دهد ییعقال احتمال و باشد نداشته مجرا باطن یپاک به نیقی. ٢

 بر مجرا باطن ای است شده کپا آن ظاهر همانند مجرا باطن بداند اگر نیبنابرا. است

  . باشد ینم استبراء به یازین ستین کپا ،آن ظاهر خالف

 و مجرا باطن تیوضع از بتوان یشکل هر به و ندارد یواجب خاص تیفیک استبراء نیا

الع کسب خون به آن یآلودگ ای یپاک
ّ

  ،است یکاف کند اط
ً
 فـرج داخـل پنبـه یقدر مثال

ت یبرا او خون که است نیچن او عادت اگر و کند صبر یمقدار و دینما
ّ

 یکوتـاه مـد

 از شیبـ دیبا - است شده گفته زنان یبعض در که همچنان - شود یم قطع ضیح نیدر ب

 اگـر پـس ،نـه ای شده خون به آلوده ندیبب و آورد رونیب را پنبه بعد و کرده صبر مقدار آن

ه به پنبه سطح
ّ
 محسـوب ضیح هنوز باشد آلوده - ککوچ اریبس هرچند - یرنگ زرد لک

  . شود یذکر م بعد مسأله در آن به مربوط احکام شود و یم

 خـون بـاطن در کـه بدهـد احتمـال و شـود کپا روز ده از قبل زن اگر .٥٦٦ مسأله

 یاحت را ها عبادت دیبا ای ،هست
ً
 اسـتبراء بـدون ستین زیجا و کند ءاستبرا ای دهد انجام اطا

 را خود یها عبادت و کند غسل ،بود کپا و کرد استبراء اگر پس ،کند کتر  را ها عبادت

 در چنانچـه - باشـد آلـوده یرنگ زرد اندک آب به هرچند - نبود کپا اگر و آورد جا به

 قبـل راگـ که کند صبر دیبا ،است روز ده او عادت ای است مبتدئه ای ندارد عادت ضیح

 ،گذشت روز ده از او خون ای شد کپا روز ده سرِ  اگر و کند غسل ،شد کپا روز ده از

 در خـون کـه داشت کش وقت هر ،روز ده شدن یسپر از قبل و دینما غسل روز ده سرِ 

 زن در آن کـه یصـورت حکـم و دهد یدوباره انجام م را استبراء ،شده قطع ای هست باطن

  . شود یذکر م بعد مسأله رد است روز ده از کمتر عادتش

 کشـ وقـت هـر عادت امیا نیب در ،باشد روز ده از کمتر زن عادت اگر .٥٦٧ مسأله

 بـر ،یآلـودگ صـورت در و کنـد یم استبراء نه ای شده قطع باطن در خون که باشد هداشت

 کپـا آن از قبـل آنکه مگر؛ گردد یسپر عادت امیا که نیا تا ماند یم یباق بودن ضیح

 و کنـد یمـ اسـتبراء ،دارد باطن یپاک در کش ،عادت امیا شدن یرسپ از بعد اگر و شود

ه شکل به هرچند - بود یباق یاگر آلودگ
ّ
  : دیآ یم شیپ حالت سه - رنگ کم زردِ  لک

 دیـشـود نبا یمـ کپـا روز ده سـرِ  ای روز ده شدن تمام از قبل بداند که یصورت در. الف
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  . کند یم صبر یپاک تا و کند غسل

 استحاضـه عـادت یروزهـا از بعـد خـون ،شود یمشتریب روز ده از ونخ داند یم اگر. ب

  . دهد یم انجام را مستحاضه فیوظا و نموده غسل نیبنابر ا است

 روز ده شـدن تمـام از قبـل ،آن خون که دهد یم احتمال و دارد کش که یصورت در. ج

 غسـل سـپس دیـنما کتر  را عبادت روز کی که است مستحب اطیاحت ،شود یم قطع

کـه  یصـورت در اسـت زیجـا هرچنـد دهـد انجام را مستحاضه اعمال و نموده ضیح

ده  شدن کامل تا( روز کی از شتریب ،است یت خون همچنان باقیشک نسبت به وضع

 را عـادت امیـا شـدن یسـپر از پـس عبـادت کتـر  نیـا. دینما کتر  را عبادت ،)روز

 
ً
  . نامند یم »استظهار« اصطالحا

 بـر ضیحـ حـال در که ییکارها ریسا و دتعبا کتر  یمعنا به استظهار .٥٦٨ مسأله

 عمـل اصـل ،دارد را حـائض احکام استظهار مدت در زن و باشد یم ،است حرام حائض

 مـورد در اطیـاحت ینـوع و اسـت مسـتحب اطیاحت آن مراعات و ستین واجب استظهار

 پـنج یدارا زن شـود کـه یمـ انجام یمورد در استظهار. رود یم شمار به یاحتمال ضیح

  : است شرط

  . نباشد ای باشد هم هیوقت عادتش خواه باشد هیعدد  عادت یدارا. ١

  . باشد روز ده از کمتر یو عادت. ٢

  . ندیبب خون خود عادت مقدار از شتریب. ٣

  . نه ای گذرد یم روز ده از عادت امیّ ا از بعد خون نداند. ٤

 دایـپ امـهاد عـادت امیا از پس ،او دنید  خون که است یزن مخصوص استظهار حکم. ٥

حکـم  کـه کنـد یمـ مشـاهده یخـون عـادتش امّیـا از قبل که یزن مورد در و کند یم

 یجـار ،شـود یشـتر مـیب عـادتش از و کـرده دایـپ ادامه خون سپس ،حاضه را داردتاس

  ،ستین
ً
 از او عادت امیّ ا دوم ماه و اول ماه در و دارد هیعدد  و هیوقت عادت که یزن مثال

 یولـ نـدیبب خون عادت امیّ ا در سوم ماه در زن نیا اگر ،است بوده ماه پانزدهم تا دهم

 در ضیحـ امّیـا شـدن یسـپر از پس نشود قطع ندهیآ ماه تا و کند دایپ ادامه خون نیا

 نیچنـ ،نـه ایـ کنـد یم دایپ ادامه ماه ستمیب از بعد تا اش یزیخونر  نداند زن ،چهارم ماه
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 عادت امیا تمام شدن از بعد و دهد یم قرار ضیح را چهارم ماه پانزدهم تا دهم یفرد

 انجـام را مستحاضه فیوظا دیبا ،خون تیوضع در کش صورت در ماه پانزدهم یعنی

  . دینما کتر  را عبادت و نموده استظهار تواند ینم و دهد

ه احکام
ّ
  بانوان ینیب لک

 و عـادت امیا شدن یسپر از بعد ،دارد هیعدد  و هیوقت عادت که یزن اگر .٥٦٩ مسأله

ه عادتش یروزها یابتدا از روز ده ازگذشت قبل
ّ
ـه هرچند - باشد داشته ینیب لک

ّ
 یها لک

  : دارد صورت دو - خون رنگ زرد ای یصورت

ه ب. ١
ّ
 قطع کامل طور به خون عادت امیا شدن یسپر از بعد یعنی باشد مستمر ،ینیآن لک

ـه بـه آلـوده پنبـه ،کنـد یمـ امتحـان را باطن در خون تیوضع زن وقت هر و نشود
ّ
 لک

 ،شـود قطـع روز ده از قبل ینیب لکه اگر صورت نیا در ،شود یم رنگ زرد ای یرتصو 

 عـادت امیـا از بعـد که یخون شود قطع روز ده از بعد اگر و شود یم محسوب ضیح

ه شکل به خواه دهید 
ّ
 ندانـد زن چنانجه و شود یم محسوب استحاضه ،ادیز  ای باشد لک

ه
ّ
 حکـم به ،روز ده از بعد ای شود یم قطع وزر  ده از قبل ،که ذکر شد یطور به ینیب لک

  . دینما یم عمل شد انیب) ٥٦٨و  ٥٦٧( مسأله در که استظهار

ه. ٢
ّ
ه کی تنها زن نکهیا به هرچند نباشد مستمر ینیب لک

ّ
 خـون رنـگ زرد ایـ یصـورت لک

  : شود یم ذکر مثال قالب در صورت نیا حکم ،دینما مشاهده

 یانتهـا در چنانچه دارد ماه هفتم تا ماه اول از روزه هفت هیعدد  هیوقت عادت که یزن

ت
ّ

 روز در سـپس دینما ضیح غسل زن و شود قطع باطن و ظاهر در خون ،روز هفت مد

ه کی زن ،ماه نهم
ّ
 کی فقط هم ماه ازدهمی روز در آن از بعد و شود قطع و ندیبب خون لک

ه
ّ
ه ،شود قطع و دینما مشاهده خون لک

ّ
 محسـوب ضیحـ دهیـد  نهم روز در که یخون لک

ه و شود یم
ّ
 روز نیبـ یپـاک و شود یم محسوب استحاضه دهید  ازدهمی روز که یخون لک

 ییکارهـا آن در واجـب اطیاحت بنابر زن که دارد را خونن دو یب یپاک حکم نهم تا هفتم

ر حـائض واجـب اسـت را یـکه بـر غ ییکه بر حائض حرام است را ترک کرده و کارها

 پـاک زنـان حکم زن و است یقیحق یپاک ازدهمی تا نهم روز نیب یپاک و دهد یانجام م
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ه مشاهده از بعد ،ین زنیچن نیا بنابر ،دارد را
ّ
 دیـبا آن شـدن قطـع و نهـم روز در ،خون  لک

ه و شود یم محسوب پاک آن از پس و دینما ضیح غسل
ّ
 استحاضه ازدهمی روز خون لک

 پـاک کـه ماه هشتم روز در زن چنانچه و کند یم عمل آن احکام طبق بر که است لهیقل

 و دیـنما قضـا را آن کـه اسـت آن واجـب اطیـاحت ،گرفتـه رمضان مبارک ماه روزه ،بوده

 و دهـم روز روزه اّمـا و اسـت واجـب دهیـد  ضیحـ خـون آن در زن که نهم روز یقضا

 در نهـم ایـ هشـتم روز در را او شـوهرش شـود فرض چنانچه و است حیصح ماه ازدهمی

 محسـوب حیصـح ،ن طـالقیـا واجب اطیاحت بنابر ،باشد داده طالق ،ن دو خونیب یپاک

 طـالق ازدهمیـ ای دهم روز در را او اگر اّما. شود خوانده دوباره طالق غهیص و شود ینم

  آنچه از زین گرید  یها مثال حکم و است حیصح طالق ،داده
ً
 استفاده قابل شده ذکر قبال

  . است

 دیـبا ،سـتین خون ،باطن در که دبدان و شود کپا روز ده از قبل زن اگر .٥٧٠ مسأله

 باشـد داشـته گمـان هرچند دهد انجام را آنها و کند ضیح غسل خود یها عبادت یبرا

 باشـد داشته نانیاطم ای نیقی چنانچه اّما ندیب یم خون دوباره روز ده شدن تمام از قبل که

ـه شـکل بـه هرچند ندیب یم خون دوباره روز ده شدن تمام از قبل که
ّ
 مشـاهده و ینیب لک

ه نیا بار کی بداند نکهیا مثل یحتّ ( رنگ کم زرد خوِن 
ّ
 کـه همچنان ،)دید  خواهد را لک

 یاحت ،واجب اطیبنابراحت ،نیب یپاک فاصله در ،ذکر شد
ً
 یها عبادت و کند ضیح غسل اطا

 یاحت را است حرام حائض بر چه آن و آورد جا به را خود
ً
  . دینما کتر  اطا

  ضیح متفّرقه مسائل

 ده از خون که یموارد در استحاضه از ضیح خون صیتشخ و زییتم در .٥٧١ مسأله

 یبعضـ و ١ضیحـ یها نشـانه یدارا خون ،روزها از یبعض است شرط ،شود یشتر میب روز

 یها نشـانه یدارا خـوِن  ستین شرط اّما ،باشد دارا را ٢استحاضه یها نشانه ،روزها از گرید 

 باشـد داشـته هـم را صـفات از یکـی اگر بلکه باشد داشته را ضیح صفات همه ،ضیح

                                                           
 . ذکر شد ٤٦٧ها یا همان صفات حیض، درمسأله  نشانه. ١
  . شود  ذکرمی ٥٩٦استحاضه در مسأله  های  نشانه. ٢
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 از یبعض و باشد ضیح صفات از یکی یدارا خون روزها از یبعض اگر یول است یکاف

 نشانه فاقد یخون نیچن ،باشد ضیح صفات از صفت سه ای دو یدارا خون گرید  یروزها

 و ضیح صفات از یبعض یدارا خون روزها از یبعض اگر که شود همچنان یم محسوب

 نشـانه بـدون یخـون نیچنـ باشـد ضیح صفات از گرید  یبعض یادار  گرید  یروزها در

 اسـت ضیحـ صـفت به که یخون اگر گذرد یم روز ده از که یخون در نیهمچن. است

  . شود یم محسوب نشانه بدون خون نیا ،باشد اول روز ده ضمن در پراکنده روز سه

 دننیبب یخون اگر ،دارد هیعدد  عادت که یزن و هیناس و مضطربه و مبتدئه .٥٧٢ مسأله

 هرچنـد ،کشـد یمـ طـول روز سـه کـه کننـد نیقـی ای باشد داشته را ضیح یها نشانه که

 ضیحـ بفهمند بعد چنانچه و کنند کتر  را عبادت دیبا ،باشد نداشته را ضیح یها نشانه

  . ندینما قضا ،اند اوردهین جا به که را ییها عبادت دیبا ،نبوده

  که یزن .٥٧٣ مسأله
ً
 مرتبـه دو ماه کی در گرا ندیب یم خون مرتبه کی هر ماه معموال

 شتریب هم روز ده از و ستین کمتر روز سه از خون دو از کی هر که یحال در ندیبب خون

 روز ده از بـوده کپـا وسط در که ییروزها چنانچه ،بوده کپا خون دو نیب در و ستین

 دو هـر ایـ خـون دو آن از یکـی هرچنـد ،دهـد قـرار ضیحـ را دو هـر دیـبا ،نباشد کمتر

  . نباشد عادت یروزها در ای باشد نداشته را ضیح یها نشانه

 و کـرده دایـپ اسـتمرار او در خـون دنیـد  و نبـوده عادت یدارا که یزن .٥٧٤ مسأله

 صیتشـخ را ضیحـ دیبا ،خون صفاِت  بودنمختلف  راه از و دهید  خون روز ده از شتریب

  چنانچه ،دهد
ً
 ده از ،آن خـون و دارد را ضیحـ نشانه که ندیبب یخون شتریب ای روز سه مثال

 و دارد را استحاضـه نشـانه کـه نـدیبب یخون شتریب ای روز ده آن از پس و شتر نشودیب روز

 نشود شتریب روز ده از ،آن خون و ندیبب ضیح یها نشانه به یخون ،شتریب ای روز سه دوباره

 کـه را آخـر خـون و اّول خون دیبا ،باشد هم به مّتصل شده مشاهده یها خون مجموع و

 یدارا زن اگـر اّما است استحاضه ،وسط خون و دهد قرار ضیح ،داشته ضیح یها نشانه

 ضیحـ یها نشـانه یدارا کـه یخـون دو از یکـی چنانچـه ،ن مثالیا در ،باشد هیوقت عادت

 آنچـه فقط ،نباشد عادتش یروزها در گرید  خون و باشد عادتش یروزها با مطابق است

 استحاضه ،هیبق و دهد یم قرار ضیح تاس دارا را ضیح یها نشانه و است عادت امیا در
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  . باشد یم

 نبوده ضیح بفهمد بعد نکند عبادت و دهد قرار ضیح را روز چند اگر .٥٧٥ مسأله

 بـه را روز چند اگر و دینما قضا ،اوردهین جا به روزها آن در که یا روزه و نماز دیبا ،است

 را هـاروز  آن چنانچـه ،بـوده ضیحـ بفهمد بعد ،کند عبادت ،ستین ضیح که نیا گمان

  . دینما قضا دیبا ،باشد گرفته زین روزه

 نفاس

 تـا زن کـه یخون ،دیآ یم رونیب مادر شکم از بّچه جزء نیاّول که یوقت از .٥٧٦ مسأله

 و کنـد صـدق آن بـر مانیزا خون آنکه شرط به ،است نفاس خون ،ندیب یم روز ده فاصله

 نفـاس نـدیب ینمـ خون مانیزا از که یزن نیبنابرا. ندیگو  یم »نفساء« نفاس حال در را زن

ت شدن فاصله از بعد که یز زنیو ن ندارد
ّ

 یا گونـه بـه ندیب یم خون مانیزا از یطوالن مد

  که
ً
 شـدن یسپر از پس را خون نکهیا مثل - مان استیخون زا ،ند آن خونیگو  ینم عرفا

  . ندارد نفاس - ندیبب مانیزا از روز ده

  : تاس الزم نکته سه به توّجه نفاس روز ده محاسبه در .٥٧٧ مسأله

 شده خارج خون هرچند است مانیزا از بعد شده خارج خوِن  ،روز ده محاسبه یابتدا. ١

 نفـاس روز ده در داخـل ،در شـمارش روزهـا یولـ اسـت نفـاس هم مانیزا هنگام در

  . ستین

 بـا خـون اگـر نیـبنـابر ا. مـانیزا فقط نه است خون خروج ،روز ده محاسبه در اریمع. ٢

  . است روز ده محاسبه یابتدا خون خارج شدن زمان ،گردد خارج مانیزا از ریتأخ

 شـب در خـون دنیـد  و مـانیزا اگر نیبنابر ا است روز ،نفاس روز ده محاسبه یابتدا. ٣

 و گـردد ینمـ محسـوب نفـاس روز ده جزء یول ،است نفاس خون هرچند ،شده واقع

ذکـر  )٤٨١( که در مسأله است ضیح روز ده همانند ،نفاس در روز ده محاسبه روش

  . شد

  . ستین نفاس ،ندیب یم بّچه جزء نیاّول آمدن رونیب از قبل زن که یخون .٥٧٨ مسأله

 اقل  .٥٧٩ مسأله
ّ

 یولـ باشـد لحظـه کی است ممکن ندارد و یمعّینخون نفاس حد
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  . دیآ ینم حساب به نفاس روز ده از شتریب

 یخـون ،سازند خارج او یپهلو  ای شکم از را نوزاد و کند نیسزار  زن اگر .٥٨٠ مسأله

  . است نفاس ،دیآ یرون میب نیسزار  از بعد یعیطب یمجرا از که

 یصـورت در ،باشد زین ناتمام اگر بلکه ،باشد تمام بّچه خلقت ستین الزم .٥٨١ مسأله

قه حالت از که
َ
ه و است بسته خون که َعل

َ
غ

ْ
 و باشـد گذشـته اسـت گوشت قطعه که ُمض

  . است نفاس خون ،ندیب یم که یخون ،شود سقط

 بّچه شده سقط که یزیچ ای ،نه ای شده سقط یزیچ که کند کش هرگاه .٥٨٢ مسأله

  ،شـود یم خارج او از که یخون و کند یبررس ستین الزم ،نه ای است
ً
 نفـاس خـون شـرعا

  . شود ینم محسوب

 همـه ،شتر نشودیب روز ده از خون نیا و ندیبب یواحد خون نفساء زن اگر .٥٨٣ مسأله

 خـود یها عبادت و کند غسل دیبا ،شد کپا روز ده از قبل چنانچه پس ،است نفاس آن

  . آورد جا به را

 چنانچـه ،بگـذرد روز ده از خون نیا و ندیبب یواحد خون نفساء زن اگر .٥٨٤ مسأله

 و اسـت استحاضه ،هیبق و نفاس او عادت یروزها اندازه به ،دارد هیعدد  عادت ضیح در

 باشد یم استحاضه ،هیبق و نفاس ،روز ده تا ،است مضطربه ای مبتدئه یعنی ندارد عادت اگر

 شیخـو  یقبلـ عادت ای نفاس ای ضیح در شیخو  شاوندانیخو  عادت به ،حال نیا در و

 نیبـاالتر  را عـادت دیـبا ،کـرده فرامـوش را خود عادت اگر و کند ینم رجوع ،نفاس در

 از ،دارد عـادت که یکس است مستحب اطیاحت و دهد یم احتمال که کند فرض یعدد

 ،مـانیزا جـدهمیه روز تـا دهـم روز از بعـد ،نـدارد عادت که یکس و عادت از بعد روز

  . کند کتر  ،است حرام نفساء بر که را ییکارها و آورد جا به را استحاضه یکارها

 دو نکـهیا مثـل ندیبب خون بار کی از شتریب مانیزا دهه در نفساء زن اگر .٥٨٥ مسأله

 کـه نـدارد فـرق هـم آنهـا نیب یپاک و ندیخون بب ،شتریا بی خون چهار ای خون سه ای خون

 وسط در که ییروزها با دهید  خون که را ییروزها چنانچه ،دباش یطوالن ای کوتاه زمانش

 است نفاس ،دهید  که ییها خون تمام ،باشد روز ده از کمتر ای روز ده هم یرو بوده کپا

 ،نامنـد یمـ ن دو خونیب یپاک را آن که بوده کپا که ییروزها در ،واجب اطیاحت بنابر و
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 یاحت
ً
 کتـر  ،اسـت حـرام ،نفسـاء بـر کـه ییکارهـا و دهد انجام را واجب یها عبادت اطا

  . دینما

 سـه ایـ خون دو نکهیا مثل ندیبب خون بار کی از شیب نفساء زن اگر .٥٨٦ مسأله

 صـورت دو ،شـتر شـودیب روز ده از خـون نیآخر  و ندیبب شتریب ای خون چهار ای خون

  : دارد

 یعنـی دارد را قبـل مسـأله حکـم صورت نیا ،نباشد ضیح در هیعدد  عادت یدارا زن. ١

وسط  کپا یروزها در و است نفاس ،شود یشتر نمیب روز ده از که ها خون از یمقدار

کـه بـر نفسـاء حـرام اسـت تـرک کـرده را  ییکارهـا ،واجب اطیاحت بنابر ،ها آن خون

 از کـه آخـر خـوِن  از یمقدار و ر نفساء واجب است انجام دهدیکه بر غرا  ییوکارها

  . است استحاضه ،شود یشتر میب روز ده

 عـادت امیا عدد به که یخون ن صورتیدر ا ،باشد ضیح در هیعدد  عادت یرادا زن. ٢

عادتش تا فاصـله ده روز  یکه بعد از تعداد روزها یخون مورد در و است نفاس ،دهید 

 ییکه بر نفساء حرام است را ترک کـرده و کارهـا ییکارها ،واجب اطیاحت بنابر ،دهید 

 مشـاهده دهـم روز از پـس کـه ینخـو  و که بر مستحاضه واجب است را انجام دهـد

  . ستین نفاس ،کند یم

 بـاطن در کـه دهـد احتمال و شود کپا ظاهر در نفاس خون از زن اگر .٥٨٧ مسأله

 یاحت دیبا ای ،باشد خون
ً
 و کنـد اسـتبراء دیـبا ایـ دهـد انجـام را ها عبادت و کند غسل اطا

 را اهـ عبادت سـتین زیجـا و اسـت ضیحـ خون از استبراء همانند نفاس خون از استبراء

  . ذکر شد) ٥٦٥( مسأله در استبراء تیفیک و کند کتر  استبراء بدون

 از کمتـر عـادت آن که - ضیح در عادتش عدد از شتریب نفساء زن اگر .٥٨٨ مسأله

 روز ده از ایـ گـردد یمـ قطـع روز ده از قبـل ،خـون ندانـد و نـدیبب خـون - است روز ده

 است حائض زن ستظهارا احکام همانند او یبرا عبادت کتر  و استظهار حکم ،گذرد یم

 و شود کپا ظاهر در روز ده از قبل نفساء زن اگر و گذشت) ٥٦٨و  ٥٦٧( مسأله در که

 هماننـد آن حکـم و دیـنما اسـتبراء دارد فـهیوظ ،باشـد خـون بـاطن در که بدهد احتمال

  . ذکر شد) ٥٦٥( مسأله در که است حائض زن استبراء احکام
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 یض قبلـیاسـت کـه از حـ ض آنیط خون حـیاز شرا یکیچنان که  هم .٥٨٩ مسأله

 باشـد یکه بعد از نفاس مـ یضیدر موردح ،گذشته باشد) یحد اقل پاک( حداقل ده روز

بعـد از تمـام شـدن  ،ن اگـر زنیـبنـابر ا ،الزم است حداقل ده روز پس از نفاس باشد زین

 صـفت بـه خـون خـواه  ،باشـد یآن خون استحاضه مـ ،ندیبب ینفاس تا فاصله ده روز خون

 دهـه بـه ،ده روز نیـا از و نـه ایـ باشـد عـادت یروزها در که نیچه ا و نه ای باشد ضیح

  . شود یم ریتعب استحاضه

 ایـ باشـد هـم هیـوقت نکهیا چه ،دارد هیعدد  عادت ،ضیح در که یزن .٥٩٠ مسأله

 ،نـدیبب خون یپ در یپ ،ماه کی از شتریب ای ماه کی تا مانیزا از بعد اگر ،نباشد هیوقت

 نـدیب یمـ روز ده تا نفاس از بعد که یخون و است سنفا او عادت یروزها اندازه به

 ،باشـد اش ماهانـه عـادت یروزهـا در خـون و باشـد داشـته هم هیوقت عادت هرچند

 ؛ است استحاضه
ً
 آن هفـتم و سـتیب تا ماه هر ستمیب از او ضیح عادت که یزن مثال

 ،ندیبب ونخ یپ در یپ ،شتریب ای ماه کی تا و هنمود مانیزا ماه دهم روز اگر ،است ماه

 عادت یروزها در که یخون یحتّ  -  روز ده تا هفدهم روز از و نفاس ،هفدهم روز تا

 از بعـد و باشـد یمـ استحاضـه -  نـدیب یمـ اسـت هفـتم و ستیب تا ستمیب از که خود

 یروزهـا در نـدیب یمـ کـه را یخـون و باشـد داشته هیوقت عادت اگر ،روز ده گذشتن

 شتریب ای ماه کی انتظارش که هرچند شود عادتش یروزها منتظر دیبا ،نباشد عادتش

ت نیا در خون چند هر بکشد و طول
ّ

 یدارا اگـر و باشد ضیح یها نشانه یدارا مد

 نیـیتع آن یها نشـانه بـا اسـت ممکن چنانچه را خود ضیح دیبا ،نباشد هیوقت عادت

 یخون همه نکهیا مثل ستین ممکن اگر و ذکر شد ضیح فصل در آن روش که کند

 صفت نیهم به ماه چند ای ماه کی و باشد کسانی ،ندیب یم نفاس از بعد روز ده که را

 کـه یحیبا توض را خود شاوندانیخو  از یبعض ضیح ،ماه هر در دیبا ،کند دایپ ادامه

 ممکـن هـم امـر نیـا اگـر و دهد قرار ضیح شیخو  یبرا ،ذکر شد ضیح فصل در

 فصل در زین آن حیتوض و دینما بانتخا داند یم خود با مناسب که را یعدد ،ستین

  . شد انیب ضیح

 ایـ مـاه کی تا مانیزا از بعد اگر ،ندارد هیعدد  عادت ،ضیح در که یزن .٥٩١ مسأله
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 اّما و است استحاضه آن دوم روز ده و نفاس آن اّول روز ده ،ندیبب خون ماه کی از شتریب

 و دباشـ استحاضـه اسـت ممکن و باشد ضیح است ممکن ندیب یم آن از بعد که یخون

  . دینما عمل شد ذکر قبل مسأله در که یحیتوض به دیبا ،ضیح نییتع یبرا

  احکام نفساء

 بر ،رمضان مبارک ماه یها روزه یقضا مثل است واجب حائض بر آنچه .٥٩٢ مسأله

  . باشد یم واجب هم نفساء

  به بدن از ییجا رساندن .٥٩٣ مسأله
ّ

ز یـر نیـز  موارد و است حرام ،نفساء بر قرآن خط

  : باشد یم حرام اءنفس بر اط واجبیبنابر احت

  .او ١و صفات مخصوص متعال خداوند نام مّس . ١ 

  . دارند واجب سجده که یاتیآ خواندن. ٢ 

ف. ٣ 
ّ
  .مساجد در توق

 و مسجدالحرام ریغ( مسجد از اگر یول دینما عبور آنکه بدون مسجد در شدن داخل. ٤ 

 خـارج گـرید  درِ  از و داخـل مسجد درِ  کی از نکهیا مثل کند عبور) امبریپ مسجد

  . ندارد یمانع ،شود

 گـرید  در از و داخل در کی از هرچند امبریپ مسجد و مسجدالحرام به شدن وارد. ٥ 

  . شود خارج

  . مسجد در یزیچ گذاشتن. ٦ 

اره یول باشد یم حرام ،نفاس حال در زن با کردن یکینزد  .٥٩٤ مسأله
ّ
  . ندارد کف

 اگـر نینـهمچ. باشـد یم باطل ،است نفاس حال در که یزن دادن طالق .٥٩٥ مسأله

 ،شـود داده طـالق ،ذکـر شـد) ٤٨٤( مسـأله در آن یمعنـا که ،ن دو خونیب یپاک در زن

  طالق نیا ح بودنیصح
ّ

ن یـا اط گـردد بـهیـن الزم اسـت احتیـبنابر ا ،است اشکال محل

  ،شود اجراء طالق غهیص دوباره صورت که
ً
 روز و دهیـد  نفاس خون روز سه که یزن مثال

 و ششـم روز در سـپس اسـت شـده داده طـالق حال آن در و بوده کپا پنجم و چهارم
                                                           

 .توضیح داده شد ٤٠٥منظور از صفات مخصوص ، مواردی است که در مسأله .١
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ه تنها ششم روز در آنکه ای کند یم مشاهده نفاس خون هفتم
ّ
 کند یم مشاهده خون یا لک

  او طالق بودن حیصح ،شود یحکم به نفاس بودن آن م که
ّ

 از بعـد اّما است اشکال محل

  نفاس خون از زن آنکه
ً ّ
 . است حیصح او طالق ،باشد نکرده غسل هرچند شد کپا کال

 استحاضه

 موقـع در را زن و اسـت استحاضـه خـون ،شود یم خارج زن از که ییها خون از یکی

  . ندیگو  یم »مستحاضه« استحاضه خون دنید 

 و قیرق و سرد و روشن قرمز ای رنگ زرد اوقات شتریب در استحاضه خون .٥٩٦ مسأله

 ایـ اهیسـ گـاه اسـت ممکن یول دیآ یم رونیب سوزش و فشار بدون و است مانده و کهنه

 ،خـون استحاضـه و دیـآ رونیـب سوزش و فشار با و باشد تازه و ظیغل و گرم و رهیت سرخ

ق استحاضه ،بلوغ از ز قبلین و ندارد یمعّیناکثر ا حدیحداقل 
ّ
ـق  در شود و ینم محق

ّ
محق

 از بعـد زنان که است آن واجب اطیاحت و است اشکال یقمر سال) ٦٠ ( از بعد آن شدن

  . ندینما عمل مستحاضه فیوظا به هم سن نیا

  . رهیکث و متوّسطه و لهیقل: است قسم سه استحاضه .٥٩٧ مسأله

 دارد یمـ بـر خـود بـا زن کـه را یا پنبـه یرو فقط خون که است آن: لهیقل استحاضه. ١ 

  . نرود فرو آن در و کند آلوده

 آن گوشـه کیـ در هرچنـد ،رود فـرو پنبـه در خـون که است آن: متوّسطه استحاضه. ٢ 

  کـه یدسـتمال بـه و دیـاین رونیـب هپنبـ گـرید  طـرف از یول باشد
ً
 یبـرا هـا زن معمـوال

  . نرسد ،بندند یم خون از یریجلوگ

 گـرید  طرف از و رفته فرو آن در ای گرفته فرا را پنبه خون که است آن: رهیکث استحاضه. ٣ 

  که یدستمال به و دیآ رونیب
ً
  . برسد بندند یم خون از یریجلوگ یبرا ها زن معموال

 و شـود یم عمل بانوان نیب در معمول طور به پنبه اندازه انتخاب در است ذکر انیشا 

 از اسـتفاده شـود و یمـ استفاده یمعمول حالت به و فشرده ریغ پنبه از ،استعمال هنگام در

 زین باشد پنبه مثل نفوذش مقدار و جذب تیقابل و بافت در که ،پنبه از ریغ یگرید  جنس

 و جـذب تیـقابل و دارد یفـیظر  بافـت کـه ،جیرا یها یکاغذ مالدست یول است یکاف
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 یعـیطب پنبـه بـه اگـر و سـتین یکـاف مـورد نیا در ،است پنبه از عتریسر  و شتریب آن نفوذ

 ،باشـد نداشـته جهـت ذکـر شـده در یریتأث که شده اضافه زین یگرید  مواد و یناخالص

  . ندارد اشکال

  استحاضه احکام

بخواهد  هرچند ردیبگ وضو کی نماز هر یبرا نز  دیبا لهیقل استحاضه در .٥٩٨ مسأله

 مسأله در که یمورد مگر - ا نمازمغرب و عشاء را پشت سرهم بخواندینماز ظهر و عصر 

 دیـبا و کند عوض ای و دهیکش آب را پنبه ،مستحب اطیاحت بنابر و - شود یذکر م) ٦٠٦(

  . بکشد آب ،دهیرس آن به خون چنانچه را فرج ظاهر

 وضـو کیـ نمـاز هر یبرا زن دیبا لهیقل استحاضه در ستهدان ینم که یزن .٥٩٩ مسأله

  و ردیبگ
ً
 عصـرش نمـاز ،خوانـده یمـ وضـو کی با هم سر پشت را عصر و ظهر نماز مثال

 آن دیبا و باشد نکرده یکوتاه مسأله یریفراگ در و بوده قاصر جاهل هرچند است باطل

 کـه یدر صـورت گـرم دیـنما قضـا ،اگر وقت هست دوباره خوانده و اگر وقت گذشته را

  . شامل آن شود) ٦٠٦( مسأله

 ،صـبح نمـازِ  هـر یبـرا زن دیـبا ،الزم اطیاحت بنابر ،متوّسطه استحاضه در .٦٠٠ مسأله

) ٥٩٨( مسـأله در که لهیقل استحاضه یکارها ،خود ینمازها یبرا است الزم و کند غسل

 ،بحر از نمـاز صـیـغ ینماز از قبل متوّسطه استحاضه هرگاه و دهد انجام هم ذکر شد را

 گرید  روز صبح تا آن بر عالوه و کند غسل ،نماز آن یبرا ،دیآ شیپ شیبرا ظهر نماز مثل

  . دهد انجام را لهیقل استحاضه یکارها ،خود ینمازها یبرا

 حاصـل صـبح نمـاز نیبـ در ای صبح نماز از قبل متوّسطه استحاضه اگر .٦٠١ مسأله

 عم اگر و کند غسل صبح نماز یاط واجب برایبنابر احت دیبا ،شود
ً
 یوشفرام یرو از ای دا

 و کنـد غسـل عصـر و ظهر نماز یبرا دیبا ،الزم اطیاحت بنابر ،نکند غسل صبح نماز یبرا

 دیبا و است باطل ،خوانده گر مستحاضهید  فیوظا انجام و غسل بدون که صبحش نماز

 ظهر نماز یبرا اگر و دیاگر وقت هست دوباره خوانده و اگر وقت گذشته قضا نما را آن

 نکـهیا ایـ دیـایب خـون چه ،دینما غسل عشا و مغرب نماز از لقب دیبا ،نکند غسل عصر و
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 ،خوانـده گـرید  فیوظـا انجام و غسل بدون که را یعصر و ظهر نماز و باشد شده قطع

   ١.دیدوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضا نما

 و پنبه نماز هر یبرا زن دیبا ،واجب اطیاحت بنابر ،رهیکث استحاضه در .٦٠٢ مسأله

 کیـ و صـبح نماز یبرا غسل کی است الزم و بکشد آب ای کند عوض را مالدست

 نیبـ و آورد جا به عشا و مغرب نماز یبرا غسل کی و عصر و ظهر نماز یبرا غسل

 نمـاز یبرا دیبا ندازدیب فاصله اگر و ندازدین فاصله عشا و مغرب و عصر و ظهر نماز

 از یپ در یپ خون که است یرتصو  در ن مواردیهمه ا. کند غسل دوباره عشا و عصر

 باشد فاصله یقدر با دستمال به پنبه از خون دنیرس چنانچه اّما برسد دستمال به پنبه

 آن الزم اطیـاحت ،بخواند شتریب ای نماز کی و نموده غسل فاصله آن در بتواند زن که

 آب ایـ و کرده عوض را دستمال و پنبه برسد دستمال به پنبه از خون هرگاه که است

 و کـرد رهیـکث استحاضـه غسـل زن اگر نیبنابرا. بخواند نماز و دینما غسل و بکشد

  را ظهر نماز
ً
 بـه پنبـه از دوبـاره خون ،آن نیب در ای عصر نماز از قبل یول خواند مثال

 چنانچـه یول دینما غسل زین عصر نماز یبرا دیبا ،واجب اطیاحت بنابر ،دیرس دستمال

 نکـهیا مثل ،بخواند شتریب ای نماز دو انیم آن در بتواند زن که باشد یمقدار به فاصله

 ،بخوانـد برسـد دسـتمال بـه دوباره خون آنکه از قبل زین را عشا و مغرب نماز بتواند

کـه غسـل  یزنـ صـورت هـر در و بکنـد یگـرید  غسـل ستین الزم نمازها آن یبرا

ست یالزم ن ،دهبعد از غسل مبطل وضو انجام ندا یتا وقت ،ره انجام دادهیاستحاضه کث

  . ردیوضو بگ

 چنـد بـار غسـل کـردن شود اگـر یم واجب زن بر غسل که یموارد در .٦٠٣ مسأله

 قابل تحّمل ن یادیز  یباعث سخت ای دارد ضرر او یبرا
ً
 به تواند یم ،ستیاست که معموال

  . دینما ّممیت آن یجا

 غسـل ،الزم اطیـاحت بنـابر هـم و ردیبگ وضو دیبا که متوّسطه مستحاضه .٦٠٤ مسأله

 غسـل کـه رهیـکث مستحاضه در یول ردیبگ وضو بعد و آورد جا به اّول را سلغ دیبا ،کند

                                                           
وظـایف دیگـر را انجـام داده  آن غسل استحاضه متوسطه را انجام نـداده ولـی  زن برای  که باطل بودن نمازی . ١

  . باشد  است، بنابراحتیاط واجب می
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 دیـبا ردیـبگ وضـو بخواهد اگر ،ردیبگ هم وضو که است مستحب اطیاحت و است یکاف

  . ردیبگ وضو ،غسل از قبل

غسـل  ،امـدهیرون نیـخون در باطن است و ب یاستحاضه تا وقت یدر ابتدا .٦٠٥ مسأله

 ،باشـد کم هرچند دیایب رونیب اگر و شود یاجب نمر احکام استحاضه و یز سایا وضو و نی

 در خـون کـه یزمـان تـا پـس آن از و دیـنما عمـل استحاضـه احکـام طبق است واجب

  در یول دیاین رونیب هرچند مجراست
ّ
 خـون بـه آلوده کند داخل پنبه اگر که است یمحل

  . کند عمل ف مستحاضهیوظا به است واجب ،شود یم

 از یخون شده غسل ای وضو مشغول که یوقت از بداند اگر مستحاضه زن .٦٠٦ مسأله

 دانـد یمـ که یوقت تا را نماز خواندن تواند یم ،ستین هم فرج داخل در و امدهین رونیب او

 فاصـله نیـا در را یبعـد ینمازهـا توانـد یمـ کـه همچنان ،ندازدیب ریتأخ به ماند یم کپا

  . بخواند ،ردیا وضو بگیکه دوباره غسل کند نیا بدون یزمان

 یمـوارد در ،شـود رهیـکث ای متوّسطه مستحاضه ،نماز وقت از قبل زن اگر .٦٠٧ مسأله

 را نمـاز به مربوط غسل است واجب ،نشود واقع یا فاصله نماز و غسل نیب است الزم که

 به ای نماز همان خواندِن  یبرا را غسل آنکه مگر؛ دهد انجام نماز وقت دنیفرا رس از بعد

 از بعد بالفاصله و باشد داده انجام اذان وقت کینزد  ،قرآن خط مّس  مثل یگرید  جهت

 فاصـله نمـاز و غسـل نیبـ کـه یا گونه به بخواند را نماز و رسد فرا نماز یشرع وقت آن

 نکـهیا مثـل شود فاصله نماز و غسل انجام نیب اگر اّما ،گردد انجام هم سر پشت و نشده

 ،نماز یبرا دیبا و ستین یکاف نماز خواندن یبرا غسل آن ،شود نماز وقت دنیرس منتظر

  . دینما غسل دوباره

 ریغ چه هیومی نماز چه ینماز هر یبرا زن ،متوّسطه و لهیقل مستحاضه در .٦٠٨ مسأله

 زیجـا وضـو کیـ با نماز دو خواندنو  ردیبگ وضو دیبا ،مستحب چه و واجب چه ،هیومی

 یابتـدا از زن کـه آن مگـر ،بخواند فاصله بدون و هم سر پشت را نماز دو هرچند ،ستین

 ظـاهر در بـودن کپـا و باشد کپا باطن و ظاهر در ،بعد نماز یانتها تا اّول نماز یوضو 

 زیجـا ،شـده قطـع بـاطن و ظاهر در خون که یزمان فاصله نیا در نیبنابر ا؛ ستین یکاف

 کـه را یا هیـومی نماز بخواهد اگر ،ن طوریهم. بخواند وضو کی با را نماز چند زن است
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 یاحت خوانده
ً
 بـا دوبـاره اسـت خوانـده تنهـا کـه را ینمـاز بخواهـد ایـ ندبخوا دوباره اطا

 یبـرا اّمـا ،دهـد انجام ذکر شد استحاضه یبرا که را ییکارها تمام دیبا ،بخواند جماعت

  نماز از بعد را آنها چنانچه ،شده فراموش سجده و اطیاحت نماز خواندن
ً
 ،آورد جـا به فورا

 سـتین الزم ،حال هر در ،سهو سجده یبرا و دهد انجام را استحاضه یکارها ستین الزم

  . آورد جا به را استحاضه یکارها

 دهـد انجـام یکار ،نماز از ریغ بخواهد اگر متوّسطه ای لهیقل مستحاضه .٦٠٩ مسأله

  است داشتن وضو آن شرط که
ً
 تمـام از بعـد چنانچـه ،قـرآن را مـّس کنـد بخواهد مثال

 ،گرفتـه نماز یبرا که ییوضو  و ردیبگ وضو دیبا ،واجب اطیاحت بنابر ،باشد نماز شدن

  . ستین یکاف

 آن شرط که دهد انجام یکار ،نماز از ریغ بخواهد اگر رهیکث مستحاضه .٦١٠ مسأله

  است داشتن وضو
ً
 کـه یدستمال به پنبه از یپ در یپ خون چنانچه ،قرآن را مّس کند مثال

 
ً
 انجام نماز یبرا که یغسل ،رسد یم بندند یم خون تیسرا از یریجلوگ یبرا زنان معموال

 کـه اسـت آن مسـتحب اطیـاحت و اسـت یکـاف زیـن) مثل مّس قرآن( آن کار یبرا ،داده

 نکـهیا مثـل( باطل کننده وضو از او سر زده باشـد که یصورت در البّته ،کند غسل دوباره

 یمقـدار بـا دسـتمال بـه پنبـه از خون دنیرس اگر اّما ،ردیبگ وضو دیبا ،)باشد کرده ادرار

 را) مثـل مـّس قـرآن( آن کار و دینما غسل فاصله آن در واندبت زن که باشد یزمان فاصله

  . کند غسل دوباره که است آن واجب اطیاحت ،دهد انجام

 وضـو و غسل از بعد متوّسطه مستحاضه و وضو از بعد لهیقل مستحاضه .٦١١ مسأله

  دیبا ،غسل از بعد رهیکث  مستحاضه و
ً
 ییاسـتثنا مورد دو در مگر شوند نماز مشغول فورا

 و نمـاز از قبـل اقامـه و اذان گفـتن یولـ ،شد اشاره آنها به) ٦٠٦و  ٦٠٢( مسأله در که

 ثابت آن مستحب بودن ،معتبر لیدل به که االحرام رةیتکب از قبل وارده یدعاها خواندن

 مثل ،خواندن نماز الزم است انجام شود یکه برا ییکارها نیهمچن. ندارد اشکال شده

 قبـل از نمـاز  ییو کارها است حیصح آن بر سجده که یزیچ و ُمهر هیته
ً
کـه معمـوال

  رفتن مثل شود یانجام م
ّ

 توانـد یم هم نماز در و ندارد اشکال ،منزل در نمازش به محل

 مستحاضـه زن اگـر نیهمچنـ. آورد جـا بـه را آن ریـغ و قنـوت مثل مستحب یکارها
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  -  است باطل معلوم شود که آورد جا به ینماز
ً
د یـپد ایـ رکـن اوردنیبجا ن دلیلبه  مثال

باطـل  متوّجه چنانچه -  باطل کننده بفهمد نمازش باطل بوده یها از شک یکیآمدن 

باطـل  موجـب امـر نیا ،شود قابل توّجه فاصله بدون آن از بعد ای آن نیب در نماز شدن

 بـدون وضـو ایـ غسـل همان با را نماز آن تواند یم شود و ینم او یوضو  ای غسل شدن

  . دوباره بخواند فاصله

 نمـاز و غسـل ایـ وضـو انیـم کـه باشد نیا اش فهیوظ اگر مستحاضه زن .٦١٢ مسأله

 گرفتـه وضو دوباره دیبا ،اندازدیب فاصله و نکند رفتار اش فهیوظ مطابق یول ندازدین فاصله

  . شود نماز مشغول بالفاصله و کند غسل ای

 ضـرر او یبرا چنانچه ،نشود قطع و داشته انیجر  زن استحاضه خون اگر .٦١٣ مسأله

 و پنبـه گذاشـتن بـا هرچنـد دیـنما یریجلوگ خون آمدن رونیب از نماز آخر تا دیبا ،ندارد

 از یریجلـوگ ،واجـب اطیـاحت بنـابر و باشـد آن قسـمت بستن و مجرا داخل در آن مانند

 ،دیآ رونیب خون و کند یکوتاه اگر و شود انجام غسل ای وضو از قبل ،خون خارج شدن

 باطـل باعـث نمـازِ  نیـا شـدن فاصله یول وردآن را بجا آ دوباره دیبا ،نمازخوانده چنانچه

  تواند یم شود و ینم غسل ای وضو باطل شدن
ً
 ا غسـل رایـگر وضو یکه بار د نیا بدون فورا

 ایـ وضـو دوبـاره که است آن مستحب اطیاحت هرچند ،نماز را دوباره بخواند ،انجام دهد

  . گر بخواندیبار د  را نماز سپس دهد انجام را غسل

  استحاضه نوع دننبو  معلوم احکام

 نماز خواهد یم که یموقع ،است نوع کدام از او استحاضه نداند زن اگر .٦١٤ مسأله

  ،کنـد یبررسـ را خـود ،امکـان صـورت در اسـت الزم ،واجب اطیاحت بنابر ،بخواند
ً
 مـثال

 دیـفهم کـه آن از بعـد و آورد رونیـب و کنـد صـبر یکم و دینما فرج داخل پنبه یمقدار

 داده دسـتور قسـم آن یبـرا کـه را ییکارها ،است قسم سه آن از کی کدام او استحاضه

 رییـتغ او استحاضـه بخوانـد نمـاز خواهـد یمـ که یوقت تا بداند اگر یول دهد انجام شده

 یزمـان در حکـم نیـا. کند یبررس را خود تواند یم هم وقت دنیفرا رس از قبل ،کند ینم

 عمـل اطیـاحت بـا مطـابق نـدتوا یمـ زن اگر اّما کند رفتار اطیاحت به نخواهد زن که است
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  ،دیـنما یبررس را خود ستین الزم دینما
ً
 ایـ اسـت لـهیقل او استحاضـه ندانـد هرگـاه مـثال

 یاحت یا گونه به ،متوّسطه
ً
 فـهیوظ هـم و لـهیقل استحاضـه فـهیوظ هـم کـه کند یم رفتار اطا

  . باشد داده انجام را متوّسطه استحاضه

 ،شـود نمـاز مشـغول کنـد یبررس را خود آنکه از قبل اگر مستحاضه زن .٦١٥ مسأله

  کـرده عمـل خود فهیوظ به و داشته قربت قصد ،هنگام نماز چنانچه
ً
 اش استحاضـه مـثال

 قربت قصد اگر و است حیصح او نماز ،نموده عمل لهیقل استحاضه فهیوظ به و بوده لهیقل

 لهیقل فهیوظ به و بوده رهیاوکث  استحاضه آنکه مثل ،نبوده اش فهیوظ مطابق او عمل ای نداشته

  . است باطل شنماز  ،کرده رفتار 

ف یانجـام حـداقل وظـا ،دیـنما یبررسـ را خود نتواند اگر مستحاضه زن .٦١٦ مسأله

 ؛ مستحاضه بر او واجب است
ً
 دیـبا ،متوّسـطه ای است لهیقل او استحاضه داند ینم اگر مثال

 ایـ اسـت متوّسـطه اش استحاضـه دانـد ینمـ اگـر و دهد انجام را لهیقل استحاضه یکارها

  بداند اگر یول ،دهد انجام را متوّسطه استحاضه یکارها دیبا ،هر یکث
ً
 آن از کی کدام قبال

  دینما رفتار قسم همان فهیوظ به دیبا بوده قسم سه
ً
  اگـر مـثال

ً
 اآلن و بـوده متوّسـطه قـبال

  . کند عمل متوّسطه استحاضه فهیوظ به ،نه ای شده لهیقل داند ینم

  استحاضه نوع رییتغ احکام

 اطیـاحت بنـابر ،شـود متوّسـطه ،صـبح نمـاز از بعد زن لهیقل ضهاستحا اگر .٦١٧ مسأله

 ،شـود متوّسـطه ،عصر و ظهر نماز از بعد اگر و کند غسل ،عصر و ظهر نماز یبراواجب 

 ،غسـل نیـا از بعـد اگـر و دیـنما غسـل ،عشـاء و مغـرب نمـاز یبراواجب  اطیاحت بنابر

 ،زین بعد یروزها صبح نماز یبراواجب  اطیاحت بنابر ،باشد داشته ادامه متوّسطه استحاضه

  . دینما غسل

 نیـا به و شود رهیکث ،صبح نماز از بعد زن متوّسطه ای لهیقل استحاضه اگر .٦١٨ مسأله

 نمـاز بـه نسـبت ،شـد ذکر آن شرح) ٦٠٢( مسأله در که را یاحکام دیبا ،بماند یباق حال

  . دینما تیرعا عشا و مغرب نماز و عصر و ظهر

 یکارهـا دیـبا ،شود رهیکث ای متوّسطه ،نماز از قبل زن لهیقل استحاضه اگر .٦١٩ مسأله
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 یکارهـا دیـبا شـود رهیـکث ،متوّسـطه استحاضـه اگـر و دهـد انجـام را رهیـکث ای متوّسطه

 دهیفا ،باشد کرده یغسل متوّسطه استحاضه یبرا چنانچه و دهد انجام را رهیکث استحاضه

  . کند غسل رهیکث یبرا دوباره دیبا و ندارد

 نیبـ در اگر یول است حیصح غسل نشود قطع خون ،غسل موقع در اگر .٦٢٠ مسأله

  . ردیبگ سر از را غسل است الزم ،شود رهیکث ،متوّسطه استحاضه ،غسل

 و بشکند را نماز دیبا ،شود رهیکث ،زن متوّسطه استحاضه ،نماز نیب در اگر .٦٢١ مسأله

 دوبـاره را نمـاز آن و دهـد انجـام را آن گرید  یکارها و کند غسل ،رهیکث استحاضه یبرا

 نـدارد وقـت غسـل یبرا اگر و ردیبگ وضو غسل از قبل ،مستحب اطیاحت بنابر و بخواند

 مستحب اطیاحت بنابر ،ندارد وقت زین ّممیت یبرا اگر و کند ّممیت غسل بدل از است الزم

  . دیبعد از وقت آن را قضا نما است الزم یول کند تمام حال همان به و نشکند را نماز

 او لهیقل استحاضه ،نماز نیب در و دینما رفتار لهیقل استحاضه دستور به زن اگر .٦٢٢ مسأله

 را نمـاز بلکـه کنـد  اکتفـاء نمـاز همان خواندن به تواند ینم واجب اطیاحت بنابر شود متوّسطه

 نمـاز نیبـ در زن لـهیقل استحاضـه اگر و کند یم رفتار متوّسطه استحاضه فیوظا به و شکسته

  . دهد انجام را آن یکارها رهیثک استحاضه یبرا و شکسته را نماز دیبا شود رهیکث

 و رهیکث فهیوظ ،اّول نماز یبرا دیبا شود متوّسطه زن رهیکث استحاضه اگر .٦٢٣ مسأله

  ،انجام دهد را متوّسطه فهیوظ ،یبعد ینمازها یبرا
ً
 استحاضـه ،ظهـر نماز از قبل اگر مثال

 و مغـرب و عصـر ینمازهـا یبـرا و کنـد غسل ظهر نماز یبرا دیبا ،شود متوّسطه ،رهیکث

  ظهر نماز یبرا اگر یول ردیبگ وضو فقط شاع
ً
 و نکنـد غسـل یفراموشـ یرو از ایـ عمدا

 یبـرا اگـر و دینما غسل عصر نماز یبرا دیبا ،باشد داشته وقت عصر نماز مقدار به فقط

 غسـل هـم آن یبـرا اگـر و کنـد غسـل مغرب نماز یبرا دیبا ،نکند غسل هم عصر نماز

 هر در و دینما غسل عشا نماز یبرا دیبا ،باشد داشته وقت عشا نماز مقدار به فقط و نکند

 وقـتش چنانچـه و دوبـاره بخوانـد دیـبا نخوانـده فـهیوظ مطـابق که را یینمازها صورت

  . دینما قضا ،گذشته

 فـهیوظ ،اّول نمـاز یبـرا دیـبا مستحاضـه ،شود لهیقل ،رهیکث استحاضه اگر .٦٢٤ مسأله

  . دده انجام را لهیقل فهیوظ ،یبعد ینمازها یبرا و رهیکث
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 غسـل مستحاضـه زن کـه یصـورت در ،شود لهیقل ،متوّسطه استحاضه اگر .٦٢٥ مسأله

 یبـرا سـتین الزم داده انجـام ،گـردد لـهیقل آنکه از قبل را متوّسطه استحاضه یبرا روزانه

 لـهیقل استحاضـه فیوظـا بـه است یکاف یعنی( است یکاف وضو و دینما غسل ،اّول نماز

   ).دینما رفتار

  ضهاستحا شدن خون قطع احکام

 ،شـود قطـع نمـاز وقـت در و دیایب نماز وقت از قبل استحاضه خون اگر .٦٢٦ مسأله

  . دهد انجام ف مستحاضه راینماز وظا یبرا دیبا

  به نماز وقت گذشتن از قبل که بداند مستحاضه اگر .٦٢٧ مسأله
ّ
شود  یم کپا یکل

 کند صبر دیبا ،الزم اطیاحت بنابر ،دیآ یم بند خون نماز خواندن و غسل ای وضو اندازه به ای

 وضو با هرچند - بخواند آن از قبل را نماز اگر و بخواند است کپا که یوقت در را نماز و

 قربـت قصـد ،و غسـل و وضـو نمـاز هنگـام در که آن مگر ،ستین یکاف - باشد غسل و

  هم خون و داشته
ً
 بـه ازیـن صـورت نیـا در کـه نشـود قطع شده ینیب شیپ زمان در اّتفاقا

 وقـت گذشـتن از قبـل دهـد یمـ احتمال مستحاضه زن گرا و ستیدوباره خواندن نماز ن

  طور به نماز
ّ
 ،دیآ یم بند خون خواندن نماز و غسل ای وضو اندازه به ایشود  یم کپا یکل

 کپـا شده ینیب شیپ وقت در اگر یول بخواند اش یفعل فهیوظ مطابق را نماز است زیجا

  . دوباره بخواند را آن دیبا ،واجب اطیاحت بنابر ،شد

 بدانـد مستحاضـه و شود قطع ظاهر در خون ،غسل و وضو از بعد اگر .٦٢٨ مسأله

  به ندازدیب ریتأخ را نماز اگر که
ّ
 و وضـو کـه یمقدار به هم وقت شود و یم کپا یکل

 و نـدازدیب ریتأخ را نماز دیبا ،الزم اطیاحت بنابر ،ماند یم یباق آورد جا به را نماز و غسل

  به که یموقع
ّ
 اگر و بخواند را نماز و آورد جا به را غسل و وضو دوباره ،شد کپا یکل

 و نموده ّممیت ،نباشد وضو ای غسل انجام یبرا فرصت و شود کپا نماز وقِت  یتنگ در

  . خواند یم نماز

  به که یوقت رهیکث مستحاضه .٦٢٩ مسأله
ّ
 یوقتـ از بدانـد اگر ،شد کپا خون از یکل



 ٢١٣/  گانه  هاي سه خون 

 آلـوده خـون به هم باطن و امدهین رونیب خون گرید  شده غسل مشغول قبل نماز یبرا که

ـ هرچنـد کند غسل دیبا ،صورت نیا ریغ در و دینما غسل دوباره ستین الزم ،نبوده
ّ
 یکل

 یبـرا سـتین الزم ،متوّسـطه مستحاضه در اّما و است اط واجبیاحت بنابر حکم نیا بودن

  به خون از آنکه
ّ
 استحاضـه یبـرا روزانـه غسل آنکه شرط به دینما غسل شده کپا یکل

  . باشد داده انجام ،شود قطع خون آنکه از بلق را متوّسطه

  .٦٣٠ مسأله
ّ
ت و ( قطع شـود یاگر خون استحاضه به طور کل

ّـ
ا یـنـه بـه طـور موق

ف یوظـا اسـت واجب ،ف مستحاضه باشدیکه قبل از انجام وظا یدر صورت ،)مشکوک

  دهد انجام را مستحاضه
ً
 و دینما غسل فقط است واجب ،بوده رهیکث استحاضه اگر مثال

 استحاضه اگر و بخواند نماز و گرفته وضو فقط است واجب ،بوده لهیقل استحاضه اگر

 خـون آنکه از قبل را متوّسطه استحاضه یبرا روزانه غسل که یصورت در ،بوده متوّسطه

  . است یکاف وضو و دینما غسل ،اّول نماز یبرا ستین الزم ،داده انجام شود قطع

 از را فیوظا دیبا ،باشد نماز انیپا زا قبل و ف مستحاضهیوظا و اگر بعد از شروع در 

 بـا کـه یزمـان مگر ،ستین واجب نماز دوباره خواندِن  ،باشد نماز از بعد اگر و ردیبگ سر

است نمـاز  واجب اطیاحت که نموده نماز خواندن به اقدام خون شدن قطع به دیام وجود

  . دوباره بجا آورد ،فیرا بعد از انجام وظا

ت طور به خون اگر .٦٣١ مسأله
ّ
 یبـرا کـه باشـد پـاک یا انـدازه به و شده عقط موق

 ،واجب اطیاحت بنابر ،باشد داشته فرصت ،نماز آن از یقسمت هرچند ،نماز و فیوظا انجام

 فرصـت اگر و د احکام قطع شدن کامل خون که در مسأله قبل ذکر شد را انجام دهدیبا

انجـام دوبـاره  ،باشـد کپـا نمـاز از یقسـمت و فیوظا انجام یبرا که ستین یا اندازه به

 کـه باشـد داشـته کشـ و دارد مهلـت مقـدار چه نداند زن اگر و ستین واجب ،فیوظا

 ای ماند یم یباق نماز از یقسمت و) باشد یفه اش میهرکدام وظ( غسل ،وضو اندازه به یپاک

ـ طور به خون شدن قطع که نداند ای ،نه
ّ
ـت ایـ اسـت یکل

ّ
 در ،واجـب اطیـاحت بنـابر ،موق

  . دیعمل نما کامل طور به خون شدن قطع به ،احکام

 در کـه ندانـد مستحاضـه و دیـایب بنـد استحاضه خون ،نماز نیب در اگر .٦٣٢ مسأله

 یبررسـ را خـود نمـاز از بعـد و دینما تمامرجاًء  را نماز چنانچه ،نه ای شده قطع هم باطن



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ٢١٤

  طور به خون بفهمد و نموده
ّ
 طبـق اسـت الزم ،واجـب اطیاحت بنابر ،است شده قطع یکل

 توانـد یمـ وقـت وسعت در و بخواند دوباره را نماز و داده انجام غسل ای وضو اش فهیوظ

  . گردد معّین اش فهیوظ تا نموده یبررس و بشکند را نماز

  طور به خونش که آن از بعد مستحاضه زن .٦٣٣ مسأله
ّ
 یبـرا فقـط ،شـد قطـع یکل

  که یحیتوض به را استحاضه یکارها دیبا خواند یم که یاّول نماز
ً
 انجـام ،شـد ذکـر قـبال

  ستین واجب ،فیوظا انجام از پس و دهد
ً
 نماز خواندن تواند یم و شود نماز مشغول فورا

  . اندازد ریتأخ به را

 ،کنـد کتـر  باشد یم واجب او بر که را ییکارها از یکی مستحاضه اگر .٦٣٤ مسأله

 کتـر  ،اسـت الزم مستحاضـه بر واجب اطیاحت به که را یکار اگر و است باطل نمازش

  . است باطل ،واجب اطیاحت به نمازش ،دبخوان نماز و کرده

  گر مستحاضهیاحکام د

ح بودن یدر مورد صح ،)لهیچه متوسطه و چه قل ،رهیچه کث( زن مستحاضه .٦٣٥ مسأله

ف یبــه وظــا ،اش ح بــودن روزهیصــح یســت بــرایحکــم زن پــاک را دارد و الزم ن ،روزه

  . دیمستحاضه عمل نما

 خـون آمـدن رونیب از یدار روزه هنگام در ستین الزم مستحاضه زن بر .٦٣٦ مسأله

 به دارد روزه که یروز تمام در یو که است آن مستحب اطیاحت هرچند دینما یریجلوگ

  . کند یریجلوگ خون آمدن رونیب از ،ندارد ضرر شیبرا و تواند یم که یمقدار

 ،نکنـد غسـل غـروب تـا و شـود مستحاضـه ،عصـر نماز از بعد زن اگر .٦٣٧ مسأله

  . است حیصح ،اشکال بدون اش روزه

 در او رفـتن ،آورده جـا بـه را خـود واجـب یها غسـل که یا مستحاضه .٦٣٨ مسأله

ف و مسجد
ّ
 ،او بـا شـوهر یکـینزد  و دارد واجـب سجده که یا هیآ خواندن و آن در توق

 کـردن عـوض مثـل دهـد یم انجام نماز یبرا که را یگرید  یکارها هرچند است حالل

هرچند ؛ است زیجا زین غسل بدون کارها نیا انجام بلکه باشد نداده انجام ،دستمال و پنبه

  . اط مستحب است غسل کندیاحت
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 یا هیـآ ،نمـاز وقِت  از قبل بخواهد متوّسطه ای رهیکث استحاضه در زن اگر .٦٣٩ مسأله

 و دیـنما غسـل ،مستحب اطیاحت بنابر ،برود مسجد به ای ،بخواند دارد واجب سجده که را

  . کند یکینزد  او با بخواهد شوهرش چنانچه حکم است نیهمچن

 همـه اتیـآ نمـاز یبـرا دیـبا و اسـت واجـب ،مستحاضـه بـر اتیآ نماز .٦٤٠ مسأله

  . دهد انجام ،شد ذکر هیومی نماز یبرا که را ییکارها

 هرچنـد ،شـود واجب مستحاضه بر اتیآ نماز ،هیومی نماز وقت در هرگاه .٦٤١ مسأله

 کیـ بـا را دو هـر تواند ینم ،الزم اطیاحت بنابر ،آورد جا به هم سر پشت را دو هر بخواهد

  . بخواند وضو و غسل

 ییکارهـا نماز هر یبرا دیبا ،بخواند قضا نماز بخواهد مستحاضه زن اگر .٦٤٢ مسأله

 یبـرا تواند ینم ،واجب اطیاحت بنابر و آورد جا به است واجب او بر اداء نمازِ  یبرا که را

 اسـت مسـتحب اطیـاحت و کند اکتفا داده انجام اداء نمازِ  یبرا که ییکارها به قضا نمازِ 

 . گردد کپا تا ندازدیب ریتأخ را قضا نماز خواندن زن



  اموات احکام

  تیّ م مّس  غسل

 بـه را خود بدن از ییجا یعنی ،کند مّس  را یا مرده انسان بدن یکس اگر .٦٤٣ مسأله

  : دینما تیّ م مّس  غسل دیبا دو شرط وجود با ،برساند آن

  . باشد شده سرد تیم بدن تمام. الف

  . اشدب نشده تمام او سوم غسل هنوز ای باشند نداده غسل را تیم. ب

 ککوچـ ایـ باشـد بزرگ ،کافر ای باشد مسلمان تیّ م آنکه نیب یفرق حکم نیا در و 

 در چـه ،شـود یم هـم شـده دهیدم او در روح که یاشده سقط نیجن شامل یحتّ  ستین

 دنـدان ای ناخن اگر یحتّ  ،اریاخت یب ای کند مّس  اریاخت با ،یداریب در چه کند مّس  خواب

 حکم و کند غسل دیبا برسد ،نشده جدا بدن از که تیّ م تخواناس ای دندان ای ناخن به او

  . آمد خواهد بعد مسأله در مو

 ایـ ،تّیـم یمـو  بـه را خـود بدن ای ،برساند تیّ م بدن به را خود یمو  اگر .٦٤٤ مسأله

  . ستین واجب تیم مس غسل ،برساند تیّ م یمو  به را خود یمو 

 ،تسـین واجـب غسـل ،نشـده سـرد او بـدن تمـام که یا مرده مّس  یبرا .٦٤٥ مسأله

 و یتـر بـا بـدن یاعضـا ریسا ای دست اگر یول دینما مّس  شده سرد که را ییجا هرچند

 او سوم غسل هنوز ای اندنداده غسل را او که یتیّ م بدن با است کننده تیسرا که یرطوبت
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  . شود یم نجس ،کند دایپ تماس است نشده تمام

  او غسل سه که را یتیّ م ،انسان اگر .٦٤٦ مسأله
ً
 بـر غسل ،دینما مّس  شده تمام کامال

 مـّس  را او بـدن از ییجـا شود تمام سوم غسل آنکه از شیپ اگر یول شود ینم واجب او

  . دینما تیّ م مّس  غسل دیبا ،باشد شده تمام موضع آن سوم غسل هرچند ،کند

 لکـن شـود ینم واجـب او بـر غسل ،کند مّس  را یا مرده وانیح فرد اگر .٦٤٧ مسأله

 بـدن بـا اسـت کننـده تیسـرا کـه یبترطـو و یتر با بدن یاعضا ریسا ای دست چنانچه

  . شود یم نجس ،کند دایپ تماس شود یم محسوب نجس آن تهیم کهای  همرد وانیح

 هنگـام بـه و دیـایب ایـدن بـه مـرده شده دهیدم او در روح که یا بچه اگر .٦٤٨ مسأله

 بنـابر او مـادر ،کنـد دایپ تماس مادر بدن باطن ای ظاهر با و باشد شده سرد بدنش خروج

  . کند تیم مّس  غسل دیاب واجب اطیاحت

د او از بچه و باشد مرده مادر اگر .٦٤٩ مسأله
ّ
 مـادر بـدن باطن ای ظاهر با و شود متول

 الزم واجب اطیاحت بنابر ،باشد شده سرد مادر بدن ،خروج هنگام چنانچه کند دایپ تماس

  . کند تیم مّس  غسل ،بلوغ از بعد مذکور فرزند است

 عاقـل ،وانـهید  آن آنکه از بعد ،کند مّس  را تیّ م ،ینابالغ بچه ای وانهید  اگر .٦٥٠ مسأله

 تیم مس غسل و باشد زیّ مم ،نابالغ بچه اگر و دینما تیّ م مّس  غسل دیبا شد بالغ ،بّچه ای

  . است حیصح او غسل ،دهد انجام

شود  جدا یقسمت ،اند نداده غسلش که یا مرده ای زنده انسان بدن از اگر .٦٥١ مسأله

 غسل ستین الزم ،دینما مّس  را آن انسان ،دهند غسل را شده جدا قسمت آنکه از شیپ و

 غسـل البتـه؛ باشد هم با گوشت و استخوان یدارا قسمت آن که هرچند ،کند تیّ م مّس 

 شـتریب ای همه ،یکس و باشد شده قطعه قطعه ،یتیّ م اگر یول است مستحب اطیاحت کردن

  . است واجب تیم مس غسل ،کند مّس  را آن قطعات

 از چـه انـد نداده غسل را آن و شده جدا بدن از که یاستخوان مّس  یبرا .٦٥٢ مسأله

 یدنـدان مّس  یبرا است نیهمچن و ستین واجب غسل ،زنده از چه باشد شده جدا مرده

  . باشد شده جدا زنده ای مرده از که

  . کند یم هم وضو از تیکفا و است جنابت غسل مانند تیّ م مّس  غسل .٦٥٣ مسأله
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 غسل کی ،دینما مّس  بار چند را تیّ م کی ای کند مّس  را تیّ م چند اگر .٦٥٤ مسأله

  . است یکاف تیم مس

ف ،است نکرده غسل ،تیّ م مّس  از بعد که یکس یبرا .٦٥٥ مسأله
ّ
 و مسـجد در توق

 و نمـاز یبـرا یولـ نـدارد یمانع ،دارد واجب سجده که ییها هیآ خواندن و زن با یکینزد 

  . کند غسل دیبا آن مانند و قرآن اتیآ مس

  احکام محتضر

در حال جان  یعنیر است که محتض یدوازده امام عهیرو به قبله کردن ش .٦٥٦ مسأله

اط یـبنـابر احت ،یبـر هـر مسـلمان ،کا کوچـیـبزرگ باشد  ،ا زنیمرد باشد  ،باشد یدادن م

د او را بـه پشـت بخواباننـد بـه یبا ،اطیبنابر احت ،در صورت امکان یعنیالزم است  ،واجب

است و  یباشد و چنانچه بدانند خوِد محتضر راض قبلهش به طرف یکه کف پاها یطور

ن یـا یسـت بـرایالزم ن ،نباشد وانهید  ایکه قاصر هستند مثل بّچه نابالغ  یاز کسان ،رمحتض

 ،اطیـبنـابر احتاو  یاجازه گرفتن از ول ،ن صورتیر ایرند و در غیاو اجازه بگ یاز ول ،کار

  . الزم است

 هرچنـد سـتیرو به قبله شدن در حال احتضار بر خوِد محتضر واجب ن .٦٥٧ مسأله

  . دیخودش را رو به قبله نما ،تضر در صورت امکانمستحب آن است که مح اطیاحت

کـه در  یطـوررا  تیـم ،ت تمام نشدهیّ که غسل م یبهتر آن است تا وقت .٦٥٨ مسأله

بعد از آنکه غسـلش تمـام شـد بهتـر آن  یرو به قبله بخوابانند ول ،گفته شد) ٦٥٦(   مسأله

  . بخوابانند ،خوانند یکه بر او نماز م یاست که او را مثل حالت

ـه را یو سا ن و اقرار به دوازده امامیت شهادتمستحب اس .٦٥٩ مسأله
ّ
ر عقائـد َحق

ز مستحب اسـت ین کنند که بفهمد و نیتلق یطور ،که در حال جان دادن است یبه کس

مناسـب  زیـن لـهیعد یخواندن دعا و تا وقت مرگ تکرار کنند ،را که گفته شد ییزهایچ

  . است

 : که بفهمدن کنند یبه محتضر تلق ین دعا را طوریمستحب است ا  .٦٦٠ مسأله

ُهمَّ « 
ّ
ِفْر  الل

ْ
ث َی لِ  اغ

َ
 ِمنِّ  ،کیٖ َر ِمْن َمعاصیٖ الک

ْ
َبل

ْ
 یَ  َمْن  ای ،کطاَعتِ  ِمْن  َر یٖ سیَ ال یَواق

ُ
َبل

ْ
 َر یٖ سیَ ال ق
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ْو یَ َو 
ُ
  ْعف

ِ
ث َعن

َ
 ِمنِّ إ ،رِ یالک

ْ
َبل

ْ
ـَو  َر یٖ سیَ ال یق  َعنِّ

ُ
ث یاْعـف

َ
ـوُر  ،َر ٖیـالک

ُ
ف

َ
ـوُّ الغ

ُ
 الَعف

َ
ْنـت

َ
 ا

َ
ـك ُهـمَّ  ،إنَّ

ّ
الل

 ْمناْرَح 
ٖ

 َرح ی
َ

ِانَّك
َ
و مـراد  ن کننـدیمحتضر تلق ستحب است کلمات فرج را بهز مین و »ٌم یٖ ف

 « :ن دعا استیاز آن ا
ٰ
  هَ ال ِال

َّ
  اللهُ  إال

ْ
 یٖ َحلال

ْ
ر ُم ال

َ
  هَ ال ِال ،ُم یک

َّ
  اللهُ  إال

ْ
ّ َعلال

ٖ
  ی

ْ
  ،ُم یَعظال

َ
   اللهِ  ُسْبحان

مٰ   َو  واِت َربِّ السَّ
ِ
ـْبع َرضـالسَّ

َ
ـ َن یٖ َربِّ اال  السَّ

ِ
  َنُهنَّ َوَربِّ یـا بَ ِهنَّ َوٰمـیٖ ا فـٰمـَو  ْبع

ْ
 ال

ْ
ِم یَعظـَعـْرِش ال

 
ُ

َحْمد
ْ
  ِللهِ َوال

ْ
مَربِّ ال

َ
   .»َن یٖ عال

 و سیٰ ن او سوره مبارکه یدر بال ،راحت شدن محتضر یمستحب است برا .٦٦١ مسأله

ات
ّ
ه آخر سوره یه پنجاه و چهارم از سوره اعراف و سه آیو آ یالکرس ةیآ و احزاب و صاف

  . ه هر چه از قرآن ممکن است بخوانندبلک ،بقره

 ،شـود یاگر ناراحت نم ،دهد یرا که سخت جان م یمستحب است کس .٦٦٢ مسأله

  . ببرند خوانده یکه نماز م ییبه جا

شـکم او و بـودن  ین رویز سـنگیـتنها گذاشتن محتضر و گذاشـتن چ .٦٦٣ مسأله

ه کردن و تنها گذاشتن زنان نزد یاد و گر ین حرف زدن ز یجنب و حائض نزد او و همچن

  . مکروه است ،وا

 احکام 
ّ
  تیّ ز میمربوط به تجه یکل

 ،ببندنـد را تّیـم چانـه و هـا  لـب و ها  مستحب است چشم ،بعد از مرگ .٦٦٤ مسأله

 ،ندازند و اگر شب فوت نمـوده اسـتیاو ب یرو یا او را دراز کنند و پارچه یپا و دست

کننـد و ن را خبر یع جنازه او مؤمنییتش یچراغ روشن کنند و برا ،شدهکه فوت  ییدر جا

د صبر کنند تـا معلـوم شـود و ین به مردن او ندارند بایقیاگر  یند ولیدر دفن او عجله نما

دفـن را عقـب  ید بـه قـدریبا ،ت زن حامله باشد و بّچه در شکم او زنده باشدیّ ز اگر مین

حکم  لیرون آورند و پهلو را بدوزند و تفصیاو را بشکافند و طفل را ب یندازند که پهلو یب

  . خواهد آمد) ٧٦٨( مسألهآن در 

 یدوازده امام عهیش هرچند ،غسل و حنوط و کفن و نماز و دفن مسلمان .٦٦٥ مسأله

ا خـود انجـام یـن کارها را ید ایبا تیم یول ،او واجب است یشرع یبر ولدر ابتدا  ،نباشد

  . دیرا مأمور انجام آنها نما یگریا د یدهد 
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واجـب  تیـمو دفـن  نماز ،حنوط ،کفن ،تیاعّم از غسل م تیم زیتجه .٦٦٦ مسأله

ن کارهـا را بـا اجـازه از یـا یانجام شود و چنانچه شخص تیم یشرع ّی ول اجازهاست با 

مثـل  سـتیکه قصد قربت معتبر ن یبلکه در موارد ،شود یساقط م ّی انجام دهد از ول یول

 یآن موارد را مطابق بـا دسـتور شـرع ،ّی بدون اجازه ول یحنوط و دفن چنانچه فرد ،کفن

کـه  یاّمـا در مـوارد. ست دوبـاره انجـام شـودیالزم نو  شود یساقط م ّی انجام دهد از ول

آنهـا را  ّی بـدون اجـازه ولـ یچنانچه فـرد تیقصد قربت معتبر است مثل غسل و نماز م

  . ستین یانجام دهد کاف

ر یـممکن اسـت غ ،ح باشدیتواند به طور صر  یهمانطور که م ّی ول اجازه .٦٦٧ مسأله

 و معلوم شود که اجازه داده است ،ّی ل ولا عمیح باشدمثل آن که از مضمون حرف یصر 

ت توسط فـرد یز میبه تجه یراض ،ّی دا شود که ولینان پیا اطمین یقیگر ید  یز اگر از جاین

  . باشد یم یکاف ،هست یا افرادی

کـه در  یبـیبـه ترت ،وارث ،ن مـوردیـر ایـاوسـت و در غشـوهر  ،زن ّی ول  .٦٦٨ مسأله

م هسـتند ،و در هر طبقه ت استیم یول طبقات ارث خواهد آمد
ّ

بـه . مردان بر زنـان مقـد

 اگر در طبق معنان یا
ً
 ذکـر یطیبا وجود شرا( اول مادر و پسر که مثال

ً
) شـود مـی که بعـدا

ت است و یم یول ،مادر ،ط نداشته باشدیشرا یت با پسر است اما اگر پسِر دارایوال  ،هستند

نش موجـود و بسـتگا لیـکـدام از فام چیهـ تیـو چنانچه م رسد یبعد نم نوبت به طبقه

 نکـهیرا دارا نباشـد مثـل ا تیـوال  یشرع تیحهم موجود است صال یاگر کس اینباشند 

حاکم شـرع  یبرا یشرع تیوال  ،برسد ن عادلیمؤمن ایباشد و نوبت به حاکم شرع  وانهید 

 یشـرع یبـدون ولـ یتـیم نیو چنـ سـتیثابـت ن تیـم زیـدر مـورد تجهعادل  نیمؤمن ای

 . شود یمحسوب م

م بودن پدِر م ذکر است انیشا
ّ

 او بر بـرادرش و عمـو یّ در مقد
ّ

او  یت بر پسرش و جد

م بودن بـرادر نیهمچن. اشکال است ،اش ییبر دا
ّ

کـه هـم از طـرف پـدر و هـم از  یمقد

تنها از از طرف مادر  ایکه تنها از طرف پدر  یبر برادر ،منسوب است تیطرف مادر به م

منسـوب  یکه تنها از طـرف پـدر بـه وکه  یبرادر مقدم بودنو  باشد یمنسوب م یبه و
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 اشـکال اسـت زین ،منسوب است یکه تنها از طرف مادر به و یبر برادر ،باشد  یم
ّ

 ،محل

  . نشود کاط تر یاحت یمراعات مقتضا ین مواردیپس در چن

چند برادر  ایچند پسر  تیم نکهیباشد مثل ا یکیش از یب تیم ّی اگر ول .٦٦٩ مسأله

مسـتحب  اطیـاحت هرچنـداست  یکاف تیم زیر تجهاز آنان د یکیگرفتن از  اجازه ،دارد

  . اجازه گرفته شود اءیآن است که از همه اول

 وانـهیفـرد د  ،ت ندارند عبارتند از فرد نابالغیت وال یز میکه در تجه یافراد .٦٧٠ مسأله

  یکه نم یبیز فرد غایو ن
ً
ت را بـه یز میامور تجه یگریا با مأمور کردن فرد د یتواند شخصا

  . ردیعهده بگ

فـ هیـبـر بق تیـم زیـسـاقط اسـت و تجه ّی ول هاجاز  ریز  در موارد .٦٧١ مسأله
ّ
ن یمکل

 : باشد یم ییواجب کفا

  تیم زیمربوط به تجه یاز انجام کارها یشرع ّی ول. الف
ً
ا با مـأمور کـردن فـرد یشخصا

  . گر امتناع ورزدید 

به او ممکن نباشـد و در مراتـب بعـد هـم  یکه دسترس یا گردد به گونه بیغا ،ّی ول. ب

  . نباشدت یم یراب یشرع ّی ول

  . نباشد تیم یبرا یشرع ّی و در مراتب بعد هم ولوانه شود ید  ،ّی ول. ج

  . نداشته باشد یشرع ّی ول ،تیّ م. د

خـودش  ،فـردت کنـد کـه آن یوصـ یر از ولـیغ ینیّ مع فردبه  انساناگر  .٦٧٢ مسأله

 
ً
ا بـر بـدنش نمـاز یـد یـا کفـن نمایـغسل دهد  ،کننده را پس از فوت تیفرِد وصشخصا

د بـه آن یاگر قبول کرد با یست ولیقبول واجب ن ،بر آن شخص ،او را دفن کند ایبخواند 

  . ندارد یول اجازهاز به ید و نینما لعم

نسبت به غسـل و کفـن و نمـاز و  ،یر از ولیغ ینیّ اگر فرد به شخص مع .٦٧٣ مسأله

ز یـو سرپرسـت امـر تجه عهـده دارن امور با او باشـد و او یت ایت کند که وال یدفن وص

 یرا برا یکس ایرا خودش انجام داده  تیم زیبتواند تجه آن شخصکه  یطورباشد  تیم

کـه  یتـا وقتـت را یوصـ آن شـخصاط واجب آن است که یاحت ،دیکار منصوب نما نیا

 زنـده بـودِن نکـه آن شـخص در حـال یقبول کنـد مگـر ا فوق العاده نداشته باشد یسخت
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ده باشد و فرد یت کننده رسیصت را رّد کرده باشد و خبِر رّد هم به و یوص ،ت کنندهیوص

  . ستیقبول بر او واجب ن ،ن صورتیت کند که در ایوص یگریبتواند به د 

ت به من اجازه داده کـه یّ م یا ولی ،ت هستمیّ م ید من ولیبگو  یاگر کس .٦٧٤ مسأله

او  یت مـن وصـیّ ز مید راجع به امور تجهیا بگو ی ،ت را انجام دهمیّ غسل و کفن و دفن م

نکـه دو نفـر یا ایـ ،ت در تصّرف اوسـتیّ ا می ،نان دارندیاو اطمچنانچه به حرف  ،باشم یم

  . د حرف او را قبول کردیبا ،عادل به گفته او شهادت دهند

سـت اقـدام یگـران واجـب نیبـر د  ،ت شودیّ م یمشغول کارها یاگر کس .٦٧٥ مسأله

  . گران تمام کنندید د یمه کاره بگذارد بایاگر او عمل را ن یند ولینما

واجـب  ،ت شـدهیّ م یمشغول کارها یگریکه د نان کند یاگر انسان اطم .٦٧٦ مسأله

  . دید اقدام نمایا گمان دارد بای کاگر ش یت اقدام کند ولیّ م یست به کارهاین

ت را باطـل انجـام ّیـا دفـن میـا نمـاز یـا کفـن یـبداند غسل  یاگر کس .٦٧٧ مسأله

دارد کـه  کا شـیـاگر گمـان دارد کـه باطـل بـوده  ید دوباره انجام دهد ولیبا ،اند داده

  . دیست اقدام نمایالزم ن ،ا نهیدرست بوده 

نـوزاد  ،ا نابـالغیبالغ  ،چه زن ،را که فوت شده چه مرد باشد یفرد مسلمان .٦٧٨ مسأله

ت خوانده و او را یحنوط کنند و بر او نماز م ،کفن نموده ،ت دادهید غسل میبا ،ر آنیا غی

 ذکـریت ز یحکم نماز بر م( .ندیدفن نما
ً
 ر شـش سـال و احکـام بچـه سـقط شـده بعـدا

  ).ودش می

اگر چهار ماه ) است ا در حکم مسلمانیمسلمان که ( بچه سقط شده را .٦٧٩ مسأله

ف غسل میبا ،شتر داردیا بی یقمر
ّ
و  نمـودهحنوط  ،کفن کنند ،بدهند تید مثل افراد مکل

اط یـبنـابر احت ،ساختمان بـدنش تمـام شـده یبلکه اگر چهار ماه هم ندارد ول ،دفن کنند

ف غیبا ،واجب
ّ
و دفـن  نمـودهحنـوط  ،کفن کننـد ،بدهند تیم لسد او را مثل افراد مکل

 یبـرا گـرید  یهـا محلول ایـتـوان در الکـل  نمـی بچه سقط شده مذکور را نیبنابرا ،کنند

  . کرد ینگهدار گریاماکن د  ای ها شگاهیو مانند آن در آزما شینما

واجـب  ،از زنـا باشـد هرچنـد ،غسل و کفن و حنوط و دفن بچه مسلمان .٦٨٠ مسأله

ا مادر یچنانچه پدر  ،بالغ شده یوانگیوانه بوده و به حال د ید  ،یککه از کود  یاست و کس



 ٢٢٣/   احکام اموات 

 ریاحکــام مســلمانان را دارد و غســل و کفــن و دفــن او هماننــد ســا ،او مســلمان باشــند

  . مسلمانان است

 تیغسل و کفن و حنوط و دفن فرد کـافر و اوالد او بـه عنـوان مشـروع .٦٨١ مسأله

 دیـآ می به حساباسالم کند مسلمان  ز باشد و اظهاریّ مم ،اگر بچه کافر یولست ین زیجا

  . مسلمانان است ریو غسل و کفن و حنوط و دفن او همانند سا

 : ستیواجب ن تیدر چند مورد غسل و کفن و حنوط م .٦٨٢ مسأله

غسل و کفن  ،مفصل ذکر شده استهای  که در کتاب یطیجنگ با شرا د معرکهیشه. ١

  . شود می دفنا ه بر او نماز خوانده شده و با همان لباس. و حنوط ندارد

غسـل و کفـن و  ،ا قصـاص بکشـندیـ) سنگسار( که واجب است او را به رجم یکس. ٢

تر آمـده اسـت قبـل از اجـراء حکـم  مفصلهای  که در کتاب یحاتیحنوِط او با توض

 شود و پس از اجراء حکم بـر او نمـاز خوانـده شـده و دفـن می توسط خودش انجام

  . شود می

نداشـته و  یچنانچـه چهـار مـاه قمـر) است حکم مسلماندر که ( بچه سقط شده را. ٣

اط یـنـدارد و بنـابر احت تیـغسل و حنـوط و نمـاز م ،خلقِت بدنش کامل نشده باشد

  . را دفن کنند یو دیچند سپس بایبپ یا د او را در پارچهیبا ،واجب

غسل  ،ستیاز آن موجود ن یت جدا شده و بعضیاز موارد که اعضاء بدن م یدر بعض. ٤

هـای  ح و احکـام کامـل تـر آن در کتابیشـود کـه توضـ نمـی ن و حنوط انجامو کف

 . تر آمده است مفصل

 تیغسل م

  تیغسل م طیشرا

 : ن کهیاست از جمله ا یطیشرا یت دارایغسل م. مسأله .٦٨٣ مسأله

اط واجـب یـبـر احت آب غسل پـاک و بنـا ،الص انجام شودغسل با قصد قربت و اخ

سـدر و کـافور  ،آب غسـل ،مثل چرک زخم نباشدآلوده به آنچه انسان از آن متنفر است 
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ن نجاست از اعضـاء بـدن یع ،دن آب نباشدیاز رس یدر اعضاء غسل مانع ،نباشد یغصب

 یولـ غسل با اجازه ،ت نشودیشدن بدن م یغسل دادن موجب متالش ،ت برطرف شودیم

 که بعد یطیشرا یغسل دهنده دارا ،ت باشدیم یشرع
ً
  . شود باشد می ذکر ا

حـرام اسـت و اگـر  ،اط الزمیبنابر احت ،تیّ غسل دادن م ین برامزد گرفت .٦٨٤ مسأله

داشـته ن یبـا قصـد قربـت سـازگار که یطور را غسل دهدت یّ م ،گرفتن مزد یبرا یکس

مات یکارها یمزد گرفتن برا یول ،آن غسل باطل است ،باشد
ّ

  . ستیحرام ن ،غسل یمقد

 یمام اعضانان کند که آب غسل به تیا اطمین یقید فرد غسل دهنده یبا  .٦٨٥ مسأله

دن آب است مثل یاز رس یت مانعیّ بدن م ین اگر در اعضایده است بنابر ایت رسیّ بدن م

  . ن غسل دادِن آن عضو برطرف گرددیا در بید قبل از غسل یالک با ،رنگ ،چسب

وجود دارد که مانع از  تیبدن م ینجاست مثل خون در اعضا نیاگر ع .٦٨٦ مسأله

 نیعـ ا مـزهیـا بـو یـرنگ آب غسل  که شود یموجب م ای شود یآب محسوب م دنیرس

آن  ،ش از آنکه آن موضع را غسل بدهنـدیپ ایقبل از غسل  دیبا ،ردینجاست را به خود بگ

کـار  نیـا تیـدر غسـل م روعمستحب آن است که قبل از ش اطیرا بر طرف کنند و احت

  . انجام شود

  ط فرد غسل دهندهیشرا

ازنظـر  ،ودهبـ ١مسـلمان ،د عاقـلیـدهـد با مـی ت را غسـلیـکـه م یکس .٦٨٧ مسأله

  یمگر موارد( ت باشدیمثل م) مذکر و مؤنث بودن( تیجنس
ً
ز یو ن) شود می کرذ  که بعدا

اط یـن غسل بداند و بنا بـر احتیگران در بیو آموزش د  ییمسائل غسل را هرچند با راهنما

باشـد و  یدوازده امـام عهیشر یمسلمان غ ،تیّ البّته اگر م. باشد یدوازده امام عهیواجب ش

 یان دوازده امـامیعیف از شـیـتکل ،م مذهِب خودش بر طبق مذهبش غسل بدهـداو را ه

ت ّیـم یولـ ،یدوازده امـام عهیشمگر آنکه  ،ستیالزم ن دوباره غسل دادن ه شده وبرداشت

  . شود  ینم برداشتهف از او یتکل ،ن صورتیباشد که در ا

                                                           
جلد اول منهاج الصالحین آمـده اسـت وجـود ٢٧٧شرط مسلمان بودن تنها در یک مورد خاص که در مسأله . ١

  . ندارد
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نـد توا ین زن نمـیبدهد و همچنـ تیزِن نامحرم را غسل م تواند  یمرد نم .٦٨٨ مسأله

  . خواهد آمد) ٦٩٠( که در مسأله یبدهد مگر مورد تیمرِد نامحرم را غسل م

غسـل دادن  یبـرا ،اسـت تیـهم جنس با م که یدوازده امام عهیاگر ش .٦٨٩ مسأله

 یمگـر مـورد؛ او را غسل ندهنـد ،تیمهای  محرماط واجب یبنابر احت ،وجود داشته باشد

و هم جـنس بـا  یدوازده امام هعیخواهد آمد و اّما چنانچه ش) ٦٩١و  ٦٩٠( که در مسائل

دهنـد و در  تیرا غسل م یو توانند یم تیمهای  محرم ،نشود دایدادن پ غسل یبرا تیم

اسـت  تیـبا م هم جنسکه  یدوازده امام عهیش ریحال نوبت به غسل دادن توّسط غ نیا

 . رسد ینم

واهر مثل مادر و خ ینسبهای  ست که محرمین یفرقها  ان ذکر است در مورد محرمیشا

  . ا ازدواج محرم شده باشندیر خوردن یا آن که با شیباشند 

دهـد و زن هـم  تیغسل م ،ستیز نیّ را که مم یا دختر بچه تواند یمرد م .٦٩٠ مسأله

 اطیـاحت ،در هـر دو صـورت یولدهد  تیغسل م ،ستیز نیّ را که مم یا پسر بچه تواند یم

 ریـفـرق نـدارد بچـه غ و نباشد شتریاز سه سال ب زیمم ریمستحب آن است که سّن بچه غ

  . نامحرم باشد ای دیبه حساب آفرد های  محرماز  زیمم

که هـم  یفرد هرچندبدهند  تیگر را غسل میکدی توانند یزن و شوهر م .٦٩١ مسأله

به هم نامحرم  یزن و شوهر شرع ،باشد وجود داشته باشد و با فوت و مرگ تیجنس با م

قصـد ه بـدون شـهوت و که فوت شـد یبه بدن همسر در حال نگاهو لمس و  شوند ینم

ت
ّ

  . ندارد یمانع لذ

حـرام ) زیـمم ریـزن و شوهر و بچه غ ریدر غ( تیّ نگاه کردن به عورت م .٦٩٢ مسأله

بـه  ،دهد یرا غسل م تیکه م یباشد و چنانچه کس تیمهای  محرمفرد از  هرچند ١است

 ایـاّمـا نگـاه کـردن زن  و شـود  یباطل نم تیغسل م یکرده ولگناه عورت او نگاه کند 

نگاه کردن  نیکراهت دارد همچن هرچنداست  زیجا لعورت هم در هنگام غس شوهر به

  . است زیدر حال غسل جا زیمم ریبه عورت بچه غ

                                                           
  . باشد ه با شهوت و التذاذ نباشد بنابر احتیاط واجب میحرام بودن نگاه به عورت بچه ممیز، چنانچه همرا. ١
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ا هـر دو زِن یـهر دو مرِد بـالغ  ،دهد یکه او را غسل م یت و کسیّ اگر م .٦٩٣ مسأله

بهتـر آن  یت برهنه باشد ولیّ گر بدن مید  یجاها ،ر از عورتیز است که غیجا ،بالغ باشند

 تیـکـه م یاست حکم در صورت نیهمچن و ر لباس غسل داده شودیاز ز  تیکه م است

  . را غسل دهد یاوست بخواهد و هم جنسزن بالغ که  ایباشد و مرد  زیبچه نابالغ مم

ز ّیـغسل دهنده بالغ باشد و چنانچـه بچـه مم ستیشرط ن تیدر غسل م .٦٩٤ مسأله

  . است یکافح انجام دهد یرا به طور صح تیبتواند غسل م

  ت و احکام مربوط به آنیّ ت غسل میّ فیک

 : بدهند لیب ذیت را سه غسل به ترتیّ واجب است م .٦٩٥ مسأله

با  :سوم. که با کافور مخلوط باشد یبا آب :دوم. که با سدر مخلوط باشد یبا آب :اول

  . آب خالص

اط واجـب آن اسـت کـه تـا یـت مثل غسل جنابت است و احتیّ غسل م .٦٩٦ مسأله

ت یـرعا تیـم یبیندهند و در غسل ترت یاست را غسل ارتمیّ م ،ممکن است یبیغسل ترت

  . ندیش از طرف چپ بشو یت را پیّ الزم است طرف راست بدن م یست ولیمواالت الزم ن

 دیاد نباشد که آب را مضاف کند و نبایز  یا د به اندازهیسدر و کافور با .٦٩٧ مسأله

  . ند سدر و کافور با آب مخلوط شده استیهم کم باشد که نگو  یا به اندازه

اط یـبنـابر احت ،دا نشـودیـکه الزم اسـت پ یا افور به اندازهاگر سدر و ک .٦٩٨ مسأله

  . زندیدارند در آب بر  یکه به آن دسترس یمقدار ،مستحب

ز نباشـد یا استعمال آن جـای ،دا نشودینها پیاز ا یکیا یاگر سدر و کافور  .٦٩٩ مسأله

ت یّ م ،ستیهر کدام که ممکن ن ید به جایبا ،اط واجبیبنابر احت ،باشد یمثل آنکه غصب

غسل بدهند و عالوه بر انجام  ستیکه ممکن ن یاز غسل تیآب خالص به قصد بدل را با

  . ّمم هم بدهندیبار ت کیرا  تیواجب م اطیبنابر احت ،سه غسل مذکور

د او را با آب کافور غسل دهند و بـه ینبا ،ردیدر حال احرام بم یاگر کس .٧٠٠ مسأله

ّتع بـوده و طـواف و نکه در احرام حج تمید با آب خالص غسل بدهند مگر ایآن با یجا

ا إفـراد بـوده و حلـق را یـا آنکه در احرام حج ِقـران ی ،را تمام نموده باشد ینمازش و سع
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  . غسل دهند ربا آب کافو د یبا ،دو صورت نیاکه در  ،انجام داده باشد

سـت غسـل یالزم ن ،ا در حال جنابـت مـردهیض یرا که در حال ح یکس .٧٠١ مسأله

  . است یاو کاف یت برایّ ل مبلکه همان غس ،ا غسل جنابت بدهندیض یح

 سـتین زیبلنـد باشـد جـا هرچنـد تیناخن م دنیچ ،واجب اطیبنابر احت .٧٠٢ مسأله

 ریـز  ایـ شیـر  ایـسر  یمثل مو ( تیبدن م یمو  ن بردنیاز بواجب  اطیبنابر احت نیهمچن

  . ستین زیو مانند آن جا دنیتراش ای دنیچ ایبا کندن ) شکم ریز  ایبغل 

سـت او را بعـد از یز نیجا ،نکرده باشدختنه  اتیت در زمان حیّ هر گاه م .٧٠٣ مسأله

  . موت ختنه کنند

و را بـه عنـوان مسـتحّبات  یامور همیعل یرضوان الله تعال بزرگوارفقهاء  .٧٠٤ مسأله

دن یبه کمـال رسـآنها موجب  تیاست رعا دیام که اند  ذکر نموده تیغسل ممکروهات 

  . مفصل ذکر شده استهای  ن امور در کتابیو ا ثواب باشد یادیو ز  غسل

  تیم ّممیت

اسـتفاده از آب  ایـ دا نشـودیـپداد که آب  ّممیرا ت تیم توان یم یهنگام .٧٠٥ مسأله

 ایـشدن بدن و کنده شـدن گوشـت  یموجب متالش نکهیمثل ا؛ داشته باشد یمانع شرع

 . تر آمده است مفصلهای  کتابآن در  شتریب حیگردد که توض تیاستخوان م ایپوست 

 تیـکه م یکس یها با دست دیباشود  یّمم داده میت تیکه م یدر موارد .٧٠٦ مسأله

اط مستحب آن اسـت کـه یاحت هرچند تیم یها دست  نه ردیصورت بگ دهد یم ّممیرا ت

ّمم یت هـم او را تـّیـبا دست م ،دهنده اگر ممکن باشد ّممیت یها با دست ّممیعالوه بر ت

  . بدهند

دادن او اسـت  ّممیتـ فهیرا غسل داد و و ظ تیم شود یکه نم یدر موارد .٧٠٧ مسأله

اط مستحب یاحت هرچنداست  یکاف یشرع فهیبه قصد انجام وظ تیدادن م ّممیبار ت کی

 ،ّممیاز سـه تـ یکـیو در  گانـه سه یها بدل از غسل ،ّمم بدهندیرا سه ت تیآن است که م

ّمه نما یت ما فیّ ن
ّ

  . ندیالذ

ّمم یّمم خود انسـان در فصـل تـیکه در ت یطیت عالوه بر شرایّمم میدر ت .٧٠٨ مسأله
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و قصـد نّیـت  ّمم دهنـدهین که تـیمثل ا ز وجود داردین یگرید ط ینکات و شرا ،ذکر شد

بر غسل  ییا توانایدا نمودن آب یاز پ ،ر باشدیت امکان پذیّمم دادن میت ،قربت داشته باشد

ّمم یت انجـام شـود و تـیـم یشـرع یّمم بااجـازه ولـیت ،وس باشندیأد و میت نا امیدادن م

هـای  ط در کتابین شـرایـک از ایـهر ح یط غسل دهنده باشد و توضیشرا یدهنده دارا

  . تر آمده است مفصل

ن م
َ

ف
َ
  تیّ احکام ک

 یراهن و سرتاسـریـد با سه پارچه که آنها را لنگ و پیت مسلمان را بایّ م .٧٠٩ مسأله

  . نامند  یند که آن را قطعات واجب کفن میکفن نما ندیگو  یم

 : از اند  مخصوص کفن عبارت یسه پارچه اصل .٧١٠ مسأله

تمام اطراف بـدن را بپوشـاند و بهتـر  ،د از ناف تا زانویبا ،اط واجبیکه بنابر احت لنگ. ١

  .قدم پا را بپوشاند ینه تا رویآن است که از س

تمام بدن را بپوشـاند  ،د از سر شانه تا نصف ساق پایبا ،اط واجبیکه بنابر احت یراهنیپ. ٢

  . ردیفرا گ زیقدم پا را ن یو بهتر آن است که تا رو

اط واجب آن است یباشد که تمام بدن را بپوشاند و احت یا ندازهد به ایکه با یسرتاسر. ٣

 یا باشد که بستن دو سر آن ممکن باشد و در عـرض بـه انـدازه یکه در طول به قدر

  . دیایگر بیطرف د  یطرف آن رو کیباشد که 

باشـد کـه بـدن نمـا  یواجب است مجموع سه پارچه کفن با هـم طـور .٧١١ مسأله

اط مستحب آن است یان نباشد بلکه احتیر آنها نمایاز ز  ت از سر تا قدم پایّ نبوده و بدن م

ر آن یـت از ز ّیـنباشد کـه بـدن م کناز  یبه قدر ییاز سه پارچه کفن به تنها کیکه هر 

  . دا باشدیپ

ن اگـر یبنـابرا. تکـه باشـد کیـد یـاز قطعـات واجـب کفـن با کیـهر  .٧١٢ مسأله

 سرتاسر خواهند یکه م یا  پارچه
ً
گذاشـتن پارچـه  ،اسـت کقرار دهند کوچ یآن را مثال

ست مگـر آنکـه دو پارچـه را بـا ین یت را بپوشاند کافیّ که با هم بدن م ،گر در کنار آنید 

  یبه گونها ندیمامّتصل ن گریکدیبه  ،دوختن و مانند آن
ً
قطعـه محسـوب  کیـکـه عرفـا
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  . است یکاف ،صورت نیکه در ا ،ت را بپوشاندیّ شود و تمام بدن م

ن اگـر بـدن یبنـابرا. سـتیت الزم نیّ م با بدن یم پارچه کفنیتماس مستق .٧١٣ مسأله

  . اشکال ندارد ،خود یبه خود ن کاریا ،ندیکرده سپس کفن نما کیت را داخل پالستیّ م

 اطیـمطـابق بـا احت هرچنـد ستیقصد قربت شرط ن تیدر کفن کردن م .٧١٤ مسأله

  . مستحب است

ت ّیـگفتـه شـد از اصـل مـال م) ٧١٠( مقدار واجب کفن کـه در مسـأله .٧١٥ مسأله

ت یّ شأن م در نظر گرفتنبا  ،در حدود معمول ،مقدار مستحب کفن بلکه ،شود یبرداشته م

شـتر از یاط مسـتحب آن اسـت کـه بیـاحت هرچند ،از اصل مال او برداشت توان یرا هم م

 ریا مجنون است برندارند و حکم سـایبالغ نشده  هک یمقدار واجِب کفن را از سهم وارث

و حفر  تیماجرت حمل و نقل  ،آب غسل ،مثل سدر و کافور تیو دفن م زیمخارج تجه

 تیـآن را از اصـل مـال م تـوان  یمانند کفـن اسـت کـه مـ) جا قبر( مکان قبر متیق ،قبر

  . برداشت

ت کرده باشد که مقدار مستحب کفن را از ثلث مـال او یوص یاگر کس .٧١٦ مسأله

مصـرف آن را  یولـ ،ت کرده باشد ثلث مال را به مصرف خود او برسانندیّ ا وصی ،بردارند

مقـدار  تواننـد یمـ ،ن کـرده باشـدیّ از آن را مع یا فقط مصرف مقداری ،ده باشدن نکر یّ مع

  . از ثلث مال او بردارند ،باشد عمولم دارش از مقیچند ب مستحب کفن را هر

را از ثلـث مـال او بردارنـد و  یت نکرده باشد که کفن ویّ ت وصیّ اگر م .٧١٧ مسأله

مقـدار مسـتحب  مهیبـه ضـم ادتر از مقدار واجـبید ز ینبا ،بخواهند از اصل مال بردارند

بـا  تـوان یمـ امـااز اصل مال بردارند  ،تیّ شأن م در نظر گرفتنبا  ،در حدود معمول ،کفن

 عاقل از سهم آنان مقدار اضاف
ِ

شتر ین اگر بخواهند بیهمچن. را برداشت یاجازه ورثه بالغ

را از  آن یادیـد ز یـنبا ،بپردازنـد تیمثل دفن م زیمخارج تجه ریسا یبرا عمولمت میاز ق

 عاقل از سهم آنان برداشت یاصل مال بردارند و م
ِ

 ،اساس نیبر ا. شود با اجازه ورثه بالغ

 یجاهـاباشد و در  یمّجان ،است تیشأن م سبکه منا ییمکان هااز  یاگر دفن در بعض

م مـ یکه مّجان یدفن در مکان ،به پرداخت مال داشته باشد ازین ،گرید 
ّ

و  باشـد  یاست مقد

بـه پرداخـت مـال اسـت دفـن  ازیکه ن یرا در مکان تیاگر ورثه بخواهند م ،فرض نیدر ا
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 عاقـل از  توان  یم یرا از اصل مال بر دارند ول آن مبلغ توانند  ینم ،ندینما
ِ

با اجازه ورثه بالغ

  . سهم آنان برداشت

ا بـا او یـوانـه باشـد یا د یره یزن صغ هرچندکفن زن بر عهده شوهر است  .٧١٨ مسأله

ن اسـت اگـر زن عقـد یبوده و از خود مال داشته باشد و همچن ینا غیدخول نشده باشد 

ت بوده 
ّ
است و اگر زن را بـه  کرده  یا ناشزه و نافرمان بوده و از شوهرش اطاعت نمیموق

ه یبدهند و پ یطالق رجع ،شود یم هکه در احکام طالق گفت یشرح
ّ

ش از تمام شدن عد

شـوهر  یِّ وانه باشد ولیا د یر بالغ نباشد د کفن او را بدهد و چنانچه شوهیشوهرش با ،ردیبم

  . کفن همسرش را بدهد ،د از مال اویبا

ا یـکفن زن بر شوهر شرط است کـه فـوت زن همزمـان  واجب بودِن در  .٧١٩ مسأله

 کفن زوجه را نداده باشـد و دادن کفـن بـر  یگریبعد از فوت شوهر نباشد و فرد د 
ً
مجانا

کفـن دادن مجبـور شـود  یشـوهر بـران اگر یبنابرا. باشد فوق العاده نداشته یسخت زوج

 یا فوق العاده یسختن امور بر او یا جامو انا مالش را از گرو آزاد کند یرد یقرض بگ

 که  -
ً
اگـر زن  و ن کـار را بکنـدیواجب است ا ،نداشته باشد - ستیقابل تحّمل ن معموال

کفـن از عهـده  ،ت او عمـل شـودیه شود و به وصیت نموده از مال خودش کفن تهیوص

  . شود  یم برداشتهشوهر 

باشـد کـه  یاز کسان هرچند ،ستیشاوندان او واجب نیت بر خو یّ کفن م .٧٢٠ مسأله

  . بر آنان واجب باشد یمخارج او در حال زندگ

 ،ست برهنه دفن شودیز نیجا ،ه کفن نداشته باشدیته یبرا یمال ،تیّ اگر م .٧٢١ مسأله

نـه آن را از یت هز ز اسیبر مسلمانان واجب است او را کفن کنند و جا ،اطیبلکه بنابر احت

  . ندیزکات مال حساب نما

 یگـرید  ءیشـ ایـپارچـه  هرچند ،و مانند آن یکفن کردن با پارچه غصب .٧٢٢ مسأله

نباشد  یراض ،باشد و صاحب آن یغصب ،تیّ ست و چنانچه کفن میز نیجا ،دا نشودیهم پ

مـوارد کـه  یاو را دفن کرده باشـند مگـر در بعضـ هرچندرون آورند ید آن را از تنش بیبا

  . آمده استگر ید های  کتابل آن در یتفص

باشد که در  ینجاست یدارا هرچند -  ت با پارچه نجسیّ کفن کردن م .٧٢٣ مسأله
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خالص  یشمیت با پارچه ابر یّ کفن کردن م نیست همچنیز نیجا -  نماز مورد عفو است

کـه بـا  یا ت بـا پارچـهیّ ا بّچه نابالغ باشد و کفن کردن میت زن یّ م هرچندست یز نیجا

اشـکال  یدر حال ناچار یول باشد میز نیجا ،اط واجبیبنابر احت ،ستا طال بافته شده

  . ندارد

بلکـه ؛ سـتیز نیجـا ،اریـکفن کردن با پوست مرداِر نجس در حـال اخت .٧٢٤ مسأله

وان حـرام یـح یا مـو یکه از پشم  یا ن با پارچهیو همچن ککفن کردن با پوست مرداِر پا

اگر کفن از مو و  یست ولیز نیجا ،اریدر حال اخت ،اط واجبیبنابر احت ،ه شدهیگوشت ته

اط مستحب آن اسـت کـه بـا یاحت هرچند ،اشکال ندارد ،وان حالل گوشت باشدیپشم ح

  . ندیرا کفن ننما تین دو هم میا

 - نجـس شـود یگـریا به نجاست د یت به نجاست خود او یّ اگر کفن م .٧٢٥ مسأله

چنانچـه ا یـند ید مقـدار نجـس را بشـو یـبا - که در نماز مورد عفو است ینجاست هرچند

دن آن یـا بر یبعد از گذاشتن در قبر باشد و اگر شستن  هرچندِبُبرند  شود  یع نمیکفن ضا

  . ندید عوض نمایبا ،که عوض کردن آن ممکن باشد یدر صورت ،ستیممکن ن

گـران ید مثـل د یـرد بایـاگـر بم ،ا عمره احرام بسـتهیحج  یکه برا یکس .٧٢٦ مسأله

  . کفن شود و پوشاندن سر و صورتش اشکال ندارد

ز مسـتحبات و یـح آن و نیدارد کـه توضـ یمستحبهای  ت قطعهیکفن م .٧٢٧ مسأله

 کـه از مسـتحبات) چوب درخت( دهیجر های  یژگیو  طور همین ،مکروهات کفن کردن

ک مورد   . تر آمده است مفصلهای  در کتاب ،شود ت قرار داده مییو همراه م دیتأ

  احکام حنوط

بـه  یعنـی ،ت را حنـوط کننـدّیـواجـب اسـت م ،تیاز غسل دادن م  بعد .٧٢٨ مسأله

بـه  ،او کـافور بزننـد یها و سر زانوها و سر دو انگشت بـزرگ پاهـا و کف دست یشانیپ

  . دن باشدیر مالیکار به غ نیا هرچندبماند  یاز کافور در آنها باق یکه مقدار یطور

 ،نباشـد یغصـب دیـبا شـود یاسـتفاده مـ تیـحنوط م یکه برا یکافور .٧٢٩ مسأله

عطـر آن  ،بو باشد و اگر به واسطه کهنه بـودن یراو دا ز تازهیده شده و نرم باشد و نییسا
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اط یـبـر احت بنـا یحتـ؛ د پـاک باشـدیـکافور با طور همین. ستین ین رفته باشد کافیاز ب

  . ت هم نشودیواجب اگر باعث نجس شدن بدن م

و قبل از  تیم ّممیت ایشرط است که بعد از غسل  تیدر حنوط کردن م .٧٣٠ مسأله

ن یدر بـ ایـاز کفـن کـردن  قبـلرا  تیهستند که م مخّیرو  شودانجام  تیخواندن نماز م

  . ندیحنوط نما تیبعد از آن قبل از خواندن نماز م ایکفن کردن 

اگـر حنـوط را بچـه  نیهمچنـ سـتیدر حنوط کردن قصد قربت شرط ن .٧٣١ مسأله

  .است یانجام دهد کاف زیمم ریچند غ نابالغ هر

 مستحب است نیت هم کافور بزنند همچنیّ م ینیمستحب است به سِر ب .٧٣٢ مسأله

  . کافور بزنند زیپشت دو دست را نو  کف پاها ،گلو ریز  یگود ،نهیس یرو ،ها مفصل

 یولـ ،ت بمالنـدیّ م یشانیاط مستحب آن است که اول کافور را به پیاحت .٧٣٣ مسأله

مستحب آن است که کـافور را بـا  اطیاحت نیهمچن؛ ستیب معتبر نیگر ترتید  یدر جاها

و بهتر آن است که مقدار  بمالند ذکر شدههای  محلکف دست به  یدست بلکه با گود

  . باشد یهفت مثقال بازار تیحنوط م یکافور برا

  . مکروه است تیگوش م ای ینیب ایداخل نمودن کافور در چشم  .٧٣٤ مسأله

 رد حنوط کردن اویاگر بم ،ا عمره احرام بسته استیحج  یکه برا یکس .٧٣٥ مسأله

  . گذشت) ٧٠٠( که در مسأله یست مگر در دو صورتیز نیجا

ه یو زنـ اف اسـتکه در اعتکـ یکس .٧٣٦ مسأله
ّ

  کـه شـوهر او مـرده و هنـوز عـد

حنـوط  ،رنـدیچنانچـه بم یول ،حرام است خود را خوشبو کنند هرچند ،وفاتش تمام نشده

  . آنها واجب است

 یو عنبر و عود و عطرها کت را با مشیّ اط مستحب آن است که میاحت .٧٣٧ مسأله

  . ندینها را با کافور مخلوط ننمایز ایگر خوشبو نکنند و نید 

را بـا کـافور  د الشـهداءیّ تربت قبر حضرت سـ یاست قدرمستحب  .٧٣٨ مسأله

د یـز باینرسانند و ن شود یم یاحترام  یکه ب یید از آن کافور به جاهایبا یول ،مخلوط کنند

  . ندیآن را کافور نگو  ،با کافور مخلوط شد یاد نباشد که وقتیز  یتربت به قدر



 ٢٣٣/   احکام اموات 

حنـوط الزم  ،باشـد تیـا فقط بـه انـدازه غسـل میدا نشود یاگر کافور پ .٧٣٩ مسأله

 کافی هفت عضو یحنوط تمام یبرا ید ولیایاد بیز  تیست و چنانچه کافور از غسل مین

بـر  یشـانیاط مسـتحب آن اسـت کـه حنـوط پیاحت یاصل حنوط واجب است ول ،نباشد

م گردد جاها ریحنوط سا
ّ

  . مقد

  تینماز م

  ت واجب استیکه نماز م یموارد

که محکـوم بـه اسـالم اسـت و  یا ا بّچهی ،ت مسلمانیّ نماز خواندن بر م .٧٤٠ مسأله

  . واجب است ،او تمام شده باشد یشش سال قمر

او تمام  یکه شش سال قمر یا نماز خواندن بر بّچه ،اط واجبیبنابر احت .٧٤١ مسأله

رجـاًء خوانـدن نمـاز بـر او  ،دهیـفهم یالزم است و اگر نمـ ،دهیفهم ینماز را م ینشده ول

  . ستیمستحب ن ،ا آمدهیده به دنکه مر  یا ندارد و اّما نماز خواندن بر بّچه یمانع

  تیح بودن نماز میط صحیشرا

 : است الزمچند شرط  تیبودن نماز م حیدر صح .٧٤٢ مسأله

خوانـده شـود و اگـر  تید بعد از غسل و حنوط و کفن کردن میت بایّ نماز م: شرط اول

 ،ا ندانستن مسـأله باشـدی یفراموش یاز رو هرچند ،نها بخوانندین ایا در بی ،نهایاز ا قبل

  . ستین یکاف

که سر او بـه طـرف راسـت  یبه طور ،ت را به پشت بخوابانندیّ واجب است م: شرط دوم

  . او به طرف چپ نمازگزار باشد ینمازگزار و پا

پشت سر نمازگزار باشد  تیپس اگر م ،ش رو باشدیمقابل نمازگزار از پ تیم: شرط سوم

زگزار باشـد نمـاز از دو طرف نما یکیدر  تین اگر میست همچنیح نیصح تینماز م

به جماعـت برگـزار  تیکه نماز م یدر وقت نیست مگر در مورد مأمومیح نیصح تیم

 ،سـتندیت نیّ که مقابل م ینماز کسان صورت نیشود که در ا یطوالن ها گردد و صف
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 یا شده باشند بـه گونـه دهیو کنار هم چ چند جنازه بودهاگر  نیهمچن. اشکال ندارد

نمـاز  کیـتمـام آنهـا  یفرد بخواهد برا ذکر شده است وتر  مفصلهای  کتابکه در 

  . دارند اشکال نداردها مقابل او قرار ن از جنازه یبعض نکهیا ،بخواند تیم

در نـزد  سـتادنیاکـه صـدق  ت دور نباشـدیّ از م ییبه اندازها دیبا نمازگزار: شرط چهارم

 دوررمـأموم ،باشـند مّتصـل گریکـدی بـه ها  در جماعت چنانچه صف یول ،نکند تیم

شـده باشـند و فـرد  دهیـکنـار هـم چ چنـد جنـازه بـوده واگر  نیهمچن ندارد اشکال

هـا  از جنازه یاز بعضـ ودور بـودن ا ،خوانـدب تیـنمـاز م کیـها تمام آن یبخواهد برا

  . اشکال ندارد

ت در یّ اگر م ینباشد ول یگریا مانع د یوار یا د ید پرده یبا نمازگزارت و یّ ن میب: شرط پنجم

  . اشکال ندارد ،ت و مانند آن باشدتابو 

 یندتر نباشد ولـا بلیپست تر  ادیت به مقدار ز یّ م یاز جا نمازگزار ید جایبا: شرط ششم

  . مختصر اشکال ندارد یو بلند یپست

ده باشد و اگـر کفـن کـردن او یت پوشیّ د عورت میدر وقت خواندن نماز با: شرط هفتم

 ،نهـایآجـر و ماننـد ا ایـتختـه  ایلباس  ایه چبا پار  هرچندد عورتش را یست بایممکن ن

  . بپوشانند

و بنـابر ) نباشـد وانـهید ( ل باشـدعاقـ دیـبا خوانـد یت نماز میّ که بر م یکس: شرط هشتم

 ریـکـه غ یتـیبـر بـدن م یدوازده امـام ریاگر غ یول. باشد یدوازده امام عهیمشهور ش

آن را دوبـاره  یزده امـامدوا عهیشـ سـتیالزم ن ،ه باشـداست نماز خواند یدوازده امام

  . باشد تیم یِّ مگر آنکه ولبخواند 

  . و به قبله باشدد ر یبا ،خواند یت نماز میّ که بر م یکس: شرط نهم

اگـر  یولـستاده بخوانـد یرا ا تینماز م دیبا خواند یت نماز میّ که بر م یکس: شرط دهم

  . ه بر او نماز خواندنشست شود یم ،ستاده بخواندیت را ایّ نباشد که بتواند نماز م یکس

  . با قصد قربت و اخالص نماز را بخواند دینمازگزار با: ازدهمیشرط 

 نیّ ت را معیّ م یطور اجمالبه  هرچند ،تیّ ن در موقع: شرط دوازدهم
ً
: ت کنـدیّ ن کند مثال

 إل« تیّ ن میبر ا خوانم ینماز م
ً
بـه جماعـت  تیـکـه نمـاز م یدر صـورت ای »الله یقربة
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ماعت آن را قصـد جکه امام  یتیبر م خوانم ینماز م دیمأموم قصد نما ،شود یبرگزار م

  . نموده است

بـا صـدق کـه  یادیـکه نمازگزار اضـطراب ز  معنان یبه ا ت شودیرعا استقرار: زدهمیشرط س

اسـتقرار و  ،اط واجـبیـبلکـه بنـابر احت؛ نداشته باشـد ،ت ناسازگار استیستادن در نمازمیا

  . ت شودیرعا تیدر نماز م الزم است ،باشد یمه معتبر یومی یهاام نماز یآرامش بدن که در ق

 تیـنمـاز م یرات و دعاهـایـن تکبیبـ ،مواالت و پشت سر هم خوانـدن: چهاردهم شرط

 انـدازدیفاصله ن تینماز م یدعاهاو  راتیتکب نیکه آن قدر ب یا گردد به گونه تیرعا

  . ن برودیاز بکه صورت نماز 

 یدور دیـبا زنـد یکه صورت نماز را به هـم مـ یاز هر کار تیدر نماز م: شرط پانزدهم

بـه بـه قبلـه کـردن  پشـت ،قهقهه زدن ،واجب از صحبت کردن اطیشود بلکه بنابر احت

  . گردد زیالزم است پره یطور کل

 تیخوانده شود و بدون اذن او نماز م تیم یشرع یبا اذن ول تینماز م: شرط شانزدهم

  لیو تفص ستین حیصح
ً
  . ذکر شدآن قبال

  . که گفته خواهد شد خوانده شود یتیفیبه ک تینماز م: شرط هفدهم

ا یـا غسـل یـست بـا وضـو یالزم ن ،ت بخواندیّ نماز م خواهد یکه م یکس .٧٤٣ مسأله

 یگزار غصـبمکان نماز  ایباشد بلکه اگر لباس نمازگزار  کبدن و لباسش پا ایّمم باشد یت

 هرچنـداسـت  حیصـح تیـنماز م ،باشد یدر آن قرار دارد غصب تیکه م یمکان ایباشد 

تغاصب به 
ّ
 یمستحب آن است که فرد تمام موارد اطیو احت تگناهکار اس ،غصب عل

  .ت کندیرعا تیدر نماز م را گر معتبر استید  یکه در نمازها

بچـه  ِت ینماز م نیکه نمازگزار بالغ باشد بنابرا ستیشرط ن تیدر نماز م .٧٤٤ مسأله

 مم
ِ

  . است یکاف ،خواند یم حیصح ه طورکه نماز را ب زینابالغ

بـر او نمـاز بخوانـد الزم  ینیّ ت کرده باشد که شخص معیّ ت وصیّ اگر م .٧٤٥ مسأله

ت ّیـاّما چنانچه م. بهتر است ن کاریا هرچندرد یت اجازه بگیّ م یست آن شخص از ولین

 ،دیـدعـوت نما تیـنمـاز م یرا بـرا ینیّ شخص مع ،او یشرع یت کرده باشد که ولیّ وص

  . ردیت اجازه بگیّ م یاز ول صزم است آن شخو ال  شود یساقط نم یول اجازه
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 ،باطل بـوده اسـت تیاگر بعد از نماز تا قبل از دفن متوّجه شوند نماز م .٧٤٦ مسأله

  . آن را دوباره بخوانند دیبا

 یّ اگر م .٧٤٧ مسأله
ً
بـدون نمـاز دفـن  یا به جهـت عـذری یفراموش یا از رویت را عمدا

سـت یز نیجـا ،باطل بـوده اسـت ،که بر او خوانده شده یا بعد از دفن معلوم شود نمازی ،کنند

جسـد او از  یاط واجب است که تا وقتـیاحت ینماز خواندن بر او قبرش را نبش کنند ول یبرا

  . بر قبرش نماز بخوانند ،ت گفته شدیّ نماز م یکه برا ییها  با شرط ءً ده رجایهم نپاش

  تیت خواندن نماز میفیک

ن یـار بـه یـپنج تکب ،تیّ نبعد از  نمازگزارر دارد و اگر یت پنج تکبیّ نماز م .٧٤٨ مسأله

 : است ید کافیبگو  بیترت

 ال ِال« :دیاول بگو  ریبعد از تکب. ١
ْ

ن
َ
 ا

ُ
َهد

ْ
ش

َ
  هَ ا

َّ
  اللهُ  إال

َّ
ن

َ
  َوا

ً
دا   ُمَحمَّ

ُ
   .»  اللهِ  َرُسْول

 َعل« :دیر دوم بگو یبعد از تکب. ٢
ّ

ِ
ُهمَّ َصل

ّ
ٍد َو  ٰی الل دٍ ُمَحمَّ    .»آِل ُمَحمَّ

ُمْؤِمنا« :دیر سوم بگو یبعد از تکب. ٣
ْ
ِفْر ِلل

ْ
ُهمَّ اغ

ّ
   .»الُمْؤِمناِت َن َو یٖ لل

ِفْر ِله« :دیت مرد است بگو یّ ر چهارم اگر میو بعد از تکب. ٤
ْ

ُهمَّ اغ
ّ
االل

َ
 زن اگر و »ِت یِّ المَ  ذ

ُهمَّ « :دیبگو  است
ّ
ِفْر  الل

ْ
   .»َتةِ یِّ المَ  ِلهِذِه  اغ

  . ستیدعاء واجب ن اید و پس از آن ذکر یر پنجم را بگو یو بعد تکب. ٥

  : دیر اول بگو یبعد از تکب تیو بهتر است نمازگزار در نماز م

 ال ِال« 
ْ

ن
َ
 ا

ُ
َهد

ْ
ش

َ
  هَ ا

ّ
هُ    اللهُ  إال

َ
ر  ال َوْحد

َ
 یش

َ
هُ  ك

َ
  ل

ُ
ـَهد

ْ
ش

َ
  َوا

َّ
ن

َ
  ا

ً
ـدا هُ  ُمَحمَّ

ُ
هُ  َعْبـد

ُ
هُ  ،َوَرُسـْول

َ
ْرَسـل

َ
 ا

 یٖ َبش ِبالَحقِّ 
ً
 یٖ َوَنذ را

ً
 یَ  َن یْ بَ  را

َ
   .»الّساَعةِ  ِی د

 َعل« :دیر دوم بگو یو بعد از تکب
ِّ

ُهمَّ َصل
ّ
ٍد َو  ٰی الل ٍد َوآِل ُمَحمَّ  َعلـُمَحمَّ

ْ
ـٍد  ٰی بـاِرك ُمَحمَّ

 َو 
ً
دا ٍد َواْرَحْم ُمَحمَّ  َوآِل ُمَحمَّ

َّ
 ما َصل

ِ
ل

َ
ض

ْ
ف
َ
ا
َ
ٍد ک  ُمَحمَّ

َ
 َو یْ آل

َ
 َعلت

َ
ْمت  َوَتَرحَّ

َ
ت

ْ
َم یٖ إْبـراه ٰی باَرک

 َح یٖ آِل إْبراهَو 
َ

 یٖ مَم إنَّك
ٌ

 یٖ َمج د
ٌ

  ،د
ّ

ِ
 األْنبیٖ َجم ٰی َعل َوَصل

ِ
اءِ  َن یٖ الُمْرَسلاِء َو یٖ ع

َ
َهد

ُّ
  َوالش

ّ
ـد  َن یٖ قیٖ َوالِصّ

 یٖ َوَجم
ِ
   .»َن یٖ اِلحالصّٰ    اللهِ  ادِ ِعبٰ  ع

ــد از تکب ــو بع ــوم بگو ی ــر س ــْؤِمن« :دی ُم
ْ
ــْر ِلل ِف

ْ
ــمَّ اغ ُه

ّ
ــاِت َو یٖ الل ــِلمَن َوالُمْؤِمن َن یٖ الُمْس

ْح  ،الُمْسِلماِت َو 
َ ْ
ْمو اِء ِمْنُهْم َو یاال

َ ْ
 یْ بَ ا َو َننٰ یْ اِبْع بَ تٰ  ،اِت اال

َ
خ

ْ
 ُمج ،راِت یْ َنُهْم ِبال

َ
ـك َعوٰ  ُب ٖیـإنَّ

َّ
 ،اِت الـد
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َ

  ٰی َعل إنَّك
َ

 ش
ّ

ِ
ل

ُ
د ءٍ یک

َ
   .»ٌر یٖ ق

 هـ« :دیـت مرد اسـت بگو یّ ر چهارم اگر میو بعد از تکب
َّ

ُهـمَّ ِإن
ّ
ُمَسـّج  ذاالل

ْ
ـ ٰی ال

ُ
 ق

ّٰ
اَمنا د

 بِ 
َ

 َنَزل
َ

َمِتك
َ
 َواْبُن ا

َ
 َواْبُن َعْبِدك

َ
ك

ُ
 َو َعْبد

َ
 ك

َ
 خ

َ
ْنت

َ
ـُم ِمْنـُه  ،ُر َمْنُزوٍل ِبهِ یْ ا

َ
ُهمَّ ِإّنا ال َنْعل

ّ
 الل

ّ
  إال

َ
 ْیـخ

ً
را

ُم ِبِه ِمنّ َو 
َ
ْعل

َ
 ا

َ
ْنت

َ
ِزْد ف ،اا

َ
 ف

ً
 ُمْحِسنا

َ
 کان

ْ
ُهمَّ ِإن

ّ
 الل

ٖ
 ُمسِاْحساِنِه َو  ی

َ
 کان

ْ
َتجاَوْز َعـْن َسـیٖ ِان

َ
 ف

ً
 ئاِتهِ یئا

هُ َو 
َ
ِفْر ل

ْ
  ،اغ

َ
ك

َ
ُه ِعْند

ْ
ُهمَّ اْجَعل

ّ
 ف الل

ٖ
ْعل ی

َ
  ٰی ا

ِّ
  َن یٖ یّ ِعل

ْ
ـف

ُ
ل

ْ
ْهِلـِه ِفـ ٰی َعلـ َواخ

َ
 َواْرَحْمـهُ  ،َن یٖ الغـاِبر  یا

 
َ

ْر  ای ِبَرْحَمِتك
َ
   .»َن یٖ الّراِحم َحَم ا

  . شود ید و نماز تمام میر پنجم را بگو یبعد تکب

 هـ« :دیر چهارم بگو یت زن است بعد از تکبیّ اگر م یول
َّ

ُهمَّ ِإن
ّ
ُمَسـجّٰ  ِذِه الل

ْ
  اةَ ال

ّٰ
ـد

ُ
 ناامَ ق

 
َ

َمُتك
َ
  ا

ُ
  َواَبَنة

َ
  َعْبِدك

ُ
  َواْبَنة

َ
َمِتك

َ
  ا

ْ
ت

َ
  َنَزل

َ
  ِبك

َ
ْنت

َ
  َوا

َ
ُهمَّ  ،ِبهِ  َمْنُزوٍل  ُر یْ خ

ّ
ُم  ال ِإّنا الل

َ
  ِمْنها َنْعل

ّ
  إال

َ
 ْیـخ

ً
 را

 
َ

ْنت
َ
ُم  َوا

َ
ْعل

َ
ِزْد ف ،ِبها ِمّنا ا

َ
 ف

ً
 ُمْحِسَنة

ْ
 کاَنت

ْ
ُهمَّ إن

ّ
 الل

ٖ
 ُمسإْحساِنها َو  ی

ْ
 کاَنت

ْ
تَ یٖ ِان

َ
 ف

ً
جـاَوْز َعـْن َئة

هاَو  ئاِتهایَس 
َ
ِفْر ل

ْ
 ف ،اغ

َ
ك

َ
ها ِعْند

ْ
ُهمَّ اْجَعل

ّ
 الل

ٖ
ْعل ی

َ
  ٰی ا

ِّ
  و َن یٖ یّ ِعل

ْ
ف

ُ
ل

ْ
ْهِلهـا ِفـ ٰی َعل اخ

َ
ـ یا

ٰ
غ

ْ
 َن یاِبر ال

 ِبَرْح  َواْرَحْمها
َ

ْرَحَم الّراِحمی َمِتك
َ
   .»َن یٖ ا ا

دارد چهارم ذکر شد اختصاص به افراد بـالغ  ریکه بعد از تکب ییذکر است دعا انیشا

ُهـمَّ « :شـود یچهـارم گفتـه مـ ریبعد از تکب نیافراد نابالغ مثل اطفال مؤمن در نماز بر و
َّ
الل

بَو 
َ
ُه ِأل

ْ
 َو  هِ یاْجَعل

ً
فا

َ
نا َسل

َ
رَ َول

َ
 َو ف

ً
 طا

ً
ْجرا

َ
   .»أ

واجـب  اطیبه جماعت خوانده شود و بنابر احت تیمستحب است نماز م .٧٤٩ مسأله

 ،حالل زاده بـودن ،عقل ،ت مثل بلوغامام طیتمام شرا یدارا دیبا تیامام جماعت نماز م

مطابق  هرچندعادل باشد  ستیالزم ن یول موارد باشد نیا ریبودن و غ یدوازده امام عهیش

ـق شـدن آنچـه در  زیـصّحت جماعـت ن طیمورد شرا رمستحب است و د اطیبا احت
ّ
محق

 نقش دارد رعا لیو تشک اقتدا
ً
از  فاصله مـأموم نکهیآن الزم است مثل ا تیجماعت عرفا

که واسطه اّتصال او بـه  گریمأموم با مأموم د  نیفاصله ب نینباشد همچن ادیامام جماعت ز 

  . نباشد ادیامام جماعت است ز 

د یـمـأموم باشـد با هرچنـد ،خوانـد یت را به جماعت میّ که نماز م یکس .٧٥٠ مسأله

 ذکـر شـده یدعاهـاآن را هم حداقل به مقـدار واجـب آن بخوانـد و  یرها و دعاهایتکب

و در آن تنهـا امـام  شـود  یه را که به جماعت برگزار مـیومی یسوره نمازها حکم حمد و
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  . ندارد ،خواند یجماعت حمد و سوره را م

  تیّ مستحّبات نماز م

 : ت مستحب استیّ ز در نماز میچند چ .٧٥١ مسأله

اط الزم آن است در یّمم باشد و احتیا تیا غسل یت با وضو یّ در نماز م نمازگزارآنکه : اول

رد یا احتمال بدهد که اگر وضو بگی ،د که وضو و غسل ممکن نباشدّمم کنیت یصورت

که وضو و غسل ممکن است و وقت  یت نرسد البّته در صورتیّ ا غسل کند به نماز می

  . دینما ّممیت ءً رجا تواند یفرد م ،است یباق مه تیبه نماز م دنیرس یبرا

مقابل وسط  خواند ینماز م که فرادا بر او یا کسیامام جماعت  ،ت مرد استیّ اگر م: دوم

  . ستدیاش با نهیت زن است مقابل سیّ ستد و اگر میقامت او با

  . پا برهنه نماز بخواند: سوم

کـه در  یا گونـه به کند بلند صورت ای ها  گوش مقابل تا را ها  ر دستیدر هر تکب: مچهار 

  . خواهد آمد) ١١٤١( در مسأله هیومی یاالحرام نمازها رةیتکب

کم باشد که اگر باد لباسش را حرکت دهـد بـه جنـازه  یت به قدریّ له او با مفاص: پنجم

  . برسد

  . ت را به جماعت بخواندیّ نماز م: ششم

 خواننـد یکه بـا او نمـاز مـ یو دعاها را بلند بخواند و کسان هار یامام جماعت تکب: هفتم

  . آهسته بخوانند

  . ستدیباعقب امام  ،نفر باشد کیمأموم  هرچنددر جماعت : هشتم

  . اد دعا کندین و مؤمنات ز یت و مؤمنیّ م یبرا ،نمازگزار: نهم

الةَ ( :دیش از نماز در جماعت سه مرتبه بگو یپ: دهم    ).الصَّ

  . روند یشتر به آنجا میت بیّ نماز م یبخوانند که مردم برا یینماز را در جا: ازدهمی

سـتد و در صـف ینهـا بات ،خوانـد یت را به جماعـت مـیّ زن حائض اگر نماز م: دوازدهم

  . ستدینمازگزاران نا
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  تیمکروهات نماز م

در مسجد الحرام مکروه  یت در مساجد مکروه است ولیّ خواندن نماز م .٧٥٢ مسأله

  . ستین

ت ّیـمکـروه اسـت بـر م همیعلـ یاز فقهاء رضوان الله تعال یبه نظر بعض .٧٥٣ مسأله

چند مرتبه  تیاست بر م زیجا نیست بنابراین مطلب ثابت نیا یچند مرتبه نماز بخوانند ول

  . ستیبدون اشکال مکروه ن ،ت اهل علم و تقوا باشدیّ نماز بخوانند و اگر م

  ع جنازهییتش

  عییشرکت مردان در تش .٧٥٤ مسأله
ّ
آن  لتیمسـتحب اسـت و در فضـ یجنازه متـوف

را بـه عنـوان  یامـور زیـن همیعل ینقل شده است و فقهاء رضوان الله تعال یادیز  اتیروا

 باشد یمطلوب م ءً آنها رجا تیرعا که اند  ذکر نموده جنازه عییتشو مکروهات مستحبات 

  . مفصل ذکر شده استهای  و در کتاب

  تیّ مدفن 

  تیواجبات دفن م

هـا  بـه ذکـر آندارد کـه  یدر حکم مسلمان واجبات ایمسلمان  تیدفن م .٧٥٥ مسأله

 : شود می پرداخته

بـه دفن کنند  نیداخل زم ،یت را در صورت امکان در حفره و گودالیّ واجب است م. ١

 ایـرا در بنا  تیتوان م ینم اریخاک پنهان گردد و در حال اخت ریکه بدن او ز  یا گونه

  . صندوق دفن نمود ایتابوت  ایساختمان 

د و موجـب یـایرون نیـاو ب ین دفن کننـد کـه بـو یدر زم یت را طوریّ واجب است م. ٢ 

آنجـا دفـن شـده اسـت و در  ابـانیمثـل ب یدر مکان تیاگر م یولمردم نگردد  تیاذ

 یکـاف نیدر زمـ تیـدفن کـردن م ،وجود ندارد دینما تیاو را اذ تیم یکه بو  یکس

 یدفن شود که از انتشار بو  یا به گونه ممستحب است که باز ه اطیاحت هرچنداست 
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  . گردد یریجلوگ رونیاو به ب

رون یـن دفن کنند که درندگان نتواننـد بـدنش را بیدر زم یت را طوریّ واجب است م. ٣

ا بـا آجـر و ماننـد د قبر ر یبا ،رون آوردیو اگر ترس آن باشد که جانور بدن او را بآورند 

وجود  یا دفن شده است که در آنجا درنده یدر مکان تیاگر م یول. آن محکم کنند

مستحب است که بـاز هـم قبـر  اطیاحت هرچندقبر را محکم بسازند  ستیندارد الزم ن

  . محکم ساخته شود

بدن او رو بـه  یبخوابانند که جلو  یراست طور یدر قبر به پهلو  ت رایّ واجب است م. ٤

 ایبدون سر باشد بلکه در مورد سر تنها  تیاست حکم اگر بدن م نیهمچن. قبله باشد

واجـب آن اسـت کـه در  اطیـاحت ،تیـبـدن م یاز اعضـا گـریهر عضو د  ایتنها  نهیس

 . دفن شود تیفیهمان کصورت امکان به 

ت طوالن یانه و مانند آن برادر سرد خ تیگذاشتن م  .٧٥٦ مسأله
ّ

بـدون آنکـه  یمد

  . کار ترک شود نیواجب ا اطیآن را داشته باشد اشکال دارد و بنابر احت یاقتضا یضرورت

او را در بنـا  ،دفن یبه جا توانند یم ،ن ممکن نباشدیت در زمیّ اگر دفن م .٧٥٧ مسأله

را ) ٧٥٥( مسـأله مـذکور در طیشرا ریا تابوت و مانند آن بگذارند البّته الزم است که سای

  . ندینما تیرعا

و بودن او در  شود  یچنانچه جسد او فاسد نم ،ردیبم یدر کشت یاگر کس .٧٥٨ مسأله

ن دفن کنند و گرنه یبرسند و او را در زم ید صبر کنند تا به خشکیبا ،ندارد یمانع یکشت

ت او را در ّیـغسلش بدهند و حنوط و کفن کنند و پس از خواندن نماز م ید در کشتیبا

ش یبه پا ینیز سنگینکه چیا ای ،ندازندیا بیببندند و به در  مبگذارند و درش را محک خمره

اول را  قـهیطر مستحب آن است که در صـورت امکـان  اطیندازند و احتیا بیبه در  بسته و

 طعمـه حیب یید او را در جایو اگر ممکن است با ندیانتخاب نما
ً
وانـات یندازند کـه فـورا

  . نشود

رون آورد و یـت را بشـکافد و بـدن او رابّیـمن قبـر ماگر بترسند کـه دشـ .٧٥٩ مسأله

د بـه یچنانچه ممکن باشد با ،بدن او را بسوزاند ای ،گر او را ِبُبردید  یا اعضای ینیا بیگوش 

  . ندازندیا بیگفته شد او را به در  نیشیکه در مسأله پ یطور
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 یت را در صـورتیّ ا و مخارج محکم کردن قبر میمخارج انداختن در در  .٧٦٠ مسأله

  . ت بردارندیّ از اصل مال م توانند یم ،م باشدکه الز 

چنانچـه پـدر بّچـه  ،رد و بّچه در شـکم او مـرده باشـدیاگر زِن کافره بم .٧٦١ مسأله

بّچـه بـه  یچپ پشت به قبله بخواباننـد کـه رو ید زن را در قبر به پهلو یبا ،مسلمان باشد

اوسـت  که در شـکم یا اگر بّچه ،اط مستحبین است بنابر احتیطرف قبله باشد و همچن

  . بدنش داخل نشده باشد هنوز روح در

 یغصـب یت در جـاّیـدفن م نیواجب است مکان دفن مباح باشد بنابرا .٧٦٢ مسأله

  . حرام است

 یکـه بـرا ینیمدارس د  ای هینیحس ایکه مثل مسجد  ینیدر زم تیدفن م .٧٦٣ مسأله

ا مـزاحم جهـت وقـف یکه موجب ضرر به وقف  یدر صورت ،ر دفن کردن وقف شدهیغ

 زیاط واجب جایبنابر احت ،ا مزاحمت هم نباشدیه اگر موجب ضرر ست بلکیز نیجا ،باشد

و از وقـف  رنـدیدفـن در نظـر بگ یرا برا ییجا ،قبل از وقف ،از اول نکهیمگر ا باشد یمن

  . استثناء کنند

کـه  ییماننـد جـا ،بـه او باشـد یاحترامـ  یکـه بـ ییدفن مسلمان در جـا .٧٦٤ مسأله

  . است حرام ،چاه فاضالب ای زندیر  یخاکروبه و زباله م

ار و دفن کافر در قبرسـتان مسـلمانان .٧٦٥ مسأله
ّ
ز یجـا ،دفن مسلمان در قبرستان کف

  . ستین

تصـّرف در حـّق  باعـثکـه  یدر صـورت ،گـریدر قبر مـرده د  تیدفن م .٧٦٦ مسأله

 نیـا ریـو در غ سـتین زیجا ،باشد تیم کهت ای ،نرفته نیکه از ب یتینبش قبر م ای یگرید 

 ،قبـر نـبش شـده باشـد ایـرفتـه  نیاز ب یلاّو  تیچنانچه آن قبر کهنه شده و م ،ها  صورت

  . ندارد یاشکال

د دِر چـاه را یـبا ،رون آوردنش ممکن نباشدیرد و بیدر چاه بم یاگر کس .٧٦٧ مسأله

  . ببندند و همان چاه را قبر او قرار دهند

د زنـده مانـدن یاگر ام ،رد و بّچه در شکمش زنده باشدیهر گاه مادر بم .٧٦٨ مسأله

ت کوتاه هرچندطفل 
ّ

 هـر جـاد فـیـبا ،باشـد یدر مد
ً
زنـده مانـدن و  یرا کـه بـرا ییورا
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را بدوزند و اگر  محلرون آورند و دوباره آن یبّچه بهتر است بشکافند و بّچه را ب یسالمت

 ،صورت نیدر ا ،است کسانیبّچه  یزنده ماندن و سالمت یراچند جهت ب ایشکافتن دو 

نـان یا اطمیـاگـر علـم  اّما ندیشکافتن انتخاب نما یاز آن جهات را برا کیهر  توانند  یم

 مـ ،حاصل شود که با شکافتن بدن مادر
ً
و زنـده از شـکم مـادر خـارج  ردیـم  یطفل فورا

  . ستیز نیجا ،شکافتن بدن مادر ،صورت نیدر ا ،شود  ینم

مادر خطر داشته  یرد و ماندنش در رحم برایاگر بّچه در شکم مادر بم .٧٦٩ مسأله

عـه قط قطعـه را او کـه شوند ناچار چنانچه و آورند رونیب را او راه نیتر   د به آسانیبا ،باشد

اورنـد و یرون بیـله شوهرش اگر اهل فـن اسـت او را بید به وسیبا یکنند اشکال ندارد ول

 یبـه کسـ تواند    یرون آورد و مادر بّچه میاو را ب ،اهل فن باشد که یزن ،ستیاگر ممکن ن

 آن هرچنـد باشد تر  او مناسب ن کار را انجام دهد و به حالیمراجعه کند که بهتر بتواند ا

  . باشد نامحرم ،فرد

ا مو یپوست  ایجدا شده باشد مثل گوشت  یزیت چیّ هر گاه از بدن م .٧٧٠ مسأله

و با  ١بگذارند تیشود واجب است آن را در کفن م دایپا دندان و قبل از دفن یا ناخن ی

 یجزئـ ایـقطعه  تیاست حکم اگر در هنگام غسل از بدن م نیند و همچنیاو دفن نما

واجـب اسـت آن را در  ،تا قبل از دفن متوّجه آن گردنـد ایجدا شود و در همان هنگام 

بعد  تیجزء جدا شده از بدن م ایاگر قطعه  یولند یبگذارند و با او دفن نما تیکفن م

 تیاگر بخواهند آن را در قبر م ای ندیجدا دفن نما ییرا در جا نآ دیشود با دایاز دفن پ

ذکـر اسـت  انیشـا ،باشد که موجب نـبش قبـر نباشـد یا به گونه قرار دهند الزم است

 اطیـشده بنابر احت دایپ تیکه بعد از دفن م یا دندانیا ناخن یوجوب دفن در مورد مو 

  . باشد یالزم م

 ،دفـن آن ،شود جدا  یاز بدن و ،که زنده است یدندان فرد ایاگر ناخن  .٧٧١ مسأله

  .دباش  یمستحب م

                                                           
 نجـس محسـوب می روح داری  شایان ذکر است چنانچه بخواهند اجـزای . ١

ً
شـود در کفـن میـت   را کـه شـرعا

 در صـورت وجـود تـری  ای  بگذارند باید به گونه
ً
سـرایت  عمل شود که موجب نجاست کفـن نگـردد مـثال

  . ار داده سپس در کفن بگذارندکننده، آن را در پالستیک قر 
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  مستحبات دفن

را بـه عنـوان مسـتحّبات  یامـور همیعلـ یان الله تعالرضو  بزرگوارفقهاء  .٧٧٢ مسأله

 : باشد یمطلوب م ءً آنها رجا تیرعا که اند  آن ذکر نموده و قبل و بعد تیهنگام دفن م

  . گود کنند یتا ارتفاع شانه و ایقبر را به اندازه قد انسان متوّسط . ١

 سست در وسط قبریدر زم. ٢
ِ

 ،را در آن گذاشته تیّ ه به نهر حفر کنند و میشب ییگود  ،ن

پر کنند و اّما  کبعد قبر را از خا ،سقف بر آن بزنند ،لحد یها سپس با گذاشتن سنگ

 سخت برایدر زم
ِ

در طرف قبله قبر قرار دهنـد و در عـرض و طـول بـه  یقبر لحد ین

باشـد کـه بتـوان در آن  یا در عمـق بـه انـدازه وت در آن بگنجـد یّ باشد که م یقدر

قبر در طرف قبلـه  وارهیلحد را در د  یها ر آن گذاشته و سنگت را دیّ نشست سپس م

  . پر کنند کقرار دهند و بعد قبر را از خا

بهتـر  یمگر آنکـه قبرسـتان دورتـر از جهتـ ،ندین قبرستان دفن نمایکتر یت را در نزد یّ م. ٣

فاتحه اهـل قبـور  یا مردم برایمثل آنکه مردمان خوب در آنجا دفن شده باشند  ،باشد

  . از مشاهد مشّرفه باشد ایبه آنجا بروند  شتریب

  . گر دفن کنندیکدی کیرا نزد  شاوندانیقارب و خو ا. ٤

ببرنـد و در  کیـن بگذارند و تا سه مرتبه کم کم نزد یزم ،قبر یجنازه را در چند ِذراع. ٥

از  یکــین بگذارنــد و بردارنــد و در نوبــت چهــارم وارد قبــر کننــد و یهــر مرتبــه زمــ

  . ورود به قبر آماده کند یت خود را برایّ است که م نیآن ا یها حکمت

ن بگذارند که سـر او طـرف یزم یرا طور تیدر دفعه سوم م ،مرد است ،تیّ چنانچه م. ٦

زن اسـت در  تیند و اگر میقبر باشد و در دفعه چهارم از طرف سر وارد قبر نما نییپا

   .دفعه سوم طرف قبله قبر بگذارند و به پهنا وارد قبر کنند

  . از تابوت بردارند و با رفق و مدارا آهسته وارد قبر کنند یجنازه را به آرام. ٧

  . رندیقبر بگ یرو یا زن است در موقع وارد کردن در قبر پارچه تیچنانچه م. ٨

 یاو را در قبر بگـذارد و اگـر محرمـ باشد یکه با او محرم م یت زن است کسیّ اگر م. ٩

  .قبر بگذارنداو را در  شاوندانشیخو  ،نباشد
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با طهارت و سر برهنه و پا برهنه باشد و از طـرف  ،گذارد یت را در قبر میّ که م یکس. ١٠

  . دیایرون بیت از قبر بیّ م یپا

کفن را باز کنند و بهتـر اسـت ابتـدا  یها گره ،ت را در لحد گذاشتندیّ بعد از آنکه م. ١١

  . را باز کند تیبند کفن از طرف سر م

بگذارند  کخا یرا رو تیآورده و گونه م رونیت را از کفن بیّ م) جهو ( تنها صورت. ١٢

  . ر سر او بسازندیز  کاز خا یو بالش

  . ت به پشت برنگرددیّ بگذارند که م یا کلوخیخشت خام  ،تیّ پشت م. ١٣

در قبـر بگذارنـد بـه  تیـم یمقابـل رو د الشهداءیتربت س ،خشت کیبه اندازه . ١٤

محفـوظ بمانـد بلکـه اگـر  ،از آلوده شدن. شد یم متالشت از هیّ م یکه وقت یا گونه

  . است دهیرا هم در قبر قرار دهند پسند د الشهداءیاز تربت س یمقدار

زد و بهتـر یـت نر یبر م کمانند آن بپوشانند تا آن که خا ایسنگ  ایلحد را با خشت . ١٥

را با ت شروع کند و اگر خشت یّ خشت را از طرف سر م ایسنگ  دنین است که چیا

  . ِگل محکم کند بهتر است

زنـد و یبر قبر بر  کبا پشت دست خا ،که حاضرند یکسان ،تیّ م شاوندانیر از خو یغ. ١٦

 ِإنّٰ ا ِللِه َو ِإنّٰ  « :ندیبگو 
َ
 ِه ٰر یْ ا ِال

َ
   .»اِجُعْون

  ن بلند کنندیبسته از زم ایچهار گوشه بسازند و به اندازه چهار انگشت باز  ،قبر را. ١٧

ح بسازندقبر  یرو. ١٨
ّ

  . را پهن و مسط

ت نصـب ّیـسـر م یسند و باال یبنو  یا سنگیا بر لوح یسند یقبر بنو  یت را باال یّ اسم م. ١٩

  . کنند تا اشتباه نشود

  . قبر را محکم بسازند تا زود خراب نشود. ٢٠

هـای  دن قبـر در کتابیـرا که قبل از دفن و موقـع دفـن و د  ییمستحب است دعاها. ٢١

ها  از جمله آن. آمده استتر  مفصلهای  ن دعاها در کتابیا. خوانندت نقل شده بیروا

  : شود می ن قسمت ذکریت هنگام دفن است که در این میتلق یدعا

ت بزند و دسـت یّ دست راست را به شانه راست م یفردنکه لحد را بپوشانند از آ قبل

ت و  گوش او ببـرد کیت بگذارد و دهان را نزد یّ چپ را به قّوت بر شانه چپ م
ّ

بـه شـد



 ٢٤٥/   احکام اموات 

  : ١دیبگو حرکتش دهد و سه مرتبه 

َهْم « 
ْ
 اِ  یعمَ ْس اِ ( ِاْسَمْع ِاف

ْ
النی) یمهَ ف

ُ
 ْبَن ف

َ
الن

ُ
 بِ  ةا فالنی( ا ف

َ
فـالن  یو بـه جـا »فالن نت

 اگر اسم او محّمد و اسـم  ،دیت و پدرش را بگو یّ اسم م ،ا فالنه بنت فالنی ابن فالن
ً
مثال

َهْم ْع اِ ِاْسمَ « :دیاست سه مرتبه بگو  یپدرش عل
ْ
 ْبَن َعلیف

َ
د ّ ا ُمَحمَّ

ٖ
و اگر اسم او فاطمـه ( »ی

  یَمعِاْس « :دیاست سه مرتبه بگو  یعل و اسم پدرش
ْ
 علـِبنْ  ا فاطمةی یَهمِاف

َ
پـس از  ،)»یت

 « :دیآن بگو 
َ

ْنت
َ
 ا

ْ
نْ ( َهل

َ
 ) ِت ا

َ
ذ یَعل

َّ
َتن ٖی الَعْهِد ال

ْ
 فاَر ( افاَرق

ْ
 ) ِتناق

َ
هٰ  ،هِ یْ َعل

َ
 ال اِ ِمْن ش

ْ
ن

َ
  هَ لاَدِة أ

ّ
 إال

هُ  اللهُ 
َ

ر  ال َوْحد
َ

 یٖ ش
َ

هُ  ك
َ
  ل

َّ
ن

َ
  َوا

َّ
 َصل

ً
دا    اللُه  یُمَحمَّ

َ
ُه َو ِه َو یْ َعل

ُ
ُه َوَرُسول

ُ
بِ یّ َس آِلِه َعْبد  النَّ

ُ
ـ َن یٖ یِّ د

ٰ
 اَتُم َوخ

  ،َن یٖ الُمْرَسل
َّ

ن
َ
 یّٖ َعل َوا

ً
م ا

َ
ُمْؤِمن ُر یٖ ا

ْ
 یِّ َوَس  َن یٖ ال

ُ
َوص د

ْ
  َوِاماٌم  َن یٖ یّ ال

َ
َتَرض

ْ
ـ هُ طاَعَتـ   اللـهُ  اف

َ
م یَعل

َ
 َن یٖ العـال

 
َّ

ن
َ
َح  َوا

ْ
 َو یْ ْبَن الُحَس  یَّ َعلِ َن َو یْ الُحَس َسَن َو ال

ِ
 ْبَن َعلن

َ
د َر ْبـَن مَح َو  یٍّ ُمَحمَّ

َ
ـٍد َو َجْعف ْبـَن  یُموَسـمَّ

ٍر َو 
َ
 ْبَن َعلَو  ٰی ْبَن ُمْوس یَّ َعلَجْعف

َ
ٍد َو  یَّ َعلَو  یٍّ َمَحّمد َحَسَن ْبَن َعلْبَن ُمَحمَّ

ْ
 ال

ٖ
قاِئَم اَو  ی

ْ
 ال

َ
ـة ُحجَّ

ْ
ل

َمْهد
ْ
  ّی ال

َ
 اللِه َعل

ُ
وات

َ
 الُمـْؤِمنیْ َصل

ُ
ة ِئمَّ

َ
ـ اللـهِ  َوُحَجـُج  َن یٖ ِهْم ا

َ
ْجَمعـ یَعل

َ
ـِق ا

ْ
ل

َ
خ

ْ
  َن یٖ ال

َ
ُتـك  َوأِئمَّ

ُتِك (  ) أِئمَّ
ُ
ة ِئمَّ

َ
ْبراٌر  ٰی ُهد أ

َ
النی ،ا

ُ
 ْبَن ف

َ
الن

ُ
 بِ  ةا فالنی( ابن فالن النف یو به جا »ا ف

َ
) فـالن نت

 « :دید و بعد بگو یت و پدرش را بگو یّ اسم م
ٰ
تٰ إذ

َ
 ا ا

َ
تا( اك

َ
 ) ِك ا

َ
باِن َرُسول رَّ

َ
ُمق

ْ
کاِن ال

َ
َمل

ْ
 مِ یْ ال

ِ
ْن ن

 َو    ِعْنِد اللِه 
َ

 َو  ٰی َتعالَتباَرك
َ

الك
َ
 َس ( َسأ

َ
 ) ِك الأ

َ
ك  یِّ َعْن َنبِ َو ) ِك بِّ َر ( َعْن َربِّ

َ
 یٖ َوَعـْن د ) ِك یّ بنَ ( ك

َ
 ِنـك

 َو ) ِك نِ ید (
َ

 َو ) ِك تابِ کِ ( َعْن ِکتاِبك
َ

ِتك
َ
 بْ قِ ( َعْن ِقْبل

َ
تِ َو ) ِك تِ ل ِئمَّ

َ
 َعْن ا

َ
 ( ك

َ
 َو ) ِك ِتـئمَّ ا

ْ
ـف

َ
ـال َتخ

َ
ال ف

 
ْ

 ( َتْحَزن
َ
 َو ) ینزَ ْح وال تَ  یخافالتَ ف

ْ
ل

ُ
 ( ق

ُ
 ف) یولو ق

ٖ
 : َجواِبِهما ی

ّ
 َو  یَربّ   ُه الل

َّ
 َصل

ٌ
د   اللُه  یُمَحمَّ

َ
ِه یْ َعل

َم َنبَو   آِلهِ  َو  
َّ
 نیٖ ْسالُم د و االِ  ییِّ َسل

ٖ
 ِکتابَو  ی

ُ
ْرآن

ُ
ق

ْ
 ال

ٖ
تاَو  ی

َ
 ِقْبل

ُ
ْعَبة

َ
ک

ْ
 ل

ٖ
مَو  ی

َ
ب یُّ َعلِ  َن یٖ ُر الُمْؤِمنیٖ ا

َ
 ْبُن ا

ٖ
 ی

 
ٰ

 ِإمام ٍب الِ ط
ٖ

َحَسُن ْبُن َعلَو  ی
ْ
ُمْجَتب یٍّ ال

ْ
 ِإمام ٰی ال

ٖ
ُحَس َو  ی

ْ
ـه یٍّ ُن ْبُن َعلـیْ ال

َّ
ـْرَبالیٖ الش

َ
 ِبک

ُ
 ِإمـام د

ٖ
 ی

عٰ ُن ایْ َز  یٌّ َعلَو 
ْ
 ِامام َن یٖ اِبدل

ٖ
بٰ َو  ی

ْ
 ال

ٌ
د  اِقُر ِإمامُمَحمَّ

ٖ
ـَجعْ َو  ی ٌر الصّٰ

َ
 ِإمـامف

ُ
 اِدق

ٖ
کـاِظُم  یُمْوَسـَو  ی

ْ
ال

 ِإمام
ٖ

  یٌّ لَوعَ  ی
ٰ

ض  ا ِإمامالرِّ
ٖ

َجواُد ِإمامَو  ی
ْ
 ال

ٌ
د  ُمَحمَّ

ٖ
هٰ  یٌّ َعلِ َو  ی

ْ
 ِإمام ٖی ادال

ٖ
رِ َو  ی

َ
َحَسـُن الَعْسـک

ْ
 یُّ ال

 ِإمام
ٖ

ُر ِإمامَو  ی
َ

 الُمْنَتظ
ُ
ة ُحجَّ

ْ
 ال

ٖ
  ُؤالءِ ه ،ی

ُ
وات

َ
  اللهِ  َصل

َ
ت ِهْم یْ َعل ِئمَّ

َ
 ا

ٖ
 تاَد ٰس َو  ی

ٖ
 قاَدتَو  ی

ٖ
عٰ َو  ی

َ
ـف

ُ
 ائش

ٖ
 ،ی

 
ّ
َتَول

َ
 فِ َو  ٰی ِبِهْم ا

ُ
أ َتَبرَّ

َ
ْعداِئِهْم ا

َ
نْ  یِمْن ا

ُّ
ْم . اآلِخَرِة َو ا یالد

َ
مَّ اْعل

ُ
میاعْ ( ث

َ
ـالنی )ل

ُ
 ْبـَن ف

َ
الن

ُ
ا یـ( »ا ف

 بِ  فالنة
َ

 « :دید و بعد بگو یت و پدرش را بگو یّ فالن بن فالن اسم م یو به جا) فالن نت
َّ
ن

َ
ا

                                                           
  . داخل پرانتز جایگزین شود های  که مّیت زن است قسمت در صورتی . ١
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ّ
 الل

َ
  ٰی َتعالَو  َه َتباَرك

َّ
 َصل

ً
دا  ُمَحمَّ

َّ
ن

َ
بُّ و ا   یِنْعَم الرَّ

ّ
  ُه الل

َ
َم َو   آِلهِ  َو  ِه یْ َعل

َّ
 َو  َسل

ُ
ُسْول  َعِلـِنْعَم الرَّ

َّ
ن

َ
 یَّ ا

ب
َ
 ْبَن ا

ٖ
  ی

ٰ
ْوالَدهُ اِلٍب َو ط

َ
َمْعُصْوم ا

ْ
  َن یٖ ال

َ
ة ِئمَّ

َ ْ
نَ  األ

ْ
ث

ْ
  یاإل

ُ
ـة ِئمَّ

َ ْ
َر ِنْعَم األ

َ
 ٰمـَو  ،َعش

َّ
ن

َ
ـا ٰجـا  اَء ِبـِه ُمَحمَّ

ٌ
د

 
َّ
  یَصل

ّ
  ُه الل

َ
َم َحقٌّ َو   آِلهِ  َو  ِه یْ َعل

َّ
 َوَسل

ْ
 ال

َّ
ن

َ
 ا

َ
ٍر َو ُسٰؤ َحقٌّ َو  َمْوت

َ
 ُمْنک

َ
  یٍر فِ یٖ َنکال

َ
َبْعـث

ْ
ْبِر َحقٌّ َوال

َ
ق

ْ
ال

 َحقٌّ َو 
َ

راط ْوَر َحقٌّ َوالِصّ
ُ

ش مَحقٌّ َوالنُّ
ْ
 یٖ ال

َ
  َحقٌّ  زان

ٰ
ُتِب  َر یُ اَوَتط

ُ
ک

ْ
  َحقٌّ  ال

َّ
ن

َ
  َوا

َ
ة َجنَّ

ْ
 َحقٌّ  َوالّناَر  َحقٌّ  ال

 
َّ

ن
َ
 السّٰ  َوا

َ
 یَ آتِ  اَعة

ٌ
 اللهَ َو  هایٖ ف َب یْ َر  ال ة

َّ
ن

َ
 َمـْن ِفـیَ   ا

ُ
ُبـورِ  یْبَعث

ُ
ق

ْ
 « :دیـسـپس بگو  »ال

َ
ِهْمـت

َ
ف
َ
ا یـا

 
ُ

الن
ُ
ِهمْ ( »ف

َ
ف
َ
 اللُه « :دیپس از آن بگو  ،دیت را بگو یّ فالن اسم م یو به جا) ا فالنهیِت ا

َ
َتك بَّ

َ
ث

   ) 
َ
ْو ) الله ِك تَ بَّ ث

َ
ق

ْ
 ِبال

ّٰ
 اِبِت َو ِل الث

ٰ
َف اللـُه  ،ٍم یٖ اٍط ُمْسـَتقِصـرٰ  ٰی ِإلـ   اللـُه ) ِك داَه ( اكَهد  یْ بَ    َعـرَّ

َ
 َنـك

ْولیْ بَ َو ) ِك نَ یْ بَ (
َ
 یٖ َن ا

َ
 ( اِئك

َ
 ف) ِك ائِ یلْو ا

ٖ
ٍرّ ِمْن َرْحَمِتهِ  ی

َ
ُهـمَّ ٰجـ« :دیپس بگو  »ُمْسَتق

ّ
 الل

َ
اِف األْرض

 ِبُرْوِح ) هایْ بَ نْ َج ( هِ یْ َعْن َجْنبَ 
ْ

 ) هاروِح بِ ( هِ و اْصَعد
َ
هِ یْ ِال

ِّ
ق

َ
 و ل

َ
ها( ك

ِّ
ق

َ
 ُبْرٰه ) ل

َ
 ِمْنك

ً
  ،انـا

َ
ـَوك

ْ
ُهـمَّ َعف

ّ
الل

 
َ

َوك
ْ
   .»َعف

گـر بـه ید   دفعـه ،ین به عربیبهتر آن است که بعد از تلق ،نباشد یت عربیّ و اگر زبان م

  . ن کنندیاو را تلق ،تیّ زبان خود م

ت کـه رو بـه قبلـه کـرده و از ن اسـیـقبر آب بپاشند و بهتـر ا یرو تیبعد از دفن م. ٢٢

زد سپس دور بدهد یبر  تیقبر م یپا نییت شروع کند و آب را تا طرف پایّ طرف سر م

زد و تکـرار آب یـمانده بر وسـط قبـر بر  یبرسد و بعد هر چه از آب باق تیتا به سر م

  . است دهیبر قبر پسند همرتب کیختن تا چهل روز هر روز یر 

 اسـت نیا بهتر و بگذارند قبر بر را ها  که حاضرند دست یکسان ،دن آبیبعد از پاش. ٢٣

 برنـد فرو کخا در کرده باز را ها  انگشت و باشند تیّ م سر جانب در و قبله به رو که

ن یت طلب آمرزش کنند و ایّ م یبرا و بخوانند را »أنزلناه إّنا« مبارکه سوره مرتبه هفت و

هُ « :دعا را بخوانند
ّ
 َعْن  مَّ الل

َ
ْرض

َ
 َو ) هایْ بَ َجنْ ( هِ یْ َجْنبَ  جاِف اال

َ
 ِال

ْ
ْصِعد

َ
 ُرْوَحهُ یْ ا

َ
) روَحهـا( ك

هِ 
ِّ
ق

َ
ها( َول

ِّ
ق

َ
 ) ل

ً
وانا

ْ
 ِرض

َ
ْبَرهُ َو  ،ِمْنك

َ
ْسِکْن ق

َ
 ( ا

َ
ن) َرهابْ ق

ْ
 مـا ُتغ

َ
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بلکه در هر وقت که فـرد  ،ت اختصاص به وقت دفن نداردیفین کیذکر است ا انیشا

و طلـب آمـرزش و خوانـدن  »انـا أنزلنـاه« ارت کند خواندن هفـت مرتبـهیرا ز  یقبر ُمؤمن

  . است دهیمذکور پسند یدعا

 « :ندین که بگو یر شهادت دهند به ایبه خ تیم یبرا ا پنجاه نفریچهل نفر . ٢٤
ّٰ
 ِإّنـا ُهمَّ الل

ُم  ال
َ
  )ِمْنها( ِمْنهُ  َنْعل

ّ
  ِإال

َ
 یْ خ

ً
  را

َ
ْنت

َ
ُم  َوأ

َ
ْعل

َ
    .»ِمّنا )ِبها( ِبهِ  أ

بعـد از گذشـتن . در حال احتضـار ب. الف: ن در سه موضع مستحب استیتلق. ٢٥

: شرح است نیبد ریو مورد اخ نیاز پر کردن قبر و رفتن حاضر بعد . ج در قبر تیم

ا یت یّ م یمستحب است ول ،اند ع جنازه شرکت کردهییکه در تش یپس از رفتن کسان

را که در هنگام  تیم نیتلق یدعا گریبار د  یبرا ،اجازه دارد یکه از طرف ول یکس

رو  ،نیه در حال تلقو مستحب است ک ندت بخوایّ بر فراز قبر م شود یدفن خوانده م

 ،ن خـوانیو سزاوار است که تلقـ ندیبنش تیقبر نزد سر م یبه قبله باشد و طرف باال 

بلنـد  ین را بـا صـدایو تلقـ ردیـخـود بگ دو کـفببرد و قبـر را بـا  کینزد   دهان را

  . بخواند

باعـث  شـود یکه بعـد از دفـن خوانـده مـ نین تلقیانقل شده است که  ثیو در حد

  . رندیآسان بگ تیت سؤال قبر نپرسند و بر میّ ر و منکر از میکه نک شود یم

ا کنـد چـه در حـال مـرض و چـه در یّ خود مه یبرا یاست بر مؤمن که قبر ستهیشا. ٢٦

حال صّحت و سالمت و سزاوار است که خود داخل آن برود و در قبر قـرآن بخوانـد 

  . باشد یمؤمن مستحب م تیدفن م یبرا نیبذل زم نیهمچن

  . صدقه داده شود فندر شب اول د تیم یبرا. ٢٧

 نامنـد یمـ زیـنماز شب اول قبر ن ایالدفن که آن را نماز وحشت  لةینماز ل تیم یبرا. ٢٨

خواهد ) ١٨٤٢( مسأله یمستحبّ  یخواندن آن در فصل نمازها تیفیخوانده شود که ک

  . آمد

و در  اشـدب یمطلوب مـ ءً رجاها  ت مکروه شمرده شده که ترک آنیدر دفن م یامور

  . تر ذکر شده است مفصلهای  کتاب
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  هیاحکام و آداب مراسم تعز 

ت لکن مستحب اس) یدوازده امام عهیش( مؤمن تیم یدر عزا ستنیگر  .٧٧٣ مسأله

   ١.بلند نکنند ادیز صدا را  ،تیّ ه بر میت که در گر اط مستحب آن اسیاحت

 کـه دربردارنـده یتا وقتـ ،ا به نثریت به شعر یّ ز است نوحه کردن بر میجا .٧٧٤ مسأله

ُبور نباشدیو  شاملواجب  اطینباشد و بنابر احت یگریدروغ و حرام د 
ُ
   ٢.ل و ث

 یصـاحبان عـزا را سـر سـالمت ،بعد از دفـن ایمستحب است قبل از دفن  .٧٧٥ مسأله

دعـوت  ییبایو آنان را به صبر و شک ندینما یگفته و ابراز همدرد تیدهند و به آنان تسل

ت یول شده است دیتأک شتریامر بعد از دفن ب نیکنند و ا
ّ

کـه بـه واسـطه ه گذشت یاگر مد

  . آن بهتر است کتر  ،دیآ یم دشانایبت یدادن مص یسر سالمت

 در مـرگ فرزنـد  ،شاوندانیمستحب است انسان در مرگ خو  .٧٧٦ مسأله
ً
مخصوصا

 َو    إّنا ِللهِ « کند یاد میت را یّ صبر کند و هر وقت م
َ
 ْیـِاّنا ِال

َ
ت ّیـم یو بـرا دیـبگو  »ِه راِجُعـْون

  . قرآن بخواند

صـورت و بـدن  یست انسان در مرگ کسـیز نیجا ،اط واجبیابر احتبن .٧٧٧ مسأله

  . ز استیبه سر و صورت زدن جا یخود را قطع کند ول یخود را بخراشد و مو 

ز یجـا ،اط واجـبیـبنـابر احت ،ر پـدر و بـرادریـقه در مرگ غیپاره کردن  .٧٧٨ مسأله

  . قه پاره نکندیبت آنان هم یاط مستحب آن است که در مصیست و احتین

 یا مـو یـن کنـد یصورت خود را بخراشد و خون ،تیّ م یعزا اگر زن در .٧٧٩ مسأله

َند
َ
ا یـر را طعـام دهـد و یـا ده فقیـبنـده آزاد کنـد  کی ،اط مستحبیبنابر احت ،خود را بک

  . ا لباس خود را پاره کندیقه ی ،ا فرزندین است اگر مرد در مرگ زن یبپوشاند و همچن

ر شـود و الزم و مجلس فاتحه ساده برگـزا یمناسب است مراسم عزادار .٧٨٠ مسأله

  . گردد زیخالف شرع در آن پره یاست از اسراف و کارها

                                                           
ذکر  و مجالس مذهبی  معصومین سالم الله علیهم اجمعین در احکام مربوط به عزاداری  برای  حکم عزاداری . ١

  . شود  می
بمیرم خدا مرا بکشد و سایر  شوم نابود شوم الهی  هالک هالک شدم نابود شدم، وای  وای : مثل اینکه بگوید. ٢

  . که شامل نفرین خویش و دعا به هالکت خویش باشد جمالتی 
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غـذا بفرسـتند و غـذا  ،تّیـاهـل خانـه م یمستحب است تا سـه روز بـرا .٧٨١ مسأله

  . خوردن نزد آنان و در منزلشان مکروه است

 اش  یاطعـام در مراسـم عـزادار یمستحب است فرد از ثلث مـالش بـرا .٧٨٢ مسأله

نمـوده  تیوصـ شیلث مـالش در مراسـم عـزابه اطعام از ث تیو چنانچه م دینما تیوص

 . الزم است تیوص نیباشد عمل به ا

  ارت اهل قبوریز 

 ارتیـز  ین و مؤمنات مستحب اسـت و بـرایؤمنور مارت قبیرفتن به ز  .٧٨٣ مسأله

که رو به قبله است دست خود را  یفرد در حال نکهیمثل ا ذکر شده است یاهل قبور آداب

د را یـتوح ازده مرتبـه سـورهینکه یو ا بخواند »ناهإنا أنزل« بر قبر گذارد و هفت مرتبه سوره

هـای  کـه در کتاب یگـریمـوارد د  د ویـس و ملک را قرائـت نمایٰ نکه سوره یبخواند و ا

  . تر ذکر شده است مفصل

  نبش قبر

وانه باشـد حـرام یا د یطفل  هرچندشکافتن قبر او  یعنی ،نبش قبر مسلمان .٧٨٤ مسأله

 ،شـده باشـد کخـا شیها و اسـتخوان ن رفته و تمام گوشـتیاگر بدنش از ب یول ،است

تصـّرف در  ایـ تیـنبش قبر او اشکال ندارد مگر آنکه نبش قبر موجب هتک حرمـت م

 زیصـورت جـا نیـباشـد کـه در ا یگـریعنوان حـرام د  ایاو  تیبدون رضا یگریملک د 

  . ستین

کـه خـراب  یمورد هر و علماء و شهداء و ها  خراب کردن قبر امام زاده .٧٨٥ مسأله

 ،رفتـه باشـد انیـم از بدنشان و گذشته آن بر ها  سال هرچنده شود شمرد ککردن قبر هت

  . حرام است

 : ستیشکافتن قبر در چند مورد حرام ن .٧٨٦ مسأله

نشود که در آنجـا  ین راضیزم ِک دفن شده باشد و مال ین غصبیت در زمیّ آنکه م: اّول

ماننـد قطعـه قطعـه  یمهمتـر فسدهم تیآوردن م رونیبماند به شرط آنکه نبش قبر و ب
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که  یبلکه جواز نبش در مورد ،ستیز نینداشته باشد و گرنه نبش قبر جا دن بدن اوش

 ،رده باشـدن را غصـب نکـیهـم آن زمـ تیم باشد و خودِ  تیحرمت م کموجب هت

 اشکال است و در مثل چن
ّ

اط واجب بر غاصـب الزم اسـت یبنابر احت یمورد نیمحل

مـال  نکـهیبـه ا هرچنـدبمانـد  یاو باق نیمذکور در زم تیکه م دینما یمالک را راض

 فسـدهمحسوب نشود و م تیرا به مالک ببخشد و چنانچه نبش قبر هتک م یادتریز 

 که  یادیز  یتسخموجب  یولهم نداشته باشد  یرمهمت
ً
 سـتیقابـل تحّمـل ن معمـوال

  . مگر بر خود غاصب ستیصورت نبش قبر واجب ن نیدر ا ،باشد

 یباشد و صـاحب آن راضـ یغصب ،دفن شدهت یّ که با م یگریز د یا چیآنکه کفن : دّوم

ت کـه بـه ورثـه او ّیـاز مال خـود م یزین است اگر چینشود که در قبر بماند و همچن

اگـر  یولـ ،ز در قبر بماندینشوند که آن چ یاشد و ورثه او راضده با او دفن شده بیرس

ت او یّ را بـا او دفـن کننـد و وصـ یا انگشـتری رآنا قیت کرده باشد که دعا یّ ت وصیّ م

ذکـر اسـت در  انیتوانند قبر را بشـکافند شـا ینها نمیرون آوردن ایب یبرا ،باشد حیصح

 یقبـل از آن ذکــر شـد جــار کـه در مــورد ییمـورد دوم از مـوارد جــواز نـبش اســتثنا

  . باشد یم

 ایـ کفـن  یا بـیـغسـل  ت بدون یّ حرمت نباشد و م کآنکه شکافتن قبر موجب هت: سّوم

ر از دسـتور شـرع یـا بـه غیـ ،ا بفهمند غسلش باطل بودهی ،بدون حنوط دفن شده باشد

  . اند ا در قبر او را روبه قبله نگذاشتهی ،کفن شده

  یآنکه برا: چهارم
ّ
 را تّیـم بـدن بخواهنـد باشـد قبـر نبش از تر  مهم که یثابت شدن حق

  . نندیبب

ـار یاحترام  یکه ب ییت را در جایّ آنکه م: پنجم
ّ
کـه  ییا جـایـ ،به اوست مثل قبرستان کف

  . دفن کرده باشند زندیر  یکثافت و خاکروبه م

 ،قبـر را بشـکافند ،شتر استیت آن از شکافتن قبر بیّ که اهم یمطلب شرع کی یبرا: ششم

 بخواهند بچه زنده را از شکم زن حامله
ً
  . رون آورندیاند ب که دفنش کرده یا مثال

رون یـا دشـمن بیـ ،ل او را ببـردیا سـیـ ،ت را پاره کندیّ بدن م یا آنکه بترسند درنده :هفتم

  . آورد
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چنانچـه نقـل  ،ندیت کرده باشد که او را به مشاهد مشّرفه نقل نمایّ ت وصیّ آنکه م: هشتم

  یول ،نداشته باشد ١یا فسدهدادن او م
ً
 ییدر جـا یا فراموشـیـجهـل  یا از رویـعمـدا

 فسـدهحرمتش نشـود و م ککه موجب هت یدر صورت توانند یگر دفن شده باشد مید 

بلکه . مشّرفه نقل دهندقبر او را نبش کرده و بدنش را به مشاهد  ،نداشته باشد یگرید 

 موده کـه پـس از دفـن اون تیاّما اگر وص. نبش و انتقال واجب است صورتن یدر ا

و او را بـه  نـدیقبر را نـبش نما ،که امکان انتقال به مشاهد مشّرفه فراهم شد یدر صورت

  . اشکال است یتیوص نیدر صّحت چن ،ندمشاهد مشّرفه منتقل کن

                                                           
بوده و  خطرناک مسری  گردد یا آنکه میت مبتال به بیماری  مثل اینکه انتقال میت موجب فاسد شدن بدن وی . ١

  . بین مردم باشد در انتقال او ترس انتشار آن بیماری 



  ّممیت

  ّممیت انجام موارد

ح آن یکه در مسائل بعـد بـه توضـ شود میّمم یوضو و غسل ت یدر هفت مورد به جا  

  : پرداخته شده است

  نداشتن آب: مورد اول

 یبـه قـدر ،ه آِب وضـو و غسـلیته ید برایبا ،باشد یاگر انسان در آباد .٧٨٧ مسأله

 ،ابان اقامت داشته باشدین اگر در بید شود و همچنیآن ناام دا شدنیجستجو کند که از پ

دا یـجسـتجو کنـد کـه از پ یبه قدر ،ه آِب وضو و غسلیته ید برایبا ،نانیمانند چادر نش

  . د شودیشدن آن ناام

 کیـنزد  ید در راه و در جاهایابان در حال سفر باشد بایاگر انسان در ب .٧٨٨ مسأله

فش از آب جستجو کند و احت
ّ
 توق

ّ
ن آن پسـت یاط الزم آن است که چنانچه زمیبه محل

 یا در منطقـه ،درختـان راه آن دشـوار اسـت یادیمانند ز  یگریا به جهت د ی باشد و بلند

در  ١کردنـد یم بـا کمـان پرتـاب مـیر کـه در قـدیـت کیـازه پرتاب گرداگرد خود به اند

                                                           
  ٤٨٠که گفته شـده ر تعیین مقدار مسافت یک تیر اختالف است؛ بیشترین مقداری د. ١

ً
ذراع اسـت کـه حـدودا

  . باشد متر می٢٢٠برابر با 
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  . دینما ر جستجوین هموار در هر طرف به اندازه پرتاب دو تیآب برود و در زم یجستجو 

 یدر طرفـ ،گر پست و بلند باشـدیاز اطراف هموار و بعض د  یاگر بعض .٧٨٩ مسأله

 کیـست به اندازه پرتاب یکه هموار ن یر و در طرفیکه هموار است به اندازه پرتاب دو ت

در آن طـرف جسـتجو الزم  ،سـتین دارد آب نیقـیکـه  یر جستجو کند و در هر طرفـیت

  . ستین

اگـر  ،وقـت دارد ،ه آبیـته یراسـت و بـیکه وقت نماز او تنگ ن یکس .٧٩٠ مسأله

 یا اطمین یقی
ّ
د یـبا ،د جستجو کنـد آب هسـتیکه با یدورتر از مقدار ینان دارد در محل

 شخص را فاقد آب بشمارند و  ،ه آب به آنجا برودیته یبرا
ً
مگر آن قدر دور باشد که عرفا

 الزم ن ،اگر گمان دارد آب در آنجا هست
ّ

  . ستیرفتن به آن محل

بـه گفتـه  توانـد یبلکه مـ ،آب برود یانسان در جستجو  ست خودیالزم ن .٧٩١ مسأله

  . اکتفاء کند ،نان داردیکه جستجو کرده و به گفته او اطم یکس

 داخل بار و توشه سفر خود .٧٩٢ مسأله
ً
مقصد  نیا در اولی ،اگر احتمال دهد که مثال

د کـه بـه نبـود آب یـجستجو نما ید به قدریبا ،آب هست گریا همراه مسافران د یراه  نیب

 در مورد ،د شودیدا کردن آن ناامیا از پی ،کند نانیاطم
ً
آب وجود نداشـته  یمگر آنکه قبال

 و احتمال برود که بع
ً
  . ستین صورت جستجو الزم نیدا شده باشد که در ایپ دا

دا نکند و تـا وقـت نمـاز ید و آب پیجستجو نما ،ش از وقت نمازیاگر پ .٧٩٣ مسأله

اط مستحب آن است کـه یاحت ،ندک یدا میچنانچه احتمال دهد که آب پ ،همان جا بماند

  . آب برود یدوباره در جستجو 

دا نکنـد و تـا یـاگر بعد از داخل شدن وقت نماز جسـتجو کنـد و آب پ .٧٩٤ مسأله

اط یـاحت ،شـود یدا مـیـچنانچه احتمال دهد که آب پ ،گر در همان جا بماندیوقت نماز د 

  . آب برود یمستحب آن است که دوباره در جستجو 

آب بـه  یا جستجو ی ،ا از دزد و درنده بترسدی ،باشد تنگاگر وقت نماز  .٧٩٥ مسأله

 امثال او تحّمل نم یقدر
ً
  . ستیجستجو الزم ن ،کنند  یسخت باشد که معموال

کـه  یدر صـورت ،آب نرود تا وقـت نمـاز تنـگ شـود یاگر در جستجو  .٧٩٦ مسأله

  . ح استیّمم صحینمازش با ت یول ،ت کردهیمعص کرد یدا میآب پ رفت یچنانچه م



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ٢٥٤

ّمم یچنانچه دنبال آب نرود و با تـ ،کند  یدا نمین دارد آب پیقیکه  یکس .٧٩٧ مسأله

 ،اطیـبنابر احت ،شد یدا میآب پ کرد ینماز بخواند و بعد از نماز بفهمد که اگر جستجو م

  . الزم است وضو گرفته و نماز را دوباره بخواند

دا شـدن آن شـود و بـا یوس از پیدا نکند و مأیآب پ ،اگر بعد از جستجو .٧٩٨ مسأله

نمـاز او  ،کـه جسـتجو کـرده آب بـوده ییعد از نماز بفهمد در جـاّمم نماز بخواند و بیت

  . ح استیصح

ّمم یاگر بدون جسـتجو بـا تـ ،ن دارد وقت نماز تنگ استیقیکه  یکس .٧٩٩ مسأله

 ،جستجو وقت داشـته یش از گذشتن وقت بفهمد که براینماز بخواند و بعد از نماز و پ

  . اط واجب آن است که دوباره نمازش را بخواندیاحت

خـود را باطـل  یوضـو  کـه  یوضو داشته باشد و بداند در صورت اگر فرد .٨٠٠ مسأله

خـود  یچنانچه بتواند وضـو  ،ردیوضو بگ تواند  یا نمیست یاو ممکن ن یه آب برایکند ته

چه قبل از وقت باشد و چـه بعـد  ،دید آن را باطل نماینبا ،اط واجبیبنابر احت ،را نگهدارد

بدانـد کـه امکـان  هرچنـدکنـد  یکـید نزد خو همسر با  تواند یم یول ،دن وقتیفرا رساز 

 اطیـبنـابر احت ،حکـم نیـو ا شـود  یمـ ّممیاو تـ فـهیغسل کردن فراهم نخواهد شـد و وظ

و اّمـا  شود  ینم یجنسهای  بهره ریدارد و شامل سا) دخول( یکیاختصاص به نزد  ،واجب

  . تسین زیجا) یکینزد ( کار نیا ،ش مقدور نخواهد بودیّمم هم برایتچنانچه بداند 

کـه  دانـد یا به مقدار غسل آب دارد و مـیکه فقط به مقدار وضو  یکس .٨٠١ مسأله

خـتن آن حـرام یر  ،باشـد دهیفرا رس چنانچه وقت نماز ،کند  یدا نمیآب پ ،زدیاگر آن را بر 

  . زدیش از وقت نماز هم آن را نر یاط واجب آن است که پیاست و احت

ا یـ ،اطـل کنـدخـود را ب یاگر وضو  کند  یدا نمیآب پ داند یکه م یکس .٨٠٢ مسأله

اط یـاحت یلـح اسـت و یّمم صحینمازش با ت اّماکرده  تیمعص هرچند ،زدیکه دارد بر  یآب

  . ز بخواندیآن نماز را ن یاست که قضا ،مستحب

  به آب یعدم دسترس: مورد دوم

تاگر به  .٨٠٣ مسأله
ّ
ا یـ ،نهـایا تـرس از دزد و جـانور و ماننـد ایـ ،یا نـاتوانی یریپ عل
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  . ّمم کندید تیبا ،به آب نداشته باشد یدسترس ،بکشدکه آب از چاه  یا لهینداشتن وس

الزم است و مجبور است آنها  یلیوسا ،آوردن آب از چاه رونیب یاگر برا .٨٠٤ مسأله

ه کنـد و یـد آنهـا را تهیمت آن چند برابر معمول باشد بایق هرچند ،دیه نمایا کرایرا بخرد 

 یه آنهـا بـه قـدریـتهاگر  یول ،متش بفروشندین برابر قین است اگر آب را به چندیهمچن

فوق العاده  یدر سخت یشود و می باعثبه حال او ضرر دارد و  تخواهد که نسب یپول م

  . دیه نمایرا ته ذکر شدهست موارد یواجب ن ،ردیقرار گ

ه آب قرض یته یاگر ناچار شود که برا ،به آب ندارد یکه دسترس یکس .٨٠٥ مسأله

قـرض خـود را  توانـد  یرد که نمـا گمان دای داند  یکه م یکس ید ولید قرض نمایبا ،کند

  . ست قرض کندیواجب ن ،بدهد

فـوق العـاده  یسـختاگـر کنـدن چـاه  ،به آب نـدارد یکه دسترس یکس .٨٠٦ مسأله

ند ،ه آبیته ید برایبا ،ندارد
َ
  . چاه بک

 ،آب به او ببخشـد یمقدار یگریاگر د  ،به آب ندارد یکه دسترس یکس .٨٠٧ مسأله

 یآن کـه آبـرو ایـابـل تحّمـل اسـت ق ریداشته باشد که غ یمّنت آنکه د قبول کند مگریبا

  . شخص برود

  ضرر داشتن استعمال آب: مورد سوم

 یبیا عی یماریا از استعمال آن بی ،اگر استعمال آب موجب مرگ او باشد .٨٠٨ مسأله

ت پیطول بکشد  اش  یماریا بی ،دیآ دیدر او پد
ّ

 ،معالجـه شـود یا بـه سـختی ،کند دایا شد

نکـه آب را یمثـل ا ،بر طـرف کنـد یرا به طوراگر بتواند ضرر آب  یول. دیّمم نماید تیبا

غسـل  ،کـه غسـل الزم اسـت یرد و در مواردیبکند و وضو بگ ران کار ید ایبا ،گرم کند

  . کند

بلکه اگر احتمال ضـرر  ،او ضرر دارد ین کند که آب برایقیست یالزم ن .٨٠٩ مسأله

  . ّمم کندید تیبا ،باشد) ییعقال( چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا ،بدهد

از نمـاز بفهمـد کـه آب  قبـلّمم کنـد و یتـ ،ا احتمال ضـررین یقی ار باگ .٨١٠ مسأله

د دوبـاره نمـاز را بـا یـّمم او باطل است و اگر بعد از نماز بفهمـد بایت ،ش ضرر نداردیبرا
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ا احتمـال ضـرر یـن یقیا غسل در حالت یکه وضو  یمگر در صورت ،ا غسل بخواندیوضو 

ش  یروح یموجب نگران
ّ
مـورد داخـل در  نیباشد که ا ده سختفوق العابوده که تحمل

  . که حکم آن خواهد آمد شود  یم ّممیمورد چهارم از موارد ت

ا وضـو یچنانچه غسل کند  ،ش ضرر نداردین داشته آب برایقیکه  یکس .٨١١ مسأله

وضـو و غسـل او باطـل اسـت و نمـاز  ،او ضـرر داشـته یرد و بعد بفهمد که آب برایبگ

  . دیوقت قضاء نما دوباره و بعد ازدر وقت  دیبا ،غسل خوانده ایرا که با آن وضو  یواجب

  ا استعمال آبیه یّ داشتِن ته فوق العاده یسخت: مورد چهارم

داشته باشد  فوق العاده یسختاو  یا استعمال آن برایه کردن آب یاگر ته .٨١٢ مسأله

 تحّمل نم
ً
ا یـرد و یـاگر تحّمل کنـد و وضـو بگ یّمم کند ولیت تواند یم ،شود  یکه معموال

  . ح استیوضو و غسل او صح ،غسل کند

   یرفع تشنگ یاز به آب براین: مورد پنجم

 بـه بـودن زیجـاد و یّمم نماید تیبا ،داز باشین به آب یرفع تشنگ یبرا اگر .٨١٣ مسأله

 : ن جهت در دو صورت استیا

 یا غسل صرف نمایآنکه اگر آب را در وضو . ١
ً
 بـه تشـنگید بترسد خودش فعال

ً
 یا بعدا

دارد مبـتال خواهـد  فوق العاده یسختا تحّملش ی ،شود یم شیمار یا بیکه باعث تلف 

  . شد

 یماریا بیکه باعث تلف  یاز تشنگ - اند که به او وابسته یاز کسان - در خو یآنکه بر غ. ٢

کـه  یکسـاناز  ،ریـآن غ هرچنـددارد بترسـد  فـوق العـاده یسـختا تحّملش ی ،شود یم

ش یاو بـرا یزنـدگ امـور آنکـه بـه شـرط ،باشـد یوانیح اینباشد  ،جانشان محترم است

جهت که تلـف شـدن او  نیا از ای ،د باشدیت داشته باشد چه از جهت عالقه شدیاهم

 الزم باشد مانند دوست و همسـایرعا نکهیا ای ،ش داردیبرا یضرر مال
ً
ه یت حال او عرفا

 یا فوق العاده یروح یو ناراحت یقلب یکه ترک آن در عرف موجب نگران یا به گونه

 قابل تحّمل نبوده 
ً
  . شود یشخص محسوب م یزیباعث آبرور  ای ستیکه معموال
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ندارد  یتیاو اهم یآنان برا یزندگ شؤونو  ستندیکه به او وابسته ن یو اّما اگر بر کسان

بلکـه از  ،ن جهـتیـنـه از ا یّمم باشـد ولـیبترسد ممکن است باز هم مجّوز ت یاز تشنگ

 ا ازیـ ،گردد یم ّممیورد ششم از موارد تجهت وجوب حفظ جان مسلمان که داخل در م

 او  یتاب  یا بیکه مرگ ن جهت یا
ً
فرد خواهد شد که در فوق العاده  یسخت موجب مطمئنا

از  کیـ چیو چنانچـه داخـل در هـ باشد یم ّممیمورد چهارم از موارد ت جزءصورت  نیا

  . دیغسل مصرف نما اینباشد واجب است آب را در وضو  ّممیموارد ت

هـم بـه  یآب نجسـ ،ا غسـل داردیـوضـو  یکه برا یر از آب پاکیاگر غ .٨١٤ مسأله

ّمم نمـاز یدن بگذارد و با تـیآشام یرا برا کد آب پایبا ،دن خود داشته باشدیمقدار آشام

 کبـا آب پـا تواند یم ،که به او مربوطند بخواهد یکسان یچنانچه آب را برا یبخواند ول

خـود از آب  یرفـع تشـنگ ید که براآنان مجبور شون هرچند ؛دیا غسل نمایرد یوضو بگ

دن آب یا از آشـامی ،بلکه اگر آنان از نجاست آب خبر نداشته باشند ،نجس استفاده کنند

. دیرا در وضو و غسل استعمال نما کالزم است که آب پا ،نجس اجتناب نداشته باشند

ن بدهد و آب نجس را به آنا دیاب ،ا بچه نابالغ بخواهدیوانش یح ین اگر آب را برایهمچن

  . وضو و غسل را انجام دهد کبا آب پا

  یا مساویتر  ف مهمیا غسل با تکلیمزاحمت وضو : مورد ششم

آب دارد کـه اگـر بـا آن  یا لباسش نجس اسـت و کمـیکه بدن  یکس .٨١٥ مسأله

د یـن صورت بایدر ا ،ماند  یا لباس او نمیدن بدن یآب کش یبرا ،ا غسل کندیرد یوضو بگ

نداشته باشـد کـه بـر آن  یزیاگر چ یّمم نماز بخواند ولیبا تا لباس را آب بکشد و یبدن 

ا لبـاس نجـس نمـاز یـا غسـل برسـاند و بـا بـدن ی ود آب را به مصرف وضیبا ،ّمم کندیت

  . بخواند

 یگریا ظرف د یکه استعمال آن حرام است آب  یا ظرفیر از آب یاگر غ .٨١٦ مسأله

 آب  ،ندارد
ً
د بـه یـبا ،نـدارد یگـریآب و ظرف د  ،ر از آنیاست و غ یا ظرفش غصبیمثال

  . دینماّمم یوضو و غسل ت یجا
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  وقت کمبود: مورد هفتم

تمـام  ،ا غسل کنـدیرد یباشد که اگر وضو بگ کم یهر گاه وقت به قدر .٨١٧ مسأله

  . ّمم کندید تیبا ،شود یاز آن بعد از وقت خوانده م یا مقدارینماز 

 نماز را به قدر .٨١٨ مسأله
ً
ه ا غسـل نداشـتیندازد که وقت وضو یر بیتأخ یاگر عمدا

اط مستحب آن است یند احتچهر  ،ح استیّمم صحینماز او با ت یت کرده ولیمعص ،باشد

  . آن نماز را بخواند یکه قضا

 نماز او یا غسل کند وقت برایرد یدارد که اگر وضو بگ ککه ش یکس .٨١٩ مسأله

  . دیّمم نماید تیبا ،ا نهی ماند یم

تکه به  یکس .٨٢٠ مسأله
ّ
وضـو  ،هتوانست یّمم کرده و بعد از نماز میوقت ت یتنگ عل

در  ،آمـد شیپـ شیبـرا یگـریعـذر د  ایـکه داشته از دستش رفت  یرد و نگرفته تا آبیبگ

چنـد از هر  ،دیـّمم نمایدوباره ت یبعد ینمازها ید برایبا ،ّمم باشدیاش ت فهیکه وظ یصورت

  . خود را نشکسته باشد ممّ یسر نزده و ت یاو حدث

شغول نماز شود و ّمم میوقت با ت یاگر به واسطه تنگ ،که آب دارد یکس .٨٢١ مسأله

 یست بـرایّمم باشد الزم نیاش ت فهیچنانچه وظ ،که داشته از دستش برود ین نماز آبیدر ب

  . دینماّمم یچند بهتر است دوباره تهر  ،ّمم کندیدوباره ت یبعد ینمازها

ا غسـل کنـد و یـرد یوضو بگ تواند یوقت دارد که م یاگر انسان به قدر .٨٢٢ مسأله

ا وضـو یـد غسـل کنـد یـبا ،مثل اقامه و قنوت بخوانـد آن یمستحبّ  ینماز را بدون کارها

بلکه اگر به اندازه سوره هم وقت  ،آن به جا آورد یمستحبّ  یرد و نماز را بدون کارهایبگ

  . رد و نماز را بدون سوره بخواندیا وضو بگید غسل کند یندارد با

  ح استیّمم با آنها صحیکه ت ییزهایچ

 : دارد مرحلهسه  است حیبر آنها صح ّممیکه ت ییزهایچ .٨٢٣ مسأله

مثل گرد  ،دیآ می به حساب نیملحق به زم ایمثل خاک  شود یم دهینام نیآنچه که زم. ١

  . دیبه حساب آکه خاک نرم  یا مانند آن به گونه فرش و یو غبار رو
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اگر ظاهر است به  ایگرد و غبار آن پنهان است  اّماکه گرد و غبار دارد  یئیش. ٣ ِگل. ٢

  . دیبه حساب آخاک نرم  که ستینای  هانداز 

دوم  رحلـهاول ممکن باشد نوبـت بـه م رحلهم اءیبر اش ّممیت یذکر است تا وقت انیشا

هـر کـدام  حیو توض رسد  یسوم نم رحلهدوم ممکن است نوبت به م رحلهو تا م رسد ینم

  . شود  یذکر م بعددر مسائل 

ح اسـت بـه شـرط آنکـه یگ و کلوخ و سنگ صـحیو ر  کّمم با خایت .٨٢٤ مسأله

 یدارا باشـد ولـ ،شـود یبـا آن انجـام مـ ّممیکه تـ یئیش یکه در فصل بعد برا را یطیشرا

ّمم نکنـد و اگـر یگـر تـیز د یـبـا چ ،ممکن باشد کاط مستحب آن است که اگر خایاحت

کنـد و اگـر ممکـن  ّممیکنـد تـ قبر آن صد ککه خا یار نرمیبا ماسه بس ،نباشد کخا

با سنگ  ،وخ هم نباشدگ و کلیو چنانچه ر گ یبا کلوخ و اگر ممکن نباشد با ر  ،نباشد

  . دیّمم نمایت

کـه در فصـل بعـد  یطیشرا تیبا رعا کّمم با سنگ گچ و سنگ آهیت .٨٢٥ مسأله

  . ح استیصح شود یذکر م

کـه  یبا گرد و غبـار زیآجر و سفال پخته و ن ،ّمم با گچ و آهک پختهیت .٨٢٦ مسأله

در نظـر عـرف باشد کـه  یچنانچه به قدر شود ینها جمع میفرش و لباس و مانند ا یرو

در  ،روزهیـق و فیـمثل سنگ عق یمتیقهای  ن طور سنگیو هم دیبه حساب آنرم  کخا

 ،شـود را دارا باشـد مـی که در فصل بعـد ذکـر یطین موارد شرایک از ایکه هر  یصورت

  . ّمم نشودیت هاار با آنیاط مستحب آن است که در حال اختیح است هرچند احتیصح

 شـود یکه در فصل بعد ذکـر مـ یطیبودن شرابا دارا  یوار گلیّمم با د یت .٨٢٧ مسأله

 باشد یم حیدارد صح یکه رطوبت اندک یخاک ای نیبر زم ّممیت نیح است و همچنیصح

 کا خاین یبا زم ،کخش کا خاین یاط مستحب آن است که فرد با بودن زمیچند احتهر 

  . ّمم نکندیت کنمنا

 نیاست بنابراباطل  کند  یبر آنها صدق نم نیکه اسم زم ییایبر اش ّممیت .٨٢٨ مسأله

  . ستین حیپارچه و مانند آن صح ،کیپالست ،شهیش ،فلزات ،ها  و گل اهانیبر گ ّممیت

گ و کلـوخ یـو ر  کخا یعنیاست  ّممیاول ت رحلهکه در م ییایاگر اش .٨٢٩ مسأله
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 ِگل یبا ،دا نشودیپ دیآ می به حسابکه خاک نرم  یو سنگ و گرد و غبار
ً
د با آنچه عرفا

ّمم کنـد و برطـرف کـردن یت دیآ یکه در فصل بعد م یطیشرابا دارا بودن  شود یم دهینام

بلکه ؛ ستین زیجا ،ده نباشدیچسباز آن به دست  یزیچکه  یا به گونه ،از دست تمام ِگل

بر طـرف نکنـد مگـر  دهیرا که به دست چسب یاز گل یزیواجب آن است که چ اطیاحت

  . مسح بادست صدق نکند ،اگر آن را پاک نکندکه  یمقدار

نها که گرد و یا لباس و مانند ایفرش  ید بر رویبا ،دا نشودیل هم پاگر گِ  .٨٣٠ مسأله

سـت کـه از نظـر ین یبه مقدار یآنها نشسته ول یا آنکه بر روی ،باشد یآنها م نیبغبار در 

  . ّمم کندیت ،دیبه حساب آ کعرف خا

 ،صـورت نیـدر ا ،ه کندیته کخا ،اگر بتواند با تکاندن فرش و مانند آن .٨٣١ مسأله

ردآلود ءیش ّمم بر ِگل ویت
َ
کنـد و از  کن اگر بتواند ِگل را خشیباطل است و همچن ،گ

  . باشد یباطل م ،ّمم به ِگلیت ،زیصورت ن نیدر ا ،دیه نمایته کآن خا

فـرد فاقـد  ،دا نشـودیـپ ،که ذکر شـدای  هگان سه راحلاز م کیچ یاگر ه .٨٣٢ مسأله

ُهْوَر 
َّ

آن  یجب است قضـاو وا شود یکه نماز در وقت از او ساقط م شود یم دهینام نیالط

ّمم در ینمـاز را بـدون تـ یفـرد نیچن اط مستحب آن است کهیاحتچند هر  ،را انجام دهد

 قضا یول ،وقت بخواند
ً
  . جا آوردآن را ب یواجب است بعدا

چنانچـه ممکـن اسـت  ،خ داشته باشدیا یکه آب ندارد اگر برف  یکس .٨٣٣ مسأله

هـم  یزیـسـت و چیممکن ند و اگر یا غسل نمایرد ید آن را آب کند و با آن وضو بگیبا

د و یـوقـت قضـا نما بعد ازالزم است نماز خود را در  ،ح است نداردیّمم با آن صحیکه ت

کنـد و در  کا غسـل را نمنـایـوضو  یاعضاخ یا یمستحب آن است که با برف  اطیاحت

 اطیـسـت احتین هـم ممکـن نیـد و اگـر ایـسر و پاها را مسح نما ،وضو با رطوبت دست

د و در وقـت نمـاز را بخوانـد و در هـر دو یـّمم نمایتـ ،ا بـرفیـخ یـمستحب آن است با 

  . نماز واجب است یخواندن قضا ،صورت

د بـه یـچنانچـه ممکـن اسـت با ،ّمم کنـدیندارد که بـر آن تـ یزیاگر چ .٨٣٤ مسأله

  . دیه نمایدن و مانند آن تهیخر 
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  دشو    می انجام ّممیکه با آن ت یزیچ طیشرا

هـا  در مسائل بعـد بـه ذکـر آنچند شرط دارد که  شود  یانجام م ّممیکه بر آن ت یئیش

  : شود می پرداخته

  باشد که به دست بچسبد یغبار یدارا ،الزم اطیبنابر احت: شرط اول

د گـرد و یـبا ،اجباط و یبنابر احت ،کند یّمم میکه فرد با آن ت یزیچ یرو .٨٣٥ مسأله

د یواجب نبا اطیبنابر احت ،داشته باشد که به دست بماند و بعد از زدن دست بر آن یغبار

ت بتکاند که همه گرد و غبار آن بر 
ّ

 یکـه رو یبر سنگ ّممیت نیبنابرا. زدیدست را به شد

از آن بـه دسـت  یزیـچ چیه ،که مانند سنگ با زدن دست یئیو هر ش ستین یآن غبار

در  یئیشـ ایـسـنگ  نیکه تنهـا چنـ یو کس ستین یواجب کاف اطیبنابر احت چسبد ینم

بنابر  ،است ندارد حیبر آن صح ّممیکه ت یگرید  زیچ چیه ،ت نمازدارد و تا آخر وق اریاخت

 ینموده و نماز بخواند و بعد از وقت و رفع اضطرار قضا ّممیت ءیآن شواجب با  اطیاحت

   ١.به جا آورد زینماز را ن

از که در دست بوده  یگرد و غبار ،یشانیدر اثر مسح پ ّممیهنگام ت اگر .٨٣٦ مسأله

نمانـده  یها باق از گرد و غبار در کف دست یزیها چ مسح پشت دست یو برا ن برودیب

دو مـورد بـه  نیدر ا ،نه ایمانده  یها باق شک شود که گرد و غبار در کف دست ایباشد 

واجب الزم است کـه  اطیبنابر احت) گرد و غبار به دست یگچسبند ( شرط تیجهت رعا

  . دیمسح نما ّممیتنّیت  ها را به ها را دوباره بر خاک زده و سپس پشت دست دست

  پاک باشد: شرط دوم

لزوم پـاک بـودن در  نیباشد و ا کد پایبا کند یّمم میکه بر آن ت یئیش .٨٣٧ مسأله

 نیبنـابرا باشـد یواجب مـ اطیبنابر احت دهیغبار دار رس ءیبه ش ّممیکه نوبت به ت یمورد

                                                           
 بر سنگ بدون غبار یا گل تیّمم کند و عذر فرد تا انتهـای   شایان ذکر است اگر تنها می. ١

ً
وقـت نمـاز  تواند مثال

خوانـد صـحیح   کـه می هر دو تیّمم نماید و در این صورت نمـازی  باشد، احتیاط واجب آن است که با باقی 
  . است
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نمـاز بـر او  ،وقـت نمـاز نـدارد یح است تا انتهایّمم به آن صحیکه ت یپاک ءیاگرفرد ش

ز بـدون یـآن را به جا آورد و بهتر آن اسـت کـه در وقـت ن ید قضایبا یست ولیاجب نو 

ـرد آلـود  ءیبا ش ّممیکه نوبت به ت ینماز بخواند مگر در مورد ّممیت
َ
غباردار مثل فرش گ

ّمم کنـد و نمـاز یاط واجب آن است که به آن تـیاحت ،ده باشد که اگر متنّجس باشدیرس

 هم آن را قض
ً
  . ا کندبخواند و بعدا

 پاک ،واجب اطیبنابر احت: شرط سوم
ً
  باشد فیو نظ زهیعرفا

اط یـاسـت بنـابر احت حیبر آن صح ّممیکه ت یگرید  ءیش ای ّممیخاک ت .٨٣٨ مسأله

 پاک دیبا ،الزم
ً
ر است مثل زباله  که یزیآلوده به چ یعنی ،باشد فیزه و نظیعرفا

ّ
موجب تنف

  . دهای دیگر نباشد؛ هرچند آن چیز، نجس محسوب نشو  یفیو کث

  نباشد یغصب: شرط چهارم

 ید غصـبیـاسـت با حیبر آن صـح ّممیکه ت یگرید  ءیش ای ّممیخاک ت .٨٣٩ مسأله

الع از ا ،نباشد
ّ

ّمم او یتـ ،ّمم کندیاست بر آن ت یغصب کخا نکهیپس اگر فرد با وجود اط

  . باطل است

 ها  خود دست کپس اگر فرد در مل ،ستیباطل ن یغصب یّمم در فضایت .٨٤٠ مسأله

ّمم یتـ ،بکشد یشانیپ به را ها  شود و دست یگرید  کداخل مل اجازه یب و بزند نیزم به را

  . گناه کرده است هرچند ،باشد یح میاو صح

 ،ا غفلـت داشـته باشـدیکه فراموش کرده  یدر حال یغصب ءیشّمم با یت .٨٤١ مسأله

 ،را خودش غصب کند و فراموش کند کـه غصـب کـرده یزیاگر چ یح است ولیصح

  . ستیح نیواجب صحاط یء بنابر احتیّمم او با آن شیت

آن  کاگـر آب و خـا ،اسـت یحبس و زندان یغصب یکه در جا یکس .٨٤٢ مسأله

ها را بـه  دسـت ّممیهنگام ت الزم است یول ١ّمم نماز بخواندید با تیبا ،است یهر دو غصب

  . دیاکتفاء نما نیها بر زم نزند بلکه به گذاشتن دست نیزم

                                                           
  . نداشته باشد، ترک وضو و غسل با آن آب بنابر احتیاط واجب است که آن آب قیمتی  البته در صورتی . ١
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لـوط مخ سـتین حیبـر آن صـح ّممیکه تـ یگرید ءیبا ش: شرط پنجم

  نباشد

 ءیاسـت مثـل خـاک بـا شـ حیبـر آن صـح ّممیکه تـ یزیالزم است چ .٨٤٣ مسأله

اندک باشـد کـه  ءیمخلوط نباشد مگر آنکه آن ش ستین حیبر آن صح ّممیکه ت یگرید 

 
ً
خاکستر  ایمانند کاه  یئیش ،گیو ر  کاگر با خا نیبنابرا. دین رفته به حساب آیاز بعرفا

 ایّمم کند مگر آنکه کاه یبه آن ت تواند  ینم ،ّمم به آن باطل است مخلوط شودیچوب که ت

ن رفتـه و مسـتهلک محسـوب یگ از بـیـا ر یـ ککم باشد که در خا یخاکستر به قدر

 . ح استیگ صحیو ر  کّمم با آن خایصورت ت نیکه در ا ،شود

  شود یمم میکه بر آن ت یزیگر چیم داحکا

آن را  یرو کزار که نمـ ن شورهیجاده و زم کن گود و خایّمم بر زمیت .٨٤٤ مسأله

  . باطل است ،آن را گرفته باشد یرو کنگرفته مکروه است و اگر نم

ّمم یح اسـت و بـا آن تـیصـح یزیـّمم بـه چین داشته باشد که تـیقیاگر  .٨٤٥ مسأله

د دوبـاره یـّمم خوانـده بایرا که با آن تـ یینمازها ،ّمم با آن باطل بودهیبعد بفهمد ت ،دینما

  . بخواند

  لا غسیّمم بدل از وضو یانجام ت تیفیک

 : چند مورد واجب است ،ا غسلیّمم بدل از وضو یدر ت .٨٤٦ مسأله

 ایـح اسـت بزنـد یّمم بـا آن صـحیکـه تـ یزیچ این ید کف دو دست خود را بر زمیبا. ١

  . ردید با هم انجام گین کار در دو کف بایا ،اط الزمیبگذارد و بنابر احت

ط واجـب دو ایـن بنـابر احتیو همچن یشانیبه تمام پ دیرا با شیکف هر دو دست خو . ٢

و  بکشـد ینـیب یتا ابروها و قسمت بـاال  دیرو  یسر م یکه مو  ییاز جا ،یشانیطرف پ

  . ده شودیابروها هم کش یرو ها  اط مستحب آن است که دستیاحت

 خود. ٣
ِ

تمام پشت دست راست را از مچ دست تا سر انگشتان مسح  ،با کف دست چپ
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  . دینما

دسـت چـپ را از مـچ دسـت تـا سـر تمـام پشـت  ،سپس با کف دست راسِت خـود. ٤

  . دیانگشتان مسح نما

 ایـن یرا بـر زمـ شیخـو  یها دسـت گریبار د  کیمستحب آن است که فرد  اطیاحت 

 یبیرا به ترت شیخو  یها بگذارد و پشت دست ایح است بزند یّمم با آن صحیکه ت یزیچ

 ایـاز وضـو ّمم بـدل یمورد فرق ندارد تـ نیو در ا. دیگذشت مسح نما) ٤و٣(  که در بند

  . بدل از غسل باشد

 جزء ظاهر  کیانگشت که نزد  کاز نو  یمقدارمسح  .٨٤٧ مسأله
ً
ناخن است و عرفا

 جـزء بـاطن دسـت  یمقدار مسح واجب است و ،شود  یدست محسوب م
ً
از آن که عرفا

 کمشکو مقدار  دیبا ،اط واجبیبنابر احت ،کست و در صورت شیالزم ن ،شود یشمرده م

را ) ظـاهر کـف( ّممیمقـدار واجـب در تـ دن کنـیقینکه یا ین برایهمچن. دیمسح نما ،را

  . دیاز مچ دست را هم مسح نما ید مقداریمسح نموده است با

  ّممیت ح بودنیصح طیشرا

و  الزم اسـت ّممیآنها هنگام تـ تیکه رعا ،باشد یم یطیشرا یدارا ّممیبودن ت حیصح

  : شود یح آنها پرداخته میدر مسائل بعد به توض

و در آن قصـد قربـت و اخـالص داشـته  دیـنما ّممیتت نیّ  :شرط اول

  باشد

اط واجـب یـبلکه بنابر احتها  و پشت دست یشانیهنگام مسح پد یبافرد  .٨٤٨ مسأله

با قصـد  ،تیّمم داشته باشد و الزم است نیتنّیت  نیبر زمها  ا گذاشتن دستیهنگام زدن 

  . ا مانند آن نباشدی ییا و خودنمایقربت و اخالص انجام شود و با قصد ر 

ا بـدل از یـّمم او بدل از غسل است ین کند که تیّ ست معیالزم ن ،تیّ در ن .٨٤٩ مسأله

از آنهـا  کیـهر  یا گونهّمم انجام دهد الزم است به یت د دویکه با یدر موارد یول ،وضو

خود را  یفه فعلید که وظیّمم بر او واجب باشد و قصد نمایت کیو چنانچه  ن کندیّ را مع
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  . ح استیّممش صحیت ،تباه کنداش صیشخدر ت هرچندانجام دهد 

  دینما تیرا رعا بیترت: شرط دوم

که گذشت انجام دهد و  یبیآن را به ترت یالزم است کارها ّممیدر ت .٨٥٠ مسأله

اط واجـب یـن مسح دسـت راسـت و مسـح دسـت چـپ بنـابر احتیب بیمراعات ترت

  . باشد یم

مسـح  نییرا از باال به پـا ّممیت یاعضا ،واجب اطیبنابر احت: شرط سوم

  دیانم

 بـه بـاال از ،را ها  و پشت دست یشانیاط الزم پیبنابر احت دیفرد با ّممیدر ت .٨٥١ مسأله

 رو را از  یشانیمسح پ یعنی دینما مسح نییپا
ّ

 یشـانیپ نییمو آغاز کرده و به پـا دنییمحل

را از مچ دست شروع کـرده و بـه سـر انگشـتان ها  مسح پشت دست نیهمچن دیختم نما

  . ان دهدیپا

  عضو مسح شده ثابت باشد ،گام مسحدر هن: شرط چهارم

 پ .٨٥٢ مسأله
ِ

آن حرکت  یثابت باشد و دست رو یشانیپ دیبا ،یشانیدر هنگام مسح

کـه مسـح  یدسـت ،ها در هنگام مسح پشت دسـت نیهمچن دیرا مسح نما یشانیکرده و پ

آن حرکت نموده و مسح را انجام دهد  یثابت باشد و دست مسح کننده رو دیبا شود یم

 ،را بـه آن بکشـد مسـح باطـل اسـت یشانیو پ هدست را ثابت نگه داشتاگر فرد  نیبنابرا

 شـود یکـه مسـح مـ یدسـت ایـ یشانیپ کشد  یکه دست را م یذکر است اگر موقع انیشا

  . اشکال ندارد ،حرکت کند یمختصر

  دینما تیمواالت را رعا: شرط پنجم

ن آنهـا بـه یرا پشت سر هـم انجـام دهـد و اگـر بـ ّممیت یکارها دیفرد با .٨٥٣ مسأله

  یقدر
ً
 یمورد فرق نیدر ا و باطل است ّممشیت ،کند یّمم میند تینگو  فاصله دهد که عرفا
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  . ستیبدل از غسل ن ّممیبدل از وضو و ت ّممیت نیب

  خوِد فرد انجام دهد ،را در صورت امکان ّممیت یکارها: شرط ششم

انجام دهد و اگر  خودش اریرا در حال اخت ّممیت یالزم است فرد کارها .٨٥٤ مسأله

 ّممیتـ ،دیـنما کبـه او کمـ ّممیتـ یدر مسح اعضـا ایدهد  ّممیاو را ت یگرید  ،ذربدون ع

  . باطل است

ّمم یتـ بـه طـور معمـول ،ییبه تنهـا تواند یّمم است و نمیفه فرد تیاگر وظ .٨٥٥ مسأله

 : کند

ح است یّمم بر آن صحیکه ت یزیاو را بر چ یها  رد تا دستیبگ ککم یگرید از د یبا. ١

او بگذارد تـا خـود او در صـورت امکـان  یها  و دست یانشیبزند و سپس آنها را بر پ

  . بکشد ها  و بر پشت دست یشانیکف دو دست را بر پ

  . ّمم دهدیت) منوب عنه( او را با دست خوِد او ،بید نایبا ،اگر روش اول ممکن نباشد. ٢

را  شیها پشت دست ای یشانیممکن نباشد چنانچه خود فرد بتواند پ زیاگر روش دوم ن. ٣

صـورت نوبـت بـه  نیـو در ا دیـنما ّممیگونـه تـ نیهمـ  اسـت بر خاک بکشد واجب

  . رسد ینم گرفتن بینا

ّمم بـا آن یکـه تـ یزیـدست خود را بـه چ ،بید نایاگر روش سوم هم ممکن نباشد با. ٤

بکشد و در صورت ) منوب عنه( او یها  و پشت دست یشانیح است بزند و به پیصح

 ،در صـورت اول و سـوم یند ولـیّمم نمایت تیّ الزم هر دو ن اطیبنابر احت ،دوم و چهارم

ف کافیّ ن
ّ
  . است یت خود مکل

 تواند  یرا که م ّممیت یهر کدام از کارها دینما ّممیت خواهد یکه م یفرد .٨٥٦ مسأله

 : به عنوان مثال ردیبگ ککم یگریدر آن از د  دینبا ،انجام دهد ییبه تنها

صورت  چیآن را به ه تواند  ینم ورتچ صیبه ه که دست راست او شکسته و یکس. الف

 سپس با دست چپ دهد یرا با کمک دست چپ انجام م یشانیمسح پ ،حرکت دهد

و بعـد از آن پشـت دسـت چـپش را بـر خـاک  کنـد یپشت دست راست را مسح مـ

مسـح را انجـام دهـد  بیـو نا ردیـبگ بیـنا نکـهیصورت نوبت به ا نیو در ا کشد یم
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  . رسد ینم

 ،حرکـت دهـد توانـد آن را ینم صـورت چیبه هـ او شکسته وکه دست چپ  یکس. ب

سپس پشت دست راستش را بـر  دهد یرا با کمک دست راست انجام م یشانیمسح پ

و در  کنـد یپشت دست چپش را مسح مـ و بعد از آن با دست راست کشد یخاک م

  .رسد یگرفتن نم بیبه نا صورت نوبت نیا

 یحرکت دهد ول آنها را تواند یصورت نم چیبه ه که هر دو دست او شکسته و یکس. ج

و نوبـت بـه  دهـد یکار را انجـام مـ نیهم ،را بر خاک بکشد شیخو  یشانیپ تواند یم

 صـورت چیها را بـه هـ سـپس چـون دسـت رسـد ینم یشانیمسح پ یگرفتن برا بینا

بـه  دهـد یمـ ّممیاو را ت یها تپشت دس بینا ،جا به جا کندحرکت داده و  تواند ینم

سپس  ،دادن منوب عنه دو دست خود را بر خاک زده ّممیتنّیت  به بیه که ناگون نیا

واجـب مسـح پشـت دسـت  اطیـو بنـابر احت دیپشت دو دست منوب عنه را مسح نما

م نما
ّ

مسح را واجب  اطیبنابر احت نیهمچن؛ دیراست را بر مسح پشت دست چپ مقد

  . دهدمچ دست به طرف سر انگشتان انجام  از ،نییاز باال به پا

 یشـانیپ دیواجب در صورت امکان فرد با اطیبنابر احت) ج( ذکر است در مورد انیشا

دفعـه بـر خـاک بکشـد  کیـدر  ،کـه مسـح آن الزم اسـت یو دو طرف آن را به مقدار

 یو دو طـرف آن را بـر رو یشـانیکرده سپس پ گودخاک را فرو رفته و  نکهیبه ا هرچند

و دو طرف آن  یشانیکه پ یا بکشد به گونه خاکر آنها را ب خاک گود شده قرار داده و

 رو از 
ّ

 نیهمچن؛ شود دهیبر خاک کش نییاز باال به طرف پا ،مو به طرف ابروها دنییمحل

ست منوب عنـه مسح پشِت دست را بیواجب آن است که در صورت امکان نا اطیاحت

پ مسح پشـِت دسـت چـ نیانجام دهد و همچن) بینا( شیخو  با کمک دست چپ ،را

  . انجام دهد) بینا( شیخو منوب عنه را با کمک دست راست 

  نباشد یمانع ّممیت یدر اعضا: شرط هفتم

  ،باشد یمانع ها  ا پشت دستی یشانیاگر در پ .٨٥٧ مسأله
ً
 ،الک ،رنـگ ،چسـب مثال

 در هـا باشـد  د و اگر مانع در کف دستید آن را برطرف نمایبا ،ده باشدیبه آنها چسب ریق



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ٢٦٨

 مسح با کف دست صدق کند ،انعبا قسمت بدون م که  یصورت
ً
و  بـوده یکاف همان ،عرفا

 عضو مسح کننده بدون مانع یالزم ن
ّ

ـ باشدست کل
ّ
سـت یّمم الزم نیدر تـ یو به طـور کل

 عضو مسح کننده
ّ

 عضو مسح شده را مسح نما ،کل
ّ

 عضـو بـا یکل
ّ

د بلکه اگر مسح کل

 صدق کند
ً
کـف انجـام شـده مسح بـا  ،بعض عضو مسح کننده انجام شود چنانچه عرفا

با دو کف دست بدون مسـح بـا انگشـتان مسـح گـردد  یشانین اگر پیبنابرا. است یکاف

 پ یاست ول یکاف
ّ

  . شود مسح ها  و پشت دست یشانیدر هر صورت الزم است کل

که  یدست از را انگشتر ،ها  دن بر پشت دستید هنگام مسح کشیانسان با .٨٥٨ مسأله

 نیا بنـابر. و مسح کننده اشکال ندارددر عضوجود انگشتر  یرون آورد ولیب شود  یمسح م

اشـکال  یشـانیا هنگام مسح پی کوجود انگشتر در دست به هنگام زدن دو دست بر خا

  . ندارد

 اشـکال باشـد داشـته مـو عمـولم مقـدار به ها  و پشت دست یشانیاگر پ .٨٥٩ مسأله

  . د آن را عقب بزندیآمده باشد با یشانیپ یسر رو یاگر مو  یول ،ندارد

 یمـانع ها  دست پشت ای ها  و کف دست یشانیدهد که در پاگر احتمال  .٨٦٠ مسأله

نـان یا اطمین یقید تا ید جستجو نمایبا ،چنانچه احتمال او در نظر مردم به جا باشد ،هست

  . ستین یکند که مانع

 مانع محسوب م یاگر نجاست .٨٦١ مسأله
ً
 یمثـل لختـه خـون در رو شـود یکه عرفا

قبـل از مسـح  ّممیدر هنگـام تـ ایـ ّممیتآن را قبل از  دیبا ،پشت دو دست باشد ای یشانیپ

  . عضو برطرف نمود

  نباشد ّممیت یدر اعضا ،کننده تیسرا نجاست: شرط هشتم

 ّممیکه بـه خـاک تـ مم نباشدیدر اعضای ت یالزم است نجاست ّممیدر ت .٨٦٢ مسأله

 ّممیتـ یپاک بـودن اعضـا اّما ،کند   تیسرا) است حیبر آن صح ّممیکه ت یگریز د یا چی(

 خشـک اّمـا متـنّجس ،ها  دست پشت و ها  و کف دست یشانیاگر پ نیابنابر  ،ستیشرط ن

 اطیـاحت هرچنـداسـت  حیصـح ّممیتـ ،نباشـدنجاست هم در آنهـا موجـود  نید و عباشن
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  ّممیت یمستحب آن است که اعضا
ّ
  . باشد کپا یبه طور کل

  ّممیتگر یداحکام 

خـاک و ماننـد آن و  یگذاشتن آنهـا بـر رو ای ١دو کف باطن دناگر ز  .٨٦٣ مسأله

کارها را  نیدو کف ا با پشت دیبا ،ممکن نباشد یعذر دلیلبا آنها به  ّممیت یمسح اعضا

 شـود یاست که موجـب مـ یرطوبت یمتنّجس و دارا ،اگر باطن کف نیانجام داد همچن

 یریشگیکند و پ تیانند آن سرامثل خاک و م شود یانجام م ّممینجاست به آنچه با آن ت

را انجـام  ّممیت یبا پشت دو کف کارها دیبا ،ن نباشدبا خشک کردن ممک هرچنداز آن 

نجاست هـم در اعضـاء  نیممکن باشد و ع ّممیت یاّما چنانچه خشک کردن اعضا. داد

حـال نجـس بـودن  نیـمعمـول آن انجـام داد و در ا وهیرا بـه شـ ّممیت دیبا ،موجود نباشد

  . کند یجاد نمیّمم ایدر صّحت ت یاشکال ّممیت یااعض

زخـم  آن محـل نکـهیباشد مثـل ا یمانع ها  ا پشت دستی یانشیاگر در پ .٨٦٤ مسأله

د یـبا ،بـاز کنـد نتوانـد  را که بر آن بسـته  یگریز د یا چیو پارچه  شته باشددا رهیو جب بوده

در باطن کـف دسـت باشـد و نتوانـد آن را  ،مانع ای رهیآن بکشد و اگر جب یدست را رو

کف  ماندهیمسح را با باق باشدرفته ه تمام باطن کف را فرا نگک یدر صورت ،برطرف کند

ندارد و سالم است انجام دهد و چنانچه تمام بـاطن کـف را فـرا گرفتـه باشـد  یکه مانع

  . است یمسح با آن کاف

 باطـل ّممیتـ ،نکند مسح را ها  ا پشت دستی یشانیهم از پ یاگر مختصر .٨٦٥ مسأله

  چه ،است
ً
ت ز  یول ،باشد کرده فراموش ای ،نداند را مسأله آنکه ای ،نکند مسح عمدا

ّ
اد یـدق

 یکـاف شـده مسـح ها  و پشت دست یشانیند تمام پین قدر که بگو یست و همیهم الزم ن

  . است

ن یقینکه یا ید برایبا ،ن نکند که تمام پشت دست را مسح کردهیقیاگر  .٨٦٦ مسأله

  . ستین انگشتان الزم نیمسح ب یول ،دیباالتر از مچ را هم مسح نما یمقدار ،کند

                                                           
  . باشد منظور از کف دست در این مسأله و مسأله بعد، از مچ دست تا سر انگشتان دست می. ١
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 یاگر بداند تـا آخـر وقـت عـذر او بـاق ،م استمّ یاش ت فهیکه وظ یکس .٨٦٧ مسأله

ّمم نمـاز یبـا تـ توانـد یدر وسـعت وقـت مـ ،وس باشـدیا از بر طرف شدن آن مأی ماند یم

ا یـد صبر کند و بـا وضـو یبا شود یاگر بداند تا آخر وقت عذر او بر طرف م یول ،بخواند

تـا  تواند ینم ،باشدوس نیشدن آن تا آخر وقت مأ طرفبلکه اگر از بر ؛ غسل نماز بخواند

مگر آنکه احتمال دهد که اگر زودتر بـا ؛ ّمم کند و نماز بخواندینشده توس یکه مأ یوقت

  . نماز بخواند - ّممیبا ت یحتّ  - ّمم نماز نخواند نتواند تا آخر وقتیت

چنانچه از بـر طـرف شـدن عـذرش در  ،ّمم استیاش ت فهیکه وظ یکس .٨٦٨ مسأله

 دانـد  یبلکـه اگـر مـ. ّمم کنـدیقبل از وقت نماز تـ تواند یوس باشد میتمام وقت نماز مأ

واجـب اسـت قبـل از  ،کند ّممیت ،در وقت نماز تواند  ینم ندازدیب ریرا به تأخ ّممیچنانچه ت

ّمم کند و تـا یت یا مستحبّ یگر یکار واجب د  یکه برا یورتو در ص دینما ّممیت ،وقت نماز

  . ّمم نماز بخواندیبا همان ت تواند یم ،باشد یوقت نماز عذر او باق

آن غسـل  یرا که برا یاگر بخواهد عمل ،غسل کند تواند یکه نم یکس .٨٦٩ مسأله

رد یـوضو بگ تواند یکه نم ید و کسیّمم نمایت ،د بدل از غسلیبا ،واجب است انجام دهد

ّمم یتـ ،د بـدل از وضـویـبا ،آن وضو واجب است انجام دهـد یرا که برا یو بخواهد عمل

  . دینما

ّمم و عذر یتا ت ،ّمم کندیت یکار یّمم است اگر برایتاش  فهیکه وظ یکس .٨٧٠ مسأله

 ١بـه جـا آورد ،شـودا غسـل انجـام یـد بـا وضـو یکه با را ییکارها تواند یم ،است یاو باق

نموده است در حـال  ّممینماز ت یوقت بوده است و برا یکه عذرش تنگ یکس نیهمچن

ن یـا یولـ دیـقرآن را مس نمادر همان حال  تواند یم نیبرام فرد طاهر را دارد بنانماز حک

مثـل آن  - غسل دارند ایبه وضو  ازیو ن اند آمده شیکه بعد از نماز پ ییکارها یبرا ،ّممیت

 یو اگـر فـرد بـا داشـتن آب بـرا ستین یکاف - د از نماز بخواهد قرآن را مس کندکه بع

انجـام  توانـد یّمم نموده میآن ت یبرا کهرا  یفقط کار ،ّمم کردهیت ،دنیا خوابیت یّ نماز م

  . دهد

                                                           
 کسی . ١

ً
عـذرش  توانـد تـا وقتـی  خواند، می  او ضرر دارد و نمازش را با تیّمم می که جنب است و آب برای  مثال

  . است و تیّممش باطل نشده، به مسجد یا مشاهد مشّرفه برود باقی 



 ٢٧١/   تيمم 

نمـاز وضـو  یسـت بـرایالزم ن ،ّمم کنـدیتـ ،اگر فرد بدل از غسل جنابت .٨٧١ مسأله

 - ر از غسـل استحاضـه متوّسـطهیـغ - گرید  یها  ّمم بدل از غسلین اگر تیرد و همچنیبگ

است  اط مستحبیاحت ،صورتن یدر ا هرچندرد ینماز وضو بگ یست برایباشد هم الزم ن

در  ید ولیهم بدل از وضو بنما یگریّمم د یت ،ردیگاند وضو برد و اگر نتو یکه وضو هم بگ

رد و اگـر نتوانـد وضـو یـالزم اسـت وضـو هـم بگ ،ّمم بدل از غسل استحاضه متوّسـطهیت

  . دیهم بدل از وضو بنما یگریّمم د یت ،ردیبگ

ّمم بـدل از وضـو را هـم باطـل یتـ ،کنـد یکه وضـو را باطـل مـ یموارد .٨٧٢ مسأله

  . دینما یّمم بدل از غسل را هم باطل میت ،دینما یطل مکه غسل را با یو موارد کند یم

ـتاگر بـه  نیبنابرا شود یبا برطرف شدن عذر باطل م ّممیت .٨٧٣ مسأله
ّ
نداشـتن  عل

  . شود یّمم او باطل میت ،بعد از برطرف شدن عذر ،ّمم کندیت یگریا عذر د یآب 

او  یبرا کند یکه وضو را باطل م یّمم کند و بعد کاریت ،اگر بدل از غسل .٨٧٤ مسأله

اط مسـتحب یـرد و احتید وضو بگیبا ،بعد نتواند غسل کند ینمازها یچنانچه برا ،دیش آیپ

  . ّمم کندیت ،د بدل از آنیرد بایوضو بگ تواند  یز بکند و اگر نمیّمم نیآن است که ت

 غسل جبیکه احت یکس .٨٧٥ مسأله
ً
اگر بعـد از  ،دیّمم بدل از غسل نمایو ت یا رهیاطا

  - از او سر بزند باطل کننده وضو نمازّمم نماز بخواند و بعد از یغسل و ت
ً
 کنـد ادرارمثال

آن نمـاز  یبـرا ،ش از نماز باشدیرد و چنانچه حدث پید وضو بگیبعد با ینمازها یبرا -

  . ردید وضو بگیز باین

ز یاگر چند غسل بر او واجـب باشـد جـا ،غسل کند تواند یکه نم یکس .٨٧٦ مسأله

از آنهـا  کیـت که بدل هـر آن اس اط مستحبید و احتیّمم بدل از آنها بنمایت کیاست 

  و دیّمم نمایت کی
ّ
  . است ١ها مانند حکم تداخل غسل ها ّممیحکم تداخل ت یبه طور کل

 ،ا نـهیـاز آن را فرامـوش کـرده  یکند که قسـمت کّمم شین تیاگر در ب .٨٧٧ مسأله

 آن گذشته
ّ

د آن قسـمت را یـبا ،خود اعتنا نکند و اگر نگذشته کبه ش ،٢چنانچه از محل

                                                           
هـا  ها یـا تیّمم تداخل غسل یا تیمم به این معنا است که با انجام یک غسل یا یک تیّمم به نیت همه، بقیه غسل. ١

  . ام شده و نیاز به غسل یا تیمم جداگانه نیستانج
 نمی. ٢

ً
توانسـت وارد آن شـود،  یعنی وارد جزئی از تیّمم شده که اگر قسمت مشکوک را انجام نداده بود، شرعا
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   .به جا آورد

 ،ا نـهیـّمم کـرده یکند که درست تـ کاگر بعد از مسح دست چپ ش .٨٧٨ مسأله

او در مسح دست چپ باشد الزم است آن را مسح  کح است و چنانچه شیّمم او صحیت

 از ت؛ کند
ً
شـده کـه  یوارد عملـ نکـهیشده باشد مثـل ا) فارغ( خارجّمم یمگر آنکه عرفا

 مواالت یو  شرط آن عمل طهارت داشتن است
ً
  . شدبا رفته نیاز با عرفا

قضـا  ،ّمم خوانـدهیرا کـه انسـان بـا تـ ییدر چند مورد بهتر است نمازها .٨٧٩ مسأله

 : دینما

 خود را جنب کرده و با تـ. ١
ً
ّمم نمـاز خوانـده یآنکه از استعمال آب ترس داشته و عمدا

  . است

 خـود را  کند یدا نمیا گمان داشته که آب تا آخر وقت نماز پی دانسته یآنکه م. ٢
ً
و عمدا

  . ّمم نماز خوانده استیرده و با تجنب ک

 در جستجو . ٣
ً
ّمم نماز بخوانـد یوقت با ت یآب نرود و در تنگ یآنکه تا آخر وقت عمدا

  . شد یدا میآب پ کرد یو بعد بفهمد که اگر جستجو م

 نماز را تأخ. ٤
ً
  . ّمم نماز خوانده استیر انداخته و در آخر وقت با تیآنکه عمدا

ختـه و بـا یرا کـه داشـته ر  یو آب شود یدا نمیگمان داشته که آب پا ی دانسته یآنکه م. ٥

  . ّمم نماز خوانده استیت

                                                                                                                                
  . مثل اینکه هنگام مسح دست چپ، شک کند دست راست یا صورت را مسح کرده یا نه



 کلیات نماز

  لت نمازیفض

نماز از عبادات بزرگ اسالمی و ستون دین اسـت کـه خداونـد مّنـان از روی لطـف 

پایان خویش و برای تربیت بشر و رساندن او به کمال شایسته خویش در آیـین اسـالم  بی

. تری برخـوردار اسـت از موقعّیت ممتاز و حّسـاس ر فرموده است و در بین عبادات،مقّر 

گر راه رسیدن  نماز بهترین راه ارتباط با خداوند متعال است؛ نماز پرچم عبادات و ترسیم

کنـد و او را بـه  نماز مهمترین عباداتی اسـت کـه نفـس را تزکیـه می. به رستگاری است

وع در برابر خداونـد دهد و مظهر کامل خشوع و خض ء میقاارت واالترین درجات کمال،

ای  مان اسـت و هـیچ وسـیلهشناسنامه معنوی هر فرد مسـل نماز، حقیقتدر . متعال است

  .متعال نیست ا خداوندتر از آن برای ارتباط میان انسان ب تر و دائمی محکم

  .کنند سیم میای را برای نماز و نمازگزاران تر  جایگاه ویژه قرآن کریم و روایات،

هایی که درمورد نمـاز  در ضمن توصیه امیر المؤمنین در نهج البالغه نقل شده که

گانـه را بـه نهـر آب  نمازهـای پنج پیامبر اکـرم« :به اصحاب داشتند بیان فرمودند که 

گرمی که در جلوی خانه انسان واقع شده است و انسان روزی پنج مرتبـه خـود را در آن 

شبیه کردند و روشن است کسی که روزی پنج مرتبه در نهر آبی خـود ت دهد، شستشو می
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    ١.»...ماند چیزی از آلودگی در او نمی راشستشو دهد،

ـل آن هماننـد «: فرمودند امام صادقروایت شده که 
َ
نماز سـتون دیـن اسـت و َمث

 هـا ثابـت هسـتند و هـا و طناب ستون خیمه است تا وقتی که ستون آن پا برجا باشد، میخ

   ٢.»انندم یها ثابت نم طناب ها و زمانی که ستون خیمه کج شده و بشکند، میخ

نخستین عملی که در روز قیامت ... «: نقل شده است که فرمودند از امام صادق

نماز است که اگـر آن مـورد قبـول  شود، مورد محاسبه الهی قرار گرفته و باز خواست می

اعمـال دیگـر نیـز مـردود  شـود و اگـر آن رد شـود، سایر اعمال نیز پذیرفته مـی واقع شود،

  ٣.»گردد می

مسلمانان را از سـبک شـمردن  اهل بیت عصمت و طهارت در احادیث بسیاری،

  .اند بر حذر داشته نماز،

تر از  هـیچ عملـی نـزد خداونـد محبـوب«: فرمودند روایت شده که امیر المؤمنین

ا به خود مشغول نسازد که خداونـد ر  اشم پس هیچ کار دنیایی در وقت نماز، نماز نیست،

 یعنـی : اقوامی را سرزنش کرد و فرمود) در قرآن کریم(
َ
ذیَن ُهم َعـن َصـالِتهم سـاُهون

ّ
ال

   ٤.»کردند اعتنایی می آنان که غافل بوده و نسبت به وقت نمازها سهل انگاری و بی

سریع بـه های نمازش را خیلی  به مردی که سجده و روایت شده که امیر المؤمنین

از : ردکخوانی؟ آن مرد عرض  چند وقت است این گونه نماز می«: آورد فرمودند جا می

ت،
ّ

کـالغ اسـت کـه  شخصی چون تو نـزد خداونـد هماننـد: حضرت فرمودند فالن مد

سـپس  ای، مـرده اگـر بمیـری بـر غیـر آیـین ابوالقاسـم محّمـد نـد،ز  نوک بر زمین می

  ٥.»از نمازش بدزدددزدترین مردم کسی است که : فرمودند

  .سفارش زیادی به نماز اّول وقت شده است در روایات،

 ر وقـت،فضـیلت اول وقـت نمـاز بـر آخـ«: نقل شده که فرمودنـد از امام صادق

                                                           
 .و فوائدها، اهّمّیة الصالة ١٩٩نهج البالغة، خطبه . ١
 .١٢، ح٦، باب ...وسائل الشیعه، کتاب الصالة، ابواب اعداد الفرائض. ٢
  .، باب عقاب من صلی الصالة لغیر وقتها١، ح٢٧٣ثواب االعمال و عقاب االعمال، ص. ٣
  .١٠، ح٦٢١، ص٢خصال شیخ صدوق، ج. ٤
 .٢٣٢، ح١٦٢، ص١المحاسن، ح. ٥



 ٢٧٥/   ازكليات نم 

  ١.»همچون فضیلت آخرت بر دنیاست

 رسیده است، از اهل بیت عصمت و نیز باید توجه نمود که بر اساس احادیثی که

مانع قبول شدن نماز در درگـاه حـق تعـالی  ،مال زشت انساناخالق پست و بعضی از اع

غرور و امثال اینها باشند یا مرتکب  ُعجب، تکّبر، کسانی که دارای خوی حسد،. گردد می

 خـوردن مـال حـرام، غیبـت کـردن، ماننـد نافرمـانی و آزردن پـدر و مـادر، زشتیاعمال 

ان موردقبول درگـاه خداونـد نمازش کات باشند،ندادن خمس و ز  ها، کننده آشامیدن مست

نیست؛ هرچند واجب است نمـاز را بخواننـد وگرنـه در زمـره تـرک کنننـدگان نمـاز نیـز 

ش توبه نماید و هر گناه و معصـیتی را ند و باید نمازگزار از گناهان خودشو  محسوب می

  .مورد قبول قرار بگیرد ،عبادت مهّم  اینکه به آن آلوده است ترک کند تا 

متوّجـه باشـد کـه  نماز، انسان نماز را با حضور قلب بخواند و در حال و سزاوار است

  .کند کند و از او درخواست می چه کسی مناجات میبا 

  همچنین سزاوار است کارهایی که ثواب نماز راکم می
ً
در حال  کند به جا نیاورد مثال

ان نگاه نکنـد خودداری از ادرار به نماز نایستد و در موقع نماز به آسم خواب آلودگی و

 انگشتر عقیق به دست کنـد  ا زیاد میاب نماز ر و نیز کارهایی که ثو 
ً
کند به جا آورد مثال

ه نمـوده و خـود را خوشـبو انه و مسواک کند و از عطر استفادباس پاکیزه بپوشد و شو ل

   . نماید

  اقسام نمازها

 مسائل بعدر د ،شود یم میمستحب تقس یواجب و نمازها ینمازها به دو دسته نمازها

و احکام مربوط به آنها  یمستحبّ  یاقسام نمازها و شود یواجب اشاره م یبه اقسام نمازها

  . خواهد آمد یمستحبّ  یدر فصل نمازها

  واجب ینمازها

  : شش تا است امام عصر بتیواجب در عصر غ ینمازها .٨٨٠ مسأله

                                                           
 .فضل الوقت االول علی اآلخر باب ٢ح ٥٨ثواب االعمال و عقاب االعمال ص. ١
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طـواف نمـاز  :چهارم. تینماز م :سوم. اتینماز آ :دوم. یشبانه روز ینمازها :اول

. واجب اسـت ،اطیبنابر احت ،پدر که بر پسر بزرگتر ینماز قضا :پنجم. واجب خانه کعبه

  . شود یاجاره و نذر و قَسم و عهد واجب ما که ب ینماز :ششم

 کـه  دیـآ مـی به حسابقسم اول  یعنیروزانه  ینماز جمعه از نمازها
ً
احکـام آن بعـدا

  . شود می ذکر

   یواجب شبانه روز ینمازها

هـر کـدام  ،ظهـر و عصـر: پنج مورد اسـت یواجب شبانه روز یانمازه .٨٨١ مسأله

  . دو رکعت ،چهار رکعت و صبح ،عشاء. سه رکعت ،مغرب. چهار رکعت

دو  ،شـود یکه گفتـه مـ یطیرا با شرا یچهار رکعت ینمازها دیدر سفر با .٨٨٢ مسأله

  . رکعت خواند



مات نماز
ّ

  مقد

مات نماز .٨٨٣ مسأله
ّ

 ،بـا غسـل ،ت قبلـهیـارع ،ت وقـتیرعا: شش مورد است مقد

ط یت شـرایـرعا ،پاک بودن بدن و لباس ،)باشد یفه فرد میهرکدام وظ( ّمم بودنیا تیوضو 

  . ط مکانیت شرایرعا ،لباس

مات را دارا ن یـانماز بخواند چنانچـه هـر کـدام از  خواهد یکه م یکس نیبنابرا
ّ

مقـد

  . آنها را قبل از خواندن نماز فراهم سازد دینباشد با

مه اول
ّ

  وقترعایت : مقد

  : باشد یم ن شرحیبه اواجب پنج گانه  یقات نمازهااو 

  ظهر و عصر وقت نماز. ١

 یظهر شـرع. شود یآغاز م) زوال( یوقت نماز ظهر و عصر از ظهر شرع .٨٨٤ مسأله

؛ طلوع آفتاب تا غـروب آفتـاب اسـت نیب یزوال عبارت از گذشتن نصف فاصله زمان ای

 
ً
 ،باشـد) ٢٠ ( ساعت ،فتاببامداد و غروب آ) ٦ ( ساعت ی اگر طلوع آفتاب در شهرمثال

کـه  باشد  یساعت م) ١٤ ( ،تا غروب آفتاب تابطلوع آف نیب یفاصله زمان ،صورت نیدر ا

ظهـر  ،پس از گذشت هفت ساعت از طلوع آفتاب نیبنابر ا. ساعت است) ٧ ( نصف آن
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   ١.شود  یم) ظهر بعد از کی( زدهیساست که ساعت  یشرع

 نیبنـابرا. اسـت ریامکان پـذ زینبا استفاده از شاخص  یظهر شرع نییتع .٨٨٥ مسأله

 ،همـوار فـرو ببرنـد نیراست در زم ،نامند یمانند آن را که شاخص م یزیچ ایاگر چوب 

و هرچـه آفتـاب بـاال  افتـد یآن به طـرف مغـرب مـ هیسا دیآ یم رونیب دیصبح که خورش

در اّول ظهـر از کشـورها  یاریران و بسـیـا یشـهرهاو در  شـود یکم مـ هیسا نیا ،دیآ یم

آن بـه طـرف مشـرق بـر  هیسـا ،و ظهر که گذشت رسد یاندازه خود م نیبه کمتر  یعشر 

کـه  یزمـان نیبنـابرا. شود یبلندتر م هیسا ،رود یرو به مغرب م دیو هرچه خورش گردد یم

معلـوم  ،گذارد یشدن م ادیدو مرتبه رو به ز  ،و سپس رسد  یاندازه خود م نیبه کمتر  هیسا

 ظهـر یشهرها که گـاه یدر بعض یاست ول دهیسفرا ر  یزماِن ظهر شرع شود یم
ِ
 ،موقـع

  هیسا
ّ
ن وقـت یـدر ا ،شـود  یم دایدوباره پ هیسا ،و بعد از آن رود یم نیاز ب یشاخص به کل

  . است دهیفرا رس یشود ظهر شرع یمعلوم م است که

پشـت  دیدر غروب آفتاب داشته باشد و احتمال دهد خورش ککه ش یکس .٨٨٦ مسأله

 انیـطـرف مشـرق نما یکـه سـرخ یتا وقتـ ،شده باشد یدرختان مخف ایها  ساختمان ای ها  کوه

در زمـان غـروب آفتـاب  کاسـت و اگـر شـ یوقت بـاق ،سر انسان نگذشته یاست و از باال 

و  دیواجب است که نماز ظهر و عصـر را تـا زمـاِن پنهـان شـدن خورشـ اطیاحت ،نداشته باشد

  . بخواند اداء و قضاءنّیت  بدون آن را ،ریو در صورت تأخ ندازدین ریغروب آفتاب به تأخ

 قبل از نماز ظهـر بخوانـد .٨٨٧ مسأله
ً
 ،باطـل اسـت ،چنانچه فرد نماز عصر را عمدا

اگـر  ،صورت نینباشد که در ا فرصتنماز  کیاز خواندن  شیاز آخر وقت ب نکهیمگر ا

نماز عصر را  دینماز ظهر او قضاء است و با ،باشد نماز ظهر را نخوانده ،موقع نیتا ا یکس

 تمام نماز عصر را پ ،وقت نیاز ا قبل یند و اگر کسبخوا
ً
 ،از نماز ظهر بخواند شیاشتباها

نمـاز ظهـر را بخوانـد و  دیـبا ،شـده اسـت متوّجـهاست و حال که  حیعصرش صح نماز

ّمه به جا آورد یمستحب آن است که چهار رکعت دوم را به قصد ما ف اطیاحت
ّ

  . الذ

                                                           
همچون قم  میانی  از مواقع سال در شهرهای  نیست بلکه در بعضی  بنابر این همیشه ساعت دوازده، ظهر شرعی . ١

شـرقی،  و تهران چند دقیقه قبل از ساعت دوازده و گاه چند دقیقه بعد از ساعت دوازده است و در شهرهای 
  . دیرتر است غربی، ظهر ظهر زودتر و در شهرهای 
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  وقت نماز مغرب و عشاء

طـرف  یاست که سرخ یاز زمان ،واجب اطیبنابر احت ،بوقت نماز مغر  .٨٨٨ مسأله

 یاطیـالبّتـه احت. سر انسـان بگـذرد یاز باال  ،شود یم دایمشرق که بعد از غروب آفتاب پ

ن صـورت یـداند کـه در ا می زمان غروب آفتاب را ،است که فرد یبودن آن در مورد وقت

اّمـا اگـر در  ،اب بجـا آوردتواند نماز مغرب را هنگام غروب آفتـ نمی اط واجبیبنابر احت

تغروب آفتاب به 
ّ
ا یـها  ا سـاختمانیـهـا  پشـت کوه ،دیشـشـدن خور  یاحتمال مخفـ عل

طـرف مشـرق کـه  یسرخ ن کهیتواند قبل از ا نمی یبنابر فتو  ،شک داشته باشد ،درختان

  . نماز مغرب را به جا آورد ،سر انسان بگذرد یاز باال  ،شود یم دایاز غروب آفتاب پ عدب

 شـب مـهیتا ن) ر مضطریغ( شخص مختار ینماز مغرب و عشا برا وقت .٨٨٩ مسأله

بـه  ای یفراموش یکه از رو یکس یعنیشخص مضطر  یدارد و اّما برادامه ا) نصف شب(

ت
ّ
وقـت نمـاز  ،شب نخوانـده مهیاز ن شینماز را پ نهایو مانند ا ضیح ای ماندن خواب عل

 ،و عـدم غفلـت توّجـه حالدر  ،در هر صورت یمغرب و عشا تا طلوع فجر ادامه دارد ول

نماز عشا بـه جـا آورده  ،نماز مغرب و سپس دیابتدا با یعنی ،آن دو معتبر است نیب بیترت

 نماز عشا قبل از نماز مغرب خوانده شود
ً
از  نکـهیباطل است مگر ا ،شود و چنانچه عمدا

ست نماز صورت الزم ا نینمانده باشد که در ا یباقنماز عشا  انجاماز مقدار  شیب ،وقت

  . عشا را قبل از نماز مغرب بخواند

 نماز عشا را  یاگر کس .٨٩٠ مسأله
ً
از نماز مغرب بخوانـد و بعـد از نمـاز  قبلاشتباها

  . به جا آورد ،نماز مغرب را بعد از آن دیاست و با حینمازش صح ،شود توّجهم

نصـف  ،همچنـان کـه گذشـت ،شخص مختار یآخر وقت نماز عشا برا .٨٩١ مسأله

نصـف  ،واجـب اطیـبنـابر احت ،وقـت نمـاز عشـا یبرا شب است و منظور از نصف شب

   ١.است) اذان صبح( تاب تا طلوع فجرغروب آف نیب یفاصله زمان

                                                           
بامداد باشد، فاصـله زمـانی  ٤و طلوع فجر ساعت ١٨به عنوان مثال، چنانچه غروب آفتاب در شهری، ساعت . ١

شود که اگر به زمان غروب آفتـاب،   ساعت می ٥ساعت است که نصف آن،  ١٠غروب آفتاب تا طلوع فجر  
شود کـه ایـن زمـان، بنـابر احتیـاط،   می) یازده شب( ٢٣اضافه شود یا از زمان طلوع فجر، کم گردد، ساعت 

  . باشد نماز عشا می نصف شب و آخر وقت اختیاری 
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 ،عشـا را تـا نصـف شـب نخوانـد اینماز مغرب  ،اریاخت یاگر فرد از رو .٨٩٢ مسأله

آن نمـاز  ،اداء و قضاء کنـدنّیت  نکهیتا قبل از اذان صبح بدون ا دیبا ،واجب اطیبنابر احت

 براباشد  کمتا اذان صبح  ماندهیالبّته اگر وقت باق ،ردرا به جا آو 
ً
کـه مسـافر  یکس یمثال

نمـاز  اط واجـبیبنابر احت ،ا کمتر وقت باشدیفقط به اندازه خواندن چهار رکعت  ،ستین

 نماز مغرب را قضاء نما یعشا را به قصد ما ف
ً
ّمه بخواند و بعدا

ّ
 یو احت دیالذ

ً
گـر یبـار د  اطا

  . دیقضاء نما بیترت تیجهت رعانماز عشا را هم به 

  وقت نماز صبح. ٣

 کنـد یرو به باال حرکت م یا دهیسف ،اذان صبح از طرف مشرق کینزد  .٨٩٣ مسأله

پهن شد فجر دوم و اول وقِت نماز صـبح  دهیکه آن سف یموقع ،ندیکه آن را فجر اول گو 

  . دیآ یم رونیاست که آفتاب ب یاست و آخر وقِت نماز صبح موقع

  نماز اوقات گرید احکام

 دهیفـرا رسـکنـد وقـت  نیقیمشغول نماز شود که  تواند  یانسان م یموقع .٨٩٤ مسأله

کـه  یبه اذان شخصبه خبر و بلکه  ،خبر دهند ،دو مرد عادل به داخل شدن وقت ایاست 

ف بداند شد
ّ
 یمکل

ً
 زیشود ن نانیچنانچه موجب اطم ،کند یوقت را م دنیفرارسمراعات  دا

  . اکتفاء نمود توان  یم

 اگر به  .٨٩٥ مسأله
ّ
  تعل

ِ
در زندان بـودن نتوانـد در اّول  ای یینایمانند ناب یشخص مانع

 نـانیاطم ایـ نیقـیتا  ندازدیب رینماز را به تأخ دیبا ،کند نیقی دن وقتیفرا رسوقِت نماز به 

بـه  نیقـیاگـر مـانع از  ،الزم اطیـاست بنابر احت نیاست و همچن دهیفرا رسکند که وقت 

  . باشد نهایابر و غبار و مانند ا لیاز قب یموانع عموم ازوقت  دنیفرارس

از  یبـه جـا آوردن بعضـ سـبباست که به  کم یاگر وقت نماز به قدر .٨٩٦ مسأله

آن مستحب را به  دیبا ،شود یاز آن بعد از وقت خوانده م یمقدار ،مستحب نماز یکارها

 اگر به  اوردیجا ن
ً
 ،شود  یبعد از وقت خوانده م ،از نماز یخواندن قنوت مقدار سببمثال

 کیـاسـت کـه حـداقل  حینمـازش صـح یخواند در صـورت گرقنوت را نخواند و ا دیبا
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  . رکعت از آن در وقت واقع شده باشد

 نمـاز را بـه دیبا ،رکعت نماز وقت دارد کیکه به اندازه خواندن  یکس .٨٩٧ مسأله

 نماز را تا ا دینبا یاداء بخواند ولنّیت 
ً
  . ندازدیب ریوقت تأخ نیعمدا

بـه  ،دیروب آفتاب و پنهان شدن خورشـست اگر تا غیکه مسافر ن یکس .٨٩٨ مسأله

ا یـبه اندازه پنج رکعـت وقـت دارد  که شک دارد ا آنیاندازه پنج رکعت نماز وقت دارد 

  . ب بخواندید نماز ظهر و عصر را به ترتیبا ،کمتر از آن

: دیـن روش رفتـار نمایاط واجب است به ایاحت ،و اگر کمتر از پنج رکعت وقت دارد

 نماز عصررایاحت
ً
غـروب  یسپس نماز ظهر را در فاصله زمان ،قبل از نماز ظهر بخواند اطا

دوباره نماز عصر را  ،بیت ترتیرعا سپس برای ،اداء و قضاء بجا آوردنّیت  تا مغرب بدون

   ١.اداء و قضاء بخواندنّیت  بدون

شـک کـه  ا آنیو اگر آفتاب غروب نموده و تا مغرب به اندازه پنج رکعت وقت دارد 

 راط واجـب دینماز ظهر و عصر را بنابر احت ،ا کمتریندازه پنج رکعت وقت دارد دارد به ا

اط واجـب یاداء و قضاء بخواند و اگر کمتر وقت دارد احتنّیت  بدون یهمان فاصله زمان

 یاحت: دین روش رفتار نمایاست به ا
ً
اداء و نّیـت  نماز عصر را قبل از نماز ظهـر بـدون اطا

 یسپس احت ،ر را قضاء نمودهبعد نماز ظه ،قضاء بخواند
ً
ت یـرعانماز عصر را هم برای  اطا

   ٢.ب دوباره بجا آوردیترت

؛ اسـت یز جـاریمسافر ن یبرا ،که در مسأله قبل ذکر شد یتمام احکام .٨٩٩ مسأله

ت نه سرکعت ا نجا سهیدر امغرب  ایمانده تا غروب ین تفاوت که مالک در زمان باقیبا ا

  . پنج رکعت

                                                           
الذّمـه از  مـا فـی (شایان ذکر است در این صورت، اگر نماز اّول را بدون اینکه تعیین کند ظهراست یـا عصـر . ١

بازهم بدون تعیـین   و به قصد اداء خوانده، سپس در فاصله بین غروب تا مغرب نماز دیگری) جهت نوع نماز
ّمـه هـم از جهـت نـوع و هـم از نظـر اداء یـا  ما فـی (اینکه ظهراست یا عصر و نیز بدون نیت اداء و قضاء 

ّ
الذ

  . به خواندن سه نماز نیست در رعایت احتیاط است ونیازی  بخواند، کافی ) قضاء
ابدون اینکه نیت کند ظهـر اسـت یـا شایان ذکر است اگر تا مغرب کمتر از پنج رکعت وقت دارد، نماز اّول ر . ٢

بخوانـد ) الذمه هم از جهت نوع و هم از نظر اداء یا قضاء بودن به قصد مافی(عصر و بدون نیت اداء یا قضاء 
  سپس نماز دیگری 

ً
بـه  در رعایت احتیاط است و نیازی  قضاء نماید، کافی ) الذمه از جهت نوع مافی (را بعدا

 . خواندن سه نماز نیست
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نصف شب به اندازه خواندن پـنج رکعـت  اگر تا ستیکه مسافر ن یکس .٩٠٠ مسأله

در  کاست اگر شـ نیبخواند و همچن بینماز مغرب و عشا را به ترت دینماز وقت دارد با

ابتـدا نمـاز  دیـکمتر وقـت دارد با ایمقدار وقت داشته باشد و اگر به اندازه چهار رکعت 

  . عشا را بخواند

هار رکعـت که مسافر است اگر تا نصف شب به اندازه خواندن چ یکس .٩٠١ مسأله

در  کاست اگر شـ نیبخواند و همچن بینماز مغرب و عشا را به ترت دینماز وقت دارد با

ابتدا نمـاز عشـا را  دیمقدار وقت داشته باشد و اگر به اندازه سه رکعت نماز وقت دارد با

 در خوانده 
ً
اداء نّیـت  نمـاز مغـرب را بـه ،تا نصف شـب ماندهیرکعت باق کیسپس فورا

 دیـرکعت نمـاز وقـت دارد با کی ایتا نصف شب تنها به اندازه دو رکعت بخواند و اگر 

  . ابتدا نماز عشا را بخواند

که بـه انـدازه  یدر صورت ،وقت نماز بالغ گردد نیبهر گاه بچه نابالغ در  .٩٠٢ مسأله

را بخواند و چنانچه  وقت داشته باشد واجب است نماز شتریب ایرکعت نماز  کیخواندن 

شدن وقت بالغ  ینماز را خوانده باشد و قبل از سپر ،دن وقتیسر  ابعد از فر  ،قبل از بلوغ

را دوبـاره مستحب است کـه آن  اطیاحت هرچند ستینماز واجب ن دوباره خواندنگردد 

  . به جا آورد

 ،دارد که اگر بخواهـد در اول وقـت نمـاز بخوانـد یهر گاه انسان عذر .٩٠٣ مسأله

 ایـاز بر طرف شـدن آن عـذر باشـد  وسیچنانچه مأ ،به جا آورد ّممیبا ت آن را ناچار است

 ّممیتـ ،در اول وقـت توانـد  یشود مناتوان هم  ّممیاز ت ،انداختن نماز ریاحتمال دهد با تأخ

 ایـصبر کنـد تـا عـذرش بـر طـرف شـود  دینباشد با وسیاگر مأ یول ،کند و نماز بخواند

بـه  سـتیم ننماز بخواند و الز  ،در آخر وقت ،شود و چنانچه عذر او بر طرف نشد وسیمأ

مسـتحّبات  یبلکه برا ،واجب نماز را انجام دهد یصبر کند که فقط بتواند کارها یقدر

کنـد و نمـاز را بـا آن  ّممیتـ توانـد یمـاگر وقت دارد  ،مانند اذان و اقامه و قنوت زینماز ن

نباشـد و  وسیچنـد مـأ هر ،ّممیاز مـوارد تـ ریغ گرید  یمستحّبات به جا آورد و در عذرها

است اول وقت نمـاز بخوانـد  زیجا ،وقت بر طرف شود یدهد که عذر او تا انتهااحتمال 

را  ازمـوارد الزم اسـت نمـ یعذرش بر طـرف گـردد در بعضـ ،وقت نیب چنانچه در یول
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  . دوباره بخواند

گـرفتن آن را بـه  ادیـبدون  تواند  یو نم داند یکه مسائل نماز را نم یکس .٩٠٤ مسأله

  ایانجام دهد  حیطور صح
ّ
از  یکـیکه  دهد یو احتمال م داند یرا نم اتیو و سه اتیشک

تو به  دیآ شیدر نماز پ نهایا
ّ
را مرتکـب  یحرامـ ایـکنـد  کرا تر  یواجب ،نگرفتن ادی عل

ه نکه بـآ دیاگر به ام یول ندازدیب رینماز را از اول وقت تأخ نهایا نگرفت ادی یبرا دیبا ،شود

 یا نمـاز مسـألهن یبنماز بشود و در در اول وقت مشغول  ،نماز را انجام دهد ،حیطور صح

که حکم آن را  یا است و اگر مسأله حینماز او صح ،دیاین شیپ داند یکه حکم آن را نم

آن کـه  دیـبـه ام - دهد یکه احتمال م یاز دو طرف یکیاست به  زیجا ،دیآ شیپ داند ینم

سأله را بپرسـد کـه م دیبعد از نماز با یو نماز را تمام کند ول دیعمل نما - او باشد فهیوظ

  . ستیالزم ن ،دوباره خواندنبوده  حیاگر نمازش باطل بوده دوباره بخواند و اگر صح

اگر وقت نماز وسعت دارد و طلبکار هم طلب خود را از بدهکار مطالبه  .٩٠٥ مسأله

بعـد نمـاز  ،بـدهکار اول قـرض خـود را بدهـد دیبا ،که ممکن است یدر صورت ،کند یم

 آن را بـه جـا آورد دیـکـه با یگریواجب د  است اگر کار نیبخواند و همچن
ً
اّتفـاق  فـورا

 بب فتدیب
ً
کنـد بعـد نمـاز بخوانـد و  ریـاول مسـجد را تطه دیبا ،مسجد نجس است ندیمثال

  . است حینماز او صح یکرده ول تیمعص ،اول نماز بخواند ،چنانچه در هر دو صورت

از نماز مغرب  و نماز عشا را بعد نماز عصر را بعد از نماز ظهر دیانسان با .٩٠٦ مسأله

 نماز عصر را 
ً
از نمـاز مغـرب  شیاز نماز ظهـر و نمـاز عشـا را پـ قبلبخواند و اگر عمدا

  . باطل است ،واندبخ

 مشغول نماز عصـر شـود و در بـ ،از خواندن نماز ظهر شیاگر پ .٩٠٧ مسأله
ً
 نیسهوا

ه تا کند که آنچنّیت  یعنی ،را به نماز ظهر برگرداندنّیت  دیبا ،نماز متوّجه اشتباه خود شود

 نیا دینبا یولهمه نماز ظهر باشد  خوانم یام و آنچه را مشغولم و آنچه بعد م حال خوانده

  . نماز عصر را بخواند ،سازد و بعد از آنکه نماز را تمام کرد یجار زبانرا به نّیت 

 مشغول نمـاز عشـا شـود و در بـ ،از خواندن نماز مغرب قبلاگر  .٩٠٨ مسأله
ً
 نیسهوا

را بـه نمـاز نّیـت  دیـبا ،نچه به رکوع رکعت چهارم نرفتـهچنا ،نماز بفهمد که اشتباه کرده

اگـر بـه رکـوع رکعـت  مغرب برگرداند و نماز را تمام کند و بعد نمـاز عشـا را بخوانـد و
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نماز مغرب را  ،و بعد از آن باشد یم حیصح ،ن نمازیانماز عشا را تمام کند و  ،چهارم رفته

  . به جا آورد

کـه  دیـایب ادشیـنمـاز  نینماز شود و در بنماز ظهر مشغول نّیت  اگر به .٩٠٩ مسأله

نمـاز را  دیـبلکـه با ،را به نماز عصر بـر گردانـدنّیت  تواند  ینم ،نماز ظهر را خوانده است

  . است نیچنحکم  زیبشکند و نماز عصر را بخواند و در مورد نماز مغرب و عشاء ن

به را نّیت  و کند که نماز ظهر را نخوانده نیقینماز عصر  نیاگر در ب .٩١٠ مسأله

را نّیت  تواند  یکه نماز ظهر را خوانده بوده م دیایب ادشیچنانچه  ،نماز ظهر برگرداند

 یبعض است که یحکم در صورت نیالبته ا ،به نماز عصر برگرداند و نماز را تمام کند

ت  بـه ،آنکه اگر آورده است ای ،باشد اوردهیظهر ننّیت  نماز را به یاز اجزا عصـر نّیـ

باطل است و  ،نماز او در هر صورت ،اگر آن جزء رکعت باشد یول دوباره به جا آورد

باطل  ،الزم اطیبنابر احت ،نمازش ،رکعت باشد کیدو سجده از  ایاگر رکوع  نیهمچن

  . است

نمـاز  دیبا ،نه ایکند که نماز ظهر را خوانده  کنماز عصر ش نیاگر در ب .٩١١ مسأله

 نماز ظهر را به جا آ عصر تمام کندنّیت  را به
ً
کـم  یاگـر وقـت بـه قـدر یول ،وردو بعدا

رکعـت نمـاز  کی یبرسد و برا انیوقت نماز به پا ،است که بعد از تمام شدن نماز عصر

  . نماز ظهر را قضاء کند ستیالزم ن ،دنمانده باش یهم وقت باق

 بـه دیـبا ،نـه ایکند که نماز مغرب را خوانده  کنماز عشا ش نیباگر در  .٩١٢ مسأله

کـم  یاگر وقت به قدر یول ،١دمغرب را به جا آور  عد نمازنماز را تمام کند و ب عشانّیت 

رکعـت نمـاز هـم وقـت  کیشود و به مقدار  وقت تمام  ،است که بعد از تمام شدن نماز

  . نماز مغرب را قضاء کند ستیالزم ن ،نمانده باشد یباق

کنـد  کشـ ،به رکوع رکعت چهـارم دنینماز عشا بعد از رس نیباگر در  .٩١٣ مسأله

 چنانچـه وقـت بـرا دیبا ،نه ایانده که نماز مغرب را خو 
ً
نمـاز  ینماز را تمـام کنـد و بعـدا

  . بخواند زینماز مغرب را ن ،باشد یمغرب باق

                                                           
  . تواند نماز عصر را به نماز ظهر یا نماز عشاء را به نماز مغرب برگرداند  ر این مسأله و مسأله قبل نمازگزار نمید. ١
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 یرا که خوانده احت یاگر انسان نماز .٩١٤ مسأله
ً
 نمـاز نیدوبـاره بخوانـد و در بـ اطـا

را بـه آن نّیـت  توانـد  ینم ،از آن بخواند نخوانده است شیپ دیرا که با ینماز دیایب ادشی

 موقعنم
ً
 یکه فرد نماز عصر را احت یاز برگرداند مثال

ً
نمـاز  دیـایب ادشیـاگر  ،خواند یم اطا

  . را به نماز ظهر برگرداندنّیت  تواند ینم ،است ندهظهر را نخوا

از نماز قضاء بـه نمـاز اداء و از نمـاز مسـتحب بـه نمـاز نّیت  برگرداندن .٩١٥ مسأله

  . ستین زیواجب جا

 ،نمـاز نیدر بـ توانـد  یانسـان مـ ،اشـداگر وقت نماِز اداء وسعت داشته ب .٩١٦ مسأله

  . را به نماز قضاء برگرداندنّیت  ،دکه نماز قضاء بر ذّمه دار  دیایب ادشیچنانچه 

مه دوم
ّ

  قبلهرعایت : مقد

مه م یشّرفها الله تعالمکان خانه کعبه  .٩١٧ مسأله
ّ

ه معظ
ّ
قبلـه محسـوب  ،باشد یکه در مک

 یگـرید  یاسـت حکـم کارهـا نیآن نماز بخواند و همچن یانسان روبرو دیو با شود یم

  . ردیرو به قبله انجام گ دیکه با واناتیح دنیمانند سر بر 

از خانه کعبه قرار دارد  یا  اگر فرد در فاصله ،جهت قبله نییدر رابطه با تع .٩١٨ مسأله

کـه در  یدهـد مثـل شخصـ صیتشـخ قیجهت قبله را به طور دق تواند  یکه با مشاهده م

 دیرا بنما قیجهت دقمراعات  دیبا ،ندیب  یه را مانه کعبصحن مسجد الحرام قرار دارد و خ

و اّما چنانچه فـرد  ستین زیبه مقدار کم جا هرچندحال نماز  دراز آن  یو انحراف عمد

 یمثـل کسـ دهد  ینم صیرا با مشاهده تشخ یقیقرار دارد که جهت قبله حق یتیدر موقع

  ستدیبا یاگر طور ،که از مکان کعبه دور است
ً
 خواند یرو به قبله نماز م ندیبگو  که عرفا

بـا اسـتفاده از ابـزار و  ستیالزم ن و است یکاف دیرا بنما یمراعات جهت قبله عرف یعنی

چنانچـه اّما  ابدیرا ب یقیو پرسش جهت قبله حق قیتحق ایو  GPS ایمانند قبله نما  یلیوسا

لع شود قبله حق قیتحق
ّ

راف چـپ انحـ ایـبه سمت راسـت  یا  چند درجه یقینموده و مط

 دارد 
ً
 نیـبـا ا تواند  ینم یو ،درجه به راست انحراف دارد )١٥( یقیبداند که قبله حق مثال

را رو بـه قبلـه  میمسـتق سـتادنیا ،در عـرف هرچندنماز بخواند  میحال رو به جهت مستق

  . به حساب آورندبودن 
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و شکم او رو به قبله  نهیس دیبا ،خواند یم ستادهیکه نماز واجب را ا یکس .٩١٩ مسأله

مستحب آن است که  اطیاز قبله منحرف باشد و احت ادیز  دینبا زیبلکه صورت او ن ،باشد

الزم  ،نشسته نمـاز بخوانـد دیکه با یشخص نیهمچن؛ او هم رو به قبله باشد یانگشتان پا

از قبله  ادیز  دیو شکم او رو به قبله باشد بلکه صورت او هم نبا نهیس ،است در موقع نماز

  . منحرف باشد

 یدر حال نماز به پهلو طـور دیبا ،نشسته نماز بخواند تواند  ینمکه  یکس .٩٢٠ مسأله

راسـت  یکـه ممکـن اسـت بـه پهلـو  یبدن او رو به قبله باشد و تا وقت یبخوابد که جلو 

بـه  دیبا ،دو ممکن نباشد نیچپ بخوابد و اگر ا یبه پهلو  دینبا ،الزم اطیبنابر احت ،بخوابد

  . قبله باشداو رو به  یکف پاها که یطور پشت بخوابد

رو به قبله به جا آورده شـوند و  دیبا ،و سجده فراموش شده اطینماز احت .٩٢١ مسأله

  . شود  رو به قبله به جا آورده  زیسجده سهو ن ،مستحب اطیبنابر احت

 دیکردن قبله کوشش نما دایپ یبرا دیبا ،نماز بخواند خواهد یکه م یکس .٩٢٢ مسأله

 شیبـرا ،اسـت نیقـیدر حکـم کـه  یزیـچ ایکند که قبله کدام طرف است  دایپ نیقیتا 

حاصل گردد مثل شهادت دو عادل که شهادتشان مستند به حـّس و آنچـه در حکـم آن 

 . دهد صیاست باشد و بر آن اساس جهت قبله را تشخ

 -  مـورد اعتمـادمثـل خبـر دادن فـرد  -  ییعقال منشأحاصل از  نانیاطم نیهمچن 

جهـت قبلـه  نیـیخبـره در تعکه از اهـل  یمورد اعتمادبلکه گفتار فرد ؛ است یکاف

نتوانـد ها  ن راهیانباشد و اگر از  نانیاطم ایگمان  دیمف هرچندحّجت است  باشد یم

 یقبرهـا ایـ ،مسجد مسـلمانان ابکه از محر  یبه گمان دیبا دینما معّینجهت قبله را 

اگر از گفته فاسق  یحتّ  ،دیعمل نما شود یم دایپ گرید  ییعقال یها از راه ای ،نیمؤمن

 ن صورتیاکند در  دایگمان به قبله پ ،شناسد یقبله را م یقواعد علم اکه ب یکافر ای

  . است یکاف

 ،کنـد دایـپ یتـر  یاگـر بتوانـد گمـان قـو  ،که گمان به قبلـه دارد یکس .٩٢٣ مسأله

 اگـر مهمـان از گفتـه صـاحب خانـه دیخود عمل نما فیبه گمان ضع تواند  ینم
ً
 ایـ مثال

 گـریبتوانـد از راه د  یکنـد ولـ داینه گمان به قبله پول هتل و مسافرخاؤ مسافر از گفته مس
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ً
 ستیاو حّجت ن یصورت گفته آنها برا نیدر ا ،کند دایپ یتر  یگمان قو  - قبله نما - مثال

  . دیبه حرف آنها عمل نما تواند یو نم

 ،کوشـش کـرده نکـهیبـا ا ایـ ،نـدارد یا لهیکردن قبله وسـ دایپ یاگر برا .٩٢٤ مسأله

قبلـه اسـت  دهـد یطرف کـه احتمـال مـ کیز خواندن به نما ،رود ینم یگمانش به طرف

است که چنانچه وقت نماز وسعت دارد چهار نماز بـه  مستحب اطیو احت باشد یم یکاف

طـرف  هرچنـدمستحب اسـت بـه  اطیاحت دچهار طرف بخواند و چنانچه کمتر وقت دار 

  . که وقت دارد نماز را بخواند

کند که قبلـه در  دایگمان پ ایاست  نیقیکه در حکم  یزیچ ای نیقیاگر  .٩٢٥ مسأله

  . به هر دو طرف نماز بخواند دیبا ،از دو طرف است یکی

اگـر بخواهـد دو نمـاز  ،که بخواهد به چند طرف نماز بخواند یکس .٩٢٦ مسأله

 ،خوانـده شـود بیـبـه ترت یگریبعد از د  یکی دیبخواند که مثل نماز ظهر و عصر با

بعـد نمـاز دوم را  ،واندمستحب آن است که نماز اول را به آن چند طرف بخ اطیاحت

  . شروع کند

اگـر  ،کند دایاست به قبله پ نیقیآنچه در حکم  ای نیقیکه نتواند  یکس .٩٢٧ مسأله

 بخواهد سر ح ،شودرو به قبله انجام  دیکند که با یاز نماز کار ریبخواهد غ
ً
را  یوانیـمثال

 ،به هر طـرف کـه انجـام دهـد ،ستیو اگر گمان ممکن ن دیبه گمان عمل نما دیبا ،ردببُ 

  . است حیصح

داخـل خانـه کعبـه و بـر بـام آن در حـال  واجب آن اسـت کـه اطیاحت .٩٢٨ مسأله

 یو اضطرار اشـکال نـدارد و در صـورت یدر حال ناچار ینماز واجب نخوانند ول ،اریاخت

بماند  یکعبه مقابل او باق یفضا از یزیحاالت چ همه  د دریکعبه نماز بخواند با بامکه بر 

  . ستاده نماز بخواندیو ا

 
ّ

ث: مه سوممقد
َ

  طهارت از َحد

هرکـدام ( ّممیا تـیـا غسـل یواجب و مستحب الزم است با وضو  یک از نمازهایهر 
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ح هـر کـدام ین صورت نماز باطل است و توضیر ایدر غ ،انجام شود) باشد یفه فرد میوظ

  . قبل ذکر شدهای  در فصل) ّممیت ،غسل ،وضو( گانه سه یها از طهارت

مه چهارم
ّ

  بدن و لباس نمازگزارپاک بودن : مقد

کـه در فصـل بعـد خواهـد  ییموارد استثنا ریدر غ( بدن و لباس نمازگزار .٩٢٩ مسأله

 ،لبـاس نجـس نمـاز بخوانـد ایـبا بـدن  اریدر حال اخت یباشد و اگر کس کپا دیبا) آمد

  . نمازش باطل است

ت کوتاه یاگر کس .٩٣٠ مسأله
ّ
 دانسـته ینم یمسأله شرع یریکردن در فراگ یبه عل

 من دانسته ینم اینجس باطل است و لباس  اینماز با بدن 
ً
نجس است و با آن نمـاز  یمثال

واجب آن است که نماز را دوبـاره بخوانـد و اگـر وقـت گذشـته قضـاء  اطیاحت ،خوانده

ا لباس نجس نماز خوانده الزم ینکرده و با بدن  یمسأله کوتاه یریاّما اگر در فراگ دینما

   .دیا قضا نمایست نماز را دوباره بخواند ین

و بعـد از نمـاز  سـتیلباسـش نجـس ن ایـدارد که بـدن  نیقی یاگر کس .٩٣١ مسأله

  . است حینمازش صح ،بفهمد نجس بوده

 قیـدارد جستجو و تحق کلباس خود ش ایبودن بدن  ککه در پا یکس .٩٣٢ مسأله

و نماز بخواند و بعـد از  ندیدر آن نب یزیو چ دیچنانچه جستجو نما یول ستیبر او الزم ن

اگر جستجو نکـرده  یاست ول حینماز او صح ،نجس بوده لباسش اینماز بفهمد که بدن 

را  ازشنمـ دیـبا ،الزم اطیـبنـابر احت ا لباسش نجس بـودهیوبعد از نماز بفهمد بدن  ،باشد

  . دیقضاء نما ،دوباره بخواند و چنانچه وقت گذشته

است  نیقیآنچه در حکم  ای نیقیاست که فرد  یدر مورد حکم نیا ذکر است انیشا

بدن  رینداشته باشد و گرنه در صورت شک در تطه شیلباس خو  ایبدن  یقبل  به نجاست

 نجس بوده با یلباس ای
ً
  . دینما ریآن را تطه دیکه قبال

 متوّجـهنمـاز  نیاگر در بـ ،که در وسعت وقت مشغول نماز است یکس .٩٣٣ مسأله

  : لباسش نجس شده دو صورت دارد ایشود که بدن 

از  یقسمت هرچند ،جس شده استع در نماز ناحتمال دهد که بعد از شرو  ایبداند . الف
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بدن  دنیصورت چنانچه آب کش نیدر ا ،نجاست خوانده باشد با ،توّجهنماز را قبل از 

  ،آوردن آن رونیب ایعوض کردن لباس  ایلباس  ای
ً
 ،زنـد ینماز را به هم نم صورت ،عرفا

 یگـرید  زیـچ اگـر ایـ دیـلباس را عوض نما ایرا آب بکشد  باسل ایبدن  ،نماز نیدر ب

چنانچـه  یآورد ول رونیلباس را ب ،را پوشانده ١آنچه در حکم عورت است ایعورت او 

اگـر لبـاس را  ایـ ،زنـد مـی ن کارها صورت نماز را به همیک از ایهر باشد که  یطور

 کنماز را دوباره بـا بـدن و لبـاس پـا دیبا ،الزم اطیبنابر احت ،ماند یآورد برهنه م رونیب

  . بخواند

نمـاز را  ،الزم اطیـبنـابر احت ،ربوط به قبل از شروع در نماز اسـتست مکه نجاداند ب. ب

  . بخواند کدوباره با بدن و لباس پا

شود  توّجهنماز م نیاگر در ب ،وقت مشغول نماز است یکه در تنگ یکس .٩٣٤ مسأله

بـدن را  ،زنـد ینماز را به هـم نمـ ،بدن دنیکه آب کش یدر صورت ،که بدن او نجس شده

بـا همـان حـال نمـاز را تمـام کنـد و نمـاز او  دیبا زند یاگر نماز را به هم مآب بکشد و 

  . است حیصح

از احتمـال دهـد کـه پـس  ایندارد که فرد بداند  یمسأله فرق نیذکر است در ا انیشا

بداند که نجاست بدن مربـوط بـه قبـل از شـروع در  ای شروع در نماز بدنش نجس شده

  . نماز است

شود  متوّجهنماز  نیاگر در ب ،مشغول نماز استوقت  یکه در تنگ یکس .٩٣٥ مسأله

آوردن  رونیـب ایـ ،عـوض کـردن ایـ ،دنیکـه آب کشـ یدر صورت ،که لباسش نجس شده

 ایـلبـاس را آب بکشـد  دیـبا ،آورد رونیلباس را ب تواند یو م زند ینماز را به هم نم ،لباس

د و نمـاز را تمـام آور  رونیـرا پوشانده لباس را ب اوعورت  یگرید  زیاگر چ ای ،عوض کند

 ایـآب بکشـد  توانـد  یعورت او را نپوشانده و لبـاس را هـم نمـ یگرید  زیکند اّما اگر چ

مسـأله  نیـذکر اسـت در ا انیشا. با همان لباس نجس نماز را تمام کند دیبا ،عوض کند

نجـس شـده  لباسـش نمـازاحتمال دهد که پس از شروع در  ایندارد که فرد بداند  یفرق

                                                           
ذکـر  ٩٦٨ها را بپوشـانند و در مسـأله  ها هنگام نماز آن قسمت باشد زن هایی است که الزم می منظور، قسمت. ١

  . شده است
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  . مربوط به قبل از شروع در نماز است لباسد که نجاست بدان ایاست 

بعد از  اینماز  نیلباسش نجس است و در ب ایاگر فراموش کند که بدن  .٩٣٦ مسأله

 ،الزم اطیـبنـابر احت ،بوده ییاعتنا یاهمال و ب یاو از رو یچنانچه فراموش ،دیایب ادشیآن 

 یاو از رو یّما اگر فراموشـو ا دیقضاء نما ،نماز را دوباره بخواند و اگر وقت گذشته دیبا

نمـاز را دوبـاره  سـتیالزم ن ،دیـایب ادشیـنبوده است و بعـد از نمـاز  ییتنااع یاهمال و ب

الع  است یحکمش مانند وقت دیایب ادشینماز  نیباگر در  یبخواند ول
ّ

که از نجاست اط

 تـا ٩٣٣( ا لباسش نجس شده اسـت کـه در مسـائلیبدن  فهمد می ن نمازیو در بنداشته 

  . کر شدذ ) ٩٣٥

لباسش با رطوبت به آن  ایرا فراموش کند و بدن  یئیاگر نجس بودن ش .٩٣٧ مسأله

و  یحـال فراموشـ نیلباسش نجس شده اسـت و در همـ ایبرسد و متوّجه نباشد که بدن 

 ایـنجـس بـوده و بـدن  ءیکـه آن شـ دیـایب ادشینماز بخواند و بعد از نماز  ،عدم توّجه

کـه  یزیاگر بدنش با رطوبت به چ یول ستا حیصح نمازش ،اند  لباسش هم نجس شده

ا یـ غسـل کنـد ،که خود را آب بکشد نینجس بودن آن را فراموش کرده برسد و بدون ا

باشد که  یطور نکهیو نمازش باطل است مگر ا ا وضوی غسل ،و نماز بخواند ردیوضو بگ

در آب  نکـهینجس نشود مثـل ا ،شود و آب کپا زیبدن ن ،ا وضو گرفتنی به غسل نمودن

  . ردیبگ وضو ایغسل کند  یجار ایکر 

شده اسـت و بـا آن  ککند که پا نیقیاگر لباس نجس را آب بکشد و  .٩٣٨ مسأله

  . است حینمازش صح ،نشده کنماز بخواند و بعد از نماز بفهمد پا

 یهـا  کنـد کـه از خـون نیقـیو  نـدیلباس خـود بب ایدر بدن  یاگر خون .٩٣٩ مسأله

  ستینجس ن
ً
 ییهـا  چنانچه بعد از نماز بفهمد از خون ،کند که خون پشه است نیقیمثال

  . است حینمازش صح ،با آن نماز خواند شود یبوده که نم

اسـت کـه  یلباس اوست خون نجسـ ایکه در بدن  یکند خون نیقیاگر  .٩٤٠ مسأله

  حینماز با آن صح
ً
چنانچـه بعـد از نمـاز  ،کند خون زخـم و دمـل اسـت نیقیاست مثال

  . باشد یم حینمازش صح ،استبوده که نماز با آن باطل  یبفهمد خون

 دنیاز بدن فرد نجـس باشـد و فقـط بـه انـدازه آب کشـ قسمتاگر دو  .٩٤١ مسأله
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آب بکشد مگر آنکـه  خواهد یاست هر کدام را که م مخّیراز آنها آب داشته باشد  یکی

د العنوان باشـد کـه در ا ای دتریشد ای شتریب یکینجاست 
ّ

 اطیـصـورت بنـابر احت نیـمتعد

لبـاس داشـته و دو  کیـکـه فـرد فقـط  یمـوردحکم در  و کشدآن را آب ب دیواجب با

  : به عنوان مثال. استن طور یهم زیاز لباس نجس باشد ن قسمت

کـه در  یلـیفرد بخواهد با آب قل که اگرباشد  ادراربدن  قسمت کیاگر نجاست . الف

 ،بـدن گـرید  قسـمتو نجاسـت  دیدو بار آن را بشو  دیدارد آن را آب بکشد با اریاخت

بنـابر  دیـفـرد با صـورت نیدر ا ،است یآن کاف دنیمرتبه آب کش کیباشد که خون 

  . دینما ریاست تطه ادراررا که آلوده به  یقسمتواجب  اطیاحت

 وانیـخـون ح ،آن لبـاسقسـمت  کیلباس داشته باشد و نجاست  کیاگر فرد تنها . ب

ن خـون درنـدگا ،لبـاسآن  گـرید  قسمتوشت مثل گوسفند باشد و نجاست حالل گ

 یکیممنوع است  نمازگزاردو عنوان است که در لباس  یدوم دارا قسمتخون  ،باشد

 اطیـبنابر احت دیفرد با صورت نیدر ا ،حرام گوشت بودن وانینجاست دوم از اجزاء ح

  . دینما ریرا که آلوده به خون درندگان است تطه یقسمتواجب 

شـود و اگر بدن و لباسش هر دو نجـس  ،لباس دارد کیکه فقط  یکس .٩٤٢ مسأله

است که بـدن را آب  نیالزم ا اطیاحت ،از آنها آب داشته باشد یکی دنیبه اندازه آب کش

کـه لبـاس را آب  ستین زیجا واجب اطیو با لباس نجس نماز بخواند و بنابر احت دهیکش

 دتریشـد ایـ شـتریکه نجاست لباس ب یدر صورت یو با بدن نجس نماز بخواند ول دهیکش

 اریکه در اخت یلیفرد بخواهد با آب قلاگر  باشد و ادرار لباس تمثل آن که نجاس - باشد

مرتبـه  کیـخون باشد که  ،و نجاست بدن دیدو بار آن را بشو  دیدارد آن را آب بکشد با

کـه در لبـاس  ،ر از نجاسـتیـهم غ یگریا آن که عنوان د ی - است یآن کاف دنیآب کش

از درنـدگان  یکـیخـون  ،لبـاس سـتآن که نجا مثل ،داشته باشد ،ممنوع است نمازگزار

  . آب بکشد خواهد یاست هر کدام را م مخّیر فردها  ن صورتیدر ا ،دباش

بـا لبـاس نجـس  دیـبا ،نـدارد یگریاز لباس نجس لباس د  ریکه غ یکس .٩٤٣ مسأله

  . است حینماز بخواند و نمازش صح

از آنها نجس است و نداند  یکیاگر بداند  ،که فقط دو لباس دارد یکس .٩٤٤ مسأله
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 اگـر  دیچنانچه وقت دارد با ،ها استاز آن کیکدام 
ً
با هـر دو لبـاس نمـاز بخوانـد مـثال

نمـاز عصـر  کیـنمـاز ظهـر و  کی ،با هر کدام دینماز ظهر و عصر بخواند با خواهد یم

 یگـریاز نظـر نجاسـت و امثـال آن بـر د کـدام  چیاگر وقت تنگ است و ه یبخواند ول

 یکیاست اّما چنانچه احتمال نجاست  یبا هر کدام نماز بخواند کاف ،نداشته باشد یبرتر

ا آن که یدتر باشد یا شدیشتر یبر فرض نجس بودن نجاستش بها  از آن یکیا یشتر باشد یب

د در یـبا ،ر از نجاست که در لباس نمازگزار ممنوع است داشته باشدیهم غ یگریعنوان د 

  . گر نماز بخواندیلباس د 

  باشد کپابدن و لباس نمازگزار  ستیکه الزم ن یموارد

 حینمـاز او صـح ،لباس نمازگزار نجس باشد ایاگر بدن  ،در پنج صورت .٩٤٥ مسأله

  : شود می که شرح موارد آن در مسائل بعد ذکر است

  خون کمتر از درهم. ١

 ،لباس نمازگزار به مقدار کمتر از درهم به خون آلـوده باشـد ایاگر بدن  .٩٤٦ مسأله

 : نماز بخواندر یز  طیبا شرا تواند یفرد م

ستنگشت درهم به اندازه بند سر ا ،واجب اطیبنابر احت. الف
َ

  . شتریحساب شود نه ب ش

آب و  ایـزردابـه  ای کبا چر  یاگر خون کمتر از درهم باشد ول نیبنابرا ،خالص باشد. ب

  . ستین حینماز با آن صح ،مانند آن مخلوط شده باشد

 ح مطلـب در مسـائل بعـد ذکـریتوضـ( نباشـد ضیمثل خـون حـ ممنوع یها  از خون. ج

  ) .شود یم

چنانچه  ،باشد  یگانه فوق را دارا م سه طیذکر است خون کمتر از درهم که شرا انیشا

 نیهمچن. باشد یم حینماز با آن صح است و یباق شباز هم حکم ،آن برطرف شود نیع

بودن نماز با آن  حیصح نجس است و ،که خون کمتر از درهم ن نکته قابل توّجه استیا

  . ستین نبودن آ کپا یبه معنا

به  یبا رطوبت و تر دنیبه واسطه رس ینباشد ول یخون ،لباس ایاگر بدن  .٩٤٧ مسأله
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 دیـنما دایـپ تماس کخش خون لخته با تر  دست نکهیلباس نجس شود مثل ا ایبدن  ،خون

  . با آن نماز خواند شود ینم - که نجس شده کمتر از درهم باشد یمقدار هرچند -

به آن برسد کـه بـه  یاشد و رطوبتلباس کمتر از درهم ب ایاگر خون بدن  .٩٤٨ مسأله

نماز با آن باطل است  ،دیکند و آن اطراف را آلوده نما تیشده سرا یاطراف موضع خون

اگر رطوبت فقـط بـه  یبه اندازه درهم نباشد ول ،دهیکه به آن رس یخون و رطوبت هرچند

  . نماز خواندن با آن اشکال ندارد ،خون برسد و اطراف را آلوده نکند

کمتـر از درهـم باشـد و نجاسـت  ،لباس اسـت ایکه در بدن  یاگر خون .٩٤٩ مسأله

  یگرید 
ً
اط واجـب در یـبنـابر احت یحتـ - زدیآن بر  یرو ادرارقطره  کیبه آن برسد مثال

 خته شده باشدیخون ر  یا لباس هم نرسد و تنها رویپاک بدن های  که به قسمت یصورت

  . ستیح نینماز خواندن با آن صح -

وان یـخـون ح ،استحاضـه ،واجب خون نفاس اطیض و بنابر احتیخون ح .٩٥٠ مسأله

و  وان حـرام گوشـتیـخـون ح ،خون مردار نجس ،ن مثل خون سگ و خوکینجس الع

کمتـر از  یحّتـ - ا لباس نمازگزار باشـدیهر قدر که در بدن  ،یر کتابیخون انسان کافر غ

 ،کـافر ریـخون بدن انساِن غ ثلم گرید  یها  خون یول نماز با آن باطل است - ک درهمی

ق به خوِد او باشد 
ّ
ق به د  ایچه متعل

ّ
 هرچنـدحالل گوشت  وانیخون ح ایباشد  یگریمتعل

نمـاز  ،کمتـر از درهـم باشـد ،هـم یکـه رو یدر صـورت ،بدن و لباس باشد یدر چند جا

  . خواندن با آن اشکال ندارد

 یلباس اوست کمتر از درهم اسـت ولـ ایکه در بدن  یخون داند یاگر م .٩٥١ مسأله

اسـت بـا آن خـون  زیجـا ،نشده است دهیباشد که بخش ییها  از خون که دهد یاحتمال م

  . نماز بخواند

 نیـکمتر از درهم باشـد و فـرد از ا ،بدن است ایکه در لباس  یاگر خون .٩٥٢ مسأله

العا  یب ،باشد یمن حیاست که نماز با آنها صح ییها  از خون ،موضوع که آن خون
ّ

باشد  ط

الزم  ،ستین حیبوده که نماز با آنها صح ییها  و نماز بخواند و بعد معلوم شود که از خون

است اگر اعتقـاد داشـته باشـد کـه خـون کمتـر از  نیو همچن ست دوباره نماز بخواندین

 نیـدر ا ،بـوده شـتریب ایـدرهم است و نماز بخواند و بعد معلوم شود که به مقـدار درهـم 
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  . ستیالزم ن دوباره خواندن نماز زیصورت ن

نمـاز بـا آن  جـهیدر نت متـر از درهـم اسـت کـهاگر نداند مقدار خون ک .٩٥٣ مسأله

 ،سـتین حینمـاز بـا آن صـح ،جـهیاست که در نت شتریب ایبه اندازه درهم  ایاست  حیصح

 نماز بخواند مگر آنکه  ،خون نیبا ا تواند یم
ً
  . بوده باشد شتریب ایبه اندازه درهم  قبال

ب خون حسـا کی ،و به پشت آن برسد زدیبر  آستر یکه به لباس ب یخون .٩٥٤ مسأله

اگر پشت  یمحاسبه نمود ول آن راد یبا باشد شتریکه مساحت خون ب یو هر طرف شود یم

کـه  ین صورت اگر خـونیو در ا هر کدام را جدا حساب نمود دیبا ،شود یآن جدا خون

ح و اگـر بـه ینماز با آن صـح ،هم کمتر از درهم باشد یرو ،لباس است یدر پشت و رو

  . با آن باطل استنماز  ،شتر باشدیا بیمقدار درهم 

بـه  ایـو بـه آسـتر آن برسـد و  زدیکه آستر دارد بر  یلباس یرو ،اگر خون .٩٥٥ مسأله

هـر کـدام را  دیبا ،برسد گریاز لباس به لباس د  ای ،شود یخون زیلباس ن یو رو زدیآستر بر 

و گـر نـه بـوده  حینمـاز صـح ،هم کمتر از درهم باشد یپس اگر رو ،دیجدا حساب نما

خون  کیکه در نزد عرف  یهم باشند به طور بهکه مّتصل  یمگر در صورت؛ باطل است

نماز  ،است کمتر از درهم باشد شتریمساحتش ب که یپس اگر خون در طرف ،حساب شود

  . باشد یمنماز با آن باطل  ،باشد شتریب ایو اگر به مقدار درهم  است حیبا آن صح

  خون زخم و دمل. ٢

 یتا وقت ،دمل باشد ایجراحت  خون زخم و ،لباس نمازگزار ایاگر در بدن  .٩٥٦ مسأله

آن  هرچنـدنمـاز بخوانـد  ریـز  طیبا شرا تواند  یم دمل خوب نشده ایجراحت  ایکه زخم 

 : از درهم باشد شتریب خون

 از زخم. الف
ً
 یهـا  زخم و جراحت قابل توّجه بوده و ثبات و استقرار داشته باشد و عرفا

  . دیایبه حساب ن یجزئ

 تابع زخم  - راف آندمل و اط ایخون از زخم . ب
ً
بـه  - دیآ می به حسابدمل  ایکه عرفا

  . نکرده باشد تیسرا گرید   یجا

 ایبدن  ریتطه که اند  شرط را هم ذکر کرده نیا همیعل یاز فقها رضوان الله تعال یبرخ
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فـوق العـاده  یدر نظر عرف سـخت که باشد یا  عوض کردن لباس آلوده به خون به گونه

مطـابق بـا  هرچنـد باشـد  یالزم نمـ ،آن تیـو رعا سـتیثابـت ن ،شرط نیا اّما ،داشته باشد

 ایـ کخالص باشد بلکه اگـر بـاچر  ،ین خونیچن ستیالزم ن زیمستحب است و ن اطیاحت

 عفون ایاند  آن گذاشته یکه رو یدوا و مرهم ایعرق  ایزردابه 
ّ

کننده مخلـوط  یمواد ضد

  . با آن نماز خواند توان  یباز هم م ،شده

و شسـتن آن  شـود یخـوب مـ یکـه بـه زود یو زخم یدگیون بر اگر خ .٩٥٧ مسأله

 ایـلباس نمازگزار باشـد و بـه انـدازه درهـم  ایدر بدن  ،)یجزئ یها  جراحت( آسان است

  . نماز او باطل است ،باشد شتریب

 رطوبـِت  ایـبـه خـون  ،لباس که با زخـم فاصـله دارد ایاز بدن  ییاگر جا .٩٥٨ مسأله

  نیبنابرا. خواندبا آن نماز ب ستین زیجا ،نجس شود ،زخم
ً
شود و  یآرنج فرد خون اگر مثال

 یولـ سـتین حینماز با آن صـح باشد شتریب ایخون به کف دست برسد و به اندازه درهم 

 ،رطوبت زخم نجس شـود ایکه اطراف زخم است به خون  باسل ایاز بدن  یاگر مقدار

 آن رااسـت کـه  یقسـمتدمـل در  ایندارد و اگر زخم  ینماز خواندن با آن مانع
ً
 معمـوال

مطابق بـا  هرچند ستیبستن آن الزم ن ،آن شود اطرافخون به  تیتا مانع از سرا بندند می

  . مستحب است اطیاحت

 یخـون ،است نهایو مانند ا ینیدهان و ب داخلکه  یزخم ای ریاگر از بواس .٩٥٩ مسأله

ق شرا ،لباس برسد ایبه بدن 
ّ
ز بخواند با آن نما تواند  یم ،)٩٥٦( مذکور در مسأله طیبا تحق

  . اندرون باشد ایباشد  رونیب ریکه دانه بواس ستین یو فرق

نشده  دهیو بخش دیآ نمی به حسابهمانند خون زخم و دمل  خون دماغ .٩٦٠ مسأله

وجود دارد که  یدمل ایزخم  ینیاگر داخل ب یمگر آنکه کمتر از درهم و خالص باشد ول

 دهیبخشـ ،باشـد دارا خـون زخـم و دمـل را طیخون شرا نیو ا شود  یخون از آن خارج م

  . است حیبا آن صح مازشده و خواندن ن

کـه بـه  یلبـاس خـود خـون ایـاگر در بـدن  ،که بدنش زخم است یکس .٩٦١ مسأله

 اطیـاحت ،گـریخـون د  ایـو نداند از زخم اسـت  ندیاز درهم است بب شتریب ایاندازه درهم 

  . واجب آن است که با آن نماز نخواند



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ٢٩٦

زخـم  کیـهم باشند کـه  کینزد  یطور اگر چند زخم در بدن باشد و .٩٦٢ مسأله

اگر  یاند نماز خواندن با خون آنها اشکال ندارد ول همه خوب نشده یتا وقت ،حساب شود

 ،هر کدام که خوب شـد ،زخم حساب شود کیاز هم دور باشند که هر کدام  یبه قدر

خون آن آب بکشد مگر آنکه کمتر از درهم باشد و  زبدن و لباس را ا ،نماز یبرا دیفرد با

  . ستیآن الزم ن دنیدارا باشد که آب کش زیخون کمتر از درهم را ن طیشرا

  نمازگزار ککوچهای  لباس. ٣

کـاله کـه  ،جـوراب ،نینمـازگزار مثـل عـرقچ ککوچـ یهـا  اگر لباس .٩٦٣ مسأله

کـه از مـردار  مگـر آن؛ ح استینماز صح ،نجس باشد ،دیبا آنها عورت را پوشان شود ینم

ن صـورت یـخوک درست شده باشد کـه در ا این مانند سگ یوان نجس العیا حینجس 

ن اگر فرد بـا انگشـتر نجـس کـه بـه یبنابر ا ١.نماز در آن باطل است اط واجبیتبنابر اح

  . ح استیصح شنماز  ،نجس نماز بخواند یور آالت طالیا زن با ز یدست نموده 

  ) گِر همراهیء دیا شیلباس ( محمول نجس. ٤

نجـس همـراه  دیـکل ،همـراه تلفـن ،چاقو ،نجس مانند دستمال ءیاگر ش .٩٦٤ مسأله

همراه او باشد  دهیاگر لباس نجس که آن را نپوش ،نیهمچن. اشکال ندارد ،نمازگزار باشد

 زیـن و را داشته باشد نیپوشاندن عورت تیلباس قابل نیا هرچند رساند ینماز نم به یضرر

روح دار مـردار نجـس  یدر نماز که از اجـزا) محمول نجس( نجس ءیهمراه داشتن ش

. حرام گوشت ساخته شده اشـکال نـدارد واناتیح ریاز اجزاء درندگان و سا ایشده  هیته

 ایـاز آن بر بـدن  یزیچ دیحرام گوشت نبا واناتیح ریاجزاء درندگان و سا دالبّته در مور 

 در مسـأله آن لیتفصـ کـهباشـد  - را دارد نیپوشـاندن عـورت تیکه قابل - لباس نمازگزار

  . خواهد آمد) ٩٩٥(

   یت اضطرار و ناچارحال. ٥

. لبـاس نجـس در حـال اضـطرار اشـکال نـدارد ایـنماز خواندن با بـدن  .٩٦٥ مسأله

                                                           
ا تری سرایت کننده به بدن یا لباس نمازگزار که پـاک بـودن آن الزم البته باید در نظر داشت که نجاست آن ب. ١

  . است، سرایت نکند
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 ،نداشـته باشـد ییتوانـا ،کلبـاس پـا هیته ایلباس  ایبدن  ریاگر فرد نسبت به تطه نیبنابرا

 سـتیدارد کـه قابـل تحّمـل ن فـوق العـاده یکار بر او سخت نیجهت که ا نیاز ا هرچند

البّتـه نمـاز  در وسـعت وقـت باشـد هرچنـدبخوانـد  مـازن حال نبا هما تواند  یم ،)حرج(

مشـروط بـه آن اسـت کـه فـرد  ،هیـمـورد تق ریدر وسعت وقت در غ حال نیا خواندن در

 ایـنمـوده  ریـلباسـش را تطه ایـبـدن  توانـد  یمـ ،وقت نماز یباشد تا انتهانداشته  نانیاطم

  . کند رصب دیو گر نه با دینما هینماز ته یبرا کلباس پا تواند  یم

 مجاز است با لباس  یاگر فرد در مواردان ذکر است یشا 
ً
بدن نجس نماز  ایکه شرعا

 ،شدن وقت برطرف شـود یدر اول وقت نماز بخواند سپس عذرش تا قبل از سپر ،خواند

  . را که خوانده دوباره بخواند ینماز ستیالزم ن

مه پنجم
ّ

  لباس نمازگزارط یشرارعایت : مقد

مـردان و  نیهفت شرط دارد که پنج شرط آن مشترک بـ رنمازگزالباس  .٩٦٦ مسأله

 . باشد یممردان  مخصوصزنان است و دو شرط آن 

 کپـا. ٢. بدن را به مقدار واجب در نماز بپوشـاند ،پوشش ایلباس . ١: ط مشترکیشرا. الف

 ،درنـده وانیـاز ح. ٥. مردار نباشد یاز اجزا. ٤. مباح باشد ،واجب اطیبنابر احت. ٣. باشد

  . نباشد زیحرام گوشت ن واناتیح ریاز سا ،واجب اطیه بنابر احتبلک

اگـر . ٢. لبـاس او طالبـاف نباشـد ،اگر نمازگزار مـرد اسـت. ١: یط اختصاصیشرا. ب

  . خالص نباشد شمیلباس او ابر  ،نمازگزار مرد است

  مشترک لباس نمازگزار طیشرا

  پوشاندبدن را به مقدار واجب در نماز ب ،پوشش ایلباس : شرط اول

خـود را بپوشـاند  نیعورت ندینب او را  یکس هرچند ،در حال نماز دیمرد با .٩٦٧ مسأله

  . و بهتر آن است که از ناف تا زانو را هم بپوشاند

سـر و  ،گردن ،ساق پا ،ساعد دست یتمام بدن حتّ  ،در موقع نماز دیزن با .٩٦٨ مسأله
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 یولـ١حضـور نـدارد ینماز بخواند که کس یدر مکان خلوت هرچندخود را بپوشاند  یمو 

 : ستیجب ندر حال نماز وا قسمتپوشاندن سه 

 آن را نم یکه روسر یصورت به مقدار .الف
ً
را  یروسـر نکـهیبـا ا( پوشاند یمعموال

  . نییپا به پا مچ از پاها .ج انگشتان سر تا مچ از ها  دست .ب) زده است بانیبر گر 

 دیـبا ،اسـتکند کـه مقـدار واجـب را پوشـانده  نیقیآنکه زن  یذکر است برا انیشا

پوشـش  نیهمچنـ. بپوشـاند هم را ها  از مچ تر  نییپا یاز اطراف صورت و مقدار یمقدار

 دست 
ِ

 پا واجب است ایخود مچ
ِ

  . مچ

اگر دختر بچه نابالغ بخواهد نماز بخواند پوشش او در حال نماز ماننـد  .٩٦٩ مسأله

نابـالغ بر دختر بچه  پوشش آنها در حال نماز زن بالغ است مگر در سر و مو و گردن که

  . ستین الزم

؛ را بپوشاند شیچانه خو  ریگردن و ز  ،بر زن بالغ الزم است در حال نماز .٩٧٠ مسأله

 روسر یمقدارپوشش  یول
ً
 – است شده زده بانیبر گر  نکهیبا ا - یاز چانه زن که معموال

  . ستیالزم ن پوشاند، آن را نمی

از مــوارد  ریــغ( بــدنش را ،در موقــع نمــاز دیــواجــب با اطیــزن بنــابر احت .٩٧١ مسأله

 ایـکوتـاه بـه تـن دارد  نیپـس اگـر زن لبـاس آسـت ،بپوشـاند زیاز خودش ن یحتّ ) استثناء

بپوشـد کـه  یپوشاند و به هنگـام نمـاز چـادر را طـور نمی که ساق پا را دهیپوش یشلوار

ت آنکه صورتش را ز  یول ،ندیبدن او را نب یکس
ّ
برهنه  یخودش اعضا ،چادر برده ریبه عل

  . واجب در ترک آن است اطیو احت اشکال دارد ،ندیبدنش را بب

 پا ستین الزم ها  خانم بنابر آنچه ذکر شد .٩٧٢ مسأله
ِ

را در  نییبـه پـا شیخـو  یمچ

 پـا بـه پـا د توّجه داشت کهیاّما بانماز بپوشانند 
ِ

از مـرد نـامحرم واجـب  نییپوشاندن مـچ

 زن نمـازگزار یاست که مرد نامحرم بـه قـدم پـا یا  به گونه تیحال چنانچه وضع. است

 پا به پا یعنی(
ِ

بر زن واجب اسـت  ،کند یم همشغول نماز است نگا که  یدر حال) نییاز مچ

تحکم به  نیرا بپوشاند و ا شیقدم پا
ّ
. اصـل نمـاز یرانـه بـ باشد  یحضور نامحرم م عل

                                                           
شود که پوشش آن در نمـاز   بنابر این تمام بدن زن به جز سه مورد استثناء شده، در حکم عورت محسوب می. ١

  . واجب است
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  . ستینمازش باطل ن ،اگر گناه کرد و قدم پا را از نامحرم نپوشاند نیبنابرا

چ دست تا سر انگشتان در نمـاز صورت و م یورهایو ز  نتیز  پوشاندن .٩٧٣ مسأله

و چنانچـه نـامحرم حضـور داشـته باشـد و  باشـد یمالزم ن ،ستین یکه نامحرم ییدر جا

نمـازش  یولـ ،را نپوشاند گناهکار است  زن آن و نامحرم واجب باشد دیآن از د  پوشاندن

  . باشد یم حیصح

پوشـش  شـرط بـودنمسـتحب در  یواجب و نمازها ینمازها نیب یفرق .٩٧٤ مسأله

  . الزم است اطیبنابر احت شرط بودن آن تینماز م در هاتن ستین

خـود  دیبا آورد یسجده فراموش شده را به جا م یکه انسان قضا یموقع .٩٧٥ مسأله

 هرچنـد سـتیبدن در هنگام سجده سـهو واجـب ن پوشاندنرا مثل موقع نماز بپوشاند و 

 نیچنخود را بپوشاند هم زیاست که در موقع به جا آوردن سجده سهو ن مستحب اطیاحت

و سـجده شـکر الزم ) سجده واجب قـرآن( تبدن در هنگام انجام سجده تالو  پوشاندن

  . باشد ینم

 در نماز عورتش .٩٧٦ مسأله
ً
نمازش باطل اسـت و اگـر  ،را نپوشاند١اگر انسان عمدا

تبه 
ّ
گـردد کـه در نمـاز  متوّجـهغفلت عورتش را نپوشاند و بعد از نمـاز  ای یفراموش عل

ـتر بـه و اگـ اسـت حیصـحبوده است نمازش  دایعورت او پ
ّ
آن را  ،ندانسـتن مسـأله عل

ت کوتاه ینادان چنانچه ،نپوشانده
ّ
 اطیبنابر احت ،مسائل بوده یریکردن در فراگ یاو به عل

 ،دیـبـه حسـاب آ جاهل قاصر ن نبوده ویچن نمازش را دوباره بخواند اّما اگر دیبا ،واجب

  . ح استینمازش صح

آنچه در حکم عـورت  ایت او نماز بفهمد که عور  نیدر ب یاگر شخص .٩٧٧ مسأله

 بپوشـاند و در ا دیـبا ،شده دایاست پ
ً
دوبـاره نمـاز را  سـتیصـورت الزم ن نیـآن را فـورا

از  یزیـچ داسـتیعـورت او پ دهیکه فهم یدر حال واجب آن است اطیاحت یول ،بخواند

  . اوردینماز را به جا ن یاجزا

را  آنچـه در حکـم عـورت اسـت ایـعـورت  ستادنیاگر لباس در حال ا .٩٧٨ مسأله

                                                           
حکم عـورت را  ٩٦٨ء شده در مسأله شایان ذکر است در این مسأله و مسائل بعد، بدن زن به جز موارد استثنا. ١

  . دارد
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 در حال رکوع و سجود نپوشاند ،گریممکن است در حال د  یول ،پوشاند یم
ً
چنانچـه  ،مثال

آن را  یا لهیبه وس ،شود  دایآنچه در حکم عورت است پ ایعورت او  خواهد یکه م یموقع

  . مستحب آن است که با آن لباس نماز نخواند اطیحتا یاست ول حینماز او صح ،بپوشاند

را با علف و برگ درختـان و  ارخودیر نماز در حال اختد تواند  یانسان م .٩٧٩ مسأله

بپوشاند که  یا به گونه - کند یکه صدق عنوان لباس نم - بافته و مانند آن ریپشم غ ایپنبه 

باشد کـه  یطورستحب آن است که پوشش او م اطیاحت یول ،بدنش برهنه است ندینگو 

 صدق عنوان لباس 
ً
  . دینماعرفا

با ِگـل در  اریحکم عورت است در حال اخت پوشاندن عورت و آنچه در .٩٨٠ مسأله

 تنهـا یولـ باشـد یمـ یبدنش برهنه اسـت کـاف ندیباشد که نگو  ادیکه آن قدر ز  یصورت

در حـال  هرچنـد ،سـتین یکـاف اریلجن پاک در حال اخت ایآغشته کردن پوست به ِگل 

پوست سطح  ،نبودن پوست آنها انینما یبرا دیبا ،پوشاندن ندارد یبرا یزیکه چ یناچار

   .باشد انیحجم آنها نما هرچندرا با ِگل و لجن پاک و مانند آن آغشته کند و بپوشاند 

کردن  دایاز پ چنانچه ،از خود را با آن بپوشاندندارد که در نم یزیاگر چ .٩٨١ مسأله

 یزیـو اگـر چ ندازدیب ریواجب آن است که نماز خود را به تأخ اطیاحت ،نباشد دینا امآن 

در  توانـد  یباشـد مـ دیـنا امنماز بخواند و اّما اگر  اش فهیوظ قطبنکرد در آخر وقت  دایپ

اگـر نمـاز را در  ،صورت نینماز بخواند و در ا - چند برهنههر  - اش فهیاول وقت طبق وظ

 عذرش بر طـرف گـردد
ً
نمـاز را دوبـاره  سـتیالزم ن ،اول وقت بخواند و پس از آن اّتفاقا

  . بخواند

بـرگ  یپوشـاندن خـود حّتـ یگر براا ،نماز بخواند خواهد یکه م یکس .٩٨٢ مسأله

 دایـپ یزیـباشد که تـا آخـر وقـت چ دینا امدرخت و علف و ِگل و لجن نداشته باشد و 

کـه پوشـش  - یکسـ شـته باشـددا نانیکه اطم یدر صورت ،کند که خود را با آن بپوشاند

او را  - )نـاظر محتـرم( باشـد یاز او واجـب مـ ،آنچـه در حکـم عـورت اسـت ایـعورت 

نماز بخواند و چنانچه احتمال دهد کـه نـاظر  یاریبا رکوع و سجود اخت ستادهیا ،ندیب ینم

نشسته  نکهیمثل ا؛ نباشد انینماز بخواند که عورت او نما یطور دیبا ،ندیب یمحترم او را م

ناچـار شـود  دیـنـاظر محتـرم حفـظ نما دیـخودش را از د  نکهیا ینماز بخواند و اگر برا
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 ،شـود یمـ دهیـدر هر سـه حالـت د  یعنیکند  کرا تر  یاریو رکوع و سجود اخت ستادنیا

 را زیـاز سـه چ یکی ناچار است تنها و رکوع و سجود را با اشاره انجام دهد و اگر ندیبنش

و رکوع و سجود را با  ستدیبا تواند  یحال اگر م نیپس در ا ،دینما ککند همان را تر  کتر 

م است هر  نیا ،اشاره انجام دهد
ّ

دو  مسـتحب اسـت اطیصورت احت نیچند در اکار مقد

بـار هـم نمـاز  کیـرکوع و سجود و  یبا اشاره برا ستادهیبار نماز ا کی ،بار نماز بخواند

موجـب  سـتادنینشسته بخواند و رکوع و سجود آن را در حال نشسته انجام دهد و اگـر ا

آن  الزم اطیـدهد و احت انجامو رکوع و سجود را در حال نشسته  ندیشدن است بنش دهید 

مثل  - بدن خود یاز اعضا یعورت خود را با بعض ،است که شخص برهنه در حال نماز

 . بپوشاند - ستادهیو دو دست در حال ا هدو رانش در حال نشست

 شـود یرا که در هنگام اضـطرار بـه جـا آورده مـ تیفین کیابه  ذکر است نماز انیشا

  . نامند ینماز برهنگان م ای انینماز ُعر 

  باشد کاپ: شرط دوم

بـا لبـاس  اریـدر حـال اخت یباشد و اگـر کسـ کپا دیلباس نمازگزار با .٩٨٣ مسأله

 پـاک بـودن بـدن و لبـاسآن در فصل  حینمازش باطل است و توض ،نجس نماز بخواند

  . شد ذکر

  نباشد یغصبواجب  اطیبنابر احت: شرط سوم

 ،واجـب اطیبنابر احت ،پوشاند یخود را م نیلباس نمازگزار که با آن عورت .٩٨٤ مسأله

 یاز رو نکـهیا ایحرام است  ،یلباس غصب دنیپوش داند یکه م یو کس نباشد یغصب دیبا

 در آن لباس نماز بخواند ،حکم مسأله را نداند یو کوتاه ریتقص
ً
نمـازش بنـابر  ،اگر عمدا

و  پوشـاند یرا نم نیعورت ییکه به تنها یکوچک اءیدر اش یباطل است ول ،واجب اطیاحت

 نم ییایاش ،نیهمچن
ً
 یلنگـ ایـ ،دستمال بزرگ ای هیمانند چف دهیازگزار آنها را نپوشکه فعال

کـه  یلباسـ نیو همچنـ دیپوشـان عورت را آنها توان باچند بگذاشته شود هر  بیکه در ج

را  نیآن دارد کـه عـورت ریـدر ز  یگـریمبـاح د ) لباس( ساتر یول دهینمازگزار آنها را پوش
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چنـد هر  ،نـدارد یآنهـا بـه نمـاز ضـرربـودن  یغصـب ،هاتصور  نیدر تمام ا ،پوشانده باشد

 . است کدر تر  مستحب اطیاحت

که واجب است در نماز آن را بپوشانند مثل  ییجاها ،ذکر است نسبت به بانوان انیشا

  . را دارد نیحکم عورت ،ساعد دست ایساق پا 

حکـم نمـاز  یحـرام اسـت ولـ ،یلباس غصـب دنیپوش داند یکه م یکس .٩٨٥ مسأله

 با لباس غصبا ،داند یخواندن با آن را نم
ً
که در مسـأله  یلینماز بخواند به تفص یگر عمدا

  . باطل است ،واجب اطینمازش بنابر احت ،قبل گفته شد

فراموش کند و بـا آن لبـاس نمـاز  ایاست  یاگر نداند که لباس او غصب .٩٨٦ مسأله

و فرامـوش  دیـلبـاس را غصـب نما ،خودش یاگر کس یاست ول حینمازش صح ،بخواند

  . باطل است ،واجب اطیبنابر احت ،نمازش ،با آن نماز بخواند کند که غصب کرده است و

نمـاز  نیاسـت و در بـ یفراموش کند که لباس او غصب ایاگر فرد نداند  .٩٨٧ مسأله

و  باشـده در حکم عورت است را پوشـانده آنچ ایعورت او  یگرید  زیچنانچه چ ،بفهمد

  تواندب 
ً
به هم بخـورد لبـاس  ،ازنم یبودن اجزا یدر پ یپ یعنیکه مواالت  نیبدون ا ایفورا

مواظـب باشـد کـه از قبلـه  دیـکار را انجام دهد و با نیالزم است ا ،آورد رونیرا ب یغصب

 ایـعورت او  یگرید  زیاست و چنانچه چ حیصورت نمازش صح نیمنحرف نشود و در ا

کشف عورت  باعث ،آوردن لباس رونیبآنچه در حکم عورت است را نپوشانده است و 

داشـته  قـترکعت و  کیکه به مقدار  یدر صورت ،شود یعورت است مآنچه در حکم  ای

مقدار هم وقـت  نینماز بخواند و اگر به ا یغصب رینماز را بشکند و با لباس غ دیباشد با

آورد و ادامه نماز را به دستور نماز برهنگان انجـام  رونیلباس را در حال نماز ب دیندارد با

  . دهد

 یدر صـورت ،نمـاز بخوانـد یاس غصبحفظ جانش با لب یبرا یاگر کس .٩٨٨ مسأله

او بـه  یاّما اضطرار فعل ،تواندب نکهیا ای ،نماز بخواند یگریکه نتواند تا آخر وقت با لباس د 

تبه  یدن لباس غصبیپوش
ّ
نکه خودش یمثل ا - ودش در گذشته نبوده استخ اریاخت عل

 دلیـله او بـ یح است و چنانچه اضطرار فعلـینمازش صح - لباس را غصب نکرده باشد

و سـت یح نیاط واجـب نمـازش صـحیـبنـابر احت ،ار خودش در گذشته بـوده اسـتیاخت
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ماز بخواند و نتواند تا آخر وقـت را نبرد با آن ن یلباس غصب ،دزد نکهیا یاگر برا نیهمچن

فرصت  نیدر اول کنگه داشتن آن به قصد رساندن به مال ای ،نماز بخواند یگریلباس د  با

  . است حینمازش صح ،باشد

 : دو صورت دارد ،دینما یداریخر  نداده خمس پول با را لباس فرد اگر .٩٨٩ مسأله

  طور به معامله متیق .الف
ّ
 شـود بـدهکار ذّمـه در را کاال متیق یعنی ،باشد ذّمه در یکل

 مالـک ن صورت فردیدر ا ،است نیچن نیا دارانیخر  معامالت غالب که گونه همان

ت به یول است زیجا او یبرا آن از استفاده و شود  یم لباس
ّ
 خمـس پول در تصّرف عل

بـه  کـه را یپـول د خمـِس یـاسـت و با گناهکار آن مسخ پرداخت در ریتأخ و نداده

  . بپردازد ،است داده فروشنده

 صـورت به معامله) متیق( ثمن یعنی بخرد لباس نداده را آن خمس که یپول نیع با .ب

 و شـده مالـک را پـول ،باشـد یامـام دوازده عهیشـ فروشـنده چنانچه ،١باشد یشخص

 از قبـل لبـاس آن در خوانـدن نمـاز حکـم و شـود  یمـ منتقـل لبـاس به پول از خمس

 کـه یصـورت در اّمـا و باشـد یم یغصب لباس در خواندن نماز حکم ،خمس پرداخت

بـه  یبسـتگ ،ک پنجم آنیح بودن معامله در یصح ،نباشد یامام دوازده عهیش فروشنده

 حکم نماز خوانـدن در آن لبـاس ،حاکم شرع اجازه دهداگر ؛ اجازه حاکم شرع دارد

معاملـه  ،است و اگر اجازه ندهد) باشد یعه دوازده امامیفروشنده ش( قبلمانند حالت 

ـالع وجـود با فروشنده چنانچه ،تحال نیا در و باشد یم باطل ،ک پنجمینسبت به 
ّ

 اط

 نمـاز ،باشد لباس رد داریخر  تصرف به یراض هم باز ،معامله پنجم کی باطل بودن از

 در خواندن نماز ،نباشد معلوم روشندهف تیرضا اگر و است زیجا لباس آن در خواندن

  . دارد را یغصب لباس در خواندن نماز حکم ،لباس نیا

  نباشد مردار یاجزا از: چهارم شرط

کـه بـه  یکـوچک یهـا اط واجـب لباسیـبنـابر احت یحتّ  نمازگزار لباس .٩٩٠ مسأله

 جهنـده خـون کـه یوانیـح مردار یاجزا از دیبا ،دین را پوشانیرتتوان با آن عو  ینم ییتنها
                                                           

  . ذکر شده است ٢٣٧٩، در ذیل مسأله )شخصی(توضیح، در مورد معامله بر ذّمه و بر عین . ١
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 مسـتحب اطیـاحت و نباشد ،جهد یم آن از خون ،بُبرند را رگش اگر که یوانیح یعنی رددا

 پولک یماه مثل ندارد جهنده خون که یگوشت حالل وانیح مردار از که یلباس با است

   ١.نخواند نماز ،شده هیته ،دار

 داشته روح که ،آن پوست و گوشت مانند نجس ردارم از یزیچ گاه هر .٩٩١ مسأله

 باشـد نمازگزار همراه ،)کند یکه نمازگزار آن را با خود حمل م یزیچ( محمول عنوان به

 نمـازش ،دیـنما حمل نماز در و باشد گذاشته یکیپالست ای یقوط داخل را آن نکهیا مثل

  . است حیصح

 همـراه ندارد روح که پشم و مو مانند گوشت حالل مردار از یزیچ اگر .٩٩٢ مسأله

  . است حیصح نمازش ،بخواند نماز اند کرده هیته آنها از که یلباس با ای باشد نمازگزار

 خـون که یگوشت حالل وانیح از شچرم که آن مانند و یچرم کاپشن .٩٩٣ مسأله

 بـه مربوط شود داده معقول احتمال که یصورت در ،است شده هیته گاو مثل دارد جهنده

 هرچند است زیجا آن با خواندن نماز و باشد یم پاک ،هشد یذبح شرع که است یوانیح

 مسـلمان و باشـد یاسـالم ریـغ یکشـورها ساخت و نباشد دارا را یذبح شرع یها نشانه

 اّمـا ؛باشـد نکـرده قیـتحق آن یذبح شرع عدم و یذبح شرع نهیزم در هم آن کننده وارد

 مـردار و نجـس ،نشـده یذبح شـرع که است یوانیح از که دارد نانیاطم ای نیقی چنانچه

  . شود یم محسوب

 آن ماننـد و یکیپالسـت مـواد از کـه یمصـنوعهـای  چرم با خواندن نماز .٩٩٤ مسأله

 یمصـنوع چرم یزیچ که کند شک انسان گاه هر نیهمچن ندارد اشکال شود یم ساخته

  . ندارد اشکال آن با خواندن نماز ،شده هیته مردار از که یعیطب چرم ای است

 وانـاتیح ریسـا از ،واجـب اطیـاحت بنابر بلکه - رندهد وانیح از: پنجم شرط

  نباشد - زین گوشت حرام

 را نیعـورت ییتنهـا بـه کـه یکوچک یزهایچ یاستثنا به( نمازگزار لباس .٩٩٥ مسأله

                                                           
تهیه شـده، در شـرط  - مثل مار -که خون جهنده ندارد  که از مردار حیوان حرام گوشتی  حکم نماز با لباسی . ١

  . شود  پنجم ذکر می
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 مطلـق از ،الزم اطیـاحت بنـابر بلکـه - درنـدگان یاجـزا از دیـبا) جوراب مثل پوشاند ینم

ز بـدن یـو ن ین لباسـیچنـ رطـو  همین و نباشـد - زیـن خرگـوش مثل گوشت حرام وانیح

 اگر یول باشد آلوده ،وانیح آن یموها ای ریش ای عرق ای ،مدفوع ای و ادرار به دینمازگزار نبا

  باشد زیناچ و کم اریبس گوشت حرام وانیح یمو 
ً
 کوچـک یمـو  سـه ایـ دو ای کی مثال

  را آنهـا از یزیـچ اگـر نیهمچنـ و نـدارد اشـکال باشد نمازگزار لباس بر وانیح
ً
 در مـثال

  . ندارد اشکال ،دینما حمل خود با و گذاشته کیپالست ای یقوط

 ماننـد گوشـت حـرام وانیح از یگرید  رطوبت ای ینیب ای دهان آب اگر .٩٩٦ مسأله

 است باطل نماز ،باشد تر چنانچه ،باشد نمازگزار لباس ای بدن بر ،باشند یم پاک که ،گربه

  . است حیصح نمازش ،باشد شده طرف بر آن نیع و شده کخش اگر و

 اشکال ،باشد نمازگزار لباس ای بدن بر یکس دهان آب و عرق و مو اگر .٩٩٧ مسأله

  . بخواند نماز عسل و موم و دیمروار  با است زیجا نیهمچن و ندارد

 ایـ اسـت گوشـت حـالل وانیـح از لباس که باشد داشته کش فرد اگر .٩٩٨ مسأله

 آن بـا اسـت زیجا ،یاسالم ریغ چه باشد شده هیته یاسالم کشور در چه ،١گوشت حرام

 شده هیته نجس مردارِ  دار روح اجزاء از ،به شرط آنکه معلوم نباشد آن لباس بخواند نماز

 نمـازگزار لبـاس چهـارم شـرط در آن در خوانـدن نمـاز حکـم صورت نیا در که ٢است

  . گذشت

 یصـدف تکمه مانند شود یم ساخته آن از آنچه و صدف با خواندن نماز .٩٩٩ مسأله

  . است زیجا

 مسـتحب اطیاحت هرچند ،ندارد اشکال مازن در سنجاب پوست دنیپوش .١٠٠٠ مسأله

  . نخوانند نماز آن با که است آن

                                                           
داند لباسش از کرک بدن خرگوش   اینجا موارد شک در حکم نیست؛ به طور مثال اگر می منظور از شک در. ١

شـود و بایـد   نمی داند خرگوش حالل گوشت است یا حرام گوشت، این مسأله شامل وی   نمی تهیه شده ولی 
ّمـا اگـر ا. آن را که خرگوش حالل گوشت است یا حرام گوشت، یـاد بگیـرد یا احتیاط نماید یا مسأله شرعی 

شود و جـایز   ، این مسأله شامل او می)شک در موضوع(داند لباسش از از خرگوش تهیه شده یا گوسفند   نمی
  . است با شرایط ذکر شده در مسأله با آن نماز بخواند

  . نشده است اطمینان دارد که آن حیوان ذبح اسالمی  داند چرم از گاو تهیه شده یا فیل ولی   مثل آنکه فرد نمی. ٢
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 گوشـت حـرام وانیح از که کرده فراموش ای داند ینم که یلباس با اگر .١٠٠١ مسأله

  . باشد یم حیصح نمازش ،بخواند نماز است

  نمازگزار لباس یاختصاص طیشرا

  نباشد طالباف او لباس ،است مرد نمازگزار اگر: اختصاصی اول شرط

هرچنـد  - ور آالت آنیدن طال و ز یپوش طور همینو  طال لباس دنیوشپ .١٠٠٢ مسأله

 دست به طال انگشتر و نهیس به طال ریزنج ختنیمثل آو  - ندیما به آن لباس نگو  در عرِف 

 ،نمـاز ریـغ چه و نماز حال در چه ،مردان یبرا ،دست به طال یمچ ساعت بستن و کردن

و  ندارد اشکال ،نماز ریغ و نماز در زنان یراب یول است باطل آنها با خواندن نماز و حرام

 ذکر میشرح احکام ز 
ً
  . شود یور آالت بعدا

 یجلو  یها ا دندانیلباس خود  یها کمهد تیاط واجب نبایبنابر احت ،مرد .١٠٠٣ مسأله

 ز یکه ا - ش را از طال قرار دهدیخو 
ً
 ین عملـیاّما چن - دیآ ینت به حساب مین کار عرفا

  که دهد قرار طال از را عقب یها  اگر دندانشود و  یباعث باطل شدن نماز نم
ً
 جنبه عرفا

  . ندارد اشکال ،ندارد ینتیز 

 ایـ اسـت طـال از او لباس ای انگشتر که کند فراموش ای نداند یمرد اگر .١٠٠٤ مسأله

  . است حیصح نمازش ،بخواند نماز آن با و باشد داشته کش

  اشدنب خالص شمیابر  او لباس ،است مرد نمازگزار اگر: اختصاصی دوم شرط

 دیـبا پوشـاند را نیعـورت آن بـا تـوان  یم ییتنها به که نمازگزار مرد لباس .١٠٠٥ مسأله

  . است حرام مردان یبرا آن دنیپوش هم نماز ریغ در و نباشد خالص شمیابر 

 آن دنیپوشـ ،باشـد خالص شمیابر  آن از یمقدار ای لباس آستر تمام اگر .١٠٠٦ مسأله

  . است باطل ،آن در نماز و حرام ،مرد یبرا

 مثـل نـدارد را نیعـورت پوشاندن تیقابل که مرد وچککهای  لباس اگر .١٠٠٧ مسأله

 مستحب اطیاحت هرچند ندارد اشکال نماز ،باشد شمیابر  از بند کمر ای نیچ عرق ای کاله
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  . ها را در نماز نپوشد آن که است آن

 آن مسـتحب اطیـاحت یولـ نـدارد اشـکال شمیابر  با لباس یدوز هیحاش .١٠٠٨ مسأله

 ای ها نخ و لباس تکمه اگر نیهمچن نباشد بسته انگشت چهار از شتریب آن عرض که است

  . باشد ادیز  هرچند ندارد اشکال باشد شمیابر  از رفته کار به لباس در که ییها طانیق

 اسـت زیجـا ،گرید  زیچ ای است خالص شمیابر  از داند ینم که را یلباس .١٠٠٩ مسأله

  . ندارد اشکال زین آن در نماز و بپوشد

 اشـکال ،باشـد نمـازگزار دمر  بیج در آن مانند و یشمیابر  دستمالاگر  .١٠١٠ مسأله

  . کند ینم باطل را نماز و ندارد

نـدارد و  اشـکال ،نمـاز ریـغ و نماز در زن یبرا یشمیابر  لباس دنیپوش .١٠١١ مسأله

 بچـه پسـر نمـاز و نمـوده او تـن به یشمیابر  لباس تواند یم نابالغ بچه پسر یِّ ول طور همین

  . است حیصح یشمیابر  لباس با نابالغ

  زارنمازگ لباس احکام از یبرخ

 ندارد یمانع یناچار حال در طالباف و خالص یشمیابر  لباس دنیپوش .١٠١٢ مسأله

 نیا با تواند  یم ،ندارد نهایا از ریغ یگرید  لباس و بپوشد لباس است ناچار که یکس زین و

  . بخواند نماز ها  لباس

 یگـرید  لبـاس طالبـاف ایـ خالص یشمیابر  ای یغصب لباس از ریغ اگر .١٠١٣ مسأله

) ٩٨٢( مسـأله در برهنگـان یبـرا کـه یدسـتور به دیبا ،شدبپو  لباس ستین ناچار و ندارد

  . بخواند نماز شد گفته

 ،نـدارد یگـرید  لبـاس شـده هیته درنده وانیح از هک یلباس از ریغ اگر .١٠١٤ مسأله

 همـان با تواند  یم ،باشد یباق اضطرار وقت آخر تا و باشد ناچار لباس دنیپوش در چنانچه

) ٩٨٢( مسأله در برهنگان یبرا که یدستور به دیبا ،نباشد ناچار اگر و بخواند نماز لباس

 ،درنـده ریـغ گوشِت  حرام وانیح از که یلباس از ریغ اگر و آورد جا به را نماز ،شد گفته

 آن الزم اطیـاحت ،نباشـد لباس آن دنیپوش به ناچار چنانچه ،ندارد یگرید  لباس شده هیته

 یبـرا کـه یدستور به هم گرید  بار و لباس آن با بار کی: بخواند نماز دفعه دو که است
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  . شد گفته برهنگان

 است واجب ،بپوشاند آن با را خود عورت ،نماز در که ندارد یزیچ اگر .١٠١٥ مسأله

 یسـخت موجـب آن هیته اگر یول؛ باشد دنیا خر ی کردنه یبا کرا هرچند دینما هیته را آن

 در اجحـاف و آن بـودن گران ای یتنگدست و فقر جهت از هرچند - گردد  یم العاده فوق

) ٩٨٢( مسـأله در برهنگـان یبرا که یدستور به تواند  یم و ستین الزم آن هیته - یو حق

 خواند نماز شده فراهم پوشش با و نمود ضرر تحّمل چنانچه یول. بخواند نماز شد گفته

  . است حیصح نمازش

 ،دهـد هیـعار  ایـ ببخشـد او بـه لباس یگرید  اگر ،ندارد لباس که یکس .١٠١٦ مسأله

 اگـر بلکـه کند قبول دیبا ،باشد نداشته فوق العاده یسخت او یبرا نآ کردن قبول چنانچه

 لبـاس کـه یکسـ از دیبا ،ستیفوق العاده سخت ن او یبرا بخشش طلب ای کردن هیعار 

  . دینما هیعار  ای بخشش طلب ،دارد

 کــه یکســ یبــرا آن دوخــت ایــ رنــگ ایــ پارچــه کــه یلباســ دنیپوشــ .١٠١٧ مسأله

 او یخـوار و حرمت کهت موجب که یرتصو  در ،ستین معمول بپوشد را آن خواهد یم

 لبـاس همـان فقـط یو پوشش هرچند بخواند نماز لباس آن با اگر یول است حرام ،باشد

  . است حیصح نمازش ،باشد

 حـرام ،زنـان بـر مردانـه لبـاس دنیپوش و مردان بر زنانه لباس دنیپوش .١٠١٨ مسأله

 مـرد سـتین زیجا ،واجب اطیاحت بنابر یول باشد یمن باطل ،آن با خواندن نماز و ستین

 مرد شمائل و ّی زِ  و أتیه به را خود زن ای آورد در زن شمائل و ّی زِ  و أتیه به را خود

  . آورد در

 یرو که یلحاف ای مالفه ستین الزم ،بخواند نماز دهیخواب دیبا که یکس .١٠١٩ مسأله

 دنیپوشـ آن بـر کـه باشـد یطـور مگر باشد نمازگزار لباس طیشرا یدارا ،کشد یم خود

  . چدیبپ خود دور را آن کهآن مثل ،کند صدق

  نمازگزارمستحّبات و مکروهات لباس 

س بزرگـوار فقهـاء از یجمع .١٠٢٠ مسأله
ّ

 لبـاس در را مـورد چنـد اسـرارهم  اللـه قـد
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عمامـه بـا تحـت الحنـک  ،مـرد. ١: اسـت جملـه آن از کـه اند دانسته مستحب نمازگزار

هـا را  لباس نیتر  هز یپاک. ٤. د بپوشدیلباس سف. ٣. چادر بپوشد ،عبا و زن ،مرد. ٢. بپوشد

ق یـانگشتر عق. ٧. خوش استعمال کند یبو . ٦. چند لباس بپوشاند با بدن را. ٥. بپوشد

 حـال در نابـالغ بچـه ن و دختـرییپا به پا مچ از پا قدم نماز حال در زن. ٨. به دست کند

  . بپوشاند را خود سر نماز

س عظام فقهاء از یجمع .١٠٢١ مسأله
ّ

 نمازگزار سلبا در را مورد چند اسرارهم  الله قد

 دنیپوشـ. ٢ ١اهیسـ لبـاس دنیپوشـ. ١: است لیذ موارد آنها جمله از و اند دانسته مکروه

 را پا که تنگ جوراب دنیپوش است جمله نیا از و تنگ لباس دنیپوش. ٣. فیکث لباس

 دنیپوشـ. ٥. نباشـد معلـوم آن بودن نجس که خوار شراب لباس دنیپوش. ٤. دهد فشار

. نباشد معلوم آن بودن نجس آنکه شرط به کند ینم زیپره نجاست از که یکس لباس

 صـورت نقـش کـه یشترانگ کردن دست. ٧. دارد صورت نقش که یلباس دنیپوش. ٦

 تیـقابل کـه یکـوچکهـای  لباس بـودن نجـس. ٩. لبـاس یهـا کمهت بودن باز. ٨. دارد

  . ندارد را نیعورت پوشاندن

مه
ّ

  نمازگزار مکانط یشرارعایت : ششم مقد

 : دارد شرط هفت نمازگزار نامک .١٠٢٢ مسأله

  . نباشد یغصب ،واجب اطیاحت بنابر. ١

  . باشد داشته استقرار. ٢

  . کند یم تمام را نماز بدهد احتمال که بخواند نماز ییجا در. ٣

  آن در را واجبات انجام ییتوانا. ٤
ّ

  . باشد داشته محل

  . نشود او بدن و لباس نجاست موجب ،است نجس نمازگزار مکان اگر. ٥

   ).واجب اطیاحت بنابر( نخواند نماز مرد یمساو ای جلوتر زن. ٦

ح نمازگزار مکان. ٧
ّ

  . باشد مسط

                                                           
اسـتثناء  امـام حسـین شود مثل عزاداری   که تعظیم شعائر محسوب می عبا، چادر، عمامه سادات و موردی . ١

  . شود  می
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   نباشد یغصب واجب اطیاحت بنابر: اول شرط

 موکـت و فرش یرو هرچند ،خواند یم نماز یغصب کمل در که یکس .١٠٢٣ مسأله

کـه در ملـک خـودش  یز کسـیباشد و ن - که مال خودش است - نهایا مانند و تخت و

 ،باشد یغصب ،خواند یآن نماز م یکه بر رو نهایا تخت و مانند ایش اّما فر  ،خواند یاز منم

 ریـز  در خوانـدن نمـاز یولـ؛ اسـت باطـل نمازش ،واجب اطیاحت در هر دو صورت بنابر

  . ندارد یمانع یغصب مهیخ و یغصب سقف

 اجـازه بـدون اسـت یگرید  مال آن منفعت که یملک در خواندن نماز .١٠٢٤ مسأله

 اسـت یغصـب کملـ در خواندن نماز حکم در ،باشد یم او مال ،کمل عِت منف که یکس

 
ً
 نمـاز در آن مسـتأجر اجـازه بـدون یگـرید فرد  ای) موجر( یا اجاره خانه کاگر مال مثال

  . است باطل ،واجب اطیاحت بنابر ،نمازش ،بخواند

 کنـد اشغال را او یجا یگرید  شخص اگر ،نشسته مسجد در که یکس .١٠٢٥ مسأله

  . است کرده گناه هرچند باشد یم حیصح نمازش ،بخواند نماز آنجا رد اش اجازه بدون و

 نمـاز از بعـد و بخوانـد نمـاز ،اسـت یغصب داند ینم که ییجا در اگر .١٠٢٦ مسأله

 ادشی نماز از بعد و بخواند نماز کرده فراموش را آن بودن یغصب که ییجا در ای ،بفهمد

 فرامـوش اگـر هکـرد غصـب را ییجـا خودش که یکس یول است حیصح او نماز ،دیایب

  . است باطل ،واجب اطیاحت بنابر ،نمازش ،بخواند نماز آنجا در و کند

 ندانـد یولـ اسـت حرام آن در تصّرف و است یغصب ییجا بداند اگر .١٠٢٧ مسأله

 بنـابر ،او نمـاز ،بخوانـد نمـاز آنجـا در و دارد اشـکال خوانـدن نمـاز یغصب یجا در که

  . باشد یم باطل ،واجب اطیاحت

ه یـله نقلیسوار بـر وسـ که  یحال در را واجب مازن است ناچار که یکس .١٠٢٨ مسأله

بـودن آن  یحکم غصب ،را در آن حال بخواند یکه بخواهد نماز مستحبنا آی ،است بخواند

 یحکم غصـب ،آن یها ز چرخیخواند و ن یآن نماز م یآن که فرد بر رو ین و صندلیماش

  . بودن مکان نمازگزار را دارد

 جـدا او سـهم اگـر اسـت کیشـر  یگـرید  با یملک نیع در که یکس .١٠٢٩ مسأله
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 بنـابر ،آن در نمـاز و کنـد تصـّرف کملـ آن در توانـد  ینمـ کشیشر  اجازه بدون ،نباشد

 و برنـد می ارث به را یملک که یا ورثه حکم است نیهمچن. است باطل ،واجب اطیاحت

 بـدون توانـد  ینمـ وّراث از کیـ هـر ،صورت نیا در که هستند کیشر  هم با آن نیع در

 اطیـاحت بنـابر ،آن در نمـاز و کنـد تصـّرف دهیرسـ ارث بـه کملـ در ،نیارثو  ریسا اجازه

  . است باطل ،واجب

 پول با را) آن مانند و مغازه ،آپارتمان ،ییالیو  منزل ،نیزم( یملک فرد اگر .١٠٣٠ مسأله

را دارد کـه بـا پـول خمـس نـداده  یاقسام و احکـام کسـ دینما یداریخر  نداده خمس

  . ذکر شد) ٩٨٩( لهده که به طور مفّصل در مسأیخر  یلباس

 کـه بدانـد انسان و بدهد خواندن نماز اجازه ،زبان با کمل صاحب اگر .١٠٣١ مسأله

 
ً
 چنانچـه صـورت نیـا در و باشـد ینمـ زیجـا او کمل در خواندن نماز ،ستین یراض قلبا

  که باشد داشته شک
ً
 کملـ صـاحب اگـر و اسـت حیصح او نماز نه ای است یراض قلبا

  که کند نیقی انسان و ندهد خواندن نماز اجازه
ً
 زیجـا خوانـدن نمـاز ،اسـت یراضـ قلبـا

  کـه باشـد داشته شک چنانچه صورت نیا در و باشد یم
ً
 نمـاز نـه ایـ اسـت یراضـ قلبـا

  . ستین زیجا او کمل در خواندن

 یبـا ادا چنانچـه ،دارد مـردم بـه یبدهکار که یتیم اموال در تصّرف .١٠٣٢ مسأله

. نـدارد اشـکال ،ورثـه اجازه با -  اش خانه در خواندن نماز مثل -  ناسازگار نباشد یبده

 و بپردازنـد را او یهـا  قـرض کـه شـوند ضـامن ایـ بپردازنـد را او یبـده اگـر نیهمچن

 تصّرف اگر یحتّ  -  بگذارند یباق او یبده مقدار به ترکه از ای کنند قبول هم طلبکاران

 مه نماز و ندارد اشکال با اجازه ورثه ،او مال در تصّرف -  گردد مال شدن تلف موجب

  . است حیصح

 مشـغول ،خمـس جز به یشرع حقوق ریسا ای زکات به اش  ذّمه که یتیم .١٠٣٣ مسأله

 مثل - او ناسازگار نباشد یبده یبا ادا چنانچه ،یو مال در تصّرف ،است بوده بدهکار و

 بـدهکار خمـس ،تیـم اگـر اّما و ندارد اشکال ،ورثه اجازه با - اش خانه در خواندن نماز

 بـه تیوصـ ایـ بـوده خمـس پرداخـت اهل که است بوده یانکس از که  یصورت در ،بوده

 یکسـان از اگـر اّمـا و اسـت قبل صورت مانند حکمش ،نموده اموالش خمس پرداخت
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 تیوصـ و اند  داده  ینم خمس ،واجب نبودن خمس به اعتقاد ای تیمعص یرو از که بوده

 یامـام دوازده عهیش که یا  ورثه بر ،است   ننموده ،بوده بدهکار که یخمس پرداخت به هم

 زیجا او ما ترک در تصّرف ،آنان یبرا و ستین واجب تیم یخمس یبده پرداخت ،باشند

 ضـامن ،١شـرع حـاکم قبـول با ای بپردازند را تیم یشرع یبده ورثه اگر نیهمچن. است

  . است حیصح هم نماز و ندارد اشکال او مال در تصّرف ،ندینما ادا که شوند

 ریصـغ تیم ورثه از یبعض یول باشد اشتهند یبده و قرض تیم اگر .١٠٣٤ مسأله

 و اسـت حرام ،آنها یشرع یول اجازه بدون او کمل در تصّرف ،باشند بیغا ای وانهید  ای

مه که یمعمول تصّرفات یول باشد ینم زیجا آن در نماز
ّ

 اشـکال ،است تیم زیتجه مقد

  . ندارد

  که باشد کرده تیوص مورد نیا در تیم چنانچه است ذکر انیشا
ً
ت تا مثال

ّ
 چهل مد

 مصـرف آنجـا در یو اموال از ای ردیگ  یم صورت یو منزل در که یآمد و رفت هر روز

  . است حیصح ثلث حد تا یتین وصیچن صورت نیا در ،باشد او مال ثلث از گردد یم

 ایـ نیقـی کـه اسـت زیجـا یصـورت در ،گـرانید  کمل در خواندن نماز .١٠٣٥ مسأله

 آن کمالـ اگـر نیبنـابرا باشـد داشته مالک تیرضا بر یگرید  یشرع حّجت ای نانیاطم

 یصر 
ً
 نمـاز یبـرا باشـد معلـوم کـه دهد انجام یعمل ای بدهد نماز خواندن یبرا اجازه حا

  ،است داده اجازه خواندن
ً
 در ایـ دیـنما پهـن یو خوانـدِن  نمـاز یبرا را نماز سّجاده مثال

  هکـ بدهد یتصّرف در اجازه ،مالک اگر نیهمچن. است یکاف گذارد یو اریاخت
ً
 از عرفـا

 کمل در بدهد اجازه یکس به نکهیا مانند شود یم دهیفهم هم خواندن نماز در اجازه ،آن

 ،اسـت یهم راضـ یبفهمد که به نماز خواندن و ،ن اجازهیو فرد از ا بخوابد و ندیبنش او

  . باشد یم یح بودن نماز کافیصح ین مقدار برایهم

 کمالـ کـه هرچنـد اسـت زیجا عیوس اریبس یها  نیزم در خواندن نماز .١٠٣٦ مسأله

 و نباشـد آنهـا در خوانـدن نماز به یراض آنها کمال آنکه ای و باشد وانهید  ای و ریصغ آنها

 کمالـ اجـازه  یبـ آنهـا در تـوان  یم ،ندارند وارید  و در که ییها  نیزم و ها  باغ در نیهمچن

                                                           
  . تواند اجازه دهد  که حاکم شرع در آن والیت دارد و می در مواردی . ١
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 و کنـد تصـّرف دیـنبا سـتین یراضـ کمالـ بدانـد اگر ،صورت نیا در یول خواند نماز

 ،باشـند داشـته او نبـودن یراض به گمان آنکه ای باشد وانهید  ای ریصغ کمال اگر نیهمچن

  . نخوانند نماز آنجا در و نکنند تصّرف آنها در که است آن الزم اطیاحت

  باشد داشته استقرار: دوم شرط

ت از کـه نباشـد یطـور دیـبا واجـب ینمازها در نمازگزار مکان .١٠٣٧ مسأله
ّ

 شـد

 اطیاحت بنابر بلکه ،شود یاریاخت سجود و رکوع انجام و ازگزارنم ستادنیا از مانع ،حرکت

 گرید  جهت ای وقت یکم دلیل به اگر و باشد او بدن سکون و آرامش از مانع دینبا ،الزم

 ،بخوانـد نماز - قطار و یکشت ،لیاتومب انواع از یبعض مانند - ییجا نیچن در ،باشد ناچار

 از هیـنقل لیوسـا آن اگـر و دیـنما تیرعا را بلهق و استقرار است ممکن که یقدر به دیبا

ـف فرد ،کنند حرکت گرید  طرف به قبله
ّ
 هنگـام در و برگـردد قبلـه طـرف بـه اسـت مکل

 تیـرعا اگـر و نخوانـد را نمـاز واجـب اذکـار و قرائـت ،قبله سمت به برگشتن و حرکت

 یدق قبله استقبال
ً
 اگـر و اشـدب درجه) ٩٠( از کمتر اختالف که کند یسع نباشد ممکن قا

امکـان  هـم نیـا اگـر و کنـد تیرعا را قبله االحرام رةیتکب در فقط نباشد ممکن هم نیا

  . ستین الزم قبله تیرعا ،نداشته باشد

 ،اریـدر حـال اخت نهـایا ماننـد و قطـار ،یکشت ،لیاتومب در خواندن نماز .١٠٣٨ مسأله

 بـه انچـهچن کنند یم حرکت که یوقت در نیهمچن و ندارد اشکال اند ستادهیا که یهنگام

 
ّ

  . شود نمازگزار بدن آرامش از مانع که باشند نداشته تکان یحد

انسـان  کـه نهـایا ماننـد و گیـر  از یا تّپـه ایـ جو و گندم خرمن یرو .١٠٣٩ مسأله

 اّمـا. اسـت باطـل نمـاز ،است بدن آرامش و استقرار از مانع و حرکت بماند یتواند ب ینم

 و اسـتقرار جمله از آن طیشرا تیارع با را نماز بتوان که یا گونه به باشد کم حرکت اگر

  . ندارد اشکال خواند بدن آرامش

  کند ینماز را تمام م ،احتمال بدهد در آن محل: سوم شرط

 تمـام را نمـاز بدهـد احتمـال کـه بخوانـد نمـاز ییجـا در دیبا نمازگزار .١٠٤٠ مسأله
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ت به که ییجا در اگر یول کند یم
ّ
 نانیاطم نهایا مانند و تیجمع یادیز  و باران و باد عل

 را آن چنانچـه و بخوانـد را نمـازرجـاًء  تواند  یم ،کند تمام را نماز بتواند که نداشته باشد

 تمـام را نماز تواند ینم کهداشته باشد  نانیاطم اگر بلکه. ح استینمازش صح ،دکن تمام

 و بخوانـد را نمـازرجـاًء  توانـد  یمـ ،به تمام کـردن نمـاز بدهـد فیضع احتمال یول کند

 اّتفا چنانچه
ً
  . است حیصح ،کرد تمام را آن قا

  است حرام آن در ماندن که ییجا در اگر .١٠٤١ مسأله
ً
 کیـنزد  کـه یسـقف ریز  مثال

  . ندارد یاشکال نمازش یول کرده گناه هرچند ،بخواند نماز ،شود خراب است

 اسـت حـرام آن یرو نشسـتن و سـتادنیا که یزیچ یرو خواندن نماز .١٠٤٢ مسأله

 قربـت قصـد از مانع چنانچه ،شده نوشته آن بر متعال خداوند اسم که فرش از ییجا مثل

  . ستین حیصح شود

  باشد داشته محل آن در را واجبات انجام ییتوانا: چهارم شرط

 نتوانـد کـه یا  گونه به ،باشد یکوتاه سقف یدارا نمازگزار مکان دینبا .١٠٤٣ مسأله

 کـه باشـد ککوچـ یا انـدازه بـه دیـنبا نمازگزار مکان نیهمچن و ستدیبا راست آنجا در

  . باشد نداشته سجود و رکوع یجا

ـ طـور بـه کـه بخوانـد نمـاز ییجا در شود ناچار فرد اگر .١٠٤٤ مسأله
ّ
 بـه قـادر یکل

را  سجود و رکوع ییتوانا اگر و بخواند نماز نشسته است الزم ،نباشد خواندن نماز ستادهیا

  . دهد انجام ،سر اشاره با را آنها ،ندارد زین

 یاحترام  یب که  یصورت در اطهار ائمه و غمبریپ قبر به کردن پشت .١٠٤٥ مسأله

 بـه چنانچـه اّمـا و اسـت حرام نماز ریغ و نماز در ،شود محسوب آنان به حرمت هتک و

؛ نـدارد اشـکال ،نشـود محسوب نیتوه و هتک وارید  مثل مانع وجود ای ادیز  فاصله دلیل

 ،مطّهـر حیضـر  ایـانـد  هانداخت آن یرو کـه یا پارچه و فیشر  صندوق شدن فاصله البّته

اگر قصـد قربـت حاصـل  حال دو هر در یول؛ ستین یکاف ،یادب یدن ببرطرف ش یبرا

  . است حینماز صح ،شود
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  نشود او بدن و لباس نجاست موجب ،است نجس نمازگزار مکان اگر: پنجم شرط

 آن رطوبـت که باشد  تر یطور به دینبا است نجس نمازگزار مکان اگر .١٠٤٦ مسأله

 مبطـل و است د شدهیبخش نماز رد که باشد ینجاست آنکه مگر؛ برسد او لباس ای بدن به

حـداقل بـه  ،مثـل مهـر ،گذارد یسجده بر آن م یرا برا یشانیکه پ یزیچ یول ستین نماز

در صـورت  ید نجس باشد و نجس بودن آن حّتـینبا ،کند یکه سجده صدق م یمقدار

 نیزمـ و فرش ای مهر پشت ای مهر هیبق کند اّما نجس بودن ینماز را باطل م ،خشک بودن

  نمازگزار مکان که است آن مستحب اطیاحت و ندارد اشکال هرم ریز 
ً
  . نباشد نجس اصال

   نخواند نماز مرد یمساو ای جلوتر زن واجب اطیاحت بنابر: ششم شرط

 اطیـاحت بنـابر ،بخواننـد نمـاز مکـان کیـ در خواهند  یم مرد و زن اگر .١٠٤٧ مسأله

 کـه باشـد یمقـدار بـه حـداقل ،سـتادنیا عقب نیا و ستدیبا مرد از تر  عقب زن دیبا ،الزم

از آنـان نمـاز  یکیباشد اّما اگر  سجده حال در مرد یزانو  دو یجا برابر او سجده یجا

  . ا جلوتر از مرد باشدیف یرد  ح است هرچند زن همیصح یگرینماز د  ،خواند ینم

 نمـاز وارد هم با و ستدیبا مرد از جلوتر ای مرد فیو هم رد  برابر زن اگر .١٠٤٨ مسأله

 را نمـاز دیبا نفر دو هر ،واجب اطیاحت بنابر ،ندیبگو  را االحرام رةیتکب همزمان یعنی شوند

  . آمد خواهد) ١٠٥٧( مسأله در که باشد یموارد از مگر بخوانند دوباره

 یکـی کـه  یصـورت در ،سـتدیبا مـرد از جلـوتر ایـ مرد فیرد  هم زن اگر .١٠٤٩ مسأله

 بنـابر ،گفتـه ار  االحـرام رةیـتکب رتـرید  کـه ینفر نماز ،شود نماز مشغول یگرید  از زودتر

 یصـورت در ،تـهگف را االحرام رةیتکب زودتر که اول نفر نماز و است باطل ،واجب اطیاحت

  ،نماز نیب در بتواند که
ً
 از شیبـ ایـ کنـد جادیا گرید  نفر و خود نیب پرده مانند یحائل مثال

 نیبـ رد کـه یزن از و رفته راه ،است مرد اگر ای ١ردیبگ فاصله گرید  نفر از مین و متر چهار

مـرد  ده و از آنعقـب آمـ ،ستد و اگر زن استیبا جلوتر ،شده نماز مشغول او مقابل ،نماز

 گرنه و دهد انجام را کار نیا دیبا - ح باشدیکه نمازش صح آن یبرا - ردیعقب تر قرار گ
                                                           

 ایستادن یکی . ١
ّ

 ایستادن دیگری  فاصله چهار متر و نیم بین زن و مرد از محل
ّ

در  شود؛ حّتـی   محاسبه می تا محل
  . مرد نمازگزار مشغول نماز باشد که زن نمازگزار روبرو و جلوی  صورتی 
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 سـتین ریپـذ امکـان کارهـا نیا اگر اّما است باطل ،واجب اطیاحت بنابر ،هم اول نفر نماز

 . است حیصح اول نفر نماز ،صورت نیا در و دهد  یم امهاد را نماز

  : گردد تیرعا لیذ نکات دیبا حائل جادیا ای نرفت راه هنگام در است ذکر انیشا

  کـار نیـا .ج. نشـود منحـرف قبلـه از .ب دیـنگو  ذکـر حرکت حال در .الف
ً
 عرفـا

  . صورت نماز را بر هم نزند

مکـان  ١ر شـروطینند ساهما) ششم شرط(  ن شرطیذکر شده در ا   حکم .١٠٥٠ مسأله

ز شـامل یـجماعـت و ن و فـرادا ،یمستحب و واجب نماز ،نمازها انواع همه شامل ،نمازگزار

 نیـا البّتـه؛ سـتین مشـّرفه مشـاهد و حرم ،مسجد ،منزل نیب یفرق شود و  یم ها همه مکان

ه در تیجمع یشلوغ هنگام آن و دارد استثناء کی حکم
ّ
 نیا تیرعا که است مکّرمه مک

  . ن حکم را ندارندیها ا مکان ریسا و ستین الزم همسأل

  شـود  ینمـ اضطرار حال شامل ،)ششم شرط( حکم نیا .١٠٥١ مسأله
ً
 و زن اگـر مـثال

 نیـا در ،باشـد تنـگ زیـن نمـاز وقـت و   شـده یزنـدان و حبس یکوچک مکان در یمرد

 نماز نفر دو از یکی ابتدا دارد وسعت وقت اگر اّما است حیصح نفر دو هر نماز ،صورت

 نمازش دوم نفر ،اول نفر نماز اتمام از پس و اندازدیب ریتأخ به را نمازش یگرید  و واندبخ

  . اندازدیب ریتأخ به را نمازش ،زن که است آن بهتر و بخواند را

. سـتین نـامحرم و َمحـرم نیبـ یفرقـ) شرط ششـم( ذکر شده حکم در .١٠٥٢ مسأله

. اسـت یجـار زیـن حارمم ریسا و خواهر و برادر ،شوهر و زن مورد در حکم نیا ،نیبنابرا

 دختر ،مردان جماعت نماز صف در اگر نیبنابرا. دارد بالغ البّته حکم اختصاص به افراد

  . ندارد اشکال ،باشد نماز مشغول ینابالغ بچه

 شامل و ندارد حیصح نمازِ  به اختصاص) ششم شرط( ذکر شده حکم .١٠٥٣ مسأله

  که آنچه
ً
 ن حکـمیـا از ریغ یرگید  جهت از ،نماز آن هرچند شود  یم محسوب نماز عرفا

  اگر نیبنابرا. گردد  یم زین ،باشد باطل) ششم شرط(
ً
  انسان همسر مثال

ً
 وضـو بـدون سـهوا

  ،شـوهر و اسـت نماز مشغول
ً
ذکـر ) ١٠٥٧(بـدون رعایـت مـواردی کـه در مسـأله  عمـدا

                                                           
ایستادن و قبله  مانند استقرار، توانایی  که در محل خود ذکر شده، شرایطی  با توضیحاتی  البّته در نماز مستحبی . ١

 . باشد  می استثنائاتی  دارای 



 ٣١٧/   مقدمات نماز 

  . است باطل ،واجب اطیاحت بنابر هم مرد نماز ،ببندد را نماز او از جلوترشود، می

  اگر .١٠٥٤ مسأله
ً
 او یجلو  یزن شود متوّجه ،نماز اتمام از پس و بخواند نماز ردم  مثال

 ،شود متوّجه نماز نیب در اگر اّما است حیصح مرد نماز ،بوده نماز مشغول او فیرد  هم ای

  . دینما عمل) ١٠٤٩( مسأله حیتوض به که است حیصح نمازش یصورت در

ت به یکس اگر .١٠٥٥ مسأله
ّ
 ار ) شـرط ششـم( ن مسـألهیـا ،یشرع حکم ندانستن عل

 ،باشـد مقّصر جاهل و کرده یکوتاه مسأله یریادگی در که  یصورت در ،کرده  ینم تیرعا

  که دارد را یفرد حکم
ً
بـه  ،نمـازش نیبنـابرا؛ اسـت نکـرده تیـرعا را حکـم نیـا عمدا

 قاصـر جاهـل و نکـرده یکوتـاه مسـأله یریادگیـ در اگر اّما است باطل ،واجب اطیاحت

سـت آن را دوبـاره یالزم ن و اسـت حیصـح ،خوانده یلن جهیبا چن که را یینمازها ،است

  . دیا قضا نمایخوانده 

 اسـت یزنـ ،بخوانـد نماز خواهد  یم که یمرد کنار در ای مقابل در اگر .١٠٥٦ مسأله

 که یزن کنار در ای سر پشت در اگر نیهمچن ،است حیصح مرد نماز ،خواند  ینم نماز که

 نیبنـابرا. اسـت حیصح زن نماز ،ندخوا  ینم نماز که است یمرد ،بخواند نماز خواهد  یم

  . بخوانند نماز دو هر ،مرد و زن که دارد یزمان به اختصاص ،مذکور حکم

 و ستادهیا مرد از جلوتر زن ای اند ستادهیا هم برابر که یزن و مرد نیب اگر .١٠٥٧ مسأله

  که باشد یگرید  زیچ ای پرده ای وارید  ،خوانند یم نماز
ً
 شـود محسـوب مـانع و حائـل عرفا

بنـابر  اسـت حیصح دو هر نماز ،نندیبب را گریهمد بتوانند و نباشد مشاهده از نعما چند هر

مثل  - ا آنکه ارتفاع آن به اندازه قد آنها نباشدیشه شفاف باشد ین اگر جنس حائل از شیا

 ای  هپرد
ً
 زن و مرد را از هم جدا کرده و حدودا

ً
نماز  - متر ارتفاع داشته باشد کیکه عرفا

 نمـازگزار زن و مـرد کـه باشد یا   گونه به حائل است بهتر هرچند باشد  یح میهر دو صح

 . نکنند مشاهده را گریکدی

 جلـوتر زن ایـ انـد سـتادهیا هـم برابـر کـه نمـازگزار زن و مرد نیب فاصله اگر نیهمچن

  نکه محل آنهایا ای باشد ١ ذراع ده از شیب ستادهیا
ً
 هـر نمـاز ،شود محسوب مکان دو عرفا

                                                           
 چهار . ١

ً
  . متر ونیم استده ذراع نقریبا
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 ا - ستدیبا مرد از تر  عقب نماز حال در زن اگر زین و است حیصح دو
ً
 کـه یمقـدار به قال

 حیصـح دو هـر نمـاز - باشـد سـجده حـال در مـرد یزانو  دو یجا برابر او سجده یجا

  . است

ح نمازگزار مکان: هفتم شرط
ّ

  باشد مسط

 شیب ،او یپا انگشتان سر و زانو دو یجا از دینبا نمازگزار یشانیپ یجا .١٠٥٨ مسأله

 گفتـه سـجده احکام در مسأله نیا لیتفص و باشد باالتر ای تر نییپا بسته گشتان چهار از

  . شود یم

  گر مکان نمازگزاریاحکام د

 ،بدهند را به گناه افتادن احتمال اگر خلوت در نامحرم زن و مرد بودن .١٠٥٩ مسأله

  . نخوانند نماز آنجا در که است آن مستحب اطیاحت و است حرام

 حـرام یقیموسـ ایـ خواننـد یمـ یینـاغ آواز کـه یمکان در خواندن نماز .١٠٦٠ مسأله

  . باشد یم تیمعص ،آن نواختن و آن به دادن گوش هرچند ستین باطل ،نوازند یم

  است ا مکروهیمستحب  آنها در خواندن نماز که ییها   مکان

س شرع در .١٠٦١ مسأله
ّ

به خواندن نماز در مسجد شـده  یاریسفارش بس اسالم مقد

 از بعد و غمبریپ مسجد ،آن از بعد و است الحرام مسجد ،مسجدها همه از بهتر و است

 ،آن از بعـد و شهر هر جامع مسجد ،آن از بعد و المقدس تیب مسجد و کوفه مسجد ،آن

ه مسجد
ّ
  . است بازار مسجد ،آن از بعد و محل

 جهـت از کـه بخواننـد ییجـا در را خـود نمـاز اسـت بهتـر زنان یبرا .١٠٦٢ مسأله

 مسـجد ای باشد خانه آنجا خواه ،دباش تر مناسب گرید  یاز جاها ،نامحرم از بودن محفوظ

  . ستین مستحب نماز و واجب نماز نیب یفرق حکم نیا در و؛ گرید  یجا ای

 از بهتر شده گفته بلکه ،است مستحب امامان حرم در خواندن نماز .١٠٦٣ مسأله

 برابـر نیالمـؤمن ریـام حضـرت مطّهـر حـرم در نمـاز کـه شـده تیروا و است مسجد



 ٣١٩/   مقدمات نماز 

  . است نماز هزار ستیدو 

 : است جمله آن از و باشد یم مکروه جا چند در نخواند نماز .١٠٦٤ مسأله

 مقابـل. ٤. اسـت نشسـته ای ستادهیا که یانسان مقابل. ٣. نمکزار نیزم. ٢. حمام. ١

 کننـد یمـ عبـور که یکسان یبرا اگر ،کوچه و ابانیخ و جاده در. ٥. است باز که یدر

. چـراغ و آتـش مقابل. ٦. است حرام مزاحمت ،باشد زحمت چنانچه و نباشد زحمت

  کـه یا چالـه و چاه مقابل. ٨. باشد آتش کوره که جا هر و آشپزخانه در. ٧
ّ

 ادرار محـل

 پــرده آن یرو آنکــه مگــر دارد روح کــه یزیــچ مجّســمه و عکــس یروبــرو. ٩. باشــد

 نمـازگزار یروبـرو چنـد هر باشـد جانـدار مجّسـمه ایـ عکـس که ییجا در. ١٠. بکشند

 نیبـ. ١٤. قبـر یرو. ١٣. قبر مقابل. ١٢. باشد نآ در ُجنب که یاقات در. ١١. نباشد

 در اسـت مکروه ،باشد نداشته یعذر اگر ،مسجد هیهمسا. ١٦. قبرستان در. ١٥. قبر دو

  . بخواند نماز مسجد ریغ

  در که یکس .١٠٦٥ مسأله
ّ

 ،اوسـت یروبرو یکس ای خواند یم نماز مردم عبور محل

 هـم یسـمانیر  ای وبچ ای عصا ای حیتسب اگر و بگذارد یزیچ خود یجلو  است مستحب

  . است یکاف باشد



  مشّرفه مشاهد و مساجد

  مسجد و لوازم آن یاحکام الزام

 و آالت و مسـجد واریـد  داخـل طرف و بام ،سقف ،نیزم کردن نجس .١٠٦٦ مسأله

 هر و است حرام ،پنجره ها و درها مثل شود یم مسجد محسوب بناء از یجزئ که یلیوسا

  دیبا است شده نجس که بفهمد کس
ً
 و کند طرف بر و نموده ریتطه را آن نجاست فورا

 نجـس اگـر و نکنند نجس هم را مسجد وارید  رونیب طرف که است آن مستحب اطیاحت

 موجـب واریـد  رونیـب طـرف کـردن نجـس اگر یول ستین الزم آن کردن طرف بر ،شود

هتـک حرمـت رفـع  کـه یمقدار به آن کردن طرف بر و است حرام باشد مسجد کهت

  . باشد یم الزم ،شود

  و شود یم حساب مسجد شؤون جزء که آنچه کردن نجس .١٠٦٧ مسأله
ً
 آن از فعـال

 پهـن مسـجد در که ییرهایحص ای ها موکت ای ها فرش مثل ،است شده استفاده مسجد در

 جـزء آنچـه اّمـا؛ اسـت واجـب آنها ریتطه و حرام ،است زانیآو  که ییها پرده ای باشد یم

  یول شود یم حساب مسجد شؤون
ً
  و ردیگ یستفاده قرار نممورد ا مسجد در فعال

ً
 در مـثال

 ستین واجب آن ریتطه یول است حرام آن کردن نجس ،شود یم ینگهدار انبار ای مخزن

 و آن به یمال ضرر موجب ای شود محسوب هتک حرمت نجاست ماندن یباق آنکه مگر

  . گردد متشیق کم شدن



 ٣٢١/   مساجد و مشاهد مشرفه 

 سـتین واجب او بر مسجد ریتطه ،دینما ریتطه را مسجد نتواند فرد اگر .١٠٦٨ مسأله

اط یا بنابر احتی بداند چنانچه ،حرمت باشد کهت موجب نجاست گذاشتن یباق اگر یول

الع یگرید  به اگر واجب احتمال معقول بدهد که
ّ

 دیـبا ردیـگ یمـ انجام کار نیا دهد اط

الع او به
ّ

  . دهد اط

 خـراب ایـ کنـدن بـدون آن ریـتطه که شود نجس مسجد از ییجا اگر .١٠٦٩ مسأله

 آنکـه ایـ باشد کم و یجزئ کردن خراب ای کندن که یصورت در ،ستین ممکن آن کردن

 یشتریا خراب کردن به مقدار قابل توّجه و بیجز کندن  یا چاره ،رفع هتک حرمت یبرا

نند را آنجا دیبا ،نباشد
َ
  کـردن خـراب گرنـه و نـدینما خـراب ای بک

ّ
. اسـت اشـکال محـل

 بـا آنکـه مثـل شـدجز خراب کردن تمام آن نباای  هر مسجد چار یتطه یبرا اگر نیهمچن

  آن جواز ،باشد شده بنا نجس مصالح و ِگل و آب
ّ

 یافـراد هرچنـد اسـت اشـکال محـل

 دهیکش آب را مسجد ظاهر است واجب یول بپردازند را آن یساز باز نهیهز  باشند حاضر

  . ندینما ریتطه و

 پـر اسـت زیجـا ریـتطه یبـرا مسـجد از یقسمت بیتخر  که یموارد در .١٠٧٠ مسأله

 اگـر یولـ سـتین واجـب انـد کـرده خراب که ییجا ساختن و اند کنده که ییجا کردن

 دنیکش آب از بعد دیبا ،باشد ممکن که یصورت در ،شود نجس مسجد آجر مانند یزیچ

  . بگذارند اولش یجا به

 اگـر و بکشـند آب را آن دیـبا ،شـود نجـس مسـجد موکت ای ریحص اگر .١٠٧١ مسأله

 یریـتطه ای آن قابل توّجه از دارمق دنیبر  یول بُبرند را آن دیبا ،باشد بهتر نجس یجا دنیبر 

  ،شود نقص موجب که
ّ

 آن باعث هتک حرمت باشـد کتر  که نیا مگر است اشکال محل

  . نمود انتخاب دارد یکمتر ضرر که را یمورد ،حرمت هتک رفع یبرا دیبا که

 ،باشـد مسجد به یاحترام یب اگر ،مسجد به متنّجس و نجس نیع بردن .١٠٧٢ مسأله

 را نجـس نیعـ ،نباشد هم یاحترام  یب اگر که است نآ مستحب اطیاحت بلکه است حرام

 خـون ماننـد شـود شـمرده ،شود یم وارد که یانسان توابع از که آنچه مگر نبرند مسجد به

  . است او لباس ای بدن در که یجراحت ای زخم

 نجـس آنها از یکی اگر و است حرام نیمعصوم حرم کردن نجس .١٠٧٣ مسأله
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 اطیـاحت بلکـه؛ اسـت واجـب آن ریـتطه ،اشدب یاحترام  یب آن ماندن نجس چنانچه ،شود

منظـور از حـرم در  و کننـد ریـتطه را آن نباشد هم یاحترام یب اگر که است آن مستحب

س حیضر  که یقسمت یعنی است منّوره روضه ،مسأله یابتدا
ّ

 قـرار آن در مطّهـر قبر و مقد

نجـس  ،مـتدر صورت هتک حر ،اگر مسجد نباشند ،ها ا صحنیها  ر رواقیسا اّما و دارد

  . باشد یها واجب م ر آنیو تطه ها حرام کردن آن

 اطیـاحت و نکننـد نـتیز  طـال به را مسجد که است آن واجب اطیاحت .١٠٧٤ مسأله

  . نکنند نتیز  زین دارد روح وانیح و انسان مثل که ییایاش صورت به است مستحب

 ایـ بسـازند آن ماننـد و خانه آن یجا به و کنند غصب را یمسجد اگر .١٠٧٥ مسأله

 آن ریتطه و ستین حرام ،شکردن نجس  ،ندینگو   مسجد آن به گرید  که شود خراب یطور

  . باشد ینم واجب

 و کملـ داخل ای بفروشند را آن توانند  ینم ،شود هم خراب مسجد اگر .١٠٧٦ مسأله

  . ندینما ابانیخ و جاّده

 نیهمچنـ و شـوند  یمـ سـاخته یجاریاسـت یهـا  نیزم در که یمساجد .١٠٧٧ مسأله

) است شده رضا حضرت وقف که ییها  نیزم مثل( یوقف یها  نیزم در که یمساجد

 نمازخانـه و نـدارد را مسـجد حکـم شـود  یمـ بناء ،دارد یشرع تیوال  که یکس اجازه با

  . شوند یم محسوب

 مسـجد اگـر و اسـت حـرام ،مسـجد گرید  اءیاش و پنجره و در فروختن .١٠٧٨ مسأله

 قابل مسجد آن در چنانچه و ببرند کار به مسجد همان ریتعم در را نهایا دیبا ،شود خراب

 قابـل هم گرید  یمسجدها در اگر یول شود مصرف گرید  مسجد در دیبا ،ستندین استفاده

 ریـتعم صـرف اسـت ممکـن اگـر را آن پـول و بفروشند را آنها توانند یم ،ستندین استفاده

  . ندینما گرید  مسجد ریتعم صرف گرنه و مسجد همان

  مسجد به و مکروهات مربوط مستحّبات

 یبهتـر و تـر  مناسـب یجا در قدر هر و تاس مستحب مسجد ساختن .١٠٧٩ مسأله

 کـه یمسـجد ریـتعم نیهمچنـ. اسـت بهتر ،کنند استفاده آن از شتریب مسلمانان که باشد
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 آن ریـتعم که شود خراب یطور مسجد اگر و است مستحب ،باشد یم یخراب به کینزد 

 کـه را یمسجد توانند  یم بلکه بسازند دوباره و کنند خراب را آن توانند یم نباشد ممکن

 بسـازند تـر  بـزرگ و کننـد خراب دارد توسعه به ازین ،مردم اجیاحت دلیل به و نشده خراب

 : است الزم نکته چند به توّجه نهیزم نیا در البّته

 در دیبا ،الزم نباشد همه آن را خراب کنند ،اج در مسجدیتوسعه مورد احت یاگر برا. الف

  شود اکتفا الزم مقدار به کردن خراب
ً
 مسـجد کنـار که را ینیزم خواهند  یم اگر مثال

 توسـعه در یکاف ،کنار نیزم و مسجد نیب وارِ ید  برداشتن و کنند ملحق مسجد به است

 بیـتخر  بـه اکتفـا ،حـال نیـا در و نمـود خراب را مسجد همه توان  ینم ،است مسجد

  . شود  یم وارید 

 و سـاخت در آنچه از شتریب مقدار به مسجد یلیتعط موجب مسجد یبنا دیتجد دیبا. ب

 چیهـ ،مسـجد یبنـا بیتخر  صورت در ،نیبنابرا. نشود است معمول بنا نیا امثال ساز

  از شیب یلیتعط موجب که یانگار سهل گونه
ّ

  . ستین زیجا ،شود مسجد معمول حد

ت در مسـجد سـاخت نهیهز  که باشند داشته نانیاطم ای نیقی دیبا. ج
ّ

 نیتـأم معمـول مـد

 یانتضم ،مسجد ساخت یها  نهیهز  و مخارج نیتأم عدم سبب به راگ ،نیبنابرا. شود یم

ت در مسجد که نباشد
ّ

  . ستین زیجا ،مسجد کردن خراب ،شود بنا معمول مد

 اجـازه ،نـدیآ  یم حساب به یفرهنگ راثیم جزء و دارند یخیتار  قدمت که را ییبناها. د

  . شود  ینم داده آنها بیتخر 

 یکسـ و اسـت مستحب ،آن در غچرا کردن روشن و مسجد کردن زیتم .١٠٨٠ مسأله

 و فاخر و و زهیپاک لباس و کند خوشبو را خود است مستحب برود مسجد خواهد یم که

 موقـع و نباشـد آن به یآلودگ ای نجاست که کند یوارس را خود کفش ته و بپوشد یمتیق

 و بگـذارد را چـپ یپـا اول ،آمـدن رونیـب موقـع و راسـت یپا اول ،مسجد به شدنوارد 

  . برود رونیب رترید  همه از و شود وارد مسجد به زودتر همه از است ستحبم نیهمچن

 قصـد به نماز رکعت دو است مستحب ،شود یم مسجد وارد انسان یوقت .١٠٨١ مسأله

 یکـاف بخوانـد هـم یگرید  مستحب ای واجب نماز اگر و بخواند مسجد احترام و تیتح

  . است
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 مسـتحب ،نـدارد نمـازگزار که یمسجد در رفتن و مسجد به رفتن ادیز  .١٠٨٢ مسأله

  .است

 مسـجد در ییاعتنـا یبـ یرو از کـه یشخصـ بـا انسـان است مستحب .١٠٨٣ مسأله

 مشـورت او بـا کارهـا در و نخورد غذا او با و نکند برقرار یدوست رابطه ،شود ینم حاضر

  . ندهد زن او به و ردینگ زن او از و نشود او هیهمسا و نکند

 رهدربـا کـردن صـحبت و نباشـد ناچار انسان اگر ،مسجد در دنیخواب .١٠٨٤ مسأله

 و حتینصـ کـه یشـعر خواندن و شدن صنعت مشغول و فروش و دیخر  و ایدن یکارها

 در را نهیسـ اخـالط و ینـیب و دهـان آب است مکروه زین و است مکروه ،نباشد آن مانند

 طلـب را یا گمشـده است مکروه زین و است حرام ،موارد یبعض در بلکه ندازدیب مسجد

  . ندارد یمانع اذان یبرا صدا کردن بلند یول کند بلند را خود یصدا و کند

 بچـه دادن راه اسـت نیهمچنـ و است مکروه مسجد به وانهید  دادن راه .١٠٨٥ مسأله

 نمـازگزاران یبـرا مزاحمـت موجـب و کنـد  ینمـ را مسـجد حرمـت مراعات که ینابالغ

 بچه دادن راه ،حاالت نیا ریغ در و کند نجس را مسجد رود  یم احتمال نکهیا ای شود  یم

 یمـورد مثـل است یا  دهیپسند کار و داشته تیاولو  ،یگاه بلکه؛ ندارد یعمان مسجد به

 کـه یکس و گردد  یم مسجد و نماز به آنان یمند  عالقه باعث مسجد به ها  بچه آمدن که

 بـه اسـت مکـروه ،کنـد یم تیاذ را مردم دهانش یبو  که خورده نهایا مانند و ریس و ازیپ

  . برود مسجد

  آنها ازگر ید یها استفاده و مشّرفه شاهدم و مساجد در گرفتن جا

 انـواع ریسا و نماز و عبادت به مسجد در است زیجا یمسلمان هر یبرا .١٠٨٦ مسأله

 آن از اسـتفاده در همـه مسـلمانان و سـتین مسجد مناسب که آنچه مگر بپردازد استفاده

 ایـ سیتـدر  ایـ دعـا ایـ قرآن قرائت ای عبادت ای نماز یبرا یکس اگر پس. هستند یمساو

 حـق یکسـ ،ردیـبگ سـبقت مسـجد از ییجـا بـه خـوب یها  هدف از نهایا ریغ و ظهموع

 را او نشانه و عالمت ای کند رونیب مکان آن از را او تواند ینم و ندارد را او با مزاحمت

نـدارد کـه  ین حکم فرقـیو در ا بزند کنار - داده قرار مکان آن در گرفتن جا یبرا که -
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 آمده و قصـد اسـتفاده از مکـان را  یه با فردکه زودتر آمد یهدف و غرض فرد
ً
که بعدا

 بـر طواف عمل ،تزاحم هنگام که دارد احتمال البّته. نباشد کا مشتر یباشد  کمشتر  ،دارد

 حـالل یهـا  استفاده و کارها ریسا بر نماز و الحرام مسجد از طواف مکان در طواف ریغ

م مساجد ریسا در
ّ

 فـرد ،مـورد نیـا مثل در که است آن واجب اطیاحت نیبنابرا. باشد مقد

  که یفرد یبرا را مکان ،رندهیگ سبقت
ً
  . دینما یخال ،آمده بعدا

 بـرا اردبگذنماز  یبرا یا انهنش اگر فرد عالمت و .١٠٨٧ مسأله
ً
وضـوگرفتن  یو مثال

 یصـورت درگـر یفـرد د  ،شـود برگزار جماعت نماز او آمدن از قبل و دینما کتر  را مکان

نان داشته باشد صاحب عالمـت و نشـانه یبخواند که اطمتواند در آنجا نماز جماعت  یم

 - گــریهرچنــد در رکعــات د  - اســت ین اقتــدا بــه امــام جماعــت باقاکــه امکــ یتــا وقتــ

 حـق دیـایب عصر نماز یبرا نشانه و عالمت صاحب گرا ین صورتیگردد و در چن یبرنم

 صـاحب کـه هـدد  یمـ احتمـال ایـ دارد نانیاطم فرد اگر اّما ،ستین ثابت او یبرا سبقت

  . است یباق او حق آمد خواهد بعد رکعات ای رکعت نیا در اقتدا یبرا نشانه و عالمت

 یاهیسـ و کننـد فـرش و بزننـد چادر ،یخوان روضه یبرا را مسجد اگر .١٠٨٨ مسأله

 مسـجد بـه کارهـا نیـا که یصورت در ،ببرند مسجد در آن مانند و یچا اسباب و بکوبند

  . ندارد اشکال ،نشود خواندن نماز مانع و نرساند ضرر

  طور به .١٠٨٩ مسأله
ّ
 و ناسـازگار اسـت مسـجد منزلت و شأن با که ییکارها از یکل

 
ً
 یخـود به کارها نیا هرچند شود زیپره دیبا ،دیآ  یم حساب به مسجد حرمت کهت عرفا

 و هـا ورزش از یبعضـ انجـام ای یینمایس یها  لمیف از یبعض شینما مثل؛ باشد زیجا خود

 در که ینحو  به مسجد از یقیموس پخش است لیقب نیا زا و مسجد در یورزش ناتیتمر 

  . شود  یم مشاهده مناطق از یبعض



  اقامه و أذان

 یروز شـبانه واجـب ینمازهـا از شیپـ اسـت مسـتحب زن و مرد یبرا .١٠٩٠ مسأله

 یــیادا نمــاز یبــرا اقامــه و اذان گفــتن و نــدیبگو  اقامــه ســپس و اذان) هیــومی ینمازهــا(

 
ً
 یبـرا اقامـه و اذان گفـتن نیهمچنـ است شده دیتأک شتریب مغرب و صبح نماز خصوصا

ک مردان   . نکنند کتر  را اقامه مردان است مستحب اطیاحت بلکه؛ شده یشتریب دیتأ

و نیـز   اتیآ نماز مثل هیومی ریغ واجِب  ینمازها یبرا اقامه و اذان گفتن .١٠٩١ مسأله

 برای نمازهای مستحب، شرعی نیست؛ ولی قبل از نماز عید فطر و قربان در صورتی کـه

  . مستحب است »الصلوة«به جماعت خوانده شود، گفتن سه مرتبه 

 ،شده داخل نماز وقت که شود اعالم گرانید  به نکهیا یبرا اذان گفتن .١٠٩٢ مسأله

اذان اعالم الزم است در اّول وقت گفته شـود و . نامند  یم اعالم اذان را آن و است زیجا

ن آن مرد باشد ول
ّ
  . ستیت در آن الزم نبقصد قر یمؤذ

  اقامه و اذان گفتن تیفیک

َبُر   اللهُ « :است جمله جدهیه اذان .١٠٩٣ مسأله
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ةُ  اَمِت ق

َ
ال    .نمود اضافه »الصَّ
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 «های  عبارت .١٠٩٤ مسأله
ُ

َهد
ْ

ش
َ
  أ

َّ
ن

َ
 یّ َعل أ

ً
 « ای »اللهِ  یُّ َولِ  ا

ُ
َهد

ْ
ش

َ
  أ

َّ
 یّ َعل أن

ً
ُمـْؤِمن ُر یأم ا

ْ
 ایـ »َن یٖ ال

» 
ُ

َهد
ْ

ش
َ
  أ

َّ
 یّ َعل أن

ً
ُمْؤِمن ُر یأم ا

ْ
 « ای »اللهِ  یُّ َوَول َن یٖ ال

ُ
َهد

ْ
ش

َ
  أ

َّ
 یّ َعل أن

ً
ُمْؤِمن َر یأم ا

ْ
 اذان جزء »اللهِ  یُّ َول َن یٖ ال

 حضرت) بودن نیالمؤمن ریام( إمارت و تیوال  به یگواه و شهادت هرچند ستین اقامه و

 رسـالت بـه شهادت کننده کامل و است مستحب خود یخوده ب طالب یاب بن یعل

 « از بعد ،تیجزئ قصد بدون است خوب نیبنابر ا باشد یم اکرم رسول
ُ

َهد
ْ

ش
َ
  أ

َّ
  أن

ً
دا  ُمَحمَّ

 
ُ

  . شود گفته قربتنّیت  به »  اللهِ  َرُسْول

 از کــدام هــر اســت زیجــا دارد عجلــه کــه یکســ و مســافر فــرد یبــرا .١٠٩٥ مسأله

  . دیبگو  مرتبه کی را اقامه و اذان یها جمله

  اقامه و اذان ترجمه

للهُ « 
َ
َبُر   ا

ْ
ک

َ
  . کنند وصف را او که است آن از تر  بزرگ متعال یخدا یعنی :»أ

 » 
ُ

َهد
ْ

ش
َ
  أ

ْ
ن

َ
  أ

ٰ
  ِإلهَ  ال

ّ
 سـتین پرسـتش رسـزاوا ییخدا که دهم یم شهادت یعنی:    »اللهُ  إال

  . ندارد کیشر  و است گانهی که ییخدا مگر

 » 
ُ

َهد
ْ

ش
َ
  أ

ّ
ن

َ
  أ

ً
ـدا   ُمَحمَّ

ُ
 بـن محّمـد حضـرت کـه دهـم یمـ شـهادت یعنـی :»  اللـهِ  َرُسـْول

  . خداست فرستاده و غمبریپ عبدالله

 » 
ُ

َهد
ْ

ش
َ
  أ

َّ
 یّ َعل أن

ً
ُمْؤِمن ُر یأم ا

ْ
 َوَول َن یٖ ال

ٖ
 یعلـ حضرت که دهم یم شهادت یعنی :»اللهِ  ی

   .است خلق همه بر خدا یول و مؤمنان ریام

الِة  ٰی َعل یَح «    . نماز یبرا بشتاب یعنی :»الصَّ

  ٰی َعل ّی َح « 
ِ

الح
َ
ف

ْ
  . یرستگار یبرا بشتاب یعنی :»ال

  ٰی َعل یَّ َح « 
َ

  رِ یخ
ِ

َعَمل
ْ
  . است نماز که کارها نیبهتر  یبرا بشتاب یعنی :»ال

 » 
ْ

د
َ
  ق

ٰ
الةُ  اَمِت ق   . شد برپا مازن قیتحق به یعنی :»الصَّ

 » 
ٰ

  ِإلهَ  ال
ّ

 و اسـت گانـهی کـه ییخدا مگر ستین پرستش سزاوار ییخدا یعنی :»اللهُ  إال

  . ندارد کیشر 

  اقامه و اذان به مربوط طیشرا

اّما اذان واقامه نمـاز ؛ ذکر شد) ١٠٩٢( اذان اعالم در مسأله یها یژگیو  .١٠٩٦ مسأله
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  . شود یخته مپرداآن ان یباشد که در مسائل بعد به ب یم یطیشرا یهم دارا

عه یعاقل و ش ،دیگو  یکه اذان و اقامه م یکس: شرط اّول و دّوم و سّوم

  مرد باشد ،مردان یباشد و در اذان و اقامه برا یدوازده امام

ح یاش صـح اذان واقامـه یدر صـورت ،دیـگو  یکه اذان و اقامـه مـ یفرد .١٠٩٧ مسأله

ان اذان و اقامـه نماز جماعـت مـرد یباشد و اگر برا یعه دوازده امامیاست که عاقل و ش

  ١.مرد باشد ،دیگو  یم

 تیـحکا ایـ بشـنود را زیـمم بالغ نا بچه اذان انسان اگر و ستین شرط اذان اّما بلوغ در

اّما بنابر  نمود اکتفاء آن به توان یم دیبگو  اذان جماعت نماز یبرا زیمم بالغ نا بچه ای دینما

   ٢.فاء کردز اکتیتوان به اقامه بّچه نابالغ مم یاط واجب نمیاحت

  نا بچه اقامه و اذان است ذکر انیشا
ِ

  . است یکاف اشکال یب خودش نماز یبرا زیمم بالغ

باشد ) و قصد قربت و اخالص(نّیت  با: شرط چهارم و پنجم و ششم

  . دیح بگو یآن را صح ن کند وییآن را تع ،و در صورت اشتراک

و اخـالص و د در تمام جمالت آن با قصد قربـت یاذان و اقامه نماز با .١٠٩٨ مسأله

 معـّین دیـبا باشد مشترک نماز چند نیب اقامه و ح گفته شود و اگر اذانیصح یز به عربین

  شود یم گفته نماز کدام یبرا که شود
ً
 قضـا نمـاز و ادا نماز خواندن قصد که یکس مثال

 قصـد که یکس ای ،است نماز کدام یبرا دیگو  می که یا اقامه و اذان کند معّین دیبا دارد

 نمـاز کـدام یبـرا دیگو  می که یا اقامه و اذان کند معّین دیبا بخواند قضا نماز دچن دارد

  . است قضا

  ت کندیب را رعایترت: شرط هفتم

  را اقامه ،فرد اگر نیبنابرا شود گفته اذان از بعد دیبا اقامه .١٠٩٩ مسأله
ً
  ایـ عمدا

ً
 سـهوا

                                                           
نماز جماعت آنان اذان و اقامه بگویـد، بنـابر احتیـاط  که با مردان محرم است برای  شایان ذکر است اگر زنی . ١

 . نیست واجب کافی 
  . شود توضیح موارد اکتفاء به اذان و اقامه دیگران در مسائل بعد ذکر می. ٢
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ت به ای
ّ
 ،)ذان و اقامـها( مسـتحب نیا عمل به یبرا ،دیقبل از اذان بگو  مسأله ندانستن عل

  . دیالزم است آن را دوباره بعد از اذان بگو 

 فـرد اگـر نیبنـابرا اسـت الزم اقامـه ایـ اذان جمالت نیب بیترت تیرعا .١١٠٠ مسأله

  دیبگو  بیترت بدون را اقامه و اذان کلمات
ً
  یَّ َح « مثال

َ
  یَعل

ِ
الح

َ
ف

ْ
ـ یَّ َحـ« از قبل را »ال

َ
 یَعل

الِة   از مواالت آنکه مگر دیبگو  دوباره خورده هم به بیترت که ییجا از دیبا ،دیبگو  »الصَّ

  . شود یم گرفته سر از اقامه ای اذان صورت نیا در که برود نیب

  ت کندیمواالت را رعا: شرط هشتم

 از شتریب آنها نیب اگر و اد فاصله شودید ز ینبا اقامه ای اذان یها جمله نیب .١١٠١ مسأله

  و بخورد هم به اقامه و اذان صورت که شود انداخته فاصله معمول
ً
 اذان فـرد ندینگو  عرفا

  . ستین یکاف یا اقامه و اذان نیچن ،دیگو  یم اقامه ای

 فاصله یقدر به دو آن نیب اگر و ندازدین فاصله اقامه و اذان نیب دیبا فرد .١١٠٢ مسأله

 یولـ سـتین یکـاف نمـاز یبـرا ،نشـود حساب اقامه نیا اذان ،گفته که را یاذان که بدهد

 اگر زین و زند یمواالت را به هم نم آمد خواهد )١١٢٠( مسأله در که یموارد شدن فاصله

 ،نشـود محسـوب نمـاز آن اقامـه و اذان که بدهد فاصله یقدر به نماز و اقامه و اذان نیب

  . ستین یکاف

  ده باشدیوقت نماز فرا رس: شرط نهم

  اگر و شود گفته نماز وقت دنیفرا رس از بعد دیبا اقامه و اذان .١١٠٣ مسأله
ً
 ایـ عمـدا

 نیبـ در وقت اگر که یصورت در مگر است باطل ،دیبگو  وقت از شیپ ،یفراموش یرو از

  . آمد خواهد آن انیب) ١٤١٨( مسأله در که شود  یم نماز آن صّحت به حکم ،فرا رسد نماز

  دیستاده بگو یاقامه را ا: شرط دهم

ام و ید آن را در حال قیفرد با ،ح بودن اقامه در صورت امکانیصح یبرا .١١٠٤ مسأله

  . باشد یام در هنگام اذان مستحب میت قیاّما رعا؛ دیستادن بگو یا
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  . دیبگو  اط واجب با طهارتیاقامه را بنابر احت: ازدهمیشرط 

 ّممیا تیوضو  ،با غسل دیبا ،واجب اطیاحت بنابر اقامه گفتن هنگام در فرد .١١٠٥ مسأله

  . باشد یمستحب م ،ن نکتهیت ایاّما در اذان رعا. باشد) اش هست فهیهرکدام وظ(

  نباشد ییغنا اقامه و اذان: شرط دوازدهم

ــه گلــو در را صــدا ،اقامــه و اذان در اگــر .١١٠٦ مسأله ــا کــه بگردانــد یا  گونــه ب  غن

 را اقامـه و اذان ،اسـت معمول لهو مجالس در که یخوان آواز طور به یعنی شود محسوب

  . باشد یم مکروه ،نشود غنا اگر و است حرام ،دیبگو 

  نمازگزار از اذان شدن ساقط موارد

 دارنـد کمشـتر  وقـت کیـ که را نماز دو ،زگزارنما که یموارد همه در .١١٠٧ مسأله

 یبـرا اگـر ،١خوانـد یمـ هم سر پشت) عشا نماز و مغرب نماز ای عصر نماز و ظهر نماز(

خواه پشت سر هم خوانـدن دو  ،است ساقط یبعد نماز از اذان ،باشد گفته اذان اول نمازِ 

 عرفـه روز در عصـر و رظه نماز نیب جمع به طور مثال باشد بهتر آنکه ای نباشد بهتر نماز

 مسـتحب ،دهـد انجـام ظهـر نمـاز لتیفضـ وقت در را آنها اگر ،)حّجه  یذ ماه نهم روز(

 دیـع یعشـا و مغـرب نماز نیب جمع ،است نیهمچن و نباشد عرفات در هرچند باشد یم

َعر در که یکس یبرا عشاء نماز لتیفض وقت در قربان
ْ

 . باشد الحرام َمش

 اذان دوم نمـاز یبـرا بخواهـد و دین دو نماز جمع نمایب ،وقف موارد در فرد چنانچه و

 تیمشـروع قصـد بـه و دیبگو رجاًء  را دوم نماز اذان که است آن واجب اطیاحت ،دیبگو 

 در و عرفـه روز در مذکور مورد دو در را دوم نماز اذان ،واجب اطیاحت بنابر بلکه ،دینگو 

 هـم رجـاء عنـوان بـه و تیمشـروع قصـد بدون - شد گفته که یطیشرا با - الحرام مشعر

  . دینگو 

 یادیـز  فاصله که است آن به مشروط موارد نیا در اذان شدن ساقط است ذکر انیشا

                                                           
١ . 

ً
  . گویند می »نماز جمع بین دو«پشت سرهم خواندن دو نماز را اصطالحا
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  . ندارد ضرر بیتعق و نافله شدن فاصله یول نباشد نماز دو انیم

  نمازگزار از اقامه و اذان شدن ساقط موارد

 آن بــا کـه یکســ ،باشـند گفتــه اقامـه و اذان یجمــاعت نمـاز یبــرا اگـر .١١٠٨ مسأله

 دهینشـن را اقامـه و اذان هرچنـد شود  یم ساقط او از اقامه و اذان ،خواند یم نماز جماعت

ُرف در ای باشد شده پا بر جماعت نماز که نیا نیب ستین یفرق و باشد
ُ

 باشـد یبرگزار ش

 وارد امـام کـه سـتین یفرقـ باشـد کیـنزد  جماعـت نمـاز یبرگزار که یصورت در زین و

 اطیـاحت بنـابر ،مـوارد نیـا در حـال هـر بـه و گـردد جماعت وارد أمومم ای شود جماعت

   ١.دیبگو  اقامه و اذان خود نماز یبرا ،تیمشروع قصد به نمازگزار دینبا ،واجب

 ،شـده تمـام جماعـت ندیبب و برود مسجد به نماز خواندن یبرا فرد اگر .١١٠٩ مسأله

 بعـد مسـأله در کـه یطیشرا با ،نشده متفّرق تیجمع و نخورده هم به ها  صف که یوقت تا

ـد مسـتحب دو آن گفـتن یعنـی دیـنگو  اقامه و اذان خود نماز یبرا تواند  یم ،دیآ  یم
ّ
 مؤک

 اگـر و دیـبگو  آهسـته اریبس را آن که است بهتر دیبگو  اذان خواهد یم اگر بلکه؛ ستین

  . دیبگو  اقامه و اذان دینبا ،کند اقامه یگرید  جماعت نماز بخواهد

 سـاقط اقامـه و اذان شـرط شـش بـا ،قبـل سـألهم در ذکر شـده مورد در .١١١٠ مسأله

 : شود یم

  . شود ینم مسجد ریغ ن حکم شاملیا و باشد مسجد در جماعت نماز: اول

  . باشند گفته اقامه و اذان ،نماز آن یبرا: دوم

 نیمأموم و نباشد عادل جماعت امام اگر مثال عنوان به. نباشد باطل ،جماعت نماز: سوم

الع امر نیا از زین
ّ

  . شود ینم ساقط اقامه و اذان ،باشند داشته اط

 مسـجد داخـل جماعت نماز اگر پس ،باشد جا کی در جماعت نماز و او نماز: چهارم

  . دیبگو  را اقامه و اذان است مستحب ،بخواند نماز مسجد بام رد بخواهد او و باشد

 ای فرد نماز ای تجماع نماز اگر نیا بنابر ،باشد اداء دو هر ،او نماز و جماعت نماز: پنجم

                                                           
باشد که اقتداء به او صحیح نیسـت  مگر آنکه وارد شونده بر جماعت، مأموم باشد و امام جماعت از کسانی . ١

 . شود  که بر جماعت مذکور وارد شده ساقط نمی که در این حال اذان و اقامه از نمازگزاری 
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 فـرادا کـه یفـرد سـتین دیـبع البّته شود  ینم ساقط اقامه و اذان ،باشد قضا نماز ،دو هر

  . باشد قضا نماز خواند یم که ینماز هرچند شود ساقط او از اذان خواند یم نماز

  ،باشد کمشتر  جماعت نماز و او نماز وقت :ششم
ً
 نمـاز دو هـر ایـ ظهر نماز دو هر مثال

ا برعکس و اّما یخواند ب ظهر بوده و او نماز عصر  ،نکه نماز جماعتیا ای ،نندبخوا عصر

 بـه ،جماعـت ازنم آن یها صف و شده خوانده وقت آخر در عصر جماعت نماز اگر

 و اذان ،بخوانـد مغـرب اذان وقـت اول در یـیادا مغرب نماز بخواهد او و نخورده هم

  . شود ینم ساقط اقامه

 کشـ یعنـی کنـد کشـ ،مسـأله قبـل یها طشـر  از سـوم شرط در اگر .١١١١ مسأله

ح بـه ینمـاز صـح( شـود  یمـ صـّحت بـر حمل ،نه ای بوده حیصح جماعت نماز که١کند

از پنج شـرط  یکیاگر در  یول است ساقط او از اقامه و ناذا ،جهینت در و) دیآ یحساب م

 به هم خورده  ،ها ن که شک کند صفیا ایگر شک کند ید 
ً
اط واجـب آن یاحت ،ا نهیعرفا

 اذان و اقامه دیبا ،باشد جماعت شکل به دوم نماز اگر یول دیاست که اذان واقامه رابگو 

  . گفته شود رجاء قصد به

 ،نـه ای باشد گفته او با چه ،باشد دهیشن را یگرید  اقامه و اذان که یکس .١١١٢ مسأله

 باشد نشده فاصله ادیز  ،بخواند خواهد یم که ینماز و اقامه و اذان آن نیب که یصورت در

 نیـا یولـ کند اکتفا او اقامه و اذان به تواند  یم ،است داشته نماز قصد دنیشن یابتدا از و

 ،باشـند دهیشـن نیمأموم فقط ای باشد دهیشن را اذان امام فقط که یجماعت مورد در حکم

 اســت زیجـا نشـنود را اقامــه و اذان از یقسـمت فـرد اگـر نیهمچنــ. اسـت اشـکال مـورد

 شـرط بـه دیـنما اکتفـاء یا اقامـه و اذان نیچن به و دیبگو  دخو  ،دهینشن که را ییها جمله

 اذان دنیشـن مورد در و شود مراعات آنها یها جمله و اقامه و اذان نیب معتبر بیترت آنکه

) دادن گـوش قصـد بـا( اسـتماع و) خـوردن گـوش بـه( سماع نیب یفرق ،یگرید  اقامه و

  . ستین

ت قصد با را زن اقامه و اذان ،مرد اگر .١١١٣ مسأله
ّ

 و اذان و نموده تیمعص ،نودبش لذ

                                                           
اسـت کـه فـرد بـه دلیـل اینکـه از  دی منظور از شـک، در اینجـا شـک در حکـم مسـأله نیسـت؛ بلکـه مـوار . ١

الع نداشته شک در صحیح بودن آن دارد
ّ

  . خصوصیات نماز برگزار شده اط
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دن اذان و اقامـه زن یاط واجب آن اسـت کـه بـه شـنیبلکه احت شود ینم ساقط او از اقامه

ت هم 
ّ

 ذکر شد همان - نیهمچناکتفاء نکند و بدون قصد لذ
ً
اط یـبنـابر احت - طور که قبال

اکتفـاء  ،انـد که مرداِن آن بـا او محـرم یبه اذان واقامه زن در نماز جماعت توان یواجب نم

  . نمود

  گر اذان و اقامهیاحکام د

 یول دیبگو  را اذان ،نه ای گفته اذان که کند کش اقامه گفتن از قبل اگر .١١١٤ مسأله

  . ستین الزم اذان گفتن ،نه ای گفته اذان که کند کش و شود اقامه مشغول اگر

 کنـد کشـ دیـبگو  را یقسمت آنکه از قبل ،اقامه ای اذان نیب در فرد اگر .١١١٥ مسأله

 دیـبگو  ،کـرده کشـ آن گفـتن در که را یقسمت دیبا ،نه ای گفته را آن از قبل قسمت که

 را اسـت آن از قبـل آنچـه کـه کند کش ،اقامه ای اذان از یقسمت گفتن حال در اگر یول

  . ستین الزم آن گفتن ،نه ای گفته

  مستحّبات اذان واقامه

 انـد  فرموده انیب مهاقا و اذان یبرا را یمستحّبات همیعل یتعال الله رضوان بزرگوار فقهاء

  . شود یم ذکر ندهیآ مسائل در آن موارد از یبعض که

 کننـد یمـ معـّین اعـالم اذان گفـتن یبرا که را یشخص است مستحب .١١١٦ مسأله

  . دیبگو  بلند یجا در را اذان و باشد بلند شیصدا و شناس وقت و عادل

 جماعـت نمـاز یبـرا ایـ اعـالم یبـرا کـه - را یگـرید  اذان کـه یکس .١١١٧ مسأله

 ،دیـبگو  و کرده تکرار آهسته شنود یم که را یقسمت هر است مستحب نودبش - دیگو  یم

 جماعت نماز یبرا که یفرد اقامه تیحکا نیهمچن. ندیت اذان گو ین کار حکایکه به ا

 ( گـو اقامـه فـردِ  کـه یهنگـام اسـت سزاوار اّما است مستحب دیگو  یم اقامه
ْ

ـد
َ
 قاَمـِت  ق

الة ُهمَّ ( :دیبگو  شنونده ،دیگو  یم) الصَّ
ّ
ِقْمها الل

َ
ِدْمها أ

َ
ن َوأ

ْ
 َواْجَعل

ٖ
  ِمْن  ی

َ
 صاِلح رِ یخ

ٖ
ْهِلهـا ی

َ
) أ

از اشـکال  یخـال خوانـد یمـ نمـاز فـرادا که یفرد اقامه ای اذان تیحکا مستحب بودن و

  . ندارد یمانعرجاًء  آن تیحکا یول ،ستین
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 ایـ وضو با و ستدیبا قبله به رو ،گفتن اذان موقع در انسان است مستحب .١١١٨ مسأله

 نیبـ و بکشـد و دیـنما بلنـد را صـدا و بگذارد گوش دو در را انگشت ود و باشد غسل

  . نزند حرف آنها نیب و دهد فاصله یکم اذان یها جمله

 اذان از را آن و باشد آرام اقامه گفتن موقع در انسان بدن است مستحب .١١١٩ مسأله

 ذانا یها جمله نیب که یا اندازه به یول نچسباند هم به را آن یها جمله و دیبگو  تر آهسته

  . ندهد فاصله اقامه یها جمله نیب ،دهد یم فاصله

 کیـ ن صـورت کـهیـا به ندازدیب فاصله اقامه و اذان نیب است مستحب .١١٢٠ مسأله

  گفتن مثل دیبگو  ذکر ای ،کند سجده ای ،ندیبنش یقدر ای ،بردارد قدم
َ
 دعـا ایـ ،اللـه ُسْبحان

 نیب زدن حرف یول بخواند نماز رکعت دو ای بزند یحرف ای باشد ساکت یقدر ای ،بخواند

  . ستین مستحب ،صبح نماز اقامه و اذان

؛ باشـد مسـتقل مستحب بانوان یبرا نماز اقامه و اذان گفتن ستین دیبع .١١٢١ مسأله

مرتبه  نمازشان که شود ینم موجب بانوان مورد در نماز یبرا اقامه و اذان نگفتن نیبنابر ا

 گفـتن به اکتفاء تنها ،اذان از است زیجا بانوان یبرا نیهمچن؛ کمال را نداشته باشد یعال

 بـانوان یبـرا زیـن و است زیجا زین نیشهادت گفتن به اکتفاء بلکه ندینما نیشهادت و ریتکب

َبر اللهُ « گفتن به اقامه در است زیجا
ْ
ک   ،أ

ُ
َهد

ْ
ش

َ
  أ

ْ
ن

َ
  إلهَ  ال أ

ّ
  اللهُ  إال

َّ
ن

َ
  َوأ

ً
دا هُ  ُمَحمَّ

ُ
هُ  َعْبد

ُ
 »َوَرُسـْول

  . ندیبگو  کامل طور به را اقامه و اذان که است آن بهتر هرچند ندینما اکتفاء

  مقدمه ورود به مسائل نماز

 : شوند یم میتقس دسته چهار به دگاهید  کی از نماز به مربوط مسائل .١١٢٢ مسأله

مات. ١
ّ

 و دیـنما تیـرعا را آنهـا نمـاز از قبـل دیبا نمازگزار که است یمسائل: نماز مقد

مات تعداد
ّ

 انیـب گذشته مسائل در زین هاآن احکام و ذکرشد) ٨٨٣( مسأله در نماز مقد

  . شد

 االحـرام رةیتکب ونّیت  از باشد یم نماز اصل به مربوط که است یمسائل: نماز مقارنات. ٢

 ینـد و بعضـیگو  یهـا واجبـات نمـاز مـ ها واجبند و به آن از آن یکه بعض؛ نماز سالم تا

  . شود یذکر م به خود باشند و هر کدام در بخش مربوط یمکروه م ،یمستحب و برخ
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شـود کـه  یقبل از نماز انجام مـ ،از مستحبات مربوط به نماز یان ذکر است بعضیشا

ز مربوط به بعـد از ین یبرخ ها اذان و اقامه است و در قسمت قبل ذکر شد و ن آنیتر  مهم

  . شود یب و سجده شکر که در بخش بعد از واجبات نماز ذکر مینماز هستند مثل تعق

  . کند یم یمعّرف را نماز کننده باطل موارد که است یمسائل: نماز مبطالت. ٣

 و نمـازهای  شـک بـه طمربـو  احکـام کـه است یمسائل: نماز اتیسهو  و اتیشک. ٤ 

 فـوق مسـائل حیتوضـ و دهـد یم قرار یبررس مورد را دیآ یم شیپ آن در که ییسهوها

 . ذکر خواهد شد



  واجبات نماز

 : مورد است ازدهیواجبات نماز  .١١٢٣ مسأله

َبر در اول نمـاز( االحرام رةیتکب. ٣ .)ستادنیا( امیق. ٢. تیّ ن. ١
ْ
ک

َ
للُه أ

َ
 ).گفتن ا

 مـواالت. ١١. بیترت. ١٠. مسال. ٩. تشّهد. ٨. سجود. ٧. رکوع. ٦. ذکر. ٥. قرائت. ٤

   ١.شود یم میرکن تقس ریواجبات به دو دسته رکن و غ ).نماز یبودن اجزا یدر پ یپ(

 ،اوردیـاگر انسان آنها را به جا ن یعنی ،از واجبات نماز رکن است یبعض .١١٢٤ مسأله

 باشد 
ً
  ایعمدا

ً
 و اشتباها

ً
اگـر  یعنـی سـتیرکـن ن گـرید  یو بعض شود ینماز باطل م ،سهوا

 کم گردد
ً
 و اشتباها

ً
 : ارکان نماز پنج مورد است و شود ینماز باطل نم ،سهوا

بـه رکـوع  ستادهیاز حالت ا یعنی ،مّتصل به رکوع امیق. ٣. االحرام رةیتکب. ٢. تیّ ن. ١

  . رکعت کیدو سجده از . ٥. رکوع. ٤. االحرام رةیهنگام گفتن تکب امیرفتن و ق

که صـورت  اندازدینماز آن قدر فاصله ن یکارها نیب نکهیا یمواالت به معنا نیهمچن

 ب نیبنابرا ؛باشد یملحق به ارکان نماز م ،برود نیو عنوان نماز از ب
ً
افعال نمـاز  نیاگر سهوا

  . نماز باطل است ،صدق نکندکه به مجموع آنها عنوان نماز  اندازدیصله بفا یبه مقدار

اگـر  نیبنـابرا ؛شـود یمـ حسابملحق به ارکان  ،دو رکن نماز نیب بیترت تیرعا زیو ن

                                                           
بـه عنـوان . . . واجـب یـا نشسـتن بـین دو سـجده و مانند استقرار در حال ذکرهای  شایان ذکر است واجباتی . ١

اند و  در کنار بقیه ذکـر نشـده تقسیم اند و در این  در ضمن واجباِت شمرده شده در متن لحاظ شده واجباتی 
  . شود  توضیح هر یک در فصل مربوط به خود ذکر می
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 نمازگزار بعد از نماز متوّجه شود که از رو
ً
دو سجده  ،در رکعت اول نماز یفراموش یمثال

 
ِ

بلکه اگر هنوز در رکعت ؛ نمازش باطل است ،ام دادههمان رکعت انج آن را قبل از رکوع

 اطیـبنابر احت ،را انجام داده و بعد رکوع نموده شود که ابتدا دو سجدهمتوّجه و  باشداول 

دو سـجده بعـد از  دوبـاره انجـام دادِن  واجـب اطیبنابر احت واجب نمازش باطل است و

  . ستین یرکوع کاف

نمـاز  ،باشـد یکه عمد یدر صورت ،دینما ادیرا ز  یچنانچه نمازگزار رکن .١١٢٥ مسأله

در دو  ایدر رکوع  یادیاگر ز  ،اشتباه و سهو باشد یکه از رو یو در صورت شود یباطل م

. سـتیباطـل ن ،و گرنه باشد یمباطل  ،الزم اطیبنابر احت ،نماز ،رکعت باشد کیسجده از 

کـوع بـدون متصـل بـه ر  یام رکنیو ق ستیرکن ن ،یادیاز جهت ز  حراماال  رةیتکب نیبنابرا

  . ندارد معنا یادیهم ز نّیت  در. ستیرکوع ممکن ن اضافه شدِن 

 تین. ١

در  اظهار بندگیو  یکوچک یبرا یعنیقربت نّیت  نماز را به دیانسان با .١١٢٦ مسأله

 بـه  ایـرا از قلب خود بگذراند نّیت  ستیخداوند متعال به جا آورد و الزم ن شگاهیپ
ً
مـثال

 إل انمخو  یچهار رکعت نماز ظهر م: دیزبان بگو 
ً
  .  الله یقربة

کنـد کـه چهـار رکعـت نمـاز نّیـت  در نماز عصـر ایاگر در نماز ظهر  .١١٢٧ مسأله

اسـت نمـاز  یکـاف یولباشد  می نماز او باطل ،عصر اینکند ظهر است  معّینو  خوانم یم

کـه  یکسـ زیـکنـد و ن نییظهر را به عنوان نماز اول و نماز عصر را به عنوان نماز دوم تع

 قضا
ً
 ایـاگر در وقت نماز ظهر بخواهد آن نماز قضاء  ،تبر او واجب اس نماز ظهر یمثال

  . کند معّیننّیت  در ،بخواند خواهد  یرا که م ینماز دیبا ،را بخواند یینماز ظهر ادا

 نیپس اگـر در بـ ،باشد یخود باقنّیت  از اول تا آخر نماز به دیانسان با .١١٢٨ مسأله

نمـازش باطـل  ،دینداند چه بگو  ،ینک  یغافل شود که اگر از او بپرسند چه م یطور ،نماز

  . است

 ،خداوند متعال نماز بخوانـد شگاهیدر پ یکوچک یفقط برا دیانسان با .١١٢٩ مسأله

نمـازش باطـل  ،نماز بخواند ،نشان دادن به مردم یبرا یعنیکند  ایپس چنانچه نمازگزار ر 
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  . ردیهم خدا و هم مردم را در نظر بگ ای ،مردم باشد یخواه فقط برا ،است

چـه آن  ،خدا بـه جـا آورد ریغ یبرا ،اندک هرچنداز نماز را  یاگر قسمت .١١٣٠ مسأله

بـه  ییخدا ریاگر آن قصد غ ،مستحب باشد مثل قنوت ای ،واجب باشد مثل حمد ،قسمت

  ،کند تیتمام نماز سرا
ً
 ایـر  یقنـوت نمـازش را از رو یفـرد اگر نمازش باطل است مثال

نشـان دهـد را بـه مـردم  خود زنما ،ییایقنوت ر  نکه با خواند باشدو قصدش آن  خواندب  

 چنانچـه نیهمچن. کرده است تیبه اصل نماز سرا ایکه قصد ر چرا؛ نمازش باطل است

که اگر بخواهد آن را دوباره انجام دهـد  باشد یو طور بودها کرده واجب یکه ر  یقسمت

ا یهرچند قصد ر  - ا بجا آوردیر  یمثل آنکه فرد رکوع نمازش را از رو ،شود ینماز باطل م

را اگـر بخواهـد یز . نمازش باطل است - ت نکندیفقط در رکوع باشد و به همه نماز سرا

  . شود یاد میآن را دوباره به قصد قربت بجا آورد رکن ز 

ر از اصـل نمـاز کـه آن را همـراه بـا یغ ییها یژگیاگر نمازگزار در و  .١١٣١ مسأله

به  یژگین و ا در آیشود که ر  می نمازش باطل یدر صورت ،دیا نمایدهد ر  می نماز انجام

 ایمثل مسجد  یمخصوص یبه عنوان مثال اگر نمازگزار در جا دینما تیسرا اصل نماز

 با جماعت  یبه طرز مخصوص ایمثل اول وقت  یدر وقت مخصوص
ً
صـف اول  ایـمثال

نمـازش  ،امر نشان دادن نمازش بـه مـردم باشـد نیجماعت نماز بخواند و قصدش از ا

نمـازش  ،دیـننما تیو به اصـل نمـاز سـرا شدبا یژگیو تنها در  ایاّما اگر ر . باطل است

  . است حیصح

ند نماز عالوه بر قصد انجام امر خداو  یاگر فرد در هنگام انجام کارها .١١٣٢ مسأله

داشـته باشـد  - سـتین یگریحرام د نّیت  ایا یه ر ز یکه آن انگ - زین یگرید  زهیانگ ،زبه نما

آمـوزش نمـاز بـه  ،ان خداونـدزه اش از خواندن نماز عالوه بر انجام فرمـیمثل آن که انگ

قصـد قربـت داشـته باشـد ) مثـل آمـوزش( مهیضم زهیانگ نیدر ا اگر ،فرزندش هم باشد

 ،قصد قربت نداشـته باشـد مهیضم زهیست و اگر در انگا حیصح ١در هرصورتنمازش 

بنـا بـر  ،یاط واجـب و در بعضـیبنابر احتها  از صورت یدر بعض( .باشد یمنمازش باطل 

                                                           
  .مستقل باشد یا غیر آن ای   فرق ندارد که انگیزه ضمیمه. ١
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   .)باطل است یفتو 

 االحرام ةر یتکب. ٢

َبر  اللهُ « گفتن .١١٣٣ مسأله
ْ
ک

َ
در آن  دیـواجـب و رکـن اسـت و با ،در اول هر نمـاز »أ

للهُ « حروف یعنی دینما تیمواالت را رعا
َ
َبر« حروفو  »  ا

ْ
ک

َ
َبر« و »  اللهُ « و دو کلمه »أ

ْ
ک

َ
را  »أ

آن گفته شود و اگر ترجمـه  حیصح یدو کلمه به عرب نیا دیبا زیو ن دیپشت سر هم بگو 

  - یعرب ریغرا به 
ً
  . ستین یکاف ،دیبگو  - یفارس  بهمثال

 شیکه پ یزیاالحرام نماز را به چ رةیمستحب آن است که تکب اطیاحت .١١٣٤ مسأله

 به اقامه  خواند یاز آن م
ً
  . نچسباند ،خواند یم ریاز تکب شیکه پ ییبه دعا ایمثال

َبر« اگر نمازگزار بخواهد .١١٣٥ مسأله
ْ
ک

َ
 ،خوانـد یکه بعد از آن مـ یزیرا به چ »اللُه أ

 به
ً
ْحم ِبْسِم « مثال  اللِه الرَّ

ِ
ح ن  ِباللهِ « ای »ِم یالرَّ

ُ
ُعْوذ

َ
ـ   ا

َّ
ج طاِن یِمـَن الش بهتـر آن  ،بچسـباند »ِم یالـرَّ

کبر را با حرکت  »ر« است که ظ نما) ُـ( ضّمهأ
ّ
َبـُر : دیـو بگو  دیتلف

ْ
ک

َ
للـُه أ

َ
 اطیـاحت یولـ ،ا

َبر« مستحب آن است که در نماز واجب
ْ
ک

َ
 خوانـد یکـه بعـد از آن مـ یزیـه چرا بـ »اللُه أ

  . نچسباند

و  اسـتقرار داشـتهبـدن  دیـاالحرام در نماِز واجب با رةیموقع گفتن تکب .١١٣٦ مسأله

 در حال
ً
نمـاز  ،دیـاالحـرام را بگو  رةیـتکب ،که بدنش حرکت دارد یآرام باشد و اگر عمدا

  . باطل است

بخوانـد کـه  یو حمد و سوره و ذکر و دعا را طور ریتکب دینمازگزار با .١١٣٧ مسأله

 همهمه خود را بشنود بنابراحد خودش 
ّ

 ن شـرطیـا تیـآنهـا بـدون رعا یلب خوان نیأقل

تو اگر به  ستین حیصح
ّ
 دیـبا ،شنود ینم ادیز  یسر و صدا ایگوش  یکر ای ینیسنگ عل

  . بشنود شدنبا یکه چنانچه مانع دیبگو  یطور

تکه به  یکس .١١٣٨ مسأله
ّ
کـرده کـه  دایپ یزبان او مرض ای ،الل شده یشامدیپ عل

َبر« اندتو  ینم
ْ
ک

َ
للُه أ

َ
 و اگر  دیبگو  تواند  یکه م یهر طور دیبا ،دیرا بگو  »ا

ً
 توانـد  ینمـ اصال

 گفتن اللـه اکبـرکه مناسب  یآن طور یرا در قلب خود بگذراند و برا ریتکب دیبا دیبگو 

 یزبان و لبش را هم حرکت دهد و اّمـا کسـ ،تواند  یاشاره کند و اگر م شباشد با انگشت
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 ر رایـتکباسـت کـه  یکسـ هیکه شـب یزبان و لبش را به طور دیاد است باکه الل مادر ز 

در مـورد  ن حکـمیـاو  دیـاشـاره نما زیحرکت دهد و در آن حال با انگشتش ن ،دیگو  می

  . باشد یم یجار زیآن ن یر ذکرهایقرائت نماز و سا

چنانچه مشغول خواندن  ،نه ایاالحرام را گفته  رةیکند که تکب کاگر ش .١١٣٩ مسأله

 « مشغول گفتن ایرائت شده از ق یزیچ
َّ

 بالِله ِمَن الش
ُ
ُعْوذ

َ
ج طاِن یأ که گفـتن آن قبـل  »ِم یالرَّ

 رةیتکب دینخوانده با یزیخود اعتنا نکند و اگر چ کبه ش ،مستحب است شده ،از قرائت

 رةیـکنـد کـه تکب کو اگر مأموم در نماز جماعت شرکت کـرده و شـ دیگو االحرام را ب

که از  ندیب  یم یکه خودش را مشغول عمل یدر صورت ،نه ایه االحرام نماز جماعت را گفت

خـود اعتنـا  کبـه شـ - یمسـتحب فـهیوظ هرچند - مأموم در نماز جماعت است فیوظا

چنانچـه صـدای  در نماز صبح و مغرب و عشاء مستحب اسـت مـأموم نکهیمثل ا؛ نکند

؛ ش فـرا دهـدبه قرائت امام جماعـت گـو سکوت کرده و  شنود، حمد و سوره امام را می

 کصـورت بـه شـ نیـدر ا ،نـدیبب فـهیوظ نیهمـ امخود را مشغوِل انج،فرداکنون چنانچه 

  . االحرام را گفته است رةیکه تکب گذارد  یو بنا م کند  یاعتنا نم شیخو 

 ،نه ایگفته  حیکند که آن را صح کاالحرام ش رةیاگر بعد از گفتن تکب .١١٤٠ مسأله

  . خود اعتنا نکند کشبه  ،نه ایشده باشد  یزیچه مشغول خواندن چ

  االحرام رةیمستحّبات تکب

 ،نمــاز نیبــ یرهـایو تکب ة االحــرامر یــمسـتحب اســت موقــع گفـتن تکب .١١٤١ مسأله

اللـُه « آن است که با گفـتن همـزه بهترصورت باال ببرد و  ای ها  گوش مقابل تا را ها  دست

َبر
ْ
ک

َ
َبر اللهُ « »ر« گفتن با و شود جا پا ران از ها  دست »أ

ْ
ک

َ
 ایـ هـا  گـوش مقابل هب ها  دست »أ

  . ندازدیرا بدون فاصله ب ها  سپس دست ،صورت برسد

َبـر« کیافتتاح نماز گفتن  یبرا .١١٤٢ مسأله
ْ
ک

َ
للـُه أ

َ
گفـتن هفـت  و؛ اسـت یکـاف »ا

 و نمازگزار به مجمـوع آنهـا نامند یم هیافتتاح راتیکه آنها را تکب باشد یممستحب  ریتکب

مسـتحب آن اسـت کـه ابتـدا  اطیاحت چندر ه دینما می إحراِم نماز و ورود به نماز رانّیت 

هفـتم را  ریـسـپس تکب دیـنمـاز و ورود بـه نمـاز بگو  إحراِم نّیت  بدون ریشش تکبرجاًء 
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نـدارد و شـامل  یشـبانه روز یاختصاص به نمازها حکم نیا و االحرام قرار دهد رةیتکب

  . شود  یهم م یمستحبّ  یو نمازها گریواجب د  ینمازها

 ایـ« :دیـاالحرام به قصد رجاء بگو  رةیاز تکبخوب است نمازگزار قبل  .١١٤٣ مسأله

ُمس
ْ
 ال

َ
تاك

َ
 ا

ْ
د

َ
ُمْحسَو  ،ءُ  یُمْحِسُن ق

ُ
 ال

َ
َمْرت

َ
 ا

ْ
د

َ
 ق

ْ
ن

َ
ُمس اَوَز َتٰج یَن ا

ْ
 ال

ِ
  ،ءِ  یَعن

َ
ُمْحِسـُن َو ا

ْ
 ال

َ
َنـا ْنـت

َ
ا

ٍد َو  ،ءُ  یالُمس ِبَحقِّ ُمَحمَّ
َ
 َعلف

ِّ
ٍد َصل ٍد َو  ٰی آِل ُمَحمَّ ٍد َو آِل ُمَحمَّ ب اَوْز َتٰج ُمَحمَّ

َ
 یَعْن ق

ِ
ـُم  ح

َ
ما َتْعل

بنده گنهکار به دِر خانه تو آمـده و  ،یکن یکه به بندگان احسان م ییخدا یا« یعنی »یِمنّ 

بحق محّمد  ،و من گناهکار یکارکو یتو ن ،از گناهکار بگذرد کوکاریکه ن یا تو امر کرده

از  یدان یم که ییها  یرا بر محّمد و آل محّمد بفرست و از بد ودرحمت خ ،و آل محّمد

   .»من سر زده بگذر

  امیق. ٣

 : در چهار قسمت نماز در صورت امکان واجب است امیو ق ستادنیا .١١٤٤ مسأله

مّتصـل بـه  امیـاز رکوع که آن را ق شیپ امیق. ٢ االحرام رةیدر موقع گفتن تکب امیق. ١

  . ندیگو  یرکوع م

بعـد از  امیـق. ٤) اربعـه حاتیخواندن حمـد و سـوره و تسـب( در موقع قرائت امیق. ٣

  . رکوع

 امیـو اّما ق باشد یم زیرکن نماز نواجب است  نکهیعالوه بر ا در مورد اول و دوم امیق

آن را از  یو اگر کسـ باشد ینمرکن نماز  اّماواجب است  هرچنددر مورد سوم و چهارم 

  . است حینمازش صح ،کند کتر  یفراموش یرو

به رکوع  ستادهیالِت امّتصل به رکوع آن است که فرد از ح امیاز ق منظور .١١٤٥ مسأله

 ادشیـو  ندیاگر نمازگزار رکوع را فراموش کند و بعد از حمد و سـوره بنشـ نیبرود بنابرا

 نکـهیبه رکـوع بـرود و اگـر بـدون ا ستادهیو از حالت ا ستدیبا دیبا ،که رکوع نکرده دیایب

 یکاف ،ردهاو یمّتصل به رکوع را به جا ن امیچون ق ،به رکوع برگردد یدگیبه حال خم ،ستدیبا

َمکـث و درنـگ کـردن قبـل از  یمّتصل به رکوع بـه معنـا امیذکر است ق انیشا. ستین

  . آن در فصل رکوع خواهد آمد شتریب حیو توض ستیرکوع ن
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ام کـه در مسـأله ینوع ق چهار همه( ستادهیواجب ا امیق یکه برا یموقع .١١٤٦ مسأله

و خـم نشـود  یه طرفـو بستد یز صاف بایو جابجا نشود و نراه نرود  دیبا) ذکر شد ١١٤٤

اط واجب آرامـش ین بنابر احتیهمچن. نکند هیتک ییواجب به جا اطیبنابر احت طور همین

  . اشکال ندارد ،و اضطرار باشد یناچار یاز رون موارد یاگر ا یول. دیخود را حفظ نما

ن یزمـ یام هر دو پا را رویاط واجب در هنگام قید بنابر احتینمازگزار با .١١٤٧ مسأله

 در؛ بگذارد
ً
 - نیخود را از زم یپا تواند  ینمواجب  اطیبنابر احت حال خواندن حمد مثال

 باشـد یمو ساکت  ستیکه مشغول قرائت ن یدر حال یبردارد ول - یا  لحظه یچند براهر 

هـر دو پـا  یبـدن نمـازگزار رو ینیسـنگ ستیالزم ن نیهمچن. ندارد یمانعجهت  نیاز ا

  . داشکال ندار  ،پا هم باشد کی یباشد و اگر رو

بگـذارد کـه  بـاز یلـیاگـر پاهـا را خ ،ستدیدرست با تواند  یکه م یکس .١١٤٨ مسأله

پاهـا را  دیـنبا ،الزم اطینمازش باطل است بلکه بنابر احت ،بر او صدق نکند امیو ق ستادنیا

  . صدق کند امیو ق ستادنیا هرچندبگذارد  اد بازیز 

 یاز رو - یرکنـهـای  امیق - سـتادهیواجـب ا اِم یـق یکه برا یاگر موقع .١١٤٩ مسأله

که صورت نماز  یا جا به جا شود به گونه ایراه برود  یقدر ایبدن را تکان دهد  یفراموش

و رو  امیـکه با صـدق ق طوری ،خم شود یبه طرف ایبه هم نخورد و از قبله منحرف نشود 

  . اشکال ندارد ،کند هیتک ییبه جا ای ،سازگار باشدبه قبله بودن 

 کسـ ،ندیبنشـ دینبا ،اندنماز بخو  ستادهیا تواند  یتا انسان م .١١٥٠ مسأله
ً
کـه در  یمـثال

 یکمبدنش را  ایدهد  هیتک یزیمجبور است به چ ای کند یبدنش حرکت م ،ستادنیموقع ا

 سـتادنیمـوارد ا نیـکه در ا یا به گونه ،بگذاردباز از معمول  شتریرا ب شیپاها ایکج کند 

 صـورت چیر بـه هـاگـ ینماز بخواند ولـ ستادهیا تواند  یهر طور که م دیاب ،کند یصدق م

بـا  سـتادهینمـاز خوانـدن ا نیبنابرا. و نشسته نماز بخواند ندیراست بنش دیبا ،ستدینتواند با

م بر نماز خواندن نشسته است ،)مثل موارد ذکر شده( یاضطرار امیق
ّ

  . مقد

نماز بخواند و اگر نتوانـد راسـت  دهیخواب دینبا ،ندیبنش تواند  یتا انسان م .١١٥١ مسأله

بـه  دیـبا ،ندیبنشـ توانـد  ینم صورت چیو اگر به ه ندیبنش ،تواند  یکه مهر طور  دیبا ندیبنش

بـدنش رو بـه قبلـه  یکه جلو  یکه در احکام قبله گفته شد به پهلو بخوابد طور ای گونه
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 یبه پهلو  دینبا ،الزم اطیراست بخوابد بنابر احت یممکن است به پهلو  که یباشد و تا وقت

او  یکـه کـف پاهـا یبه پشت بخوابد طور دیبا ،شددو ممکن نبا نیچپ بخوابد و اگر ا

  . رو به قبله باشد

ـتاگر بترسد که به  ،ستدیبا تواند  یکه م یکس .١١٥٢ مسأله
ّ
چنـد بـا هر  - سـتادنیا عل

بـه او  یقابـل تـوّجه یضـرر ایشود  ضیمر  - باشد عصا و مانند آن ای واریدادن به د  هیتک

نمـاز  دهیـخواب تواند  یم ،هم بترسدنشسته نماز بخواند و چنانچه از نشستن  تواند یم ،برسد

خواهـد ) ١١٥٧( شدن وقت در مسأله یحکم برطرف شدن عذرش قبل از سپر و بخواند

  . آمد

کـه از  یدر صـورت ،شـود نـاتوان سـتادنینمـاز از ا نیاگر نمازگزار در ب .١١٥٣ مسأله

و ادامـه نمـاز را  ندیبنشـ دیـبا ،باشد دیناامتا آخر وقت نماز  شیخو  یناتوانبرطرف شدن 

بخوابـد و ادامـه نمـاز را  دیـبا ،شـود نـاتوانه بخواند و اگر نمازگزار از نشسـتن هـم نشست

تـا  یشـد بـه جـا آورد ولـ انیب) ١١٥١و  ٩٢٠( مسأله رجهت قبله که د تیبا رعا دهیخواب

 یذکرهـاو حکـم گفـتن  دیـواجـب را نگو  یاز ذکرهـا یزیـچ دیـبدنش آرام نگرفته با

 . خواهد آمد) ١٢٠١( در حال حرکت در مسأله یمستحبّ 

 مانـد ینم یتا آخر وقت نماز باق شیناتواندارد که  نانیاطم ای داند یاّما چنانچه فرد م 

 در حال ا تواند یشدن وقت م یو قبل از سپر
ً
صـورت  نیـدر ا ،بخواند ستادهینماز را مثال

 با
ً
. بخوانـد سـتادهیدر داخـل وقـت ا یینماز را در حال توانـا دینماز را قطع کرده و بعدا

تا آخر وقت نمـاز برطـرف  شیناتوانبدهد که  معقولنبوده و احتمال  دینااماگر  نیهمچن

برساند و چنانچه عـذرش تـا  انیشد به پا انیکه ب یتیفیآن را به کرجاًء  تواند یم ،شود یم

آن را  دیـاست و اگر عذرش برطرف شد با یکه خوانده کاف یماند نماز یآخر وقت باق

  . دوباره بخواند

اگـر بعـد از خوانـدن  ،خوانـد ینشسته نمـاز مـ اش فهیوظ طبقکه  یکس .١١٥٤ مسأله

بـه  ستادهیو از حال ا ستدیبا دیبا ،به جا آورد ستادهیو رکوع را ا ستدیحمد و سوره بتواند با

  . رکوع را هم نشسته به جا آورد دیرکوع رود و اگر نتواند با

بتوانـد نمـاز  نیاگر در بـ خواند ینشسته نماز م اش فهیوظ طبقکه  یکس .١١٥٥ مسأله
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 یزیـچ دیبا ،تا بدنش آرام نگرفته یبخواند ول ستادهیا ،تواند  یرا که م یمقدار دیبا ،ستدیبا

 امیـآن رابـه ق دیـبا ستدیبا تواند  یم یواجب را نخواند اّما اگر بداند مقدار کم یاز ذکرها

  . رکوع اختصاص دهد بهمّتصل 

نماز بتواند  نیباگر در  ،خواند ینماز م دهیخواب اش فهیوظ طبقکه  یکس.١١٥٦ مسأله

 یمقـدار دیبا ستدیبا تواند  یاگر م زینشسته بخواند و ن ،تواند  یرا که م یمقدار دیبا ندیبنش

از اذکـار واجـب را  یزیـچ دیـتا بدنش آرام نگرفته با یبخواند ول ستادهیا ،تواند  یرا که م

ّتصـل بـه رکـوع م امیـآن را بـه ق دیـبا سـتدیبا وانـدت  یم یاّما اگر بداند مقدار کم دنخوان

  . اختصاص دهد

 ،نمـاز بخوانـد سـتادهینباشد که در آخر وقت بتوانـد ا دینااماگر انسان  .١١٥٧ مسأله

 ،کنـد دایـپ سـتادنیبر ا یینماز را بخواند و در آخر وقت قدرت و توانا ،چنانچه اول وقت

 واندبخ ستادهیاز آن باشد که بتواند نماز را ا دینااماگر  ینماز را دوباره به جا آورد ول دیبا

نمـاز را  سـتیالزم ن ،کنـد دایـپ ستادنینماز را بخواند و سپس قدرت بر ا ،در اول وقتو 

  . دوباره بخواند

  امیمستحبات ق

 امیو ق ستادنیرا در حال ا یامور همیعل یرضوان الله تعال بزرگوارفقهاء  .١١٥٨ مسأله

و  ١دارد راسـت نگـه ا،ستادن بـدن ر ینکه در حال ایا جمله از که اند  نماز مستحب شمرده

مقابل زانو بگذارد و بـا خضـوع و خشـوع ها  ران یندازد و دستها را روین بییرا پاها  شانه

ک یـباشد و پاها را جلو و عقب نگذارد و اگر مرد است پاهـا را از سـه انگشـت بـاز تـا 

  . وجب فاصله دهد و اگر زن است پاها را به هم بچسباند

  قرائت. ٤

 یاصـلکـام آن بـه دو بخـش قرائت است کـه احنماز  از واجبات یکی.١١٥٩ مسأله

                                                           
گذشت رعایت شده باشد مثل  ١١٤٦است که راست ایستادن الزم در قیام که در مسأله  این حکم در موردی . ١

خمیده نیست در این حال مسـتحب اسـت سـتون فقـرات و  ت و بدنش به سمتی که راست ایستاده اس فردی 
  . گردنش را نیز صاف و راست نگه دارد
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احکام قرائـت رکعـت اول و دوم نمـاز کـه در آن حمـد و سـوره  .الف: شود یم میتقس

اربعـه  حاتیکه در آن تسب احکام قرائت رکعت سوم و چهارم نماز .ب. شود یخوانده م

  . شود یذکر م ندهیاحکام مربوط به آنها در مسائل آ حیتوضو  شود یحمد خوانده م ای

  رکعت اّول و دّوم  احکام قرائت

حمد و بعـد  ،اول دیانسان با ،هیومیواجب  یدر رکعت اول و دوم نمازها .١١٦٠ مسأله

خوانـد  مـی کـهای  هسـور  ،واجب اطیبخواند و بنابر احت ر از حمدیغ یگرید سوره  ،از آن

ح« سورهو  اشدکامل ب سوره
ُّ

َرْح « و »ٰی الض
ْ

ْم َنش
َ
ل
َ
ـَر « و »لیٖ ف« سوره نیو همچن »ا

ُ
در  »شیق

و حکـم  شـوند  یو با هم خوانده مـ شود یم حسابسوره  کی ،واجب اطیابر احتبن ،نماز

  . واجب قرآن خواهد آمد یها سجده دار در فصل سجده یها خواندن سوره

  ایباشد  تنگاگر وقت نماز  .١١٦١ مسأله
ً
انسان ناچار شود که سوره را نخوانـد مـثال

آنکـه  ایـصـدمه بزنـد بـه او  یگـرید  زیـچ ایدرنده  ایدزد  ،بترسد که اگر سوره را بخواند

 ضرور یکار
ً
خوانـد بلکـه در سـوره را ن توانـد  یم ،شود یم حساب یداشته باشد که عرفا

  . سوره را بخواند دینبا ،از موارد ترس یوقت و در بعض یتنگصورت 

 قبل  ین که خواندن آن بخشیاگر سوره را به قصد ا .١١٦٢ مسأله
ً
از نماز است عمدا

 سوره را نمازش باطل است و اگر ا ،از حمد بخواند
ً
 نیاز حمد بخوانـد و در بـ قبلشتباها

  . سوره را از ابتدا بخواند ،سوره را رها کند و بعد از خواندن حمد دیبا ،دیایب ادشیآن 

از آنها را فراموش کند و بعـد  یکی ایاگر در نماز واجب حمد و سوره  .١١٦٣ مسأله

سـتحب م اطیـاحت و ادامـه دهـداست و آن را  حیصحنمازش  ،به رکوع بفهمد دنیاز رس

  . است بعد از نماز سجده سهو انجام دهد

بفهمـد کـه حمـد و سـوره را  ،رکوع خـم شـود یاز آنکه برا شیاگر پ .١١٦٤ مسأله

فقط سوره را  دیبا ،آنها را بخواند و اگر بفهمد تنها سوره را نخوانده یهر دو دینخوانده با

 ،بعـد از آن اول حمد و دیبا ،حمد را نخوانده اّمااگر بفهمد سوره را خوانده  یبخواند ول

  شیاگر خم شود و پ زیو ن نددوباره سوره را بخوا
ّ

رکوع برسد بفهمد حمد   از آنکه به حد

 انیـکـه ب یدسـتور نیو بـه همـ ستدیبا دیبا ،حمد تنها را نخوانده ای ،سوره تنها ای ،و سوره
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  . دیعمل نما ،شد

مسـتحب اسـت  ،و نماز صبح و ظهر و عصر روز جمعـهدر نماز جمعه .١١٦٥ مسأله

سوره منـافقون  ،سوره جمعه و در رکعت دوم بعد از حمد ،کعت اول بعد از حمدفرد در ر 

روز جمعـه  ینمازهـا ایـدو سوره در نماز جمعه  نیاز ا یکیرا بخواند و اگر فرد مشغول 

بـه  هرچنـدرا بخوانـد  یگـریآن را رها کند و سوره د  تواند  ینم ،اط واجبیبنابر احت ،شود

  . باشد دهینصف سوره نرس

 ُهَو اللهُ « رد بعد از حمد مشغول خواندن سورهاگر ف .١١٦٦ مسأله
ْ

ل
ُ
َحد  ق

َ
 سـوره ایـ »أ

» 
ْ

ل
ُ
  ایق

َ
  هایأ

َ
کاِفُرْون

ْ
در  یرا بخوانـد ولـ یگـریو سـوره د  را رها کنـدآن  تواند  ینم ،شود »ال

اگر فرد قصد خواندن سوره جمعه و منافقون را داشـته  ،روز جمعه ینماز جمعه و نمازها

 ُهَو اللهُ « از دو سوره یکی ،سوره جمعه و منافقون یبه جا یفراموش یاز رو یولباشد 
ْ

ل
ُ
  ق

َحد
َ
 « ای »أ

ْ
ل

ُ
  ایق

َ
  هایأ

َ
کاِفُرْون

ْ
بـه  دنیآن را قبل از رسـ تواند  یم ،را بخواند یگریسوره د  ای »ال

واجب آن است کـه بعـد از  اطینصف رها کند و سوره جمعه و منافقون را بخواند و احت

  . دین را رها ننماخواندن آ ،دن به نصفیرس

 سوره ینمازها ایاگر فرد در نماز جمعه  .١١٦٧ مسأله
ً
 ُهـَو اللـهُ « روز جمعه عمدا

ْ
ل

ُ
  ق

َحد
َ
 « سوره ای »أ

ْ
ل

ُ
  ایق

َ
  هایأ

َ
کاِفُرْون

ْ
 اطیبنابر احت ،باشد دهیبه نصف نرس هرچند ،را بخواند »ال

  . رها کند و سوره جمعه و منافقون را بخواند تواند یواجب نم

 ُهَو اللهُ « سوره ریغ ،اگر در نماز .١١٦٨ مسأله
ْ

ل
ُ
َحد  ق

َ
 « و »أ

ْ
ل

ُ
  ایق

َ
  هایأ

َ
کاِفُرْون

ْ
سـوره  »ال

آن را رهـا کنـد و سـوره  توانـد  یمـ دهینرسـ سـوره نصف به که   یتا زمان ،بخواند یگرید 

 اطیـبنـابر احت ،بـه نصـف دنیو پـس از رسـ) ١١٦٥مگر در موارد مسأله ( بخواند یگرید 

  ،واجب
ّ
  . ستین زیجا گریسوره د  دنخوانرها کردن آن و  یبه طور کل

 بـه  یناچار یاز رو ایاز سوره را فراموش کند  یاگر انسان مقدار .١١٦٩ مسأله
ً
مثال

ت
ّ
آن سـوره را رهـا  توانـد  یم ،تمام نمودن آن ممکن نباشد ،گریجهت د  ایوقت  یتنگ عل

کـه  یا سـوره ایـباشـد  دهیبـه نصـف هـم رسـ هرچنـدرا بخوانـد  یگـریو سوره د  ردهک

 ُهَو « خوانده یم
ْ

ل
ُ
َحد  اللهُ  ق

َ
 « ای »أ

ْ
ل

ُ
  ایق

َ
  هایأ

َ
کاِفُرْون

ْ
 تواند  یم ،یباشد و در صورت فراموش »ال

  . دیبه همان مقدار که خوانده است اکتفاء نما
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ْحم« سوره هنگام خواندن نییتع .١١٧٠ مسأله  ِبْسـِم اللـِه الـرَّ
ِ

ح ن و  سـتیالزم ن »میٖ الـرَّ

ْحم« ابتدا تواند ینمازگزار م  ِبْسِم اللِه الـرَّ
ِ

ح ن کـردن سـوره خـاّص  معـّینرا بـدون  »میٖ الـرَّ

 للهِ ِبْسِم ا« اّما اگر نمازگزار ابتدا. کند معّینبخواند  خواهد یرا که م یا سپس سوره دیبگو 

ْحم  الرَّ
ِ

ح ن از آن را  ریـغ یا چنانچـه بخواهـد سـوره ،دیـبگو سوره خاّص نّیت  را به »میٖ الرَّ

  . دیدوباره بگو واجب آن است که آن را  اطیبخواند احت

صـبح و مغـرب و واجب است حمد و سوره نمـاز  ،اطیبنابر احت ،ر مردب .١١٧١ مسأله

   ١.عشا را بلند بخواند

واجب است حمد و سوره نماز ظهر و عصر  ،اطیبنابر احت ،بر مرد و زن .١١٧٢ مسأله

  . شود یذکر م) ١١٧٥( ألهکه در مس ییرا آهسته بخوانند به جز موارد استثنا

مغـرب و عشـا مواظـب در نماز صـبح و  دیبا ،واجب اطیبنابر احت ،مرد .١١٧٣ مسأله

  . حرف آخر آنها را بلند بخواند یباشد که تمام کلمات حمد و سوره حتّ 

آهسـته  ایـحمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را بلنـد  ندتوا  یزن م .١١٧٤ مسأله

 ،رسـاندن صـدا بـه نـامحرم باشد که یرا بشنود و مورد شیاگر نامحرم صدا یبخواند ول

 بلند بخوانـدآهسته بخواند و اگر ع دیبا ،٢حرام است
ً
نمـازش  ،واجـب اطیـبنـابر احت ،مدا

  . باطل است

ْحم« مستحب است .١١٧٥ مسأله  ِبْسِم اللِه الرَّ
ِ

ح ن نمـاز ظهـر و  حمـد و سـوره »میالرَّ

حمـد و سـوره نمـاز ظهـر روز جمعـه بلنـد ز مستحب اسـت یو ن عصر بلند خوانده شود

  . د خوانده شودبلن دیواجب با اطیخوانده شود و اّما حمد و سوره نماز جمعه بنابر احت

 ا ظـاهر نشـدن جـوهرهیـظاهر شـدن  ،مالک در بلند و آهسته خواندن .١١٧٦ مسأله

اگـر در هنگـام  نیبنـابرا ا آهسته بودن از نظر عرف استیبلند  ،بلکه مالک ،ستیصدا ن

جوهره صدا اظهار نشـود  ،عشا توّسط مردان ایمغرب  ایخواندن حمد و سوره نماز صبح 

                                                           
شایان ذکر است اگر در نماز جماعت وظیفه مأموم خوانـدن حمـد و سـوره باشـد بایـد آن را آهسـته بخوانـد . ١

  . هرچند نماز مغرب و عشاء و نمازگزار مرد باشد
 بـرای  ای  لطیف و ظریف به گونه ئت نمازش را با صدای مثل اینکه زن قرا. ٢

ً
شـنونده مهـیج اسـت،  که معمـوال

  . بخواند
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  . است یکاف ،دحساب کنبلند  یعرف آن را صدا یول

 آهسـته بخوانـدیکه با ییاگر در جا .١١٧٧ مسأله
ً
ا در یـ ،د نماز را بلند بخوانـد عمـدا

 بلند بخواند بنابر احتیکه با ییجا
ً
اط واجـب نمـازش باطـل اسـت ید آهسته بخواند عمدا

 ین مورد فرقیح است و در ایصحنماز  ،ا ندانستن مسأله باشدی یفراموش یاگر از رو یول

ا آهسـته یـندارد که نمازگزار اصل لزوم بلنـد  یز فرقیست و نیر نن جاهل قاصر و مقّص یب

 ایـ - د بلنـد بخوانـدیـبا دانسته سوره نماز صـبح را یمثل آنکه نم - دانسته یخواندن را نم

ـالع ،ا آهسـته خوانـدنیـبلنـد  از مسـائل یبعضـ نسـبت بـهنکه یا
ّ

نکـه ینداشـته مثـل ا اط

ن خوانـدن حمـد یاگـر در بـ و ظر عرف استن ،ا آهسته بودنیدر بلند  کدانسته مال  ینم

کـه خوانـده دوبـاره بخوانـد هرچنـد را  یسـت مقـداریالزم ن ،بفهمد اشتباه کرده وسوره

  . اط مستحب است دوباره بخواندیاحت

را بلنـد  شیاز معمـول صـدا شتریدر خواندن حمد و سوره ب یاگر کس .١١٧٨ مسأله

  . ودش  ینمازش باطل م ،بخواند ادیمثل آنکه آنها را با فر  ،کند

 صـورت چیکـه بـه هـ یبخواند و کس حیقرائت نماز را صح دیانسان با .١١٧٩ مسأله

بخواند بـه  ،تواند  یکه م صورتبه همان  دیبا ،بخواند حیهمه سوره حمد را صح تواند  ینم

 زیاگـر آن مقـدار نـاچ یقابل توّجه باشـد ولـ خواند یم حیرا که صح یشرط آنکه مقدار

بخوانـد بـه آن  حیصح تواند  یقرآن را که م هیاز بق یمقدار دیبا ،واجب اطیبنابر احت ،باشد

 الله( حیتسب دیبا تواند یکند و اگر نم مهیضم
َ

 یکنـد و اّمـا کسـ مهیرا به آن ضم) ُسْبحان

  تواند  یکه نم
ّ
آن  یبه جـا یزیچ ستیالزم ن ،بخواند حیسوره بعد از حمد را صح یبه کل

  . از را به جماعت به جا آوردمستحب آن است که نم اطیاحت ،بخواند و در هر صورت

  ایاز کلمات حمد  یکیاگر  .١١٨٠ مسأله
ً
بـه جهـت آنکـه جاهـل  ایـسوره را عمـدا

 به جا دیرا بگو  یگریحرف د  ،یحرف یبه جا ای دینگو  ،مقّصر است
ً
 ایـ »ذ« ،»ض« یمثال

کـه غلـط  یا نکند بـه گونـه تیحروف را رعا) َـ ِـ ُـ( ضّمه ای کسره ای فتحه ای دیبگو  »ز«

  . نماز او باطل است ،دینگو را  دیتشد ایشمرده شود 

بـه خـود را  فـهیکنـد وظ یسع دیبا داند ینم یکه حمد را به خوب یکس .١١٨١ مسأله

 نیتلقـ ایگرفتن  ادیچه با  ،انجام دهد ،شود یکه در مسأله بعد ذکر م ییها از صورت یکی
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باشـد و اگـر وقـت تنـگ  کبا تکرار نماز در موارد ش ای ،باشد و چه با اقتدا در جماعت

نمـازش  ،گفتـه شـد بخوانـد) ١١٧٩( کـه در مسـأله یچنانچه نماز را به طـور ،ده استش

فرار  یبرا ،اگر ممکن باشد کرده یگرفتن کوتاه ادیکه در  یدر صورت یاست ول حیحص

  . نمازش را به جماعت بخواند دیبا ،از عقوبت

دانـد ن نکـهیا ایـرا نداند  یا کلمه) َـ ِـ ُـ( ضّمه ایکسره  ایاگر فرد فتحه  .١١٨٢ مسأله

 کلمه
ً
 ،باشـد یشـرعکـه  یا گونـهخود را بـه  فهیوظ دیبا ،»ص« اب ایاست  »س« اب یا مثال

 : مثل آنکهدهد انجام 

ظ صح. الف
ّ
   .ردیبگ ادیکلمه را  حیطرز تلف

  . نمازش را به جماعت بخواند ای. ب

ح اسـت جـزء نمـاز یکند آنچه در واقع صحو قصد بخواند  شتریب ایآن را دو جور  ای. ج

 غیصح ین قسمت در صورتیالبته ا. شدبا
ِ

 ذکر  ،ح کلمهیر صحیح است که شکل
ً
عرفا

را م یالمسـتق ،»میاهـدنا الصـراط المسـتق« درمثل آنکه  ،شود شمردها قرآن غلط یغلط 

 و آن را خوانده است حیکند صح نیقیکه  ندبخوا) ص( بار با کیو ) س( بار با کی

  . است حیصورت نماز او صح نیر اد

صورت بخواند و چنانچه بعد از نماز معلوم شود که همان صورت  کیآن را تنها به  ای. د

کـه در  یآن را در صـورت دیـبا اگـر غلـط باشـداسـت و  حیبوده نمازش صح حیصح

امـر بـه  نیـاّما چنانچه ا دوباره بخواندکرده است  یقرائت کوتاه یریآموختن و فراگ

ت
ّ
  . ستیواجب ن ازنم خواندندوباره باشد  ،داشته ادیآنچه  یراموشف عل

  احکام قرائت رکعت سوم و چهارم

 ایـحمد بخواند  کیفقط  واندت  ینمازگزار در رکعت سوم و چهارم نماز م .١١٨٣ مسأله

 اللهِ « :دیمرتبه بگو  کی یعنی دیاربعه بگو  حاتیمرتبه تسب کی
َ

 ِللـِه َو    ُسْبحان
ُ

َحْمـد
ْ
 هَ ال ِإلـَوال

 
َّ

َبُر  َواللهُ  اللهُ  إال
ْ
ک

َ
 کیـدر  توانـد  یمو  دیاربعه بگو  حاتیتسب مرتبه سه که ستا آن بهتر و »أ

و بهتـر اسـت در هـر دو رکعـت  دیـاربعـه بگو  حاتیتسـب ،گـریحمد و در رکعت د  ،رکعت

و اگـر  ستیاربعه ثابت ن حاتیدو بار گفتن تسب مستحب بودن یاربعه بخواند ول حاتیتسب
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  . ندارد یمانع ،دیمطلق ذکر بگو  چنانچه در دفعه دوم به عنوان ،دیبخواهد آن را دو بار بگو 

و اگر به مقدار  دیمرتبه بگو  کیاربعه را  حاتیتسب دیوقت با یدر تنگ .١١٨٤ مسأله

 اللهِ « مرتبه کیاست  یکاف ،آن هم وقت ندارد
َ

  . دیبگو  » ُسْبحان

واجب اسـت کـه در رکعـت سـوم و چهـارم  ،اطیبنابر احت ،بر مرد و زن .١١٨٥ مسأله

هر و عصر و چه مغـرب و ظچه در نماز  - نداربعه را آهسته بخوان حاتیتسب ایحمد  ،نماز

ندانستن مسأله بلند بخواند حکـم آن  ای یفراموش ایعمد  یآن را از روو چنانچه  - عشاء

  مدهمانند حکم ح
ً
  . شد ذکرو سوره است که قبال

ِبْسـِم اللـِه « سـتیواجـب ن ،حمد بخوانـد ،اگر در رکعت سوم و چهارم .١١٨٦ مسأله

ْحمٰ   الرَّ
ِ

ح ن مگر آنکه مأموم در نماز جماعت باشـد کـه در  دیآهسته بگو آن را هم  » ِم یالرَّ

ْحمٰ « واجب آن است که اطیحمد را آهسته بخواند و احت دیبا ،صورت نیا  ِبْسِم اللـِه الـرَّ
ِ

 ن

ح   . دیرا هم آهسته بگو  » ِم یالرَّ

در  دیـبا ،درسـت بخوانـد ایـ ردیبگ ادیرا  حاتیتسب تواند  یکه نم یکس .١١٨٧ مسأله

  . مد بخواندح ،رکعت سوم و چهارم نماز

دو رکعت آخر نماز  نکهیا الیاگر نمازگزار در دو رکعت اول نماز به خ .١١٨٨ مسأله

حمد و سوره را بخوانـد و  دیبا ،از رکوع بفهمد قبلچنانچه  ،دیاربعه بگو  حاتیتسب ،است

 رکوع  دنیاگر بعد از رس
ّ

  . است حینمازش صح ،بعد از رکوع بفهمد ایبه حد

در دو رکعـت اول  نکـهیا الیبه خ اگر نمازگزار در دو رکعت آخر نماز .١١٨٩ مسأله

در دو رکعـت آخـر  کـرده یگمان م نکهیدر دو رکعت اول نماز با ا ای ،است حمد بخواند

  . است حینمازش صح ،از رکوع بفهمد چه بعد از آن قبلچه  ،است حمد بخواند

 ،حمـد بخوانـد خواسـت یچهـارم مـ ایـاگر نمـازگزار در رکعـت سـوم  .١١٩٠ مسأله

چنانچه بـه  ،حمد به زبانش آمد ،بخواند حاتیتسب خواست یم ایبه زبانش آمد  حاتیتسب

 
ّ
گاه ریدر ضم یحتّ  - از قصد نماز بوده یخال یکل آن را رها کند و دوباره  دیبا - ناخود آ

از قصد نبـوده مثـل آنکـه عـادتش خوانـدن  یخال راگ یرا بخواند ول حاتیتسب ای ،حمد

  . است حیم کند و نمازش صحهمان را تما تواند  یم ،بوده که به زبانش آمده یزیچ

 ،اربعه بخوانـد حاتیتسب ،که عادت دارد در رکعت سوم و چهارم یکس .١١٩١ مسأله
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 یکـاف ،مشغول خواندن حمد شـود فهیو به قصد اداء وظ دیاگر از عادت خود غفلت نما

  . را بخواند حاتیتسب ایدوباره حمد  ستیو الزم ن است

استغفار  ،ربعها حاتیمستحب است فرد به تسب ،در رکعت سوم و چهارم .١١٩٢ مسأله

 بعد از تسب دیرا اضافه نما
ً
ِفُر اللـَه َرّبـ« :دیـاربعـه بگو  حاتیمثال

ْ
ْسـَتغ

َ
 ا

ٖ
 َو  ی

َ
ُتـْوُب ِال

َ
 ایـ »هِ یـا

ِفْر ل« :دیبگو 
ْ

ُهمَّ اغ
َّ
 الل

ٖ
 ایـکند که حمـد  کچهارم ش اینمازگزار در رکعت سوم  و اگر »ی

 نمـا آن که در مقدار آنچه خوانده ی نه ای گفتهاربعه را  حاتیتسب
ً
دانـد  یشـک دارد مـثال

 ایحمد  دیبا ،چنانچه مشغول گفتن استغفار نشده ،بارسه ا یبار گفته دو حات اربعه را یتسب

بنـا را بـر عـدد کمتـر حات یتسـبنسبت بـه شـک در تعـداد  اربعه را بخواند و حاتیتسب

ک یــگذاشــته و  دودر مثــال بـاال بنــا را بـر  یعنـی دیــحات را کامـل نمایگـذارده و تســب

بعد از گفتن استغفار و قبل از خم  ایاگر در حال گفتن استغفار  د ویگر بگو یحات د یبتس

 ،واجـب اطیـبنابر احت ن حکمیهم ،دیش آیذکر شده پ یاز شکها یکیرکوع  یشدن برا

  . است یجار

کند  کدر حال رفتن به رکوع ش ای ،چهارم ایاگر در رکوع رکعت سوم  .١١٩٣ مسأله

 کبـه شـ ،حات کندیدرتعداد گفتن تسب آنکه شک ای نه ای گفته را حاتیتسب ایکه حمد 

  . باشد دهیبه حد رکوع نرس هرچندخود اعتنا نکند 

 ،اربعـه حاتیخواندن تسب ای ،خواندن حمد و سوره هنگاماگر نمازگزار  .١١٩٤ مسأله

  یبه قدر اریاخت  یب
ً
 اریاخت یب ایحرکت کند که از حال آرام بودن بدن خارج شود و سهوا

مستحب آن است که بعـد از آرام  اطیاحت ،ر همان حال بخوانداز قرائت نماز را د یقسمت

  . را در حال حرکت خوانده دوباره بخواند هآنچ ،گرفتن بدن

  مستحبات و مکروهات قرائت نماز

نـاُه فـ« سوره ،اولمستحب است در تمام نمازها در رکعت .١١٩٥ مسأله
ْ
ْنَزل

َ
  یِإّنا أ

َ
ـةِ یل

َ
 ل

رِ 
ْ

د
َ
ق

ْ
 ُهَو الل« سوره ،و در رکعت دوم »ال

ْ
ل

ُ
َحدق

َ
  . خوانده شود »ُه أ

 « سوره ،شبانه روز کی یاز نمازها کی چیمکروه است انسان در ه .١١٩٦ مسأله
ْ

ل
ُ
ق
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َحد
َ
  . را نخواند »ُهَو اللُه أ

َحد« خواندن سوره .١١٩٧ مسأله
َ
 ُهَو اللُه أ

ْ
ل

ُ
س کیبه  »ق

َ
  . مکروه است ،نف

َحد« به جز سوره( یا سوره .١١٩٨ مسأله
َ
 ُهَو اللُه أ

ْ
ل

ُ
را که نمازگزار در رکعت اول ) »ق

 ینمـاز و ،دیـگونـه عمـل نما  نیـاگـر ا اّمـاکروه است در رکعت دوم بخوانـد م ،خوانده

َحـد« است و چنانچه نمازگزار سوره حیصح
َ
 ُهَو اللـُه أ

ْ
ل

ُ
 ،را در هـر دو رکعـت بخوانـد »ق

  . باشد یمکروه نم

را در قرائــت نمــاز  یامــور همیعلــ یرضــوان اللــه تعــال بزرگــوارفقهــاء  .١١٩٩ مسأله

 : است ریز  موارد آنها جمله از که اند  مستحب شمرده

 ِباللهِ « :دیاز خواندن حمد بگو  شیپ ،نمازگزار در رکعت اول. ١
ُ
ُعْوذ

َ
    ا

َّ
ج طاِن یِمَن الش  »ِم یالرَّ

  . دیو بهتر آن است که آن را آهسته بگو 

ْحمٰ « در رکعت اول و دوم نماز ظهر و عصر. ٢  ِبْسِم اللِه الرَّ
ِ

ح ن   . دیرا بلند بگو  » ِم یالرَّ

  . ا شمرده بخواندحمد و سوره ر . ٣

  . بعد نچسباند هیآن را به آ یعنیوقف کند  هیدر آخر هر آ. ٤

  . توّجه داشته باشد هیآ یدر حال خواندن حمد و سوره به معنا. ٥

 ،خوانـد یبعد از تمام شدن حمد امام و اگر فرادا م ،خواند یاگر نماز را به جماعت م. ٦

هِ لَح ا« دیبگو  ،بعد از آنکه حمد خودش تمام شد
ّ
 ِلل

ُ
م   ْمد

َ
عال

ْ
   .»َن یَربِّ ال

َحد« بعد از خواندن سوره. ٧
َ
 ُهَو اللُه أ

ْ
ل

ُ
 « سه مرتبـه ایدو  ای کی ،»ق

ٰ
ـذ

َ
 ک

َ
 َرّبـ اللـهُ  ِلك

ٖ
 ایـ »ی

» 
ٰ

ذ
َ
 ک

َ
نا اللهُ  ِلك   . دیبگو  »َربُّ

قنـوت را  ایـ دیـاز رکوع را بگو  شیپ ریبعد تکب ،صبر کند یکم ،بعد از خواندن سوره. ٨

  . بخواند

نمـاز بخوانـد کـه  یدر مکـان خوانـد یاذکار نماز را م ریکه حمد و سوره و سا یکس. ٩

 وزش بـاد  ایرا بشنود و از نماز خواندن در اماکن پر سر و صدا  شیخو  یصدا
ّ

محـل

  . دینما زیپره
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  ذکر. ٥

 االحـرام رکـن رةیـذکـر تکب ،نمـاز ین ذکرهایدر ب. است ١از واجبات نماز ذکر یکی

 ر رکـنیـغ ...ذکـر سـجده و ،ذکر رکوع ،سالم ،تشهد ،مثل قرائتر ذکرها یباشد و سا می

  . باشند می

ان یدارند که هرکدام در فصل مربوط به خود بای  هژ ینماز مسائل و  یاز ذکرها یبعض

ان آنهـا پرداختـه یـن فصـل بـه بیهم دارند که در ا یاّما ذکرها احکام مشترک. است شده

  . شود یم

حمد و ( االحرام و قرائت رةیگفتن تکبمشغول که انسان در نماز  یموقع .١٢٠٠ مسأله

واجـب نمـاز  یذکرهـا ریسـا ایـسـجود  ایـذکر واجب رکوع  ایاربعه  حاتیو تسب) سوره

 ایـجلـو  یکمـ خواهـد یکـه مـ یبدنش استقرار داشته و آرام باشد و در موقع دیبا ،است

  . دینگو  یزیچ دیبا ،چپ حرکت دهد ای تبدن را به طرف راس یکم ای ،عقب برود

 ،دیـنماز را اگر به قصد آنچه در نماز وارد شـده بگو  یمستحب یاذکره .١٢٠١ مسأله

 دیـبگو  یذکـر مسـتحبّ  ،بدن آرام باشد و اگر در حال حرکت بدن دیبا ،الزم اطیبنابر احت

 موقع رفتن به رکوع 
ً
کـه  یچنانچه آن را به قصد ذکر ،دیبگو  ریرفتن به سجده تکب ایمثال

 باشـد یم حیاصل نمازش صح یول ستین حیحآن ذکر ص ،دیبگو اند  در نماز دستور داده

ْوُم َو « البّته ،شود ینماز نم اطل شدنو آرام نبودن بدن موجب ب
ُ
ق
َ
ِتِه ا وَّ

ُ
 ِبَحْوِل اللِه َوق

ُ
ُعـد

ْ
ق
َ
را  »ا

  . دیدر حال بر خاستن بگو  دیبا

 ایــحرکــت دادن دســت و انگشــتان در موقــع خوانــدن حمــد و ســوره  .١٢٠٢ مسأله

است کـه آنهـا را  مستحب اطیاحت هرچند ،ل نداردتشّهد و سالم اشکا ایاربعه  حاتیتسب

  . هم حرکت ندهد

حکـم اختصـاص بـه  نیـبخواند و ا حیصح ینماز را به عرب دیانسان با .١٢٠٣ مسأله

 ،ذکـر رکـوع ،اربعه حاتیواجِب نماز مثل تسب یذکرهاحمد و سوره ندارد و شامل تمام 

                                                           
باشد، از بیـان  از احکام این فصل بین اذکار نماز و قرائت نماز مشترک می شایان ذکر است از آنجا که بعضی . ١

 آن در فصل قراتت صرف نظر شده و در این مبحث مطرح شده است
ّ

  . مستقل
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  . شود یم زیتشّهد و سالم ن ،ذکر سجده

ظ فارس یمورد حروف در دینمازگزار با .١٢٠٤ مسأله
ّ
تفاوت دارد  یآنها با عرب یکه تلف

ظ اشتباه آنها موجب تغ
ّ
ت نما ،شود یمعنا م رییو تلف

ّ
ادا  حیصـح یبه عربـآنها را که  دیدق

اّما  .)ث ،ذ ،ح ،غ ،ع ،ظ ،ط ،ض ،ص( که عبارتند از باشند  یحروف ُنه حرف م نیا ؛دینما

ظ آنها مشتر  یحروف
ّ
 ،ت ،ب ،إ ،أ( که عبارتنـد از است یو فارس یزبان عرب نیب ککه تلف

بــه ایــن حــروف را چنانچــه نمــازگزار ) ی ،ه ،و ،ن ،م ،ل ،ک ،ق ،ف ،ش ،س ،ز ،ر ،د ،خ ،ج

ظ نما یهمان زبان فارس
ّ
ـظ فصـ هرچنـداسـت  یکاف ،دیتلف

ّ
تر  آنهـا مناسـب یعربـ حیتلف

 . است

 یدق ستیالزم ن ،مخارج حروف نماز تیذکر است در رعا انیشا
ً
ر کـه د یبـه طـور قا

که  ییگفته شود که صدا یاست طور یبلکه کاف ؛شود اداءشده  انیب دیتجو  یها کتاب

ظ آن حرف شن
ّ
ظ  ییمانند همان صدا ،شود یم دهیاز تلف

ّ
باشد که از عرب زبانان موقع تلف

  . شود یم دهیآن حرف شن

سـخن  در عرف،الزم است که  ،ذکرها ریدر خواندن حمد و سوره و سا .١٢٠٥ مسأله

کـه از مخـارج و حلـق  یید و سخن گفتن عبارت است از صـداگفتن به آنها صدق کن

ظ گردد و گو 
ّ
 دنیرا بشنود و شـن خود یصدا ،ساکت باشد طیچنانچه مح ندهیدهان تلف

ا کـه ر  یبخواند که تک تک کلمات یا به گونه ستیاست و الزم ن یکاف زیهمهمه صدا ن

ظ م
ّ
هـا  ن آنکـه زبـان و لبتصّور کلمات در ذهن بـدو  تنهااّما  ؛دهد صیتشخ ،کند یتلف

بـدون آنکـه ) یلب خوان( ها حرکت دادن زبان و لب نیهمچن ؛ستین یحرکت کند کاف

 . باشد یمن یآن خارج شود کاف عمولصدا از مخارج م

 یجـار زیـن دعاهـاهنگـام خوانـدن قـرآن و  ،مازن ریدر غ ،حکم نیذکر است ا انیشا

  . است

اشـد و حـرف قبـل از واو واو ب یا اند اگر در کلمه گفته دیتجو  یعلما .١٢٠٦ مسأله

 مثل کلمـه ،داشته باشد و حرف بعد از واو در آن کلمه همزه باشد) ُـ( ضّمه ،در آن کلمه

 بدهد دیبا ،»ُسْوء«
ّ

 »الـف« یا اگر در کلمه نیآن را بکشد و همچن یعنی؛ فرد آن واو را مد

ف در آن داشته باشد و حرف بعـد از الـ) َـ( فتحه ،در آن کلمه لفباشد و حرف قبل از ا
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ة« ای »جآء« همزه باشد مثل ،کلمه
َ
 یا اگر در کلمه زیفرد الف آن را بکشد و ن دیبا »َمآلِئک

در  »ی« داشته باشد و حرف بعد از) ِـ( کسره در آن کلمه »ی« از قبلباشد و حرف  »ی«

 ج« مثل ،آن کلمه همزه باشد
ٖ

 بخواند و اگر بعد از ا »ی« فرد دیاب ،»ءی
ّ

 حـروف نیرا با مد

 دیـبـاز هـم با ،استد دار یا تشدیباشد که ساکن  یحرف ،همزه یبه جا »یواو و الف و «

 بخواند نیفرد ا
ّ

 ص یول. سه حرف را با مد
ً
 یمـوارد نیچنـ نیقرائت در ا ح بودنیحظاهرا

 ندارد و  از بهین
ّ

 دادن الزم ن دنیکشمد
ّ

که گفتـه شـد  یپس چنانچه به دستور ؛ستیو مد

 « در مثل یول ؛است حیز صحباز هم نما ،رفتار نکند
ّ
ـآل

ّ
 الض

َ
درسـت ادا  یبـراکـه  »َن یَوال

  یبه مقدار ازین ،د و الفیتشد شدِن 
ّ

 و فـرد بـه همـان مقـدار کـه الـف دیـبا ،باشد یم مد

 بدهـد ،تلفظ شـود ،الم دِ یتشد
ّ

 « اگـر آن را یولـ ،آن را مـد
َ

 َوال
ّ
ـِل

َّ
 ایـ) بـدون الـف( »َن یالض

» 
َ

  َوال
ّٰ

  . ستین حیصح ،بخواند) مال  دیبدون تشد( »َن یالالض

ک از یـهـر مستحب آن اسـت کـه نمـازگزار هنگـام خوانـدن  اطیاحت .١٢٠٧ مسأله

وقـف بـه حرکـت آن  یو معنـا دیـوقف به حرکت و وصل به سـکون ننما ،نماز یذکرها

آن کلمـه و کلمـه  نیو ب دیرا بگو  یا مهآخر کل) َـ ِـ ُـ( کسره و ضّمه ،فتحه ،است که فرد

 بگو  ؛بعدش فاصله بدهد
ً
ْحم« :دیمثال  الرَّ

ِ
ح ن ح« میو م »ِم یٖ الرَّ بدهـد و ) ِـ( کسرهرا  »ِم یٖ الرَّ

  ْوِم یاِلِك مٰ « :دیو بگو  اندازدیفاصله ب یقدر ،بعد
ّ

 یٖ الد
ِ

آن است  ،وصل به سکون یو معنا »ن

و آن کلمه را به کلمه بعد بچسـباند  دیرا نگو  یا کلمه) َـ ِـ ُـ( کسره و ضّمه ،که فرد فتحه

ْحم« :دیمثل آنکه بگو   الرَّ
ِ

ح ن ح« میو م »ْم یٖ الرَّ  ) ِـ( کسرهرا  »میٖ الرَّ
ً
 ْوِم یـاِلِك مٰ « ندهد و فورا

 
ّ

 َعلـ( :دیصلواِت تشّهد بگو  فیدر ذکر شر  ای. دیرا بگو  »نیٖ الد
ِّ

  ٰی اللُهـمَّ َصـل
ْ

ـد  و) ُمَحمَّ

دُمَح  »دال« ظ نما مَّ
ّ
 بق دیرا ساکن تلف

ً
د( یعنیصلوات  فیذکر شر  هیو فورا را  )َو آِل ُمَحمَّ

  . دیبگو 

  کلمـه ایـ هیکند که آن آ کش ،یا کلمه ای هیآ گاه بعد از تمام شدنهر  .١٢٠٨ مسأله

 ش ،نه ایرا درست گفته 
ً
 ُهَو اللهُ « کند که کمثال

ْ
ل

ُ
َحد  ق

َ
 توانـد  یمـ ،نه ایرا درست گفته  »ا

 یکلمـه را احت ایـ هیـاگر آن آ یول ؛خود اعتنا نکند کبه ش
ً
 حیطـور صـح بـهدوبـاره  اطـا

اّما اگر به  ؛دیچند بار بگو  تواند  یم ،کند کمرتبه هم ش و اگر چند ١ندارد اشکال ،دیبگو 

                                                           
  . شود ذکر می ١٣١٢های نماز احکام خاصی دارد که در مسأله  شایان ذکر است، تکرار سالم .١
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 وسواس برسد
ّ

 ،که تکرار وقت کمبهتر است تکرار نکند و در  ،در وسعت وقت نماز ،حد

  . ستین زیجا ،وقت خوانده شود بعد ازاز نماز  یموجب شود قسمت

اد گرفته یکه )از هریک از ذکرهای واجب نماز( را یا اگر انسان کلمه .١٢٠٩ مسأله

 یدر صـورت ،همان طور بخواند و بعد بفهمد آن را غلـط خوانـده در نماز ح بداند ویصح

ِظ صح یریادگیکه در 
ّ
 ؛دوباره نماز را بخواند ستیالزم ن ،نکرده باشد یکوتاه ،آن حیتلف

نماز را دوبـاره بخوانـد و  دیبا ،کرده و جاهل مقّصر بوده یآن کوتاه یریادگیاّما اگر در 

  . دیر وقت گذشته قضاء نمااگ

 اطیـبنـابر احت ،واجبـات نمـاز ریدادن قرائـت و سـا ادی ید گرفتن برامز  .١٢١٠ مسأله

 . باشد می زیدادن مستحّبات آن جا ادی یمزد گرفتن برا یحرام است ول ،واجب

 رکوع

که در  یطور یعنی ؛د رکوع کندیعد از قرائت بانمازگزار در هر رکعت ب .١٢١١ مسأله

   .خم شود ،شود یذکر ممسائل بعد 

  واجبات رکوع و احکام آن

 شدنخم . ١

انگشـتها از جملـه  باشد که بتواند سـر همـهای  هد به انداز یخم شدن با .١٢١٢ مسأله

اط واجـب یبنابر احت ،زنان ین مقدار برایخم شدن به ا. انگشت شست را به زانو بگذارد

  . است

 ؛به قصد رکوع و خضوع در برابر پروردگار متعـال باشـد دیخم شدن با .١٢١٣ مسأله

 برا گرید  یکار پس اگر به قصد
ً
 نیزمـ یاز رو یزیـچبرداشتن  ای یکشتن جانور یمثال

رکوع خم  یو دوباره برا ستدیبا دیبلکه با ؛به حساب آوردآن را رکوع  تواند  ینم ،خم شود

  . شود ینشده و نماز باطل نم ادیرکن ز  ،عمل نیا اشود و ب

 به  ؛معمول به جا آورد ریهر گاه فرد رکوع را به طور غ .١٢١٤ مسأله
ً
راسـت  ایچپ مثال
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  . ستین حیصح ،او به زانو برسد یها  دست هرچند ،اوردیزانوها را به جلو ب ایخم شود 

اشکال  ،سر انگشتان را به زانو نگذارد یول ،اگر به اندازه رکوع خم شود .١٢١٥ مسأله

  . ندارد

  ؛فـرق دارد گـرانید  یاو بـا دسـت و زانـو  یزانو  ایکه دست  یکس .١٢١٦ مسأله
ً
مـثال

از مـردم  تر نییاو پا یزانو  ای ،رسد یخم شود به زانو م یبلند است که اگر کم یلیدستش خ

  . به اندازه معمول خم شود دیبا ،خم شود تا دستش به زانو برسد ادیز  دیاست که با گرید 

خـم شـود کـه صـورتش  یبه قدر دیبا ،کند یکه نشسته رکوع م یکس .١٢١٧ مسأله

 یخم شود که صـورت مقابـل جـا یمستحب است به قدر اطیمقابل زانوها برسد و احت

  . سجده برسد

 رکوع رس .١٢١٨ مسأله
ّ

 سـر از رکـوع بـر  ،دهیاگر بعد از آنکه به حد
ً
دارد و دو عمـدا

  . نمازش باطل است ،مرتبه به اندازه رکوع خم شود

 ) مّتصل به رکوع( ام قبل از رکوعیق. ٢

آن است که فـرد از حالـِت  باشد می ام مّتصل به رکوع که از ارکان نمازیق .١٢١٩ مسأله

 فرد بعـد از خوانـدن حمـد و سـوره بـه  نیبنابرا ؛به رکوع برود ستادهیا
ً
مثـل  یلـیدلاگر مثال

 سـتادهیا تو از حال ستدیبا دوباره الزم است ،ندیبنش یا لحظه نیزم یاز رو یزیچبرداشتن 

نمـازش باطـل  ،به رکـوع بـرود ستدینکه بایبدون ارکوع برود و چنانچه از همان حال نشسته 

  . ستیمکث و درنگ قبل از رکوع ن یانام مّتصل به رکوع به معین قیبنابر ا. است

 ذکر رکوع. ٣

و بهتـر آن اسـت کـه در  دیـذکـر بگو  ،در رکوعنمازگزار واجب است  .١٢٢٠ مسأله

 اللهِ « سه مرتبه ،در رکوع ،اریحال اخت
َ

 َربِّ « مرتبه کی ای »  ُسْبحان
َ

َعظ َی ُسْبحان
ْ
 »١ِبَحْمِدِه َو  ِم یال

 یکـاف ،باشـد خداونـد متعـال دیـو تمج میکه در آن تعظ یگفتن هر ذکر هرچند ،دیبگو 

                                                           
  . را نیز بگوید »و بحمده«است و احتیاط مستحب است که  کافی  »العظیم سبحان رّبی «گفتن . ١
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 سه مرتبه ،مقدار باشد نیبه هم دیبا ،واجب اطیاحت ربناب یول ؛است
ً
هِ « مثال

ّ
ِلل

ُ
َحْمد

ْ
سه  ای »ال

َبُر « مرتبه
ْ
ک

َ
دعـاء و طلـب  ،صـلوات ،استغفار لیاز قب ذکرها ریو اّما گفتن سا دیبگو  »اللُه أ

 ستین یکاف ،واجب رکوع از خداوند متعال به عنوان ذکر نیمؤمن ای شیخو  یحاجت برا

 « تواند  یکه نم یو کس
َ

َعظ َی َربِّ ُسْبحان
ْ
ماننـد سـه  گرید  یذکر دیرا خوب ادا کند با »ِم یال

 اللهِ « بار
َ

 کیـگفـتن  ،و اضـطرار یا حـال ناچـاریـ تنگـی وقـتو در  دیـرا بگو  »ُسْبحان

  . است یکاف »سبحان الله«

 نموده و آن تیمواالت را رعا .الف: در ذکر واجب رکوع شرط است .١٢٢١ مسأله

 مخارج حروف و حرکات یعنید یو گب حیصح یبه عربآن را  .ب. دیرا به دنبال هم بگو 

ظ رعا را
ّ
  . کند تیدر هنگام تلف

 استقرار و آرامش بدن. ٤

بدن خود را  دیمستقّر و آرام باشد و نبا ،بدن نمازگزار دیدر حال رکوع با .١٢٢٢ مسأله

بنـابر  یحّتـ ؛سـتقرار خـارج شـودحرکت دهد که از حال آرام بودن و ا یطور ،اریبه اخت

 ا ستیکه مشغول به ذکر واجب ن یزمان ،واجب اطیاحت
ً
 تیاستقرار را رعا نیو اگر عمدا

دوبـاره اگـر ذکـر را در حـال اسـتقرار  یحتّ  ؛باطل است ،واجب اطیبنابر احت ،نماز ،نکند

  . دیبگو 

حرکت کنـد کـه بـدن از حـال آرام بـودن  اریاخت یاگر در حال رکوع ب .١٢٢٣ مسأله

و  دیحال سکوت نموده و ذکر رکوع را نگو  نیواجب است که در ا اطیاحت ،شود خارج

 
ً
 هرچنـد ؛اسـت حیذکـر صـح ،دیـحال ذکر رکوع را بگو  نیدر ا اریبدون اخت ایاگر سهوا

حرکـت  یاگر کمـ یول ؛دیدوباره ذکر را بگو  ،آرام گرفتن بدن ازاست که بعد  نیبهتر ا

 ،انگشـتان را در حـال ذکـر حرکـت دهـد ایـود کند که از حال آرام بودن بدن خارج نش

  . ندارد یضرر

مکث به مقدار گفتن ذکر واجب در رکوع و استقرار و آرامش بدن در  .١٢٢٤ مسأله

از آنکه به مقدار رکوع خم شـود و  شیاگر پ نیبنابرا؛ الزم است ،حال گفتن ذکِر واجب

 رکوع برسد 
ّ

 رکوع و قبل از آنکه بدن آرام دنیبعد از رس ایبه حد
ّ

 ذکر  ،ردیگ به حد
ً
عمدا
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دوباره ذکر را در حال اسـتقرار در  نکهیمگر ا؛ نمازش باطل است ،دیواجب رکوع را بگو 

 و از رو دیرکوع بگو 
ً
 دنیبعد از رسـ ،ذکر را در حال عدم استقرار یفراموش یو اگر سهوا

 رکوع گفته باشد
ّ

مسـتحب اسـت  اطیچند احت هر ؛دیآن را دوباره بگو  ستیالزم ن ،به حد

  . دوباره بگویدا در حال استقرار آن ر 

 سر از رکوع بر دارد ،از تمام شدن ذکر واجب شیاگر پ .١٢٢٥ مسأله
ً
نمازش  ،عمدا

 رکوع خارج نشده باشد و ذکر رکوع را دوباره  یدر صورت یحتّ  ؛باطل است
ّ

که از حد

واجب نمـازش  اطیدر رکوع بنابر احت الزماستقرار  یترک عمد دلیلباز هم به  ،دیبگو 

  و باطل است
ً
  . است حیشدن ذکر واجب سر بر دارد نمازش صح ماز تما قبل اگر سهوا

نمـازش  ،ردیـنتوانـد در رکـوع آرام بگ ،و ماننـد آن یماریب سبباگر به  .١٢٢٦ مسأله

 رکوع خارج شـود شیپ دیبا یول ؛است حیصح
ّ

و  دیـذکـر واجـب را بگو  ،از آنکه از حد

 اللهِ « کی هرچند - ه نتواند به مقدار ذکرواجبچنانچ
َ

 - چند بـدون آرامـشو هر  »ُسْبحان

 رکوع بماند
ّ

مستحب آن است کـه ذکـر  اطیاحت یول دیرا بگو  ذکر ستیواجب ن ،در حد

 یعنـی( دیـآن را در حـال برخاسـتن بـه قصـد قربـت مطلقـه بگو  هیـبق هرچنـد ،دیرا بگو 

ـیـن قصـد کـه ایـت نکند بلکه به ایخصوص ذکر واجب نماز ران
ّ
 ین ذکـر بـه طـور کل

 رکوع به قصد قربـت  دنیقبل از رس کهنیا ایو ) دیست بگو ثواب ا یمطلوب ودارا
ّ

به حد

  . مطلقه شروع کند

 ام بعد از رکوعیق. ٥

 اطیـو بنـابر احت سـتدیواجب است راست با ،بعد از تمام شدن ذکر رکوع .١٢٢٧ مسأله

 پ ،بعد از آنکه بدن آرام گرفت ،واجب
ً
به سـجده  ستادنیاز ا شیبه سجده برود و اگر عمدا

  یولـ دستیابچنانچه بعد از تمام شدن ذکر رکوع  ،نیت و همچننمازش باطل اس ،رود
ً
عمـدا

  . نمازش باطل است ،واجب اطیبنابر احت ،سجده برود هاز آرام گرفتن بدن ب شیپ

  گر رکوعیاحکام د 

دهـد و از  هیـتک یزیـبـه چ دیبا ،هر گاه نتواند به اندازه رکوع خم شود .١٢٢٨ مسأله
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 ،داده نتواند به طور معمول رکوع کنـد هیهم که تک یرکوع کند و اگر موقع ستادهیحال ا

 به آن رکوع گفته  یا به اندازه دیبا
ً
نتواند  زیمقدار ن نیخم شود و اگر به ا شود، میکه عرفا

  دیبا سر اشاره نما ستادهیرکوع در حال ا یبرا دیبا ،خم شود
ّ
 ستادنیاز ا یو اگر به طور کل

  . درکوع را نشسته انجام ده دیبا ،در نماز عاجز باشد

در  توانـد  یرکـوع مـ یبـرا یرکوع کنـد ولـ ستادهیا تواند  یکه نم یکس .١٢٢٩ مسأله

و  دینما  با سر اشاره رکوع  ینماز بخواند و برا ستادهیا دیبا ،شود  خم  است  نشسته که  یحال

 یو بـرا ندیهم بخواند و موقـع رکـوع آن بنشـ یگریمستحب آن است که نماز د  اطیاحت

  . رکوع خم شود

 ،اگر نتواند با سر اشاره کند ،با سر اشاره کند دیوع بارک یکه برا یکس .١٢٣٠ مسأله

برخاسـتن از  تّیـو بـه ن دیـبگو  را آن ذکـر و بگذارد هم بر را ها  رکوع چشمنّیت  به دیبا

رکوع کنـد  تیّ در قلب خود ن دیبا ،است ناتوانهم  نیا از اگر و کند باز را ها  چشم ،رکوع

 دیرکوع اشاره کند و ذکر آن را بگو  ید آن برامانن ایبا دست خود  ،بواج اطیو بنابر احت

انجام  با سر در حال نشسته رکوع را با اشاره تواند یگزار ماگر نماز  ،ن صورت آخریاو در 

همـراه  ت در قلـب ویّ با نکه رکوع آن ( ستادهیا هم نماز را ،واجب اطیبنابر احت دیبا ،دهد

اشاره به سـر انجـام  با که رکوع آن( بخواند و هم نشسته) باشد اشاره دست و امثال آن با

  . بجا آورد) شود 

 ،دیـایب ادشیـاز آنکه به سجده برسد  شیکند و پ اگر رکوع را فراموش .١٢٣١ مسأله

بـه  یدگیـدر همـان حالـت خم سـتادنیو بعد به رکوع برود و چنانچه بـدون ا ستدیبا دیبا

  . ستین یکاف ،رکوع برود

که رکوع نکرده الزم  دیایب ادشی ،دیرس نیبه زم یشانیاگر بعد از آنکه پ .١٢٣٢ مسأله

پـس ( که در سجده دوم یبه جا آورد و در صورت ستادنیاست برگردد و رکوع را بعد از ا

  . باطل است ،الزم اطیبنابر احت ،نمازش ،دیایب ادشی) از آنکه سر بر مهر گذاشت

  مستحّبات رکوع

 انیـب را بـرای رکـوع یادیـمسـتحّبات ز  ،همیعل یفقهاء رضوان الله تعال .١٢٣٣ مسأله
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 : اینکه از جمله اند  کرده

  . دیبگو  ریتکب ،ستادهیکه راست ا یاز رفتن به رکوع در حال قبل. ١

کـه پاهـا صـاف شـود و پشـتش را  یا  مرد زانوها را به عقب بدهد بـه گونـه ،در رکوع. ٢

انگشتان دست را بـاز کنـد  ،زانوها بگذارد یصاف نگهدارد و کف دست خود را رو

 یبـاال  را ها دسـت   زن ،رکوع رو مستحب است د ردیبرگکه کاسه زانو را در  یبه نحو 

نسازد  یخم نکند و کمان یلیو زانوها را به عقب ندهد و پشِت خود را خ زانو بگذارد

  . ظاهر شود منگاهشیکه نش

  . پشت نگهدارد یگردن را بکشد و مساو. ٣

  . دو قدم را نگاه کند نیب. ٤

  . دیفرد ختم نماذکر رکوع را تکرار کند و آن را به عدد . ٥

  . صلوات بفرستد ،بعد از آن ایاز ذکر  قبل. ٦

   َسِمَع اللـهُ « :دیبدن بگو  یدر حال آرام ،ستادیبعد از آنکه از رکوع برخاست و راست ا. ٧

هُ 
َ

  .»ِلَمْن َحِمد

  سجده. ٧

 ،بعد از رکوع ،واجب و مستحب یدر هر رکعت از نمازها دینمازگزار با .١٢٣٤ مسأله

ق م ن طوریا دهسج و دو سجده انجام دهد
ّ
را به قصد خضـوع در  یشانیپ که شود یمحق

ن بگذارد و واجبـات و احکـام سـجده یبه شکل مخصوص بر زم ،شگاه خداوند متعالیپ

  . شود می ر ذکریدر مسائل ز 

  واجبات سجده

 نیگانه بر زم هفت یقرار دادن قسمتها. ١

عـالوه بـر گذاشـتن  نمـازگزار واجـب اسـت ،ل سجده در نمـازدر حا .١٢٣٥ مسأله

منظـور از . بگـذارد نیکف دو دست و دو زانو و دو انگشت بزرگ پاها را بر زم ،یشانیپ
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است که  یلیمستط هیشب ،وسط آن است و آن ،واجب اطیبنابر احت ،در مورد سجده یشانیپ

 رو تا  یشانیدر وسط پ ١دو ابرو یابتدا نیب یدو خط فرض دنیاز کش
ّ

سر  یمو  دنییمحل

  . دیآ یبه دست م

در مسـأله قبـل  یشـانیاز پ منظور( یشانیتمام پ ستین در سجده واجب .١٢٣٦ مسأله

بلکـه ؛ است بگذارد حیکه سجده بر آن صح یگرید  ءیش ایمهر  ای نیرا بر زم) گذشت

 ،اسـت حیکه سجده بر آن صح یگرید  ءیش ایمهر  ای نیرا بر زم یشانیاز پ یاگر مقدار

 صدق سجده نما
ً
 ایـبنـد انگشـت  کیـبه انـدازه  هرچند است یکاف ،دیبگذارد که عرفا

  . کمتر از آن باشد

را بـر ) شـود یکه شامل انگشتان هم مـ( دو کف دست دیدر سجده با .١٢٣٧ مسأله

 نیدر صـورت امکـان همـه کـف دسـت را بـر زمـ ،واجـب اطیبگذارد و بنابر احت نیزم

ندارد و اگر پشت دسـت  یو اضطرار پشت دست هم مانع یدر حال ناچار یبگذارد ول

بگـذارد و چنانچـه آن را  نیمچ دست را بر زم دیبا ،واجب اطیبنابر احت ،هم ممکن نباشد

 ،سـتیبگـذارد و اگـر آن هـم ممکـن ن نیبر زم تواند  یتا آرنج هر جا را که م ،هم نتواند

  . است یگذاشتن بازو کاف

الزم  یولـ ،بگـذارد نیدو انگشت بزرگ پاهـا را بـر زمـ دیدر سجده با .١٢٣٨ مسأله

دو انگشت  یرو ایبلکه گذاشتن پشت  ؛بگذارد نیسِر دو انگشت بزرگ را بر زم ستین

  . است یکاف زیبزرگ ن

 ریسـا ،نیاگر نمازگزار عالوه بر گذاشتن دو انگشت بـزرگ پـا بـر زمـ .١٢٣٩ مسأله

 نیاّما چنانچه انگشت بزرگ پا را بر زمـ؛ اشکال ندارد ،بگذارد نیها را هم بر زم انگشت

 ،بلنـد بـودن نـاخن یلدلبه  ایبگذارد  نیپا را بر زم یرو ایپا  گرید  یها نگذارد و انگشت

 
َ

تبه  که یباطل است و کس زنما ،نرسد نیست به زمش
ّ
خـود  ینمازها ندانستن مسأله عل

دوبـاره  دیـبا ر بـودهکرده و مقّص  یمسأله کوتاه یریچنانچه در فراگ ،طور خوانده نیرا ا

که  ییجاهل قاصر بوده نمازها از او سر نزده و یمسأله کوتاه یریدر فراگ بخواند و اگر

                                                           
  . قرار دارد از ابروان است که نزدیک تیغه بینی  دو ابرو، طرفی  منظور از ابتدای . ١
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  . است حیوانده صحخ

آن  هیبق دیبا ،قطع شده است شیاز انگشت شست پا یکه مقدار یکس .١٢٤٠ مسأله

 توان  یکوتاه است که نم یلیاگر مانده خ ای ،از آن نمانده یزیبگذارد و اگر چ نیرا بر زم

انگشتان  هیبق دیبا ،واجب اطیبنابر احت ،گذاشت یگرید  زیچ ای نیوجه بر زم چیآن را به ه

مانـده  یکه از پـا بـاق یهر مقدار ،وجود ندارد شیدر پاها ینگشتا چیه را بگذارد و اگر

  . است یکاف ،بگذارد نیبر زم

  ،بگذارد نیرا به زم یشانیپ تواند  یکه م یکس .١٢٤١ مسأله
ً
 بـه  ایاگر آن را عمدا

ً
سهوا

را  یشانیاگر پ یبرسد ول نیبه زم گرید  یجاها هرچند ؛سجده نکرده است ،نگذارد نیزم

 جاهابگذارد و  نیبه زم
ً
 ذکـر نگو  ایـ ،نرسـاند نیرا به زمـ گرید  یسهوا

ً
سـجده  ،دیـسـهوا

  . است حیصح

 سـ ،معمول سـجده کنـد ریاگر به طور غ .١٢٤٢ مسأله
ً
 نیو شـکم را بـر زمـ نهیمـثال

 ؛است حینمازش صح ،سجده کرده ندیچنانچه بگو  ،دراز کند یپاها را مقدار ایبچسباند 

  . ز او باطل استنما ،دیو سجده صدق ننما دهیدراز کش ندیاگر بگو  یول

 ذکر سجده. ٢

و بهتـر آن اسـت کـه در  دیـذکر بگو  ،در سجدهنمازگزار واجب است  .١٢٤٣ مسأله

 اللـهِ « سـه مرتبـه ،در سـجده اریحال اخت
َ

 « مرتبـه کیـ ایـ »  ُسـْبحان
َ
ـُسـْبحان ْعلـ َی َربِّ

َ ْ
 ٰی األ

 خداونـد متعـال دیـو تمج میکـه در آن تعظـ یگفتن هر ذکـر هرچند دیبگو  »١ِبَحْمِدِه َو 

 سـه مرتبـه ؛مقـدار باشـد نیبـه همـ دیبا ،واجب اطیاحت ربناب یول است یکاف ،باشد
ً
 مـثال

» 
ُ

َحْمد
ْ
هِ  ال

ّ
َبُر « سه مرتبه ای »ِلل

ْ
ک

َ
 ،اسـتغفار لیـاز قب ،ذکرهـا ریا گفـتن سـاو اّمـ دیـبگو  »اللُه أ

بـه عنـوان ذکـر  ،از خداوند متعـال نیمؤمن ای شیخو  یدعاء و طلب حاجت برا ،صلوات

 َربِّ « تواند  یکه نم یو کس ستین یواجب سجده کاف
َ

ْعل َی ُسْبحان
َ ْ
را خوب ادا کنـد  »ٰی األ

 اللهِ « مانند سه بار گرید  یذکر دیبا
َ

  . دیرا بگو  »ُسْبحان

                                                           
  . را نیز بعد از آن بگوید »و بحمده«است و احتیاط مستحب است که  کافی  »االعلی سبحان رّبی « گفتن. ١
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نمـوده و  تیـمـواالت را رعا .الف: واجب سجده شرط استدر ذکر  .١٢٤٤ مسأله

مخـارج حـروف و  یعنـی بگویـد؛ حیصـح یبه عربـآن را  .ب دیرا به دنبال هم بگو  آن

ظ رعاحرکا
ّ
  . شود تیت در هنگام تلف

 اللهِ « کیگفتن  ،و اضطرار یو در حال ناچار وقت کمدر  .١٢٤٥ مسأله
َ
در  »  ُسْبحان

  . است یسجده کاف

  دوم اط واجب نشستن بعد از سجدهین دو سجده و بنابر احتینشستن ب. ٤و٣

تـا بـدن  ندیواجب است راست بنشـ ،بعد از تمام شدن ذکر سجده اول .١٢٤٦ مسأله

  . سجده رودو دوباره به  ردیآرام گ

مثل رکعـت سـوم نمـاز  ،که تشّهد ندارد یدر رکعت اول و رکعت سوم .١٢٤٧ مسأله

حرکـت  یبـ یقـدر ،واجب آن است که بعد از سـجده دوم اطیاحت ،ظهر و عصر و عشا

  . نامند  یکه آن را جلسه استراحت م زدیو بعد برخ ندیبنش

   استقرار و آرامش بدن. ٥

بـه  ،بـدن خـود را دیـو نباآرام باشـد بایـد در حال سجود بدن نمازگزار  .١٢٤٨ مسأله

د؛ حّتی بنـابر احتیـاط واجـب دهد که از حال آرام بودن خارج شو حرکت  یطور اریاخت

  .زمانی که مشغول ذکر واجب نیست

مکث به مقدار گفتن ذکر واجب در سـجده و آرامـش بـدن در حـال  .١٢٤٩ مسأله

آرام  برسد و بدن نیبه زم یشانیاز آنکه پ شیاگر پ نیبنابرا ؛گفتن ذکِر واجب الزم است

 بدون عذر ذکر سجده را بگو  ،ردیبگ
ً
ذکـر را دوبـاره  نکهینماز باطل است مگر ا ،دیعمدا

 سر از سجده بر دارد شیو اگر پ دیدر حال آرامش بگو 
ً
 ،از تمام شدن ذکر واجب عمدا

تدر هر دو مورد چنانچه به  یول. شود  ینماز باطل م
ّ
طـور عمـل  نیـندانستن مسأله ا عل

  . است حیکه جاهل قاصر باشد نمازش صح یتدر صور  ،کرده باشد

 ذکـر سـجده را بگو  ،برسد نیبه زم یشانیاز آنکه پ شیاگر پ .١٢٥٠ مسأله
ً
و  دیـسهوا

دوباره ذکـر را در حـال  دیبا ،بفهمد اشتباه کرده است ،دارداز آنکه سر از سجده بر  شیپ
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 پـ دهیرس نیبه زم یشانیاگر پ یول دیاستقرار و آرامش بگو 
ً
 ،شاز آرامـ شیباشد و سـهوا

مسـتحب  اطیـمطابق با احت هرچند ؛ستیحال استقرار الزم ن رتکرار آن د ،دیذکر را بگو 

  . است

از هفـت  یکـی ،مشغول گفـتن ذکـر نباشـد هرچنداگر در حال سجده  .١٢٥١ مسأله

 بدون عـذر از زمـ ،یشانیعضو را به جز پ
ً
کـه در  یچنانچـه بـا اسـتقرار ،داردبـر  نیعمدا

 اطیـبنـابر احت ،نمـازش ،سـازگار نباشـد )ذکـر شـد ١٢٤٨ و در مسـأله( است سجده الزم

  . شود یممعلوم ) ١٢٤٩( از مسأله ،یشانیو حکم برداشتن پ شود یباطل م ،واجب

کـه بـدن  یدر صـورت ،مانند آن سجده کند ایابر  ایپر  کتش یاگر رو .١٢٥٢ مسأله

 یآن بـرا یرا رو یشـانیبلکه اگر پس از آنکـه پ ؛سجده باطل است ،ردیآن آرام نگ یرو

باز  ،دیحرکت کند سپس ثابت شود و ذکر را بگو  نییبه سمت پا یشانیپ ،سجده قرار داد

 اریمگـر آنکـه مقـدار حرکـت بسـ ؛کار است نیا کواجب تر  اطیهم اشکال دارد و احت

کـه تعـداد  ییمهرهـاسجده بـر  نیبنابر ا. انجام شده باشد یکار سهو  نیا ای ،باشد کاند 

در  یانـدک ،ردیـگ  یآن قـرار مـ یر روسـ یو وقت دهد یها و رکعات نماز را نشان م سجده

 ،دیـگو   یرا مـ رو نمـازگزار ذکـ شده سپس سر ثابت ؛رود  یم نییپا متریلیم)  ٣ ای ٢ ( حدود

  . اشکال ندارد

  انگشتان شست و دو زانو نسبت به یشانیپ سطح بودن هم. ٦

از  شیاو ب یزانوها و سر انگشتان پا یاز جا دینمازگزار با یشانیپ یجا .١٢٥٣ مسأله

 یشانیپ یواجب آن است که جا اطیبلکه احت ؛تر نباشد نییپا ایشت بسته بلندتر چهار انگ

  . تر نباشد نییاپ ایاز چهار انگشت بسته بلندتر  شیب زین ستادنشیا یاو از جا

 یاگـر جـا ،آن درست معلوم نباشد بیکه ش هرچند دار  بیش نیدر زم .١٢٥٤ مسأله

 ایـز چهار انگشـت بسـته بلنـدتر ا شیاو ب یزانوها و انگشتان پا ینمازگزار از جا یشانیپ

 یاست حکم اگر جـا نیهمچن. ستیح نیاط واجب نمازش صحیبنابر احت ،تر باشد نییاپ

  . اختالف سطح داشته باشد ،بسته شتاز چهار انگ شیب ،ستادنشیا یاو از جا یشانیپ

ــر پ .١٢٥٥ مسأله ــانیاگ ــر  یش  ب
ً
ــتباها ــچرا اش ــا یزی ــه از ج ــذارد ک ــا و  یبگ زانوه
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 یآن به قـدر یچنانچه بلند ،چهار انگشت بسته بلندتر باشد از شیاو ب یپا یها انگشت

آن  یکـه بلنـد یئیسر را بر دارد و بـه شـ دیبا ،در حال سجده است ندیگو  یاست که نم

 نـدیگو  یاست که م یآن به قدر یبگذارد و اگر بلند ،ستیاز چهار انگشت بسته ن شیب

سـر از  توانـد  یمـ ،شـود متوّجـهچنانچه پس از انجام ذکـر واجـب  ،در حال سجده است

و اگـر قبـل از انجـام  ستیآن الزم ن دوباره خواندنسجده بر دارد و نماز را تمام کند و 

 زهآن بـه انـدا یکه بلند یئیش یآن بر رو یرا از رو یشانیپ دیبا ،دو ش توّجهذکر واجب م

 ،حـال نیـکمتر است بکشد و ذکـر واجـب را بـه جـا آورد و در ا ایچهار انگشت بسته 

ذکـر واجـب را  تواند  یم ،ممکن نباشد یشانیپ دنیو اگر کش ستین زیجا یشانیاشتن پبرد

 هرچند ؛نماز را دوباره بخواند ستیدر همان حال به جا آورد و نماز را تمام کند و الزم ن

  . وقت وسعت داشته باشد

  ح استیکه سجده بر آن صح یزیبر چ یشانیگذاشتن پ. ٧

قرار دهـد کـه سـجده بـر آن  یزیچبر را  یشانینمازگزار واجب است پ .١٢٥٦ مسأله

 صح
ً
سـجده بـا  اش فـهیو وظ دیـسـجده نما یشـانیاگـر نتوانـد بـا پ و نیز ؛است حیشرعا

 ذکر( چانه باشد ای نیصورت مثل جب گرید های  قسمت
ً
بایـد  )شـود می که حکمش بعدا

مواضع سـجده  ریاّما سا قرار دهد؛ را بر چیزی که سجده بر آن صحیح است،  آن قسمت

 اّمـا ،گذاشته شود نیبر زم دیبا هرچنددو انگشت بزرگ پا  ،دو زانو ،کف دو دست یعنی

تمـاس  نیهمچنـ. اسـت حیگذاشته شـود کـه سـجده بـر آن صـح یزیبر چ ستیالزم ن

جـوراب بـه پـا  ایـ که دستکش در دست یفرد نیبنابرا ؛ستیالزم ن نیآنها با زم میمستق

 دو دسـت  نیمو ه دیبا همان حال سجده نما تواند یم ،دارد
ً
دو انگشـت  ایـقدر که عرفا

  . است یکاف ،باشد نیزم یرو شیبزرگ پا

  ح استیکه سجده بر آن صح یزیط چیشرا

در اسـت کـه  یطیشـرا یدارا شـود یکه بر آن سجده انجـام مـ یزیچ .١٢٥٧ مسأله

  . شود می مسائل بعد به ذکر آن پرداخته
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  نباشد یاط واجب غصبیپاک باشد و بنابر احت: شرط اول و دوم

که سجده  یبه مقدار کند یکه فرد بر آن سجده م یگرید  زیچ ایر مه  .١٢٥٨ مسأله

 مهـر پـاک را رو یولـ ؛باشـد کپـا دیـبا ،است حیبر آن صح
ً
فـرش نجـس  یاگـر مـثال

از  یقسمت ای ،آن بگذارد کرا به طرف پا یشانیطرف مهر نجس باشد و پ کی ای ،بگذارد

 ،بر قسمت پـاک بگـذارد را یشانیپ هچنانچ ،نجس باشد ،یباشد و قسمت کپا ،مهر یرو

  . اشکال ندارد

 اطیـبنـابر احت دهـد یکه فرد بر آن سجده انجـام مـ یگرید  زیچ ایمهر  .١٢٥٩ مسأله

 بر مهر غصب نیبنابرا ؛نباشد یمباح بوده و غصب دیواجب با
ً
سـجده  یاگر نمازگزار عمدا

  . واجب نمازش باطل است اطیکرده و بنابر احت تیمعص دینما

  بر آن ثابت شود یشانیپ باشد که یائیاز اش: شرط سّوم

باشـد کـه  یئیشـ ،شـود یانجـام مـبـر آن سـجده  که یزیچاست  الزم .١٢٦٠ مسأله

کـه  ینـرم و سسـت کو خـا قیـپس سجده بر ِگـل رق؛ بر آن مستقّر و ثابت شود یشانیپ

به طرف  یقدر ،یشانیکه پو اگر پس از آن ستیح نیصح ،ردیگ یآن آرام نم یرو یشانیپ

 ءیاگـر فـرد شـ و ذکرشـد) ١٢٥٢( آن در مسـألهحکـم  ،دو ثابـت شـ ،ن حرکت کـردییپا

خود را بـر  یشانید پیبا ،نداشته باشد ،شود نمی ثابتبر آن  یشانیکه پ یاز ِگل ریغ یگرید 

  . ندازدیخود را بر آن ن ینیبگذارد و سنگ همان

 سجده صدق کند باشد ای  همساحت آن به انداز : شرط چهارم
ً
  که عرفا

  گذاشــته دهســج یبــرا  آن یبــر رو یشـانیپ  کــه یگــرید   زیــچ ایــمهـر  .١٢٦١ مسأله

 صـدق سـجده نما یا به انـدازه دیهمان طور که گذشت با  ،شود یم
ً
 ؛دیـباشـد کـه عرفـا

  . کمتر از آن باشد ایبند انگشت  کیبه اندازه  ،ن مقداریا هرچند

جا جمع باشـد  کیدر  ،شد ذکرقبل  که در مسأله یمقدار ستیالزم ن .١٢٦٢ مسأله

کـه از هـم  حیتسـب یهـا  سـجده بـر دانـه نیـنـابر اب. نـدارد یبودن آن اشـکال پراکندهو 

 ،ردیـگ  یآن قـرار مـ یبـر رو یشانیبه شرط آنکه مجموع آنچه پ ؛باشد  یم زیجا ،جداست
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 بگو  یطور
ً
  . انجام گرفته است یشانیسجده با پ ندیباشد که عرفا

فاصـله  یگرید  زیچ ،است حیو آنچه بر آن سجده صح یشانیپ نیب دیبا .١٢٦٣ مسأله

گـر ید  یزهـایا چیا مقنعه و یا چادر یسر فرد و  یا موهایچرک باشد پس اگر مهر  ،نباشد

به  ،یشانیو نگذارد پوست پ دیبه حساب آکه مانع  یا به گونه ،را گرفته باشد یشانیپ یرو

 دایـتماس پ ،شود یکه بر آن سجده انجام م یئیبا ش میبه طور مستق ،مقدار واجب سجده

سـجده  انجـام د مـانع قبـل ازیـت و باسـل ان صورت سجده با وجود آن باطـیدر ا ،کند

 رنگ مهر تغ یول ؛برطرف شود
ً
  . کرده باشد اشکال ندارد رییاگر مثال

سجده دوم مهـر را  یبرا دیبا ،بچسبد یشانیمهر به پ ،اگر در سجده اول .١٢٦٤ مسأله

از آنچه سجده بـر  یکه مقدار یدر صورت طور همینو  دیبر دارد سپس بر آن سجده نما

شـود و  حسـابمـانع  کـهای  هبه گون - بچسبد یشانیاّول به پ هح است در سجدیآن صح

که بر آن سجده  یزیچبا  میبه طور مستق ،به مقدار واجب سجده ،یشانینگذارد پوست پ

  . آن را برطرف کند سجده بعد یبراد یبا فرد - کند دایتماس پ شود یانجام م

 سجده رعا: پنجمشرط 
ّ

  ت شودیجنس محل

ی را بر زمین مثل خاک، سنگ، شن وماسه و هنگام سجده باید پیشان .١٢٦٥ مسأله

روید مانند چـوب و بـرگ درختـان  اشیاء غیر خوراکی و پوشاکی انسان که از زمین می

آن را  ا پختـهیـشـود و خـام  مـی انسان حسـاب یکه خوراک ییزهایسجده بر چقرار داد؛

 ه شـودیته گرید  یا از جاید ین برو یچه از زم - ها وهیجات و میسبز  ،خورند مثل گندم یم

  یزیـچ یعنـی ،شـود می که پوشاک انسان حساب ییزهایز چیو ن -
ً
ده یپوشـ کـه معمـوال

هنـوز  هرچنـدشـود  یمـ هیـکـه پوشـش از آن ته ییزهـایا چی - مثل انواع لباس - شود یم

  . ستیح نیصح - نخ و پارچه ،مثل پنبه - فته نشده باشدده و بایسیر 

 ،شـهیماننـد ش شـود  یشـمرده نمـ نیزمـ یسجده بر آنچه کـه از اجـزا .١٢٦٦ مسأله

مـواد  ایـ شـهیش ایـفلـّزات و آنچـه از فلـز  ریآهـن و سـا ،مس ،کلین ،نقره ،طال ،کیپالست

ـت ریق یول ستین حیصح نهایساخته شده است و امثال ا یکیپالست
ْ
از  ینـوع پسـت( و ِزف

م م ،ستین حیکه سجود بر آنها صح یگرید  اءیبر اش یدر موقع ناچار) ریق
ّ

  . باشند یمقد

اسـت و  فیـکـه لط یکردن بر بـرگ درخـت انگـور در زمـانسجده  .١٢٦٧ مسأله

سجده کردن بر آن اشکال  ،رتصو  نیا ریو در غ ستین زیجا ،باشد یخوردن آن معمول م
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است مثل علف  واناتیح کو خورا دیرو  یم نیکه از زم ییزهایسجده بر چ زیو ن ندارد

  . است حیصح ،ونجهیو کاه و 

ل .١٢٦٨ مسأله
ُ
و  یشـمعدان ،میمر  ،مثل گل ُرز ستندین یکه خوراک ییها  سجده بر گ

و آن را َدم  دیرو  یم نیکه از زم یخوراک یاست بلکه سجده بر داروها حیمانند آن صح

 زین یمخت ایمانند گل بنفشه و گل گاو زبان  ،نوشند یو آب آن را م جوشانند یم ایکرده 

  . است حیصح

 یاز شهرها معمول است و در شـهرها یکه خوردن آن در بعض یاهیگ .١٢٦٩ مسأله

 معمـول یلیبه دال  اهیکه خوردن آن گ ییچنانچه در نزد مردم شهرها ،ستیمعمول ن گرید 

 زیـو ن سـتین حیصـح ،اهیـسجده بر آن گ ،دیآ یبه حساب م یخوردن اهیآن گ ،هم ستین

  . باشد  ینم حیصح ،واجب اطیبنابر احت ،نارس وهیسجده بر م

و  سـتین حیآلـو صـحهسـته زردپسـته و  ،فنـدق ،بادام ،سجده بر گردو .١٢٧٠ مسأله

سجده بـر هسـته خرمـا  نیهمچن ؛است زیجا ،از مغز ییسجده بر پوست آنها بعد از جدا

  . باشد یم زیجا

ز گل یبلکه گچ و آهک پخته و نو سنگ گچ  کسجده بر سنگ آه .١٢٧١ مسأله

  . ح استیصح یگل پخته و آجر و کوزه

و ماننـد آن  روزهیـف ،قیـمثـل عق یمتـیق یعـیطب یهـا  سجده بر سـنگ .١٢٧٢ مسأله

ماننـد  ،ینتـیز  ریو غ ینتیأعّم از ز  ،سجده بر انواع مختلف سنگ نیهمچن. اشکال ندارد

  . است حیصح گرید  یها رنگ یدارا ایسرخ  ای اهیو س دیسف یها سنگ ،سنگ مرمر

اسـت ماننـد چـوب و  حیکه سجده بر آن صـح یزیچاگر کاغذ را از  .١٢٧٣ مسأله

اخته شـده کتان سـ ایاگر از پنبه  نیبر آن سجده کرد و همچن توان یم ،ساخته باشند ،کاه

 حیسـجده بـر آن صـح ،شده باشـد ساخته نهایو مانند ا) شمیابر ( ریاگر از حر  یول ١باشد

بر آن سجده کرد که معلـوم باشـد  توان  یم یفقط در صورت یو اّما دستمال کاغذ ستین

  . است حیکه سجده به آن صح ساخته شده یئیاز ش

                                                           
  . ذکر شد استثناء شده است ١٢٦٥چه در مسأله  ، از آن)کاغذ(حکم پنبه در این مورد . ١
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ـتبـه اگـر دارد  ایـ باشد حیکه سجده بر آن صح ندارد یزیچاگر  .١٢٧٤ مسأله
ّ
 عل

م  ریسجده بر ق ،بر آن سجده کند تواند  ینم نهایو مانند ا ادیز  یگرما ایسرما 
ّ

ت مقـد
ْ
و ِزف

هـر  ایـبـر لباسـش  دیـبا ،بر آنها ممکن نباشداگر سجده  یول ؛آنهاست ریبر سجده بر غ

 اطیـاحت یولـ دیـسـجده نما ،سـتین زیسـجده بـر آن جـا اریکه در حال اخت گرید  ءیش

  . سجده نکند گرید  زیچبر  ،تا سجده بر لباسش ممکن استمستحب آن است که 

و  باشد یم الشهداء دیتربت حضرت س ،زیسجده بهتر از هر چ یبرا .١٢٧٥ مسأله

  . است اهیگ ،سنگ و بعد از سنگ ،کو بعد از خا کبعد از آن خا

  گر سجدهیاحکام د

گـم شـود و  ،کند یکه نمازگزار بر آن سجده م یزیچ ،نماز نیاگر در ب .١٢٧٦ مسأله

که  یبیبه ترت دیوقت با یدر تنگ ،نداشته باشد ،است حیه سجده بر آن صحک یگرید  زیچ

بـاز هـم  ،بلکه اگـر وقـت وسـعت داشـته باشـد د؛یگفته شد عمل نما) ١٢٧٤(  در مسأله

گفته شـد عمـل نمـوده و نمـاز را ) ١٢٧٤( سألهکه در م یبیاش آن است که به ترت فهیوظ

تمـام رهـا  مـهینماز را بشـکند و ن تواند  ینم ،واجب اطیبنابر احت ،مورد نیتمام کند و در ا

 . دینما

ذکـر را  توانـد یاست در اطـراف او باشـد و مـ حیکه سجده بر آن صح یئیاّما اگر ش

الزم اسـت  ،راه رفته و آن را بـردارد ،خود را از قبله برگرداند یقطع کرده و بدون آنکه رو

نباشد کـه  ادیز  یا  اندازه هحرکت ب راه رفتن و نیبه شرط آن که ا ؛کار را انجام دهد نیا

  . صدق نکند ،به آن نماز گریو د  ن ببردیاز بصورت نماز را 

 پ .١٢٧٧ مسأله
ً
گذاشـته کـه  یزیـچ را بـر یشانیهر گاه در حال سجده بفهمد سهوا

 وانـدت  یشـود مـ متوّجهچنانچه پس از به جا آوردن ذکر واجب  ،سجده بر آن باطل است

 متوّجهامه دهد و اگر قبل از به جا آوردن ذکر واجب سر از سجده بر دارد و نمازش را اد

است بِکشد و ذکر واجـب را  حیسجده بر آن صح که یزیچخود را به  یشانیپ دیبا ،شود

 تواند  یممکن نباشد م یشانیپ دنیاگر کش یول ؛ستین زیجا یشانیو برداشتن پ به جا آورد

  . است حیصورت صح ذکر واجب را در همان حال به جا آورد و نمازش در هر دو
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 پ .١٢٧٨ مسأله
ً
گذاشـته کـه  یئیشـ یرا رو یشـانیاگر بعـد از سـجده بفهمـد سـهوا

  . اشکال ندارد ،سجده بر آن باطل است

 دیبر فرش و مانند آن سجده نما تواند  یم ،کند هیتق دیکه انسان با ییجا .١٢٧٩ مسأله

نـد در اگـر بتوا یول ندازدیب رینماز را به تأخ ایبرود  گرید  ینماز به جا یبرا ستیو الزم ن

سجده کند کـه  یطور ،باشد یم حیکه سجده بر آن صح یزیچ ای ریهمان مکان بر حص

  . دیبر فرش و مانند آن سجده نما دینبا ،نکرده باشد هیمخالفت تق

  .١٢٨٠ مسأله
ً
نمـازش باطـل  ،کنـد ادیـز  ایـسـجده را کـم  کیـاگر نمازگزار عمدا

  شود یم
ً
 اطیـو احت شود ینمنمازش باطل  ،کند اضافهسجده را  کیو اگر نمازگزار سهوا

  ،یسجده اضاف یمستحب است که برا
ً
سجده سهو به جا آورد و چنانچه نمـازگزار سـهوا

دارد که حکـم آن  یلیتفص ،صورت نیو ا شود ینمازش باطل نم ،سجده را کم کند کی

  . خواهد آمد) ١٤١٢تا  ١٤١٠( در مسائل

 ،در نمـاز واجـب یرکـن اسـت و اگـر کسـ کیـهم  یدو سجده رو .١٢٨١ مسأله

نمـازش  ،کنـد کرکعت هـر دو را تـر  کیدر  ،مسأله ندانستن ای یفراموش یز روا هرچند

 یرکعـت از رو کیـاگر دو سجده را در  ،الزم اطیاست بنابر احت نیباطل است و همچن

است که جاهل در جهل خود  نیا یجهل قصور( .کند فهاضا یجهل قصور ای یفراموش

   .)معذور باشد

چنانچـه ممکـن باشـد  ،ده بلند شـودسج یاز جا اریاخت  یب یشانیاگر پ .١٢٨٢ مسأله

چـه ذکـر  ،شـود یمـ حسـابسجده  کی نیسجده برسد و ا ینگذارد دوباره به جا دیبا

سـجده  یدوباره به جا اریختا    ینه و اگر نتواند سر را نگهدارد و ب ایسجده را گفته باشد 

 و برگشــتن ســت کــه در مرتبــه اول انجــام دادها یا  ســجده نمــاز همــان ســجده ،برگــردد

است که آن را  مستحب اطیاحت ،اگر ذکر نگفته باشد یول؛ ستیجزء سجده ن ،اریاخت یب

  . دیبگو به قصد قربت مطلقه  آن را بلکه ،نکه جزء نماز استینه به قصد ا یول ؛دیبگو 

و زخـم  ایدمل ) شد ذکر ١٢٣٥ که در مسأله یایبه معن( یشانیاگر در پ .١٢٨٣ مسأله

  ،بگذارد نیبر زم ،ون فشاربد هرچند،مانند آن باشد که نتواند آن را
ً
چنانچه آن دمـل مـثال

سـجده  یبراسجده کند و اگر  یشانیسالم پ یبا جا دیبا ،را فرا نگرفته باشد یشانیهمه پ
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سالم  یکند و دمل را در گودال و جا ودرا گ نیزم الزم باشد یشانیسالم پ یکردن با جا

  . کار را انجام دهد نیا دیبا ،بگذارد نیباشد بر زم یسجده کاف یکه برا یرا به مقدار

) گذشـت ١٢٣٥ مسأله  که در ییبه معنا( یشانیزخم تمام پ ایاگر دمل  .١٢٨٤ مسأله

 ایـ یشـانیاز پ مانـدهیدو طرف باق( یشانیپ هیبق دیبا ،واجب اطیبنابر احت ،گرفته باشد را فرا

قسـمت نتوانـد  اگـرو  بگـذارد نیبـر زمـ توانـد  یکـه مـ هرطـوررا ) از دو طرف آن یکی

به چانـه  ،الزم آن است که در صورت امکان اطیاحت ،بگذارد نیبر زم را یشانیپ دهمانیباق

کـه آن را  یشـانیاز دو طـرف پ یکـیبه  ،به چانه سجده کند تواند  یسجده کند و اگر نم

 کیـبـه  ،انجـام دهـد نتوانـد کار را هـم نیا و اگر دینماسجده  ،نامند یم قهیشق ای نیَجب

 وجه چیبه ه ،صورت باسجده کردن  رجده کند و اگصورت س گرید  یقسمت از اجزا

کـه در  یحیبا توضچشمش  ایسجده با سر  یبرا دیبا ،ممکن نباشد - چند با معالجههر  -

  . اشاره کند دیآ  یم) ١٢٨٦( مسأله

اگـر  ،برساند نیرا بر زم یشانیپ تواند  ینم یول ندیبنش تواند  یکه م یکس .١٢٨٥ مسأله

 سج یبتواند به قدر
ً
به آن مقدار خـم شـود و  دیبا ،ده بر آن صدق کندخم شود که عرفا

 یشانیگذاشته و پ یمکان بلند یرو ،است حیرا که سجده بر آن صح یگرید  زیچ ایمهر 

 بـه امکـان صـورت در را پـا انگشتان و زانوها و ها  دست فک دیبا یول ؛را بر آن بگذارد

 ءیشـ ایـشد که مهـر نبا یمکان بلند ،ن صورتیابگذارد و اگر در  نیزم بر معمول طور

  یآن قرار دهد و کس یرو را است حیکه سجده بر آن صح یگرید 
ً
هم نباشـد کـه مـثال

را بـا  گـرید  ءیشـ ایـمهر  دیبا ،نمایدتا آن شخص بر آن سجده  ردیمهر را بلند کند و بگ

  . دیدست بلند کرده و بر آن سجده نما

 یمقدار تواند  یآنکه م ای ،دیسجده نما تواند  ینم وجه چیکه به ه یکس .١٢٨٦ مسأله

 سجده صدق نکند ،بر آن مقدار یول ،خم شود
ً
سجده با سر اشاره کنـد و  یبرا دیبا ،عرفا

در  دیـبا ،اشاره کنـد تواند  ینم هم ها  و اگر با چشم دینما اشاره ها  با چشم دیبا ،اگر نتواند

نـد و سجده اشاره ک یبا دست و مانند آن برا ،الزم اطیو بنابر احت دسجده کن تیّ قلب ن

  . دیذکر واجب را بگو 
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 ،نمـاز بخوانـد ،که در آن ِگل است ینیاگر انسان ناچار شود که در زم .١٢٨٧ مسأله

سجده و تشـّهد را  دیبا ،ندارد فوق العاده یسختاو  یچنانچه آلوده شدن بدن و لباس برا

 یبـرا ،سـتادهیکـه ا یدر حـال ،دارد فـوق العـاده یسـختبه طور معمول به جا آورد و اگر 

  . است حیو نمازش صح ندبخوا ستادهیاشاره کند و تشّهد را اسجده با سر 

از مـردم  یو بعضـ باشد یخداوند متعال حرام م ریغ یسجده کردن برا .١٢٨٨ مسأله

شـکر خداونـد متعـال  یاگـر بـرا گذارنـد یم نیرا به زم یشانیپ که مقابل قبر امامان

  . اشکال داردنه و گر  ندارد یرادیا ،باشد

  مستحبات و مکروهات سجده

 : شمرده شده است و چند مورد مکروه جده چند مورد مستحبدر س .١٢٨٩ مسأله

 ا خواند ینماز م ستادهیکه ا یکس. ١
ً
و  سـتادیبعد از آنکه سر از رکوع برداشـت و کـامال

 نشسـت خواند یکه نشسته نماز م یکس ،نیهمچن
ً
رفـتن بـه  یبـرا ،بعد از آنکه کـامال

  . دیبگو  ریتکب ،سجده

 نیزمـ بـه را زانوها اول ،زن و را ها  اول دست ،مرد ،ودبه سجده بر  خواهد یکه م یموقع. ٢

  . بگذارد

  . است بگذارد حیکه سجده بر آن صح یزیچ ایرا بر مهر  ینیب. ٣

که سر  یطور هم بچسباند و برابر گوش بگذاردانگشتان دست را به  ،در حال سجده. ٤

  . آنها رو به قبله باشد

  .دیذکر سجده را تکرار نما. ٥

  . ختم کند ،هفت مرتبه ایپنج  ایمثل سه  ،را به عدد فرد ذکر سجده. ٦

  ای« :دعا را بخواند نیحاجت بخواهد و ا وند متعالدر سجده دعا کند و از خدا. ٧
َ

 َر یـخ

  ایَو  َن یالَمْسُؤْول
َ

ُمْعط َر یخ
ْ
ن ،َن یال

ْ
 اْرُزق

ٖ
 عَو  ی

ْ
لِ  یالیٖ اْرُزق

ْ
ض

َ
َعظ ،كِمْن ف

ْ
 ال

ِ
ل

ْ
ض

َ
ف

ْ
و ال

ُ
 ذ

َ
ِانَّك

َ
 »ِم یف

از  ،عطـا کننـدگان نیبهتـر  یو ا کننـد یکه از او درخواست م یکس نیبهتر  یا« یعنی

فضـل  یکـه تـو دارا یپـس بـه درسـت ،بـده یفضل خودت به من و خانواده من روز

   .»یهست یبزرگ
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  . دیاد بگو یح و ذکر را ز یکند و تسب یسجده را طوالن. ٨

چپ بگذارد کـه  یپاراست را بر کف  یپا یو رو ندیبر ران چپ بنش ،بعد از سجده. ٩

  . نامند  یم کنوع نشستن را َتورُّ  نیا

  . دیبگو  رینشست و بدنش آرام گرفت تکب یوقت ،بعد از هر سجده. ١٠

ِفُر اللهَ « بدنش که آرام گرفت ،بعد از سجده اول. ١١
ْ
ْسَتغ

َ
 َو  یَربِّ    ا

َ
ُتْوُب ِال

َ
  . دیبگو  »هِ یأ

  . اردبگذ ها  ران یرو را ها  دست ،در موقع نشستن. ١٢

َبر« بدن یدر حال آرام ،رفتن به سجده دوم یبرا. ١٣
ْ
ک

َ
  . دیبگو  »اللُه أ

  . ها صلوات بفرستد در سجده. ١٤

نچسبانند و بازوها را از پهلو جدا نگاه دارند و زنان  نیزم به را شکم و ها  مردان آرنج. ١٥

  . ندبچسبان گریکدیبدن را به  یبگذارند و اعضا نیزم بر را شکم و ها  آرنج

  . داردبر  نیزم از زانوها از بعد را ها  دست ،رکعت بعد امیق یدر موقع بلند شدن برا. ١٦

ـْوُم َو : دیبگو  ،رکعت بعد امیق یدر هنگام برخاستن برا. ١٧
ُ
ق
َ
ِتـِه أ وَّ

ُ
 ِبَحـْوِل اللـِه َوق

ُ
ُعـد

ْ
ق
َ
 ایـأ

ُع َو : دیبگو 
َ
ْرک

َ
 َوأ

ُ
ُعد

ْ
ق
َ
ْوُم َوأ

ُ
ق
َ
ِتِه أ وَّ

ُ
ْس ِبَحْوِل اللِه َوق

َ
 أ

ُ
  . ُجد

 ،برطرف کردن گـرد و غبـار یسجده برا یقرآن خواندن در سجده و فوت کردن جا - 

 ب ،فوت کردن البته اگر در اثر. مکروه شمرده شده است
ً
 رونیدو حرف از دهان عمدا

آمـده تر  مفصلهای  گر در کتابیمکروهات د . نماز باطل است ،الزم اطیبنابر احت ،دیآ

 . است

  واجب قرآن سجده

واجـب قـرآن  هن قسمت احکام سـجدیمناسب است در ا ،ذکر احکام سجده پس از

  . ز ذکر شودین

ْجِم « از چهـار سـوره کیدر هر  .١٢٩٠ مسأله  « و »َوالـنَّ
ْ
ـَرأ

ْ
 مٰحـ« و »لٖیـالـم َتْنز « و »اق

گـوش  ایـ بخوانـد کامـل طـور بـه را آن انسان اگر که ١است دار  سجده هیآ کی »َسْجده

 سـجده کنـد واجـب ا ،هیبعد از تمام شدن آن آ ،دهد
ً
آن را سـجده تـالوت  وسـت فـورا

                                                           
  .٣٧آیه ) تفصل(، سوره حم سجده ١٥آیه ) سجده(، سوره الم تنزیل ١٩، سوره اقرأ آیه ٦٢سوره النجم آیه . ١
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بـدون  دنیو در شـن دیسجده نما ،آمد ادشیهر وقت  دیبا ،و اگر فراموش کرد ندیگو   یم

  . است بهتر سجده نمودن چندهر  ؛ستیسجده واجب ن ،اریاخت

آن را  زیـخودش ن ،دهد  یم گوش را دار  سجده هیکه آ یاگر انسان موقع .١٢٩١ مسأله

  . به جا آورد دو سجده تالوت دیبا ،بخواند

اگـر فـرد  نیبنابرا ؛است هیمجموع آ ،سبب واجب شدن سجده تالوت .١٢٩٢ مسأله

لفـظ  یکه خوانـده دارا یقسمت هرچند ،از آن را بخواند یرا نخواند و تنها قسمت هیتمام آ

  . شود یسجده تالوت واجب نم ،سجود باشد

کــه غلــط  یآن را از شخصــ ایــســجده را غلــط بخوانــد  هیــاگــر فــرد آ .١٢٩٣ مسأله

بـه حسـاب که غلط خوانده شده  یکه عرف آن را قرآن یا به گونه ،دهد گوش خواند یم

  . سجده تالوت انجام دهد دیبا ،آورد

 هیـنگـاه بـه آ ایتصّور آن در ذهن  ایسجده  هیسجده تالوت با نوشتن آ .١٢٩٤ مسأله

اگر فرد تنها ترجمـه  نیهمچن ؛شود یگوش دادن به آن واجب نم ایسجده بدون خواندن 

  . شود یگوش دهد سجده تالوت واجب نم ایسجده را بخواند  هیآ

 هیآ ،دهد ینم صیکه قرآن را تشخ یا بچه ای وانهید  ایاگر شخِص خواب  .١٢٩٥ مسأله

اگـر از ضـبط  یولـ ؛اسـت واجـب سـجده ،دهـد گوش را آن فرد و بخواند را دار  سجده

 سـجده ،کنـد گوش را دار  سجده هیآ ،و ماننِد آن) DVD ای CD( فشرده یها لوح ایصوت 

 ضـبط شـده و  یاگر صدا زین یونیز یتلو  ای ییو یو در پخش راد  ستین واجب
ً
قـرآن قـبال

 هیـآ ونیـز یتلو  ایـ ویراد  ستگاهیدر ا یاگر شخص یول ؛حکم را دارد نیهم ،شود  یپخش م

واجـب  ،سجده ،پخش شود و فرد آن را گوش دهد میمستق طور به و بخواند را دار  سجده

  . است

سـجده  هیـرا کـه آ یا چهار سورهاز  یکیاگر نمازگزار در نماز واجب  .١٢٩٦ مسأله

 بخوانـد ،شد ذکر) ١٢٩٠(  دارد و در مسأله
ً
 یولـ ،باشـد یم زیکـار جـا نیـا هرچنـد ،عمدا

و چنانچه سجده تـالوت را بـه جـا  دیسجده نما ،سجده هیپس از خواندن آ واجب است

 ؛و الزم اسـت کـه آن را دوبـاره بخوانـد شود یم طلبا ،واجب اطینمازش بنابر احت ،آورد

 به جا ن نیمگر ا
ً
 سجده کند و اگر سجده تالوت را عمدا

ً
و نمـاز را ادامـه  اوردیکه سهوا
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ت به هرچنداست  حینمازش صح ،دهد
ّ
  . گناه کرده است ،سجده کتر  عل

شود کـه سـجده واجـب  یا مشغول خواندن سوره ،اگر در نماز واجب .١٢٩٧ مسأله

  ،دارد
ً
 خوانده باشد چه سهوا

ً
 ،بفهمـد دار  سـجده هیـآ به دنیاز رس شیچنانچه پ ،چه عمدا

 دار  سـجده هیـبخواند و اگـر بعـد از خوانـدن آ یگریسوره را رها کند و سوره د  تواند  یم

  . عمل کند ،شد ذکر شیکه در مسأله پ یطور دیبا ،بفهمد

اسـت و چنانچـه نمـازگزار در  زیسجده در نماز جـا هیگوش دادن به آ .١٢٩٨ مسأله

 ،و اگر در نماز واجـب باشـد  است حیصح نمازش ،دهد دار را گوش سجده  هیآ ،حال نماز

سجده تالوت را به  ،و بعد از نماز دیاشاره نما  تالوت  سجده  به قصد  واجب  اطیبنابر احت

  . به جا آورد شکل معمول

 : در سجده واجب قرآن چند شرط معتبر است .١٢٩٩ مسأله

 یطور. ٢ .سجده تالوت باشد تیبه ن ،نیبر زم یشانیگذاشتن پ یعنی ؛باشد تیّ نبا . ١

مکـان سـجده  ،واجـب اطیـبنـابر احت. ٣. سجده کـرد ندیبگو  ،دندیباشد که اگر مردم د 

کـه  یگـرید  ءیشـ ایرا بر مهر  یشانیواجب فرد پ اطیبنابر احت. ٤. نباشد یتالوت غصب

  . است بگذارد حیسجده بر آن صح

از  ریـغ( مواضع سجده ریفرد در سجده واجب قرآن سااط مستحب آن است که یاحت

 اطیاحت نیهمچن. بگذارد نیبر زم ،شد ذکرکه در سجده نماز  یبه دستور زیا نر ) یشانیپ

زانوها و سـر انگشـتانش  یفرد از جا یشانیپ یجا ،مستحب آن است که در حال سجده

  . تر نباشد نییاپ ایاز چهار انگشت بسته بلندتر  شیب

 نیبنابرا ؛باشد ّممیت ایغسل  ایفرد با وضو  ستیدر سجده تالوت الزم ن .١٣٠٠ مسأله

واجب است سـجده  ،دیایب شیحائض هم موجب سجده تالوت پ ایفرد جنب  یاگر برا

 . اندازدیب ریانجام آن را تأخ ستین زیتالوت را به جا آورد و جا

فرد رو به قبله باشد و عورت خـود را  ستیدر سجده واجب قرآن الزم ن .١٣٠١ مسأله

او  یشـانیپ یو جـابدن  ستیالزم ن نیهمچن ؛سر و بدنش را بپوشاند یمو  ،زن ایبپوشاند 

در لبـاس او شـرط  ،باشـد یکه در لباس نمازگزار شـرط مـ یموارد ریسا زیباشد و ن کپا

  . ستین
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  واجب قرآن ت سجدهیفیک

 نیرا بـه قصـد سـجده بـر زمـ یشـانیپ ،هر گاه در سجده واجب قـرآن .١٣٠٢ مسأله

در سـجده  ،است و گفتن ذکر واجب در سجود نمـاز یکاف ،دیچند ذکر نگو  بگذارد هر

  هَ ال إل« :دیاست که بگو  نیحب است و بهتر اتالوت مست
َّ

    اللهُ  إال
ً
ا

ّ
  َحق

ً
ا

ّ
  إلهَ  ال ،َحق

َّ
   اللـهُ  إال

 یإ
ً
 یدو َتْص  مانا

ً
  هَ ال إل ،قا

َّ
 یَّ ُعُبْود      اللهُ  إال

ً
 َو  ة

ً
ا
ّ
  ،ِرق

َ
ـك

َ
 ل

ُ
ت

ْ
 َو  ایـَسـَجد

ً
ـدا  َربِّ َتَعبُّ

ً
ـا

ّ
  ،ِرق

ً
ال ُمْسـَتْنِکفا

 ُمْستَ  الَو 
ً
ِبرا

ْ
ْنا َعبْ  ،ک

َ
 ا

ْ
لَبل

َ
 ذ

ٌ
 ید

ٌ
ع ل

َ
 یض

ٌ
 ُمْسَتج ف

ٌ
   .»ٌر یخاِئف

تشـّهد و سـالم نـدارد و مسـتحب  ،االحـرام رةیتکب ،سجده واجب قرآن .١٣٠٣ مسأله

  . دیبگو  ریتکب ،است بعد از سربرداشتن از سجده تالوت

  تالوت قرآن سجده یموارد مستحبّ 

 : است شمرده شده ازده مورد مستحبیانجام سجده تالوت در  .١٣٠٤ مسأله

ـُه َیْسـُجدون« دن بـه عبـارتیرس هنگام ،مبارکه اعراف  سوره 
َ
سـوره  ؛)٢٠٦ هیـآ( »َول

 بِ « دن به عبارتیهنگام رس مبارکه رعد
ُ
 الغ
ُ

 ،سـوره مبارکـه نحـل؛ )١٥ هیآ( »صاِل اآل َو  وِّ د

 فعَ یَ  َو « دن به عبارتیهنگام رس
ُ
 ل

َ
 ُر ؤمَ یُ ما  ون

َ
هنگـام  ،مبارکـه اسـراء  سـوره ؛)٥٠ هیآ( »ون

 یز یَ  َو « دن به عبارتیرس
ُ

 ُه د
ُ

 م خ
ُ

 وعش
ً
دن بـه یهنگام رس ،میسوره مبارکه مر  ؛)١٠٩ هیآ( »ا

  َو « عبارت
َ

 ُو جَّ ّرو ُس خ
ً
 یّ ِک بُ  دا

ً
 دن بـه عبـارتیهنگام رسـ ،مبارکه حج  سوره ؛)٥٨ هیآ( »ا

 فعَ یَ «
ُ

 افعَ « دن به عبارتیهنگام رس ،مبارکه حج  سوره ؛)١٨ هیآ( »شاءُ یَ ما  ل
ُ
 ل

َ
 هیآ( »َر یوا الخ

 « دن به عبارتیرس هنگام ،مبارکه فرقان  سوره ؛)٧٧
ً
ورا

ُ
مبارکه    سوره ؛)٦٠ هیآ( »َوزاَدُهم ُنف

هنگـام  ،سوره مبارکه ص ؛)٢٦ هیآ( »ِم یظالعَ  رِش العَ  بِّ َر « دن به عبارتیهنگام رس ،نمل

 َو « دن به عبارتیرس
َ

 َو راکِ  رَّ خ
ً
دن یهنگـام رسـ ،مبارکه انشقاق  سورهو ) ٢٤ هیآ( »ناَب أعا

 سُج یَ ال « به عبارت
ُ

 د
َ
   ).٢١ هیآ( »ون

سجده  ،که در آن ذکر سجود باشد ای هیهر آ هنگام رسیدن بهبلکه بهتر آن است که 

  .تالوت انجام دهد

  تشّهد. ٨

واجـب و مسـتحب و رکعـت سـوم نمـاز  یدر رکعت دوم تمام نمازها .١٣٠٥ مسأله
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و  ندیانسان بعـد از سـجده دوم بنشـ دیبا ،مغرب و رکعت چهارم نماز ظهر و عصر و عشا

ـ« :دیـبگو  یعنـی ،تشـّهد بخوانـد ،ندر حال آرام بودن بـد
ٰ
 ال ِال

ْ
ن

َ
 ا

ُ
ـَهد

ْ
ش

َ
  هَ ا

َّ
هُ      اللـهُ  إال

َ
 َوْحـد
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 یٖ ش
َ
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 ل
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دا  ُمَحمَّ
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ن
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ُ
َهد

ْ
ش
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ُ
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ُ
 َعل َرُسْول

ِّ
ُهمَّ َصل

ّ
لل

َ
ـٍد َو  ٰی ا ـدٍ ُمَحمَّ و اگـر  »آِل ُمَحمَّ

 « :دیبگو 
ٰ
 ال ِال

ْ
ن

َ
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ُ
َهد

ْ
ش

َ
  هَ ا

َّ
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ُ
َهد

ْ
ش
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َّ
ن

َ
  ا

ً
دا یْ  ُمَحمَّ

َ
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ّ
ی الل

َّ
ُه َو  َوآِلهِه َصل

ُ
هُ َرُسو َعْبد

ُ
 زیـن »ل

  . و در نماز وتر هم تشّهد الزم است است یکاف

 یبا ،هنگام تشّهد در صورت امکان فرد .١٣٠٦ مسأله
ً
 نشسـتن بـر آن د هرطور که عرفا

ز یـد و نیـت نمایـاستقرار و آرامش بدن را رعا ،و هنگام گفتن ذکر ندیبنش ،کند یصدق م

 تیـبـا رعاکه معمـول اسـت پشـت سـرهم و  یح و طوریصح یکلمات تشّهد را به عرب

کـه وارد  ییذکرهـا و دعاهـابـه  ،تشّهدهای  عبارت نیفاصله شدن ب البّته. دیبگو مواالت 

  . شده است اشکال ندارد

  مستحّبات تشّهد

 : چند مورد در حال تشّهد مستحب شمرده شده است .١٣٠٧ مسأله

چپ بگذارد کـه آن را  یراست را بر کف قدم پا یقدم پا یو رو ندیبر ران چپ بنش. ١

  . نامند یم کَتَورُّ 

  . بچسباند گریکدی به را ها  انگشت و بگذارد ها  ران بر را ها  دست. ٢

  ) باشد یزانو م یواقع در باال  مراد قسمت دو ران پا( .به دامان خود نگاه کند. ٣

 ِللهِ « :دیاز تشّهد بگو  شیپ. ٤
ُ

َحْمد
ْ
ـِه    َوِباللـِه    ِبْسـِم اللـهِ « :دیبگو  ای »ال

ّ
 ِلل
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َحْمـد

ْ
 َو    َوال

َ
 ُر یـخ
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َ
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ّ
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ُّ
ل

ُ
   »ک

فاَعَتُه َو « :دیبعد از صلوات در تشّهد اول بگو . ٥
َ

 ش
ْ

ل بَّ
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ْع َدَرَجَتهُ َو َتق

َ
   .»اْرف

ـْوُم َو : دیـبگو  ،رکعت بعـد امیق یام برخاستن برادر هنگ. ٦
ُ
ق
َ
ِتـِه أ وَّ

ُ
 ِبَحـْوِل اللـِه َوق

ُ
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ْ
ق
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ُع َو : دیبگو 
َ
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َ
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ُ
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ْ
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َ
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َ
ِتِه أ وَّ

ُ
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ُ
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َ
  . أ

دو پـا را بـه هـم  یهـا  ران ،خوانـدن تشـّهد هنگـاممستحب است زنـان  .١٣٠٨ مسأله

  . بچسبانند
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  سالم نماز. ٩

واجب اسـت نمـازگزار سـالم  ،آخر تمام نمازها بعد از تشّهد در رکعت .١٣٠٩ مسأله

  . دیبگو 

 : استعبارت سه  یسالم دارا .١٣١٠ مسأله

١. » 
َ
الُم َعل  یْ السَّ

َ
  ك

َ
ب َهایُّ ا ـَو  یُّ النَّ

ّ
 الل

ُ
 « .٢ »َبَرکاُتـهُ َو    هِ َرْحَمة

َ
ـالُم َعل ـ ٰی َعلـَو  نـایْ السَّ

ّ
ِه ِعبـاِد الل

 « .٣ »َن یاِلحالّص 
َ
الُم َعل ْم یْ السَّ

ُ
 َو  ک

ُ
که با گفتن آن نمازگزار  یسالم واجب ،»َبَرکاُتهُ َو    اللهِ  َرْحَمة

بـه گفـتن آن اکتفـاء کنـد و  تواند یسالم سوم است و نمازگزار م ،شود یاز نماز خارج م

 « مقدار واجب در آن گفتن
َ
الُم َعل ْم یْ السَّ

ُ
 مستحب آن است کـه جملـه اطیاست و احت »ک

 َو َر «
ُ
توانـد  یاط واجب به سالم دّوم نمیاّما بنابر احت؛ آن اضافه کند را به »َبَرکاُتهُ َو    اللهِ  ْحَمة

سالم سّوم  است واجب ،اطیبنابر احت ،دیپس اگرنمازگزار سالم دّوم را بگو  ؛دیاکتفاء نما

سالم اول از مستحّبات است و نمازگزار با گفتن آن از نمـاز خـارج  یول؛ را هم بجا آورد

 گفتن ا شود ینم
ّ

 باشد می گریبعد از تشّهد و قبل از دو سالم د  ،حبسالِم مست نیو محل

  . نموده است ررفتا مستحب اطیمطابق با احت دیچنانچه نمازگزار هر سه سالم را بگو  و

مانند حالـت تشـّهد نشسـته  ،د در صورت امکان در هنگام سالمیفرد با .١٣١١ مسأله

ا بـه و آن ر و  ت کنـدیـاسـتقرار و آرامـش بـدن را رعا ،باشد و هنگام گفتن سالم واجب

 . دیت مواالت بگو یپشت سرهم و با رعا ،که معمول است یح و طوریصح یعرب

 یهـا حکم آرامـش در ذکر ،ت آرامش نسبت به سالم مستحبیان ذکر است رعایشا

  . ذکر شد) ١٢٠١( را دارد که در مسأله یمستحب

 ،را کـه گفتـه یبخواهد سالم ،دهد ینماز را سالم م یوقت نمازگزاراگر  .١٣١٢ مسأله

 یاحت
ً
 : تکرار کند یگریل د یبه دل ایاطا

  . ست اشکال نداشته باشدید نین تکرار بعیا سالم اّول در مورد

 را تکرار نکنـد و اط واجب است آنیاحت ،گفته حیاگر آن را صح سالم دّوم در مورد

 ،ح گفـتن آن داردیکه شک درصح یدر صورت تکرار آن اشکال ندارد و ،اگر غلط گفته

اّما  ،دیتواند آن را دوباره بگو  می ،در آن شک کرده ،مشکوک هاگر قبل از تمام شدن کلم
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اط واجـب یـاحت ،نمودهح گفتن آن یشک در صح ،مشکوکاگر بعد از تمام شدن کلمه 

  . تکرار نکند است آن را

قبـل از تمـام  ،بـودن آنح یا شک در صـحیغلط گفته آن را اگر  سالم سّوم در مورد

اگر آن را درست گفته و د یا دوباره بگو آن ر الزم است  ،ش آمدهیمشکوک پ شدن کلمه

مگـر آن کـه ؛ تکرار آن اشـکال نـدارد ،مشکوک بوده بعد از تمام شدن کلمه ،ا شکیو 

  . اط بخواندیبخواهد نماز احت

که صورت نماز به  دیایب ادشی یاگر سالم نماز را فراموش کند و موقع .١٣١٣ مسأله

و چـه  یبـه طـور عمـدچـه  - انجـام آن هم نشده باشد که یهم نخورده و مرتکب عمل

و نمـازش  دیـسـالم را بگو  دیبا ،)مثل پشت به قبله کردن(  کند مینماز را باطل  - یسهو 

  . است حیصح

که صورت نماز به  دیایب ادشی یاگر سالم نماز را فراموش کند و موقع .١٣١٤ مسأله

 ،یو چه سـهو  یانجام آن چه به طور عمدکه انجام داده باشد  یآنکه کار ایهم خورده 

  . است حینمازش صح - مثل پشت به قبله کردن - کند یباطل م نماز را

  مستحّبات سالم

که در تشّهد ذکر  یطور ستهاز قرار دادن دینشستن در هنگام سالم و ن .١٣١٥ مسأله

تـر ذکـر شـده  مفّصـلهـای  گـر در کتابید  مستحّبات. مستحب شمرده شده است ،شد

  . است

  بیترت. ١٠

 ترت .١٣١٦ مسأله
ً
  ،نماز را به هم بزند بیاگر عمدا

ً
از حمـد بخوانـد  قبلسوره را  مثال

  . شود ینمازش باطل م ،از رکوع به جا آورد شیسجود را پ ای

  ،از نماز را فراموش کند و رکن بعد از آن را به جـا آورد یاگر رکن .١٣١٧ مسأله
ً
مـثال

  . باطل است ،واجب اطیبنابر احت ،نمازش ،دیدو سجده نما ،از آنکه رکوع کند شیپ

 ستیا که بعد از آن است و رکن نر  یزیرا فراموش کند و چ یاگر رکن .١٣١٨ مسأله
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 پ ،به جا آورد
ً
رکـن را بـه جـا آورد و  دیـبا ،تشّهد بخوانـد ،از آنکه دو سجده کند شیمثال

 پ را آنچه
ً
  . از آن خوانده دوباره بخواند شیاشتباها

فراموش کند و رکـن بعـد از آن را بـه جـا  ستیرا که رکن ن یزیاگر چ .١٣١٩ مسأله

 حمد را فراموش کند و مشغ
ً
است و آن را ادامـه  حینمازش صح ،ول رکوع شودآورد مثال

  . دهد

را کـه بعـد از آن  یزیـفراموش کنـد و چ ستیرا که رکن ن یزیاگر چ .١٣٢٠ مسأله

 حمد را فراموش کند و سوره را بخوانـد ستیاست و آن هم رکن ن
ً
 دیـبا ،به جا آورد مثال

 جلوتر خ یزیچ ،آنچه را فراموش کرده به جا آورد و بعد از آن
ً
دوباره  ،واندهرا که اشتباها

  . بخواند

سـجده دوم را بـه  ای ،سجده دوم است نکهیا الیاگر سجده اول را به خ .١٣٢١ مسأله

او سـجده  هسجد نیاول است و حینمازش صح ،به جا آورد ،سجده اول است نکهیا الیخ

  . دیآ می به حساب ،سجده او سجده دومن یدوماول و 

  مواالت. ١١

نماز ماننـد رکـوع و  یکارها یعنی ؛نماز را با مواالت بخواند دیانسان با .١٣٢٢ مسأله

را کـه در نمـاز  ییزهـایو پشـت سـر هـم بـه جـا آورد و چ یدر پـ یسجود و تشّهد را پـ

آنها فاصله  نیب یپشت سر هم بخواند و اگر به قدر ،که معمول است یبه طور خواند یم

  . نمازش باطل است ،خواند ینماز م ندیکه نگو  ندازدیب

چه د که بر آنیپشت سرهم بگو  یک کلمه را طورید حروف یانسان با .١٣٢٣ مسأله

ا یـ ،هیـک آیـن کلمـات یهمچنـ. صدق کند) که قصد گفتنش را داشته( آن کلمه ،گفته

کـه قصـد گفتـنش را ( را ذکـیه یآهمان د که یپشت سر هم بگو  ید طوریک ذکر را بای

 ،هیـمضـاف و مضـاف إل نیمواالت بـ تیرعا نیبنابرا. دیصدق نما ،چه گفتهبر آن) داشته

. فعـل و فاعـل و ماننـد آن الزم اسـت ،مبتـدا و خبـر ،جـاّر و مجـرور ،وفصفت و موص

کـه ( آن سـوره ،کـه بـر آن چـه گفتـه یطور - اتیآ نیمعتبر ب مواالِت  تیرعا طور نیهم

  . باشد می الزم - صدق کند) را داشته خواندنشقصد 
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 ،ک سـورهیـاِت یـن آیت مواالت بیرعا یمعلوم است که برا ،با توّجه به مطالب فوق

ن یوجود دارد و هم ،ا ذکریه یک آین کلماِت یت مواالت بینسبت به رعا یشتریفرصت ب

  . ک کلمهیحروف ن دو کلمه نسبت به مواالت در یطور است مواالت ب

 ب .١٣٢٤ مسأله
ً
) االحـرام رةیـبـه جـز تکب( کلمـات ایـ هـا  حرف نیاگر در نماز سهوا

چنانچه مشغول رکـن  ،برود نینباشد که صورت نماز از ب یو فاصله به قدر ندازدیفاصله ب

کـه  یکلمات را به طـور معمـول بخوانـد و در صـورت ای ها  آن حرف دیبا ،بعد نشده باشد

 ،و اگر مشغول رکن بعد شده باشد دیتکرار نما آن را است زمال  ،بعد از آن خوانده یزیچ

  . است و آن را ادامه دهد حینمازش صح

هم  مـواالت را بـه زرگ ب یها سوره  طول دادن رکوع و سجود و خواندن .١٣٢٥ مسأله

  . زند ینم

  قنوت نماز

مسـتحب  ،از رکوع رکعت دوم قبل ،واجب و مستحب یدر تمام نمازها .١٣٢٦ مسأله

ن مستحب یا ،صبح ومغرب و عشاء و نماز جمعه یدر نمازهااست قنوت خوانده شود و 

ع احت یول ؛دارد یشترید بیتأک
ْ
ف

َ
انجـام رجـاًء واجب آن است که قنوت را  اطیدر نماز ش

از رکـوع مسـتحب  قبـلخوانـدن قنـوت  ،باشد یرکعت م کیر با آنکه در نماز وتْ  دهد و

 یگریدر رکعت اول قبل از رکوع و د  یکی که دو قنوت مستحب دارد ،نماز جمعه. است

فطـر و قربـان در  دیپنج قنوت و نماز ع اتیو نماز آ باشد یدر رکعت دوم بعد از رکوع م

   .شود ذکر می فصل مربوط به هریک،در  که توضیح آن دو رکعت چند قنوت دارد

 مقابل را ها  دست ،د و در قنوتیر بگو یمستحب است قبل از قنوت تکب .١٣٢٧ مسأله

 ،هـم نگـه دارد و بـه جـز انگشـت شسـت یپهلـو  و آسمان به رو را آنها کف و صورت

 اطیـاحت بنـابر بلکـه؛ کنـد نگـاه ها  را به هم بچسباند و به کف دست گرید  یها  انگشت

  . ستین حیقنوت صح جز در مورد ضرورت، ،ت بلند کردنبدون دس ،واجب

د و نمـاز را اشـکال نـدار  ،یزبـان عربـ ریبه غ ،دعا کردن در قنوت نماز .١٣٢٨ مسأله

 فـهیوظ یدعا نکند ولـ یعرب ریمستحب آن است که به غ اطیاحت هرچند ؛کند  ینمباطل 
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   ١.شود  یانجام نم ،واجب اطیبنابر احت ،یزبان عرب ریقنوت با دعا به غ

 « کیـ هرچنـد دیرا بگو  یذکر ایمناجات  ایهر دعا  ،قنوتدر  .١٣٢٩ مسأله
َ
ُسـْبحان

 :بخوانـد شـود یمـ دهیـفرج نام یدعاء را که دعا نیبهتر است ا و است یباشد کاف »اللهِ 

  هَ ِال ال«
َّ

  اللهُ  إال
ْ
ر  ُم یَحلال

َ
ک

ْ
  هَ ِال ال  ،ُم یال

َّ
َعل اللهُ  إال

ْ
َعظ یُّ ال

ْ
 ُسْبح ،ُم یٖ ال

َ
  ان

ّ
م   هِ الل   ِت واَربِّ السَّ

ِ
ْبع  السَّ

َرض َوَربِّ 
َ
 َو  َن یاال

ِ
ْبع َعظَو  َنُهنَّ یا بَ مٰ َو  ِهنَّ یا فمٰ السَّ

ْ
َعْرِش ال

ْ
 َو  ِم یَربِّ ال

ْ
هِ ال

ّ
 ِلل

ُ
م   َحْمد

َ
عال

ْ
و  »َن یَربِّ ال

 « :دیبعد از آن بگو  بهتر است
ّ
ِفْر  ُهمَّ الل

ْ
نا اغ

َ
  اِفنـاعَو  َواْرَحْمنا ل

ُ
  َعّنـا َواْعـف

َ
ـك   ٰی َعلـ ِإنَّ

ِّ
ـل

ُ
ک

 
َ

  یش
َ
   .»ٌر یدٍء ق

که نمـاز را  یکس یبرا یول ؛مستحب است انسان قنوت را بلند بخواند .١٣٣٠ مسأله

بلند خواندن قنوت مسـتحب  ،او را بشنود یاگر امام جماعت صدا ،خواند یبه جماعت م

  . ستین

 قنوت نخواند قضاء ندارد و اگر .١٣٣١ مسأله
ً
 شیفراموش کنـد و پـ آن را اگر عمدا

 رکوع برسد 
ّ

و آن را بخوانـد و اگـر در  سـتدیاسـت با مستحب ،دیایب ادشیاز آنکه به حد

بعد  ایکند و اّما اگر در سجده   مستحب است بعد از رکوع آن را قضاء ،دیایب ادشیرکوع 

ت  هرچنـد ؛دیقنوت را قضاء نما ،از سالِم نماز دمستحب است بع ،دیایب ادشیاز آن 
ّ

مـد

به قبله انجام دهد  آن را نشسته و رو یقضا حال بهتر است نیگذشته باشد و در ا یطوالن

 بلکـه ؛گـرددبر  دینبا واجب اطیبنابر احت دیایب ادشیو اگر در حال رفتن به سمت سجده 

  . آن را انجام دهد یقضارجاًء بعد از نماز 

  ترجمه نماز

  ترجمه سوره حمد. ١

ْحم   ِبْسِم اللهِ «   الرَّ
ِ

ح ن که جامع  یذات ،به نام خدا کنم یابتدا م« یعنی »  ِبْسِم اللهِ « :»ِم یٖ الرَّ

   .»رندیدر آن متح ها لو عق باشد  یمنّزه م ،کماالت است و از هر گونه نقص عیجم

                                                           
بنابراین اگر در قنوت، تنها به دعای فارسی اکتفا کند، بنابر احتیاط واجب مثل این است که قنـوت را بـه جـا . ١

  . نیاورده است
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ْحم«   الرَّ
ِ

ح ن شـامل مـؤمن و  ایـاسـت و در دن تینها یرحمتش واسع و ب« یعنی »ِم یٖ الرَّ

   .»است نیو در آخرت مختّص به مؤمن شود یکافر م

 » 
َ
ما

َ
عال

ْ
ِه َربِّ ال

ّ
 ِلل

ُ
َحْمد

ْ
اسـت کـه پـرورش  یمخصوص خداوندو حمد ثنا « یعنی »َن یل

   .»دهنده همه موجودات است

ْحم«  لرَّ
َ
 ا

ِ
ح ن   . آن گذشت یمعنا »ِم یالرَّ

  ْوِم یاِلِك مٰ « 
ّ

 یٖ الد
ِ

   .»صاحب اختیار روز جزاستکه  ییذات توانا« یعنی »ن

 یٖ إ« 
َ

 َو  اك
ُ

 یٖ إَنْعُبد
َ

 کو کمـو فقـط از تـ میکنـ یفقط تو را عبـادت مـ« یعنی »ُن یٖ َنْسَتع اك

   .»میخواه یم

ُمْسَتق« 
ْ
 ال

َ
راط اسـالم  نیـکـه آن د ( کـن تیما را به راه راست هدا« یعنی »َم یٖ ِاْهِدنا الصِّ

   .»)است

ذ« 
َّ
 ال

َ
  َن یٖ ِصراط

َ
 َعل

َ
ْنَعْمت

َ
که آنان ( یا که به آنان نعمت داده یبه راه کسان« یعنی »ِهْم یا

  غمبرانیپ نانیو جانش غمبرانیپ
ّ

خداوند  ستهیبندگان صالح و شا و نیقیو شهداء و صد

   .»)هستند متعال

 » 
َ

  رِ یغ
َ
ْوِب َعل

ُ
ض

ْ
َمغ

ْ
 َو  ِهْم یال

ّ
 الض

َ
 ال

ّ
غضـب  شـانیکـه بـر ا ینـه بـه راه کسـان« یعنی »َن یٖ ال

   .»که گمراهند یو نه راه آن کسان یا کرده

  ) احد  قل هو الله( دیترجمه سوره توح. ٢

ْحمٰ    ِبْسِم اللهِ «   الرَّ
ِ

ح ن   . آن گذشت ینامع »ِم یٖ الرَّ

 ُهَو اللهُ « 
ْ

ل
ُ
    ق

ٌ
َحد

َ
   .»گانهیاست  ییخدا ،که خداوند) محّمد یا( بگو« یعنی »ا

    اللهُ « 
ُ

َمد  ازمنـدیو همـه بـه او ن ازیـن یکـه از تمـام موجـودات بـ ییخـدا« یعنی »الصَّ

   .»هستند

ْم « 
َ
 یل

ْ
ْم َو  ِلد

َ
 یل

ْ
د

َ
   .»ستین یفرزند ندارد و فرزند کس« یعنی »ْول

 » 
َ
ْن یْم َو ل

ُ
  ک

ٌ
َحـد

َ
 ا

ً
وا

ُ
ف

ُ
ُه ک

َ
او  یهمتـا ینـدارد و کسـ یهرگـز مشـابه و معـادل« یعنـی »ل

   .»ستین
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آنهـا مسـتحب  از کـه بعـد ییترجمه ذکر رکوع و سجود و ذکرهـا. ٣

  است

 َربِّ « 
َ

َعظ َی ُسْبحان
ْ
 کپـا یو نقص بیپروردگار بزرگ من از هر ع« یعنی »ِبَحْمِدِه َو  ِم یال

   .»او هستم شیغول ستاو منّزه است و من مش

 َربِّ « 
َ

ْعل َی ُسْبحان
َ ْ
از هر  ،باالتر است یپروردگار من که از هر کس« یعنی »ِبَحْمِدِه َو  ٰی األ

   .»او هستم شیو من مشغول ستا باشد  یو منّزه م کپا یو نقص بیع

هُ « 
َ

 شیکـه او را سـتا یکسـ یثنـا ردیخـدا بشـنود و بپـذ« یعنـی »َسِمَع اللُه ِلَمْن َحِمد

   .»کند یم

ِفُر اللَه َر « 
ْ
ْسَتغ

َ
 َو  یبّ ا

َ
ُتْوُب ِال

َ
کـه پـرورش  یاز خداونـد کنم یطلب آمرزش م« یعنی »هِ یا

   .»مینما یاو توبه و بازگشت م یدهنده من است و من به سو 

ْوُم َو « 
ُ
ق
َ
ِتِه ا وَّ

ُ
 ِبَحْوِل اللِه َوق

ُ
ُعد

ْ
ق
َ
و  زمیـخ یمتعـال و قـّوه او برمـ یخـدا یاریـبـه « یعنی »ا

   .»نمینش یم

  ترجمه قنوت. ٤

   هَ ال ِال« 
َّ

َحل  اللهُ  إال
ْ
ر   ُم یٖ ال

َ
ک

ْ
سـزاوار پرسـتش مگـر خداونـد   ییخـدا  سـتین« یعنی »ُم یٖ ال

   .»که صاحب حلم و کرم است ییهمتا یب یکتای

  هَ ال ِإل« 
َّ

َعل   اللهُ  إال
ْ
َعظ  یُّ ال

ْ
 یکتایسزاوار پرستش مگر خداوند  ییخدا ستین« یعنی »ُم یٖ ال

   .»که بلند مرتبه و بزرگ است ییهمتا یب

م«   اللِه َربِّ السَّ
َ

  واِت ُسْبحان
ِ
ْبع َرض َربِّ  و السَّ

َ ْ
  َن یٖ األ

ِ
ـْبع ومنـّزه اسـت  کپـا« یعنـی »السَّ

   .»است نیکه پروردگار هفت آسمان و پروردگار هفت زم یخداوند

َعظ َنُهنَّ یا بَ مٰ َو  ِهنَّ یٖ ا فَومٰ « 
ْ
َعْرِش ال

ْ
اسـت کـه در  یزیـوردگار هر چپر « یعنی »ِم یٖ و َربِّ ال

   .»آنهاست و پروردگار عرش بزرگ است نیو ما ب ها  نیها و زم آسمان

عٰ َوا« 
ْ
ِه َربِّ ال

ّ
 ِلل

ُ
َحْمد

ْ
مل

َ
است کـه پـرورش  یحمد و ثنا مخصوص خداوند« یعنی »َن یال

   .»است انیدهنده تمام جهان
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  اربعه حاتیترجمه تسب. ٥

ِه « 
ّ
ِلل

ُ
َحْمد

ْ
 اللِه َوال

َ
  هَ ال ِالَو ُسْبحان

َّ
َبُر َو    اللهُ  إال

ْ
ک

َ
و منـّزه  کپـا ،خداوند متعال« یعنی »اللُه ا

سـزاوار پرسـتش مگـر خداونـد  ییخـدا سـتیمخصوص اوست و ن ،ثناء حمد و است و

   .»او را وصف کنند نکهیمتعال و او بزرگتر است از ا

  ترجمه تشّهد و سالم نماز. ٦

ـهِ « 
ّ
 ِلل

ُ
َحْمـد

ْ
ل
َ
  ،ا

ْ
ن

َ
 ا

ُ
ـَهد

ْ
ش

َ
  هَ لـال اِ  ا

َّ
هُ  اللـهُ  إال

َ
ـر  ال َوْحـد

َ
 یٖ ش

َ
ـهُ  ك

َ
 شیحمـد و ســتا« یعنـی »ل

مگـر  سـتیسـزاوار پرسـتش ن ییکـه خـدا دهم یمخصوص پروردگار است و شهادت م

   .»ندارد کیاست و شر  گانهیکه  ییخدا

هَ « 
ْ

ش
َ
ُه َو َو ا

ُ
 َعْبد

ً
دا  ُمَحمَّ

َّ
ن

َ
 ا

ُ
هُ د

ُ
بنده خـدا و    که محّمد دهم یشهادت م« یعنی »َرُسول

   .»فرستاده اوست

 َعل« 
ِّ

ُهمَّ َصل
َّ
ٍد َو  ٰی الل دٍ ُمَحمَّ رحمـت بفرسـت بـر محّمـد و آل  ایخدا« یعنی »آِل ُمَحمَّ

   .»محّمد

ـْع َدَرَجَتـهُ « 
َ
ـفاَعَتُه و اْرف

َ
 ش

ْ
ل بَّ

َ
را و درجـه آن  غمبـریقبـول کـن شـفاعت پ« یعنـی »َو َتق

   .»گردان عیحضرت را نزد خود بلند و رف

 » 
َ
الُم َعل  یالسَّ

َ
  ك

َ
ب َهایُّ ا  اللِه َو  یُّ النَّ

ُ
و  غمبـریپ یدرود و سالم بر تـو ا« یعنی »َبَرکاُتهُ َوَرْحَمة

   .»رحمت و برکات خدا بر تو باد

 » 
َ
الُم َعل درود و سالم از خداوند متعال بـر مـا « یعنی »َن یٖ اِلحالصّٰ    ِعباِد اللهِ  ٰی َعلَو  نایالسَّ

   .»او ستهینمازگزاران و تمام بندگان شا

 » 
َ
الُم َعل ْم یالسَّ

ُ
 اللهِ  ک

ُ
درود و سالم و رحمت و برکات خداونـد « یعنی »َبرکاُتهُ َو    َوَرْحمة

قصـد سـالم بـر  یدو سـالم بـه طـور اجمـال نیمستحب است در ا اطیاحت و »بر شما باد

. انـد بـودههـا  آن ،ن دو سـالمیـرا داشته باشد که مقصود شرع مقدس اسـالم از ا یکسان

 نیدو ملـک راسـت و چـپ و مـؤمنهـا  شـود آن مـی ات استفادهیروااز  یهرچنداز بعض

  . باشند می



 ٣٨٧/   واجبات نماز 

  نماز باتیتعق

خواندن  یعنی ،بیمشغول تعق یمستحب است انسان بعد از نماز مقدار .١٣٣٢ مسأله

 صـبح یبعد از نمازها ،ن مستحبیو اذکر و دعا و قرآن شود 
ً
ک ،واجـب مخصوصـا د یـتأ

  . دارد یشتریب

 یر نماز باشد و فـرد مشـغول کـارب نماز الزم است مّتصل به آخیتعق .١٣٣٣ مسأله

از آن  و نشـده باشـد ،سـتیسازگار ن »بیتعق« ب را به هم زده و با صدقیکه صورت تعق

ار یـا اختیـاضطرار  ،ر مسافر بودنیا غیاز نظر مسافر  - جا که حاالت افراد و زمان و مکان

بـا از حـاالت  یاز کارهـا در بعضـ یبرخـ ،مختلف اسـت - ا سالم بودنیض یمر  ،داشتن

 ،سـتیگـر سـازگار نید  حـاالت از یهمان کار در بعض یول؛ استب سازگار یصدق تعق

 در آن حال یحالت
ً
ما

ّ
ب به هم نخورده و خواندن ذکر و دعا و قـرآن یصورت تعق ،که مسل

) گـرید  یفر و حالـت اضـطرارر سیو غ یدر موارد معمول( شود یب شمرده میتعق ،در آن

ظاهر آن اسـت کـه تنهـا  و عا و مانند آن مشغول باشدکه فرد به د ،باشد یم حالت نشسته

  . ستیب نین که مشغول دعا و ذکر و مانند آن شود تعقینشستن بعد از نماز بدون ا

 شیرو به قبلـه و پـ ،که نماز خوانده ییبهتر است نمازگزار در همان جا .١٣٣٤ مسأله

  . را بخواند باتیتعق ،او باطل شود ّممیاز آنکه وضو و غسل و ت

کـه  یبهتر است موارد یول ؛خوانده شود یبه عرب باتیقتع ستیالزم ن .١٣٣٥ مسأله

گفتن  ،بات نقل شدهیاز جمله تعق. نقل شده است خوانده شود ١معتبر دعا یها  در کتاب

َبر« سه مرتبه
ْ
ک

َ
در  ،رات نمـازیـتکب ریگونه که مثل سا نیبه ا است بعد از سالم نماز »اللُه أ

 نییآنگاه آن را پا ،اوردیمقابل صورت باال ب را بلند کند و تاها  دست ،ریحال گفتن هر تکب

اسـت  حضرت زهرا حیتسب ،به آن شده است یادیکه سفارش ز  یباتیو از تعق اندازدیب

َبـُر « مرتبه) ٣٤( :گفته شود بیترت نیبه ا دیکه با
ْ
ک

َ
 « مرتبـه) ٣٣( بعـد از آن ،»اللُه أ

ُ
َحْمـد

ْ
ال

هِ 
ّ
 اللهِ « مرتبه) ٣٣( بعد از آن ،»ِلل

َ
 اللهِ « توان یو م » ُسْبحان

َ
 ِللـهِ « از شیرا پـ » ُسْبحان

ُ
َحْمـد

ْ
 »ال

 ِللِه « زبهتر است بعد ا یول ،گفت
ُ

َحْمد
ْ
  . گفته شود » ال

                                                           
ث قمی   در این زمینه می. ١   . علیه مراجعه نمود رضوان الله تعالی  توان به کتاب مفاتیح الجنان محدّ
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  سجده شکر

چـه نمـاز واجـب و چـه نمـاز  ،مستحب اسـت نمـازگزار بعـد از نمـاز .١٣٣٦ مسأله

 ،بگـذارد نیرا به قصد شکر بـر زمـ یشانیقدر که پ نیو هم دیسجده شکر نما ،مستحب

ـ« مرتبـه کی ایسه مرتبه  ایبهتر است صد مرتبه  یست ولا یکاف
ّ
 ِلل

ً
را

ْ
ـک

ُ
 « ایـِه ش

ً
را

ْ
ـک

ُ
 ایـ »ش

» 
ً
وا

ْ
از او دور  یـیبال ایـ رسـد یبه انسان م یمستحب است هر وقت نعمت زینو  دیبگو  »َعف

  . سجده شکر به جا آورد ،شود یم

 ءیشـ ایـرا بر مهر  یشانیپ ،واجب آن است که در سجده شکر اطیاحت .١٣٣٧ مسأله

 گـرید  یجاهـا ،مسـتحب اطیـگذاشته و بنابر احت ،است حیکه سجده بر آن صح یگرید 

 . بگذارد نیبر زم ،که در سجده نماز گفته شد یبدن را به دستور

تـان ذکر اسـت یشا
ّ
آمـد و فـرد  شیانجـام سـجده شـکر پـ یبـرا یاگـر سـبب و عل

 ظاهر بر را اش  و گونه کند  با سرش اشاره  ،سجده یبرا ،دیسجده نما نیتوانست بر زم ینم

  . دهد  و شکر خداوند متعال را انجام  دهد  قرار ١باطن کف دستش ای

  احکام صلوات 

ماننـد محّمـد و  حضـرت رسـول اکـرم کهر وقت انسان اسم مبـار  .١٣٣٨ مسأله

در  هرچنـد ،بشـنود ای دیو ابو القاسم را بگو  یآن جناب مثل مصطف هیلقب و کن ایاحمد 

ماننـد  یاگـر کلمـات ،اسـت حکـم نیهمچنـ. ستحب است صلوات بفرسـتدم ،نماز باشد

 
ّ
 یریضـم ایـحضرتش باشد  ،که مراد از آن ،خدا و مانند آن غمبریپ ،امبر اکرمیپ ،هرسول الل

  . بشنود ای دیرا بگو  ،کند یکه به حضرتش برگشت م

مسـتحب  حضـرت رسـول کمبـار  هیکن ایلقب  ایموقع نوشتن اسم  .١٣٣٩ مسأله

را  بهتر است هر وقت آن حضرت زین و سدیصلوات را هم به طور کامل بنو  ،است فرد

  . صلوات بفرستد ،کند یم ادی

                                                           
  شود  کف دست شامل انگشتان دست هم می. ١



 ٣٨٩/   واجبات نماز 

  مکروهات نماز

 : در نماز مکروه شمرده شده است لیموارد ذ .١٣٤٠ مسأله

کـه  یبـه طـور برگردانـدچـپ  ایـبه طرف راسـت  ینمازگزار در نماز صورت را کم. ١

  . خود را از قبله برگردانده است یرو ندینگو 

دو سـوره بخوانـد مگـر مـورد  ،واجـب بعـد از حمـدرکعت از نماز  کینمازگزار در . ٢

  . گذشت) ١١٦٠(  که در مسأله ییاستثنا

  . به طرف راست و چپ بگرداند ای بگذارد هم بر را ها  در نماز چشم. ٣

  .کند یو دست خود باز شیبا ر . ٤

  .را بجود شیناخن خو . ٥

  . را به دندان گرفته و بجود شیمحاسن خو  یمو . ٦

  . ها را بشکند انگشت ای دینما هم اخلد را ها  انگشت. ٧

  .ندازدیب رونیآب دهان را ب. ٨

   ).دماغ پاک کردن( ردیرا بگ ینیآب ب. ٩

  . حرف نگردد دیکه موجب تول یبکشد البّته در صورت ازهیخم. ١٠

  . گر بگذاردیکدیبه  دهیام مّتصل و چسبیمرد دو قدم پا را در حال ق. ١١

کـه او را  یگرید  ءیهر ش ایکه در مقابل اوست  یکتاب ای به قرآن ایبه نقش انگشتر . ١٢

  . نگاه کند دیبه خود مشغول نما

  .ساکت شود یحرف کس دنیشن یبرا ،موقع خواندن حمد و سوره و گفتن ذکر. ١٣

  . دهد بیترت را یو یدن رامو  شیث نفس کند و در ذهن خو یحد. ١٤

  . باشد یمکروه م ،ببرد نیکه خضوع و خشوع را از ب یهر کار زیو ن. ١٥

ادرار و بـه دفـع  ازیـکـه ن یموقع زیو ن دیآ یکه انسان خوابش م یموقع .١٣٤١ مسأله

کتب  ریهم در سا یگریمکروهات د  نهایاز ا ریمکروه است نماز بخواند و غ ،دارد عمدفو 

  . شده است ذکربه طور مفّصل 



  مبطالت نماز

   :ندیگو  یم »مبطالت« و آنها را کند ینماز را باطل م زیدوازده چ .١٣٤٢ مسأله

  نمازهای  از شرط یکین رفتن یاز ب: مبطل اول

و  شـود ینماز باطـل م ،١برود نیآن از ب یها  شرط  یکین نماز یاگر در ب .١٣٤٣ مسأله

مات نماز ذکر شد و در اینجا برای نمونه به ذکر 
ّ

مسائل آن به طور مفّصل در قسمت مقد

 :شود چند مثال اکتفاء می

نمـازگزار نجـس شـود و امکـان  لبـاس) در وسـعت وقـت(اگر در بین نماز . ١مثال  

 -ازبدون به هم خوردن مواالت یا به هم خوردن صورت نم - لباس تطهیر یا بیرون آوردن

  .شود نماز باطل می وجود نداشته باشد،

بفهمـد مکـانش غصـبی اسـت و امکـان ) در وسعت وقـت(اگر در بین نماز . ٢مثال

صـورت  نهم خـورد االت با بهبدون به هم خوردن مو  -نماز  بین خارج شدن از آنجا در

  .شود باطل می ،باشد،نماز بنابر احتیاط الزم وجود نداشته -مازن

 تواند بقّیه واجبات و اجزاء نماز را بـا شـرایط الزم نمـاز، در این موارد از آنجا که نمی

مات نماز ذکر شد،
ّ

   .به جا آورد،نماز باطل است که در قسمت مقد

                                                           
، خصوصّیتی دارد که در مـبطالت »قبله«و شرط » )با وضو و غسل بودن(طهارت حدثی«از بین رفتن شرط . ١

 .شود ای ذکر می جداگانه



 ٣٩١/   مبطالت نماز 

   ا غسلیباطل شدن وضو : مبطل دوم

  نیدر باگر  .١٣٤٤ مسأله
ً
  اینماز عمدا

ً
 ایـکه وضو  یعمل ،یناچار یاز رو ای ،سهوا

  ،دیآ شیپ کند یغسل را باطل م
ً
 ایـبـاد از او خـارج شـود  ایـ دیآ رونیاز او ب ادرارمثال

شود؛ هرچند بتواند در بین نماز بدون از بین رفتن مواالت یا به  نمازش باطل می ،بخوابد

  هم خوردن صورت نماز،
ً
نمـاز را بـا طهـارت بـه جـا  وضو بگیرد و همه واجبـاتمثال

 .آورد

البّته این حکم در یک صورت بنابر احتیاط واجب است و آن صورتی است کـه 

پس از تمام شدن سجده آخر نماز از روی سهو یا ناچاری  باطل شدن وضو یا غسل،

اگـر در  ،کنـد یخـوددار ادرار و مدفوعآمدن  رونیاز ب تواند  یکه نم یکس و .باشد

کـه در احکـام وضـو  یچنانچه به دسـتور ،از او خارج شود ا مدفوعی ادرارنماز  نیب

نماز از زن مستحاضـه  نیاگر در ب زیو ن شود ینمازش باطل نم ،دیگفته شد رفتار نما

 حینمازش صح ،که به دستور استحاضه رفتار کرده باشد یتدر صور  ،خون خارج شود

  . است

نمـاز خـوابش  نیاگر نداند کـه در بـ ،برده خوابش اریاخت  یکه ب یکس .١٣٤٥ مسأله

به شرط آنکه بداند آنچه از نماز به  ،نمازش را دوباره بخواند ستیالزم ن ،بعد از آن ایبرده 

 آن را نماز بگو  یا جا آورده به اندازه
ً
اد یـبـه  شـخص نکـهیمثل ا ؛بوده است ندیکه عرفا

 یداریـدر نمـاز در حـال ب را هسـجد کیرکوع و  ،امیق ،االحرام رةیتکب ،تین آورد که یم

  . انجام داده است

کند که بعد از نمـاز بـوده  کو ش دهیخودش خواب اریاگر بداند به اخت .١٣٤٦ مسأله

که در مسأله  ینمازش با شرط ،دهیرفته که مشغول نماز است و خواب ادشینماز  نیدر ب ای

  . است حیصح ،شد ذکر شیپ

ر سـجده کنـد کـه د کشود و شـ داریاگر در حال سجده از خواب ب .١٣٤٧ مسأله

خـوابش بـرده  اریاخت یب ای دهیخواب اریچه بداند با اخت ،در سجده شکر ایآخر نماز است 

  . ست آن را دوباره بخواندید و الزم نیآ می ح به حسابینمازش صح ،است
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  هم به قصد خضوع و ادب یها رو دست یگذاردن عمد: مبطل سوم

هـم  یمـاز رون نیب در ادب و خضوع قصد به را ها  اگر نمازگزار دست .١٣٤٨ مسأله

 ،ن قصـدیـن کار را به قصد آن که جزء نماز باشد انجام دهد و چه بدون ایچه ا ،بگذارد

ن ین کـار را بـه قصـد آنکـه چنـیا یو اگر کسشود  یاط واجب نمازش باطل میبنابر احت

ن یـا انجـام بلکـه ،مرتکب حرام شده اسـت ،انجام دهد ،)تشریع(استن یرا جزء د  یعمل

  . ستیز نیاط واجب جایبنابر احت هم ین قصدیعمل بدون چن

از  ریـغ یگـریکـار د  یبـرا ای هیتق ای یناچار ای یفراموش یهرگاه از رو .١٣٤٩ مسأله

 ،هـم بگـذارد یرو را هـا  دسـت ،مثل خاراندن دست و ماننـد آن ،خضوع و ادب تیرعا

  . اشکال ندارد

   ن بعد از حمدیآم یگفتن عمد: مبطل چهارم

 در غ .١٣٥٠ مسأله
ً
بعـد از خوانـدن  ،هیـحـال تق ریـاگر مأموم در نماز جماعت عمدا

در مـورد  »نیآمـ« گفـتن اب ،و باطل شدن نماز شود ینمازش باطل م دیبگو  »نیآم« ،حمد

وارد کردن در حرام بودنش چنانچه به قصد  هرچند ؛واجب است اطیبنابر احت ،مأموم ریغ

  ن رایو اگر آمـ ستین یشک ،انجام شود نین عمل در د یا
ً
 ،دیـبگو  هّیـتق یاز رو ایـ سـهوا

  . نمازش اشکال ندارد

  از قبله بدون عذر برگشتن و انحراف: مبطل پنجم

اش  فهیکه وظ یطور ،بدنش را از قبله برگرداند بدون عذرر اگر نمازگزا .١٣٥١ مسأله

 نگو  ستدیبا یطور نکهیمثل ا -نکند  تیرعا ستادنیرو به قبله ا را در
ً
رو بـه  نـدیکه عرفـا

از قبلـه در حـال  یانحـراف عمـد نیـو فـرق نـدارد ا شـود ینمازش باطل م -قبله است

) ٩٠( فـرق نـدارد مقـدار انحـراف بـه حـد نینباشد همچن ایذکر باشد  ایخواندن قرائت 

 پس از خواندن حمد و قبل از خوانـدن سـوره،نرسد ایدرجه برسد 
ً
بـه  ؛ بنابر این اگر مثال

 برگردد و رو به قبله ایسـت از قبله منحرف شود، صورتی که ذکر شد،
ً
اده و بخواهـد اّما فورا

   .بازهم نماز باطل است سوره و بقّیه نماز را رو به قبله ادامه دهد،
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 ،انحراف از قبله با عذر باشد نیا یول ،اگر بدن نمازگزار از قبله برگردد .١٣٥٢ مسأله

ت مثل آنکه،
ّ
 ،ار از قبلـه منحـرف کنـدیاخت یکه او را ب یزیچ سبببه  ای ،یفراموش به عل

  : دو صورت داردد،از قبله برگرد ،دیباد شد مانند

 حینمـاز او صـح ،چـپ نرسـد ایـچنانچه انحراف نمازگزار از قبله به طرف راست . الف

 بـه  ،شـدهنمـاز برطـرف  نیبـکه عذرش در  یم است در صورتالز  یول باشد؛ می
ً
فـورا

  . طرف قبله برگردد

 نمازگزار پشت بـه قبلـه ایچپ برسد  ایاگر انحراف نمازگزار از قبله به طرف راست . ب

 هرچند - که بتواند نمازش یا برطرف شود به گونهنماز در وقت  یچنانچه عذر و ،شود

 یمثـل وقتـ ؛کار را انجام دهـد نیا دیبا ،ره بخواندرا در وقت دوبا - رکعت از آن کی

درجـه نمـاز  )٩٠(ش از یا بـیـ ،)٩٠(له اشـتباه کـرده و بـا انحـراف ص قبیکه در تشخ

ک رکعت را در وقت بخواند یتواند حداقل  می قت کهان و یقبل از پا یقیخوانده و دقا

  . متوّجه اشتباه خودش شده است

که با آن  ینماز ،ش برطرف گرددر بعد از وقت عذ ایمقدار وقت ندارد  نیو اگر به ا 

  . است حیحال خوانده صح

بدنش به طرف  یصورت خود را از قبله برگرداند ولفقط اگر نمازگزار  .١٣٥٣ مسأله

 چنانچه به  ،قبله باشد
ّ

 یراست کج کند که بتواند مقـدار ایگردن را به سمت چپ  یحد

 ذکر شد و  ،ندیاز پشت سرش را بب
ً
حکم او همان حکم برگشتن بدن از قبله است که قبال

 نبا نیاگر انحراف او به ا
ّ

 ز  یول شدحد
ً
نمـازش را  دیبا ،واجب اطیبنابر احت ،باشد ادیعرفا

 هرچنـد ،شود ینمازش باطل نم ،نش را کج کندگرد یو اّما اگر مقدار کم دوباره بخواند

  . کار مکروه است نیا

م و سخن گفتن عمد: مبطل ششم
ّ
  یتکل

 در نماز سخناگر نماز  .١٣٥٤ مسأله
ً
آن حـرف دو  ،بزنـد یگفتـه و حرفـ یگزار عمدا

 : صورت دارد

اط یـبنـابر احتچنـد هر  - ن صـورتیدر ا: شتر داشته باشدیا بیدو حرف : صورت اّول
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  . شود ینمازباطل م - نداشته باشد معنازند  یکه م یحرفواجب 

  : ن صورت بازهم در دو مورد نماز باطل استیدر ا: باشد یک حرفی: صورت دّوم

بـه  یزبـان عربـ رکـه د »ِق « مثـل ؛داشـته باشـد معناا امثال آن ین حرف در لغت آ .الف

  . است »کن ینگهدار« یمعنا

 کس رودبه کار  ییمعنا یبرا اّما ،باشد معنا یآن حرف ب .ب
ً
ن نمـاز خوانـدِن یدر ب یمثال

   .»ب« :دیسؤال کند و او در جواب تنها بگو  را حرف دوم الفبا یگزار از ونماز 

  . شود ینماز باطل نم ،را نرساند یایچ معنیگه گفته ه یک حرفیاگر  یول

 کلمه .١٣٥٥ مسأله
ً
آن کلمه  هرچند ،دارد شتریب ایحرف  کیکه  دیبگو  یا اگر سهوا

نمـاز سـجده  الزم است بعد از ،اطیبنابر احت یول شود یش باطل نمنماز  ،معنا داشته باشد

  . آن خواهد آمد حیکه توض سهو به جا آورد

الزم آن اسـت  اطیسرفه کردن و آروغ زدن در نماز اشکال ندارد و احت .١٣٥٦ مسأله

و ماننـد  »آه« و »آخ« نکشد و ناله نکند و اّما گفتن کلمـه »آه« ،ار خودیبه اخت که در نماز

  . کند ینماز را باطل م ،باشد یعمداگر  ،نهایا

للهُ « مثل یا اگر کلمه .١٣٥٧ مسأله
َ
َبر  ا

ْ
ک

َ
 الله« ای »ا

َ
نّیـت  را به قصد ذکر و بـه »ُسْبحان

 یگـریرا بـه د  یزیـچ نکـهیبه قصد ا ،صدا را بلند کند ،و در موقع گفتن آن دیقربت بگو 

بـت بـه طـور قرنّیت  را به قصد ذکر و به یا اگر کلمه نیو همچن ١اشکال ندارد ،بفهماند

 ،شـود یمتوّجـه مطلبـ یکـه کسـ شود یکار سبب م نیبداند که ا هرچند دیمعمول بگو 

  . ندارد یمانع

َبر  اللهُ « مثل یا اگر کلمه .١٣٥٨ مسأله
ْ
ک

َ
 الله« ای »ا

َ
 یزیـجهت کـه چ نیرا بد »ُسْبحان

 ذکـر اش زهیـو انگ دیبفهماند به قصد ذکر بگو  یبه کس
ِ

متوّجـه کـردن  ،در گفـتن اصـل

مطلـب در مـورد ذکـر  نیـذکر اسـت ا انیشا ،است حیهم نمازش صح باز ،باشد یگرید 

 گـرانیاعـالم بـه د  اش زهیـاگـر انگ ،مستحب نماز ایدر اذکار واجب  یول باشد یممطلق 

 ایـقصد قربت داشته باشد و بدون قصد قربت ذکر واجب  ،اعالم نیباشد الزم است در ا

                                                           
در بلند کردن صـدا، قصـد قربـت نـدارد و  در این مورد، نمازگزار در اصل گفتن ذکر، قصد قربت دارد ولی . ١

  . است به دیگری  اش فهماندن مطلبی  انگیزه
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ق نم
ّ
  . شود یمستحب محق

 یو ماننـد آن بـرا »اللـه ای« ،»اکبـر  اللـهُ « اگر نمازگزار در گفـتن عبـارت .١٣٥٩ مسأله

 قصد ذکر نکند به گونه ،گرانیبه د  یفهماندن مطلب
ً
 یگرید  یکه لفظ را در معنا یا  اصال

را در هر دو  که کلمه یطورقصد هر دو امر را بکند  ایاستعمال کند  شیاصل یمعنا ریغ

 ریـقاصـر و در غ جاهـل نکـهیمگـر ا ؛شـود ینمـازش باطـل مـ ،معنا بـه کـار بـرده باشـد

   ١.االحرام باشدرةیتکب

اشکال  ،که سجده واجب دارد یا هیاز چهار آ ریغ ،خواندن قرآن در نماز .١٣٦٠ مسأله

  . شدذکر ) ١٢٩٧و  ١٢٩٦( در مسائل ،در نماز ،آن چهار آیهندارد و حکم خواندن 

 ریاست که به غ مستحب اطیاحت یول ٢دعا کردن در نماز اشکال ندارد .١٣٦١ مسأله

  . دعا نکند یعرب

  یاز حمد و سوره و ذکرها یقسمتاگر  .١٣٦٢ مسأله
ً
 یاحت ایـنماز را عمـدا

ً
چنـد  اطـا

  . اشکال ندارد ،دیمرتبه بگو 

  جواب سالم دادن واحکام سالم کردن 

بـه او  یگـریسـالم کنـد و اگـر د  یگـریبه د  دیانسان نبا ،در حال نماز .١٣٦٣ مسأله

 یا  کلمه دینبا یعنی ،مثل سالم باشد دیجواب با یول ؛را بدهد یجواب و دیبا ،سالم کند

 اگر فـرد ؛دیرا بر اصل سالم اضافه نما
ً
ـ« :دیـبـه نمـازگزار بگو  یمثال

َ
ْم یَسـالٌم َعل

ُ
در  »ک

 در جواب بگو  دینمازگزار نبا ،مقابل
ً
 « :دیعمدا

َ
ْم یَسالٌم َعل

ُ
ـَو  ک

ّ
 الل

ُ
و اگـر  »َبَرکاُتـهِه َو َرْحَمة

 « را قبل از »سالم« فرد سالم کننده کلمه
َ
ْم یَعل

ُ
نمازگزار  دینبا ،الزم اطیبنابر احت ،دیبگو  »ک

 « کلمه ،در جواب
َ
ْم یَعل

ُ
 « ای »ک

َ
 اطیـحتا نیهمچنـ ،دیـبگو  »سـالم« قبل از کلمـهرا  »كیَعل

                                                           
بـدون قصـد ذکـر،  وی . متوّجـه بّچـه اسـت شود که خطـری   به عنوان مثال، نمازگزار در حال نماز متوّجه می. ١

آن را بـرای  »الله اکبـر«نماید یا آنکه با گفتن   استفاده می »بچه رابگیرید«را در معنای  »الله اکبر«عبارت 
شـود؛ مگـر   که در این صـورت، نمـاز باطـل میبرد  به کار می »خدا بزرگتر است و بچه را بگیرید«دو معنا  

  . آنکه جاهل قاصر باشد
ذکـر  ١٣٢٣باشد که مواالت معتبر در قرائت یا اذکار واجب نماز را که در مسـأله  البّته دعا کردن نباید طوری . ٢

  . شد، به هم بزند
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 همان طور
ً
 اگـر  ،باشد که او سالم کرده است یمستحب آن است که جواب کامال

ً
مثال

 « فرد گفته
َ
ْم یَسالٌم َعل

ُ
ـ« :دینمازگزار در جواب بگو  ،»ک

َ
ْم یَسـالٌم َعل

ُ
 فـرد گفتـهو اگـر  »  ک

» 
َ
الُم َعل  « :دینمازگزار بگو  ،»كیالسَّ

َ
الُم َعل  « در جواب یول »كیالسَّ

َ
ُم یَعل

ُ
الم ک  تواند  یم »السَّ

» 
َ
ُم یَعل

ُ
الم ک  « ای »السَّ

َ
الُم َعل میالسَّ

ُ
 « ای »ک

َ
میَسالٌم َعل

ُ
  . دیبگو  »ک

 و بدون ذکـر ییرا به تنها »َسالم« کلمه ،به قصد سالم کردن یاگر فرد .١٣٦٤ مسأله

» 
َ
 ،جواب سالم او واجب است و نمازگزار در نماز به عنوان پاسـخ سـالم ،دیو بگ »کیَعل

 « و بردهبکار  ییرا به تنها »َسالم« کلمه تواند  یم
َ
 یا اینکه ردیدر نظر گ ریرا در تقد »کیَعل

» 
َ
 « کلمهو  دیبگو  »کیَسالٌم َعل

َ
  . دیرا اظهار نما »کیَعل

 بگو  ،نماز ریجواب سالم را چه در نماز و چه در غ دیانسان با .١٣٦٥ مسأله
ً
و  دیفورا

 
ً
طـول بدهـد کـه اگـر جـواب  یجـواب سـالم را بـه قـدر یفراموش یاز رو ایاگر عمدا

 جواب آن سالم  ،دیبگو 
ً
جواب بدهـد و  دینبا ،چنانچه در نماز باشد ،دیایبه حساب نعرفا

  . ستین جبجواب دادن وا ،اگر در نماز نباشد

 دیـبگو  یطـور ،نماز ریجواب سالم را چه در نماز و چه در غ دیفرد با .١٣٦٦ مسأله

سـالم کننـده سـالم داده و  ایـاگر سالم کننده ناشنوا باشـد  یول ،که سالم کننده بشنود

 ،مانند آن به او بفهماند ایچنانچه ممکن باشد که جواب سالم را با اشاره  ،شود رد عیسر 

جواب  ،فهماندن جواِب سالم به سالم کننده ممکن نباشد گرجواب دادن الزم است و ا

  . باشد نمیالزم  زینماز ن ریو در غ ستین زیدن در نماز جادا

به  نیخود سالم کند و مخاطب نیبه مخاطب ونیز یتلو  ای ویراد  یاگر ُمجر .١٣٦٧ مسأله

جواب سـالم بـر آنـان  ،را بشنوند یسالم و ،ونیز یتلو  ای ویراد  قیاز طر  یحضور ریطور غ

و ماننـد آن  یتماس تلفن قیاّما اگر فرد از طر  ،باشد  ینم زیبلکه در نماز جا ؛ستیواجب ن

بـه  ،را بـه هنگـام گفتگـو گریکـدی یکه دو طرف صدا یا  به گونه ،سالم کند یگریبه د 

  . جواب سالم الزم است ،کنند  یم افتیدر  میطور مستق

کـه خـوب و بـد را  یا هبّچـ یعنـی زّیـه ممبّچـ ایـمرد نامحرم  ایاگر زن  .١٣٦٨ مسأله

َسالٌم « جواب او را بدهد و اگر زن به لفظ دینمازگزار با ،ندبه نمازگزار سالم ک ،فهمد یم

 
َ
 یَعل

ْ
 « ای »ك

َ
 یَسالٌم َعل

َ
در جـواب  توانـد  ینمـازگزار مـرد مـ ،به مرد نمازگزار سـالم کنـد »ك
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  الٌم َس « دیبگو 
َ
 یَعل

ْ
 « ای »ك

َ
  . بدهد)  ِـ ( کاف را کسره یعنی »ِك یَسالٌم َعل

 ندهد .١٣٦٩ مسأله
ً
 یولـکـرده  تیمعصـ هرچند ،اگر نمازگزار جواب سالم را عمدا

  . است حینمازش صح

واجب است جواب او را بدهـد  ،به نمازگزار غلط سالم کند یاگر کس .١٣٧٠ مسأله

  . دیبگو  حیجواب سالم را به طور صح دیبا ،واجب اطیو بنابر احت

 یو مـانع دیـبگو  تّیـواجب است نمازگزار جواب سالم را به قصد تح .١٣٧١ مسأله

 یسـالمت ،الم کردهکه س یکس یاز خداوند متعال برا یعنیندارد که قصد دعا هم بکند 

  . بخواهد

و  کنـد یسـالم مـ یشـوخ ایـمسـخره  یکـه از رو یجواب سالم کس .١٣٧٢ مسأله

و اگر  ستیواجب ن ،نباشند یذمّ کافر که  یمسلمان در صورت ریجواب سالم مرد و زن غ

 عَ « به کلمه ،واجب اطیبنابر احت ،باشند یذمّ 
َ
  . اکتفاء شود »كیْ ل

ه یاگر کس .١٣٧٣ مسأله
ّ

و بـر همـه آنـان واجـب جواب سالم ا ،سالم کند یا به عد

 مخاطـبجواب دهنده که  هرچنداست  یکاف ،از آنان جواب دهد یکیاگر  یول ؛است

قبل از شـروع که از  یسخنران ،به عنوان مثال. باشد زیّ ه نابالغ ممبّچ  ،فرد سالم کننده بوده

کـه  یفرد ای کند  یبه جمع حاضر در آن مکان سالم م ،لحظه مالقات نیدر اول سخنرانی،

 یُمجر ای کند  یو به جمع حاضر در آن مکان سالم م شود  یم گرید  یمکان اید مسجد وار 

سـالم  همـان مکـان،حاضر در  نیبه مخاطب ،لحظه مالقات نیلکه در اّو  ونیز یو تلو  ویراد 

 سالمحاضر که به آنها  نیجواب سالم او بر همه مخاطب ،مانند آن موارد دیگرِ و  دینما  یم

 نیـدر ا و اسـت یاز آنـان جـواب دهـد کـاف یکیاگر  یول شد؛با میواجب  ،شده است

  نیب یحکم فرق
َ
ْم یگفتن َسالٌم َعل

ُ
  ای ک

َ
ْم یَسالٌم َعل

ُ
 یَجم ک

ً
  . ستین عا

ه یاگر کس .١٣٧٤ مسأله
ّ

که سـالم کننـده قصـد  یسالم کند و شخص یا به عد

ه  ،سالم دادن به او را نداشته باشد جواب بدهد
ّ

بـاز هـم جـواِب سـالم او بـر آن عـد

  . واجب است

ه .١٣٧٥ مسأله
ّ

 ،آنها مشغول نمـاز اسـت نیکه ب یسالم کند و کس یا اگر فرد به عد

کـه مشـغول نمـاز  گـرانیبداند که سالم کننده قصد سالم کردن به او را نداشـته و بـه د 



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ٣٩٨

افـراد  هرچنـد ؛جـواب بدهـد دیصورت فرد نمازگزار نبا نیدر ا ،سالم کرده است ستندین

 سالم را ع ابکه به آنان سالم شده جو  گرید 
ً
 نگو  ایمدا

ً
  . ندیسهوا

ه .١٣٧٦ مسأله
ّ

آنها مشـغول نمـاز اسـت  نیکه ب یسالم کند و کس یا اگر فرد به عد

نمـاز ن یبـدر  دیـنبا ،نـه ایکند که سالم کننده قصد سالم کردن به او را هم داشته  کش

 یاگر بداند قصد او را هـم داشـته ولـ ،واجب اطیبنابر احت ،است نیجواب بدهد و همچن

جـواب  یگریاّما اگر بداند قصد او را هم داشته و د  ،هدالم را بدزودتر جواب س یگرید 

  . دیجواب او را بگو  دیبا ،نه ایاند  جوابش را داده گرانیکند که د  کش ای ،ندهد

هـر  دیـبا ،واجـب اطیبنابر احت ،سالم کنند گریکدیاگر دو نفر با هم به  .١٣٧٧ مسأله

  . را بدهد یگریجواب سالم د  کی

و  ادهیـاسـت کـه سـواره بـه پ تیـاسالم کردن مستحب است و در رو  .١٣٧٨ مسأله

  . سالم کند ،به نشسته و کوچکتر به بزرگتر ستادهیا

  دیـمستحب است جواب سالم را بهتر از سـالم بگو  ،نماز ریدر غ .١٣٧٩ مسأله
ً
مـثال

 « :گفت یاگر کس
َ
ْم یْ َسالٌم َعل

ُ
 « :دیدر جواب بگو  »ک

َ
ْم یْ َسالٌم َعل

ُ
 َو  ک

ّ
 الل

ُ
   .» هَرْحَمة

  ) قهقهه( یدن عمدیخند: مبطل هفتم

بـوده  اریـچنـد بـدون اختهر  ؛کند ینماز را باطل م ،یقهقهه زدن عمد  .١٣٨٠ مسأله

ماتش اخت یول
ّ

ماتش هم اخت؛ باشد یاریمقد
ّ

که  یدر صورت ،نباشد یاریبلکه چنانچه مقد

و  دوبـاره بخوانـدآن را  دیبا ،الزم اطیبنابر احت ،باشد ینماز باق دوباره خواندن یوقت برا

خنده بلنـد و بـا صـدا  ،از قهقهه نظورم و است حیحص نماز ،نباشد آن یچنانچه وقت برا

کـه  یاّما خنـده صـدا دار ،باشد یصدا و دور دادن آن در گلو است م دنیکش شاملکه 

 قهقهه محسوب نشود
ً
از آن  زیـمسـتحب پره اطیـاحت هرچنـد ؛سـتیمبطـل نمـاز ن ،عرفا

  . باشد یعمد هرچند ؛کند یتبّسم و لبخند نماز را باطل نم نیهمچن. است

 ب .١٣٨١ مسأله
ً
 با صدا بخندد ایبخندد  صدا یاگرنمازگزار عمدا

ً
که  یا به گونه ،سهوا

  . نمازش اشکال ندارد ،صورت نماز به هم نخورد

 رنگـش  ،کنـد رییـحالش تغ ،خنده یاز صدا یریجلوگ یاگر برا .١٣٨٢ مسأله
ً
مـثال
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را  واجـب آن اسـت کـه نمـاز اطیـنمازش اشکال اسـت و احت باطل شدندر  ،سرخ شود

  . دوباره بخواند

تگر نمازگزار به ا .١٣٨٣ مسأله
ّ
 بلنـد بخنـدد یندانستن مسـأله در نمـاز بـا صـدا عل

در ندانستن و جهل خـود  یعنی( چنانچه جاهل قاصر باشد نه جاهل مقّصر ،)قهقهه بزند(

  . است حیبه هم نخورده باشد نمازش صح زیو صورت نماز ن) معذور باشد

  ایکار دن یبرا یه عمدیگر : مبطل هشتم

 واگر  .١٣٨٤ مسأله
ً
بـه  ایـ ایـامـور دن یصدا بـرا یب ایبا صدا  اریبا اخت نمازگزار عمدا

  . شود یاط واجب نمازش باطل میبنابراحت کند هیگر  یتیّ آوردن م ادی سبب

بر او غالب و  هیکه گر  یا کند به گونه هیگر  اریاگر نمازگزار بدون اخت .١٣٨٥ مسأله

ماتش اخت ،دیرا کنترل نما شیخو  هیشود و نتواند گر  رهیچ
ّ

کـم ح ،باشد یاریچنانچه مقد

 ؛شـود یواجب نمازش باطـل مـ اطیبنابر احت یعنیرا دارد  اریو با اخت یکردن عمد هیگر 

ماتش هم ا
ّ

 دوبـاره خوانـدن یکـه وقـت بـرا یدر صورت ،نباشد یاریختبلکه چنانچه مقد

دوباره آن را  دیبا ،الزم اطیبنابر احت ،نماز را بخواند هیباشد و فرد بتواند بدون گر  ینماز باق

  . است حینباشد نمازش صح ا چنانچه وقتو امّ  بخواند

او قابـل  هیـکه گر  یا شود به گونه رهیبر نمازگزار غالب و چ هیاگر گر  .١٣٨٦ مسأله

 ،نتوانـد نمـاز بخوانـد هیـو کنترل نباشد و در تمام وقت نماز جـز در حـال گر  یریشگیپ

ا بـا نمازش ر  دیبا صورت نیدر ا ،دینما اکتفاء واجبات نماز به انجام تنها ،در نماز هرچند

  . است حیو صح واندهمان حال بخ

 یبـرا ایـشـوق بـه او  یاز رو ایـاگر نمازگزار از ترس خداونـد متعـال  .١٣٨٧ مسأله

 یاعمـال عبـاد نیبلکـه از بهتـر  ؛اشـکال نـدارد ،بلنـد ایـآهسته باشد  ،کند هیآخرت گر 

  . شود یمحسوب م

ل و  یاز رو ،یو یخواستن حاجت دن یاگر نمازگزار در مقام دعا برا .١٣٨٨ مسأله
ّ
تذل

اشـکال نـدارد و  ،کند و حاجتش را از او بخواهد هیخداوند متعال گر  شگاهیدر پ یفروتن
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   ١.است حینمازش صح

ـ دیّ وارده بر حضـرت سـ بیمصا یدر نماز برا هیگر  .١٣٨٩ مسأله
ّ

ـالش
ّ
ه هداء أبـا عبـد الل

  . اشکال ندارد ،یشدن به درگاه اله کیبا قصد قربت و نزد  ٰی ه هدائمّ  ریسا ای نیالحس

  که صورت نماز را به هم بزند یر و کاریکثانجام فعل : مبطل نهم

نمـاز را  ،ماننـد آن و دنیمثل به هوا پر  ،که صورت نماز را به هم بزند یکار  .١٣٩٠ مسأله

  . دیآ شیپار یاخت یب نکهیا ای ،یفراموش یاز رو ای باشد یو فرق ندارد عمد کند یباطل م

 یبـرا گـریدسـت د  ایـپـا  یدسـت بـر رو زدِن  ،اشاره کردن بـا دسـت .١٣٩١ مسأله

بغـل  ،کتـاب دعـا ایـمثل قـرآن  نیزم یاز رو یزیچبرداشتن  ،یگریبه د  یزیفهماندن چ

 یبرداشتن مهـر نمـاز از رو یراه رفتن به مقدار کم برا ،یکشتن حشره موذ ،کردن نوزاد

 : اشکال ندارد لیذ طیشراطاقچه و مانند آن با 

حرکت در حال . ٣. نمازگزار از قبله منحرف نشود. ٢ . صورت نماز به هم نخورد. ١

نماز را  ح بودنیصح طیشرا ریمواالت در نماز و سا. ٤. دینماز را نگو  یذکرهاقرائت و 

  . دینما تیرعا

  ســاکت بمانــد کــه ینمــاز بــه قــدر نیاگــر در بــ .١٣٩٢ مسأله
ً
نمــاز  نــدینگو  عرفــا

  . شود ینمازش باطل م ،خواند یم

ت ایانجام دهد  ینماز کار نیاگر در ب .١٣٩٣ مسأله
ّ

کنـد  کساکت شـود و شـ یمد

است کـه آن  نیبهتر ا یول ،دوباره بخواندنماز را  دیبا ،نه ایه هم خورده که صورت نماز ب

  . جا آورده دوباره برا تمام کرده و سپس 

  دن یخوردن و آشام: مبطل دهم

بـرود  نیکه صورت نماز از بـ اشامدیب ایبخورد  یاگر فرد در نماز طور .١٣٩٤ مسأله

                                                           
یا رفـع فقـر دعـاء نمایـد و در آن  مریض مانند شفای  امر دنیوی  به طور مثال اگر نمازگزار در قنوت نماز برای . ١

در پیشگاه خداوند متعال، گریه نماید، اشکال ندارد و نماز  نشان دادن درماندگیش واظهار فروتنی  حال برای 
 . شود  باطل نمی
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 باشـد  - خواند ینماز م ندیکه نگو  یبه طور
ً
نمـازش باطـل  - یموشـفرا یاز رو ایـعمدا

بنـابر  ،باشـد یچنانچـه عمـد ،نـرود نیباشد که صورت نماز از ب یاّما اگر طور؛ شود یم

و  یفراموشـ یاگـر از رو یشود و آن را دوباره بخوانـد ولـ ینماز باطل م ،واجب اطیاحت

  . نمازش اشکال ندارد ،سهو باشد

 ،ببـرد فرو مانده ها  دندان نیب ایرا که در دهان  ییغذا ،نماز نیاگر در ب .١٣٩٥ مسأله

در دهان مانده باشد و در  نهایشکر و مانند ا ایقند  یاگر کم زیو ن شود ینم باطل نمازش

  . اشکال ندارد ،حال نماز کم کم آب شود و فرو رود

  نماز یها   باطل در رکعت یها آمدن شک دیپد: ازدهمیمبطل 

 نکـهیامثل  ،دیش آیباطل کننده پهای  کش از یکی ،گزارنماز  یاگر برا .١٣٩٦ مسأله

چهـار  یدر دو رکعـت اول نمازهـا ای ،یسه رکعت ایواجب  ینماز دو رکعت یها  در رکعت

مانـده و  یبـاق یو شک و دیشک نما ،قبل از سر گذاشتن بر مهر در سجده دوم یرکعت

  . باشد یباطل م مازشن ،گرددثابت 

  رکن نماز  یا سهوی یا کم کردن عمدیاد یز : مبطل دوازدهم

 رکن نماز را اگر  .١٣٩٧ مسأله
ً
 کم کند  ایعمدا

ً
 سـتیرا کـه رکـن ن یزیچ ایسهوا

 کم کند 
ً
  یاز اجـزا یزیچ ایعمدا

ً
و  شـود ینمـاز باطـل م ،کنـد اضـافه نمـاز را عمـدا

  ،رکعت کیدو سجده از  ایرا مثل رکوع  یاگر رکن نیهمچن
ً
 ،نمازش ،کنداضافه سهوا

 ،یم بـه طـور سـهو االحـرا رةیکردن تکباضافه  ّماو ا شود یباطل م ،واجب اطیبنابر احت

 . ستیمبطل نماز ن

  کی
ّ
  یقاعده کل

کـه نمـاز را باطـل  ینمـاز کـار نیکند که در بـ کاگر بعد از نماز ش .١٣٩٨ مسأله

  . است حینمازش صح ،نه ایانجام داده  کند یم



  شکستن نماز و کم و زیاد کردن اجزاء آن

  نماز واجب را شکست توان یمکه  یموارد

در  یول ؛ستین زیجا ،واجب اطیتبنابر اح ،اریاخت با شکستن نماز واجب .١٣٩٩ مسأله

از آن  ،اسـت) مـوارد واجـب یبلکه در بعض( زیجا ،شکستن نماز واجب ،موارداز  یبعض

  : باشد یم ریز جمله موارد 

   یبدن ای یاز ضرر مال یریشگیپ. ١

 یبـدن ای یاز ضرر مال یریحفظ مال و جلوگ یشکستن نماز واجب برا .١٤٠٠ مسأله

  . ندارداشکال 

 ایـکه حفظ جـان او واجـب اسـت  یکس ایاگر حفظ جان خوِد انسان  .١٤٠١ مسأله

نمـاز  دیبا ،بدون شکستن نماز ممکن نباشد ،باشد یآن واجب م یکه نگهدار یحفظ مال

  . را بشکند

  است تیاهم یکه دارا یویدن ای ینیهر هدف د. ٢

نمـازگزار  یبـراکه  یو یدن ای ینیهر غرض د  یشکستن نماز واجب برا .١٤٠٢ مسأله
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بـه او وارد  یاگر نماز را نشـکند ضـرر رچنده ،ندارد اشکالدر وسعت وقت  ،است مهم

   ١.نشود

   پرداخت طلب طلبکار. ٣

اگر در وسعت وقت مشغول نمـاز باشـد و طلبکـار طلـب خـود را کـه  .١٤٠٣ مسأله

 دیبا ،نماز طلب او را بدهد نیچنانچه بتواند در ب ،از او مطالبه کند دهیفرا رس شیزمان ادا

 دیـبا ،سـتیاو ممکـن ن طلـب اختپرد ،و اگر بدون شکستن نماز در همان حال بپردازد

  . نماز را بشکند و طلب او را بدهد و بعد نماز را بخواند

  مسجد در وسعت وقت) پاک کردن( ریتطه. ٤

چنانچـه وقـت تنـگ  ،نماز بفهمد که مسـجد نجـس اسـت نیاگر در ب .١٤٠٤ مسأله

 ریو اگر وقت وسعت دارد و تطه دینما رینماز را تمام کند سپس مسجد را تطه دیبا ،باشد

نمـاز را بخوانـد و  هیـبعـد بق و کند رینماز تطه نیدر ب دیبا ،زند ینماز را به هم نم ،مسجد

مسجد ممکـن  ریتطه ،که بعد از نماز یدر صورت ،زند ینماز را به هم م ،مسجد ریاگر تطه

شکسـتن نمـاز  ،دیـایبه حساب نحرمت مسجد  کهت ،تا بعد از نماز ریتطه ریباشد و تأخ

مسجد ممکن  ریتطه ،اّما اگر بعد از نماز؛ باشد یم زیجا رچنده ستیواجب ن ریتطه یبرا

 هتـ ،ریتطه رینجاست در مسجد و تأخ ماندن یباق اینباشد 
ً
بـه مسـجد  نیوهو تـ کعرفـا

  . و بعد نماز را بخواند دینما رینماز را بشکند و مسجد را تطه دیبا ،محسوب شود

  اقامه تنها ایگفتن اذان و اقامه . ٥

 دیـایب ادشیـ ،از آنکه به اندازه رکوع خم شود شیپ ایئت از قرا قبلاگر  .١٤٠٥ مسأله

مسـتحب  ،چنانچه وقـت نمـاز وسـعت دارد ،تنها اقامه را فراموش کرده ایکه اذان و اقامه 

کـه  دیـایب ادشیـاز تمام شدن نمـاز  شیبلکه اگر پ ،گفتن آنها نماز را بشکند یاست برا

                                                           
 فرد در بین نماز در وسعت وقت متوّجه قرار مهّمی . ١

ً
شود که با دیگری داشته و تمام کردن نماز باعـث   می مثال
  . ود به آن نرسدش  می
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ن حکم بنابر یالبّته ا. ماز را بشکندگفتن آنها ن یاست برا مستحب ،آنها را فراموش کرده

 تـرک کـرده و  ها که آن ییز جایدر نماز جماعت و ن ،اجبو اط یاحت
ً
 طـور همینرا عمدا

آن را نخوانـده و پـس از گذشـتن  و ادش آمـدهیـن نماز یب یفراموش کرده ول جایی که

ت قابل توجهّ 
ّ

  . باشد ینم یجار ،ردیگ می م به خواندن آنیتصم یمد

  در وسعت وقت نماز حیصحهای    ن شکد آمدیپد. ٦

در نماز  حیصحهای  از شک یکیکه در وسعت وقت نماز  ینمازگزار .١٤٠٦ مسأله

در  نکـهیمثـل ا - شـده اسـت پابرجا ثابت و ،یو و شک آمده شیپ شیبرا یچهار رکعت

و دوبـاره  بشکندنماز را  تواند یم - چهارم اینماز ظهر شک نموده که رکعت سّوم است 

رفتـار  حیصـح یها مربوط بـه شـک العملمطابق دستور  تواند ین که مچنا هم ،جا آوردب

  . نماز خواهد آمد حیصح یها آن در فصل شک حیکه توض دینما

 تیچنـد معصـهر  ،اگر نماز را تمـام کنـد ،بشکندنماز را  دیکه با یکس .١٤٠٧ مسأله

  . است که آن را دوباره بخواند مستحب اطیاحت واست  حینمازش صح یکرده ول

  نماز طیشرا تیعدم رعا ایاجزاء نماز  کردن ادیکم و ز 
 کم  یزیهرگاه چ .١٤٠٨ مسأله

ً
 کیـ هرچنـد ،کنـد ادیـز  ایـاز واجبات نماز را عمدا

 کـه در مسـأله یحینمـاز بـا توضـ یهـا البّته تکرار ذکر؛ اطل استنماز ب ،حرف آن باشد

  . اشکال ندارد ،ذکر شد) ١٢٠٨(

تاگر به  .١٤٠٩ مسأله
ّ
 ،کـم کنـدنماز را  یاز واجبات رکن یزیچ ،ندانستن مسأله عل

گذشت و اّمـا کـم ) ١١٢٥( در مسأله یکردن واجبات رکن ادینماز باطل است و حکم ز 

ق یکه به گفته شخص یاز جاهل قاصر مانند کس یرکن ریکردن واجب غ
ّ
رسـاله  ایـ یموث

 خطـا اعتماد کرده و یمعتبر
ً
؛ کنـد ینمـاز را باطـل نمـ ،رسـاله معلـوم شـده ایـاو  یبعدا

تاگر به  نیهمچن
ّ
حمد و سوره نماز صـبح  - ریتقص یاز رو هرچند - تن مسألهندانس عل

 ایـحمد و سـوره نمـاز ظهـر و عصـر را بلنـد بخوانـد  ایو مغرب و عشا را آهسته بخواند 

نماز ظهر و عصر و  رتدر مساف ایاربعه را در رکعت سوم و چهارم بلند بخواند  حاتیتسب

  . است حینمازش صح ،بخواند یعشا را چهار رکعت
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 را که دو سـجده دیایب ادشیبه رکوع  دنینماز واجب بعد از رس اگر در .١٤١٠ مسأله

ادش یـاگـر  یولـ. باطل است ،واجب اطیبنابر احت ،نمازش ،فراموش کرده شیاز رکعت پ

 ،اطیو بنابر احت باشد یمح یسجده از رکعت قبل را فراموش کرده نمازش صح کید یایب

  ١.سجده را بعد از نماز بجا آورد یواجب است قضا

را بـه جـا ها  ا سجدهی سجده برگردد و دیبا ،دیایب ادشیبه رکوع  دنیاز رس شیگر پاو 

نماز را تمـام کنـد و بعـد از  واربعه را بخواند  حاتیتسب ایو حمد و سوره  زدیآورد و برخ

  . دیسجده سهو بنما جا  یب ستادنیا یبرا ،مستحب اطیبنابر احت ،نماز

 « از گفتن قبلاگر  .١٤١١ مسأله
َ
الُم َعل  « و »نایالسَّ

َ
الُم َعل ْم یالسَّ

ُ
ا ی که دو دیایب ادشی »ک

را بـه جـا آورد و دوبـاره ها  ا سجدهی سجده دیبا ،اوردهیسجده رکعت آخر را به جا ن کی

  . سالم بدهدنماز را  تشّهد بخواند و

 و انجام دهد که اگر در نماز  یهر گاه بعد از سالم نماز عمل .١٤١٢ مسأله
ً
چه عمـدا

 
ً
 پشت به قبله نما - کند یاطل منماز را ب ،فتدیاّتفاق ب چه سهوا

ً
باطـل  شیوضـو  ایـ دیـمثال

که دو سجده رکعت آخر  دیایب ادشیاز آن عمل و بعد  - ن برودیاز بصورت نماز  ای ودش

سجده را انجام نداده نمازش  کید یایادش بیو اگر  نمازش باطل است ،اوردهیرا به جا ن

  ٢.را بجا آوردسجده   یواجب است قضا ،اطیو بنابراحت باشد یمح یصح

نمـاز را باطـل  ،یانجـام شـود و چـه سـهو  یچـه عمـدکه  یاز انجام کار قبل گراو 

ک یـا یـد دو یـبا ،اوردهیـک سجده از رکعت آخر را بـه جـا نیا یدو  دیایب ادشی ،کند یم

به جا آورد و دوباره تشّهد بخواند و سالم نماز را بدهـد و  که فراموش کرده را یا سجده

 . انجام دهد سجده سهو ،گفته است جا یکه ب یسالم یبرا ،جبوا اطیبنابر احت

آن  یانجـام سـهو  اّمـا ،آن مبطل اسـت یکه انجام عمد یاگر بعد از ارتکاب عمل و

ا دو سـجده از رکعـت یـک ید یایادش بی - مثل سخن گفتن به مقدار کم - ستیمبطل ن

را کـه فرامـوش  یا ا دو سجده یک ید یبامانند صورت قبل  ،آخر را فراموش کرده است

                                                           
و بنابر احتیاط مستحب برای فراموش کردن سجده، سجده سهو انجام دهد توضیح بیشتر، در بخـش سـجده . ١

  . شود فراموش شده و سجده سهو ذکر می
  . بنابر احتیاط مستحب، سجده سهو نیز بجا آورد. ٢
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 یبرا ،واجب اطیکرده به جا آورد و دوباره تشّهد بخواند و سالم نماز را بدهد و بنابر احت

سـخن گفـتن  یبـرا ،نیسـهو انجـام دهـد و همچنـ دهسج ،گفته است جا یکه ب یسالم

  . جا آورد بهسجده سهو  ،واجب اطیبنابر احت زین یسهو 

تشـّهد رکعـت آخـر را بـه جـا  که دیایب ادشیهر گاه بعد از سالم نماز  .١٤١٣ مسأله

 اطیـاحت سـت برگـردد و تشـّهد را بـه جـا آورد ویو الزم ناسـت  حینمازش صـح ،اوردهین

تشـّهد  یواجـب اسـت بـرا یول ؛تشّهد فراموش شده را انجام دهد یمستحب است قضا

کـه نمـازگزار بعـد از  سـتین یرقمسأله ف نیسجده سهو انجام دهد و در ا ،فراموش شده

انجام ،اسـتمبطـل نمـاز  ،یو چه سهو  یآن چه عمد به جا آوردنکه  یملع ،سالم نماز

   ١.انجام نداده باشد ایداده باشد 

از آخـر نمـاز  شتریب ایرکعت  کیکه  دیایب ادشیاز سالم نماز  قبلاگر  .١٤١٤ مسأله

  . را که فراموش کرده به جا آورد یمقدار دیبا ،نخوانده

از آخر نماز را  شتریب ایرکعت  کیکه  دیایب ادشیاگر بعد از سالم نماز  .١٤١٥ مسأله

 ،فتدیاّتفاق ب یو چه سهو  یچه عمدانجام داده که اگر در نماز  یچنانچه کار ،نخوانده

 پشت به قبله کرده  - کند ینماز را باطل م
ً
ورت نمـاز بـه ص ایباطل شده  شیوضو  ایمثال

نماز را باطل  ،آن یو سهو  یکه انجام عمد ینمازش باطل است و اگر کار - هم خورده

 مقدار دیبا ،انجام نداده کند یم
ً
سـالم  یرا که فرامـوش کـرده بـه جـا آورد و بـرا یفورا

  . سجده سهو انجام دهد ،الزم اطیبنابر احت ،یادیز 

 ّممشیتـ ایـغسل  ایوضو  ،بعد از آن بفهمد اینماز  نیاگر نمازگزار در ب .١٤١٦ مسأله

 ایـدوباره با وضـو  نماز را دیبا ،مشغول نماز شده ّممیت ایغسل  ایبدون وضو  ایباطل بوده 

  . دیقضاء نما ،بخواند و اگر وقت گذشته اش یشرع فهیوظ طبق ّممیت ایغسل 

 دیـاز وقت خوانـده با قبلاگر نمازگزار بعد از نماز بفهمد تمام نماز را  .١٤١٧ مسأله

کـه بـر  سـتین یحکم فرق نیو در ا دیآن را دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضاء نما

 ،وقـت فرا رسیدنبه  بّینهمثل شهادت  گریمعتبر د  یت شرعحّج  ای نانیاطم ای نیقیاساس 

                                                           
  . شود  میسجده و تشّهد فراموش شده در فصل مربوط به آن ذکر  سایر احکام قضای . ١
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ندانسـتن  ایـ یسـهل انگـار ایـ یفراموش ایغفلت  یامر از رو نیا اینماز را خوانده باشد 

  . مسأله باشد

انسـان  یبـرا) ٨٩٤( شده در مسـأله انیب یشرع یها  از راه یکیاگر به  .١٤١٨ مسأله

  : ثابت شود که وقِت نماز شده و مشغول نماز شود

 یچند لحظـاتهر  - هوقت نماز نشد هم اشتباه کرده و هنوزبفهمد نماز  نیاگر در ب .الف

  . نماز او باطل است - رسد ینماز فرا م ،بعد وقت

 ،خواهد شد نمازبعد وقت  یلحظات ایشده  نمازنماز شک کند که وقت  نیاگر در ب. ب

  . نماز او باطل است

بـه  دهیروع او به نمـاز وقـت نمـاز فـرا رسـبعد از ش ،شود توّجهنماز م نیچنانچه در ب. ج

  . باشد یم حینماز او صح ،نماز شده است وقت ،دنیموقع فهمکه  یا گونه

کنـد کـه  کشده و ش نمازداشته باشد که وقت  نانیاطم ای نیقینماز  نیبچنانچه در . د

  . است حینمازش صح ،نه ایآنچه از نماز خوانده در وقت بوده 

 یاز بفهمد که در بنمچنانچه بعد از .   ه
ِ

 حینمـاز او صـح ،ده اسـتیفرا رسـوقت  ،نماز ن

  . باشد می

 ،قبل از وقت ایکه نماز را در وقت خوانده  دینماز شک نما تمام شدنچنانچه بعد از . و

  . ح استینمازش صح ،ده باشدیوقت نماز فرا رس ،که هنگام شک یدر حال

 ایـ نیقـیعتبـر مثـل م یشـرع قیـبـا طر  دینباشد که با توّجهاگر انسان م .١٤١٩ مسأله

  : مشغول نماز شود و در حال غفلت نماز بخواند ،وقت دنیفرا رسبه  نانیاطم

  . است حینماز او صح ،چنانچه بعد از نماز بفهمد که تمام نماز را در وقت خوانده. الف

 دینمازش باطل است و با ،دهیفرا رسنماز وقت  نیچنانچه بعد از نماز بفهمد که در ب. ب

  . خواندنماز را بدوباره آن 

قبـل از  ایـکـه نمـاز را در وقـت خوانـده  دیـنماز شک نما تمام شدنچنانچه بعد از . ج

از آن را در وقـت  یقسـمت ایـکه تمـام نمـاز را در وقـت خوانـده  دیشک نما ای ،وقت

  . باشد یح میصحنمازش  ،خوانده است

 نمـازت بعد وقـ یحظاتل هرچند ،دهیرسنفرا نماز بفهمد که هنوز وقت  نیبچنانچه در . د
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  . نماز او باطل است ،خواهد شد

خواهـد  وقت نمازبعد  یلحظات ای دهیوقت فرا رسنماز شک کند که  نیبچنانچه در .   ه

  . نماز او باطل است ،شد

 ده اسـت اّمـایبعد از شروع او بـه نمـاز فـرا رسـشود وقت  توّجهنماز م نیچنانچه در ب. و

  . نده نماز او باطل استرا قبل از وقت خوا - چند اندک - از نماز هر یقسمت

دن یفرا رسـ دیبه ام اّما ،نه ای دهیاگر فرد شک دارد که وقت نماز فرا رس .١٤٢٠ مسأله

  : دینما قینماز را بخواند و بعد از نماز تحقرجاًء  ،وقت

  . است حینمازش صح ،آن خوانده یچنانچه بفهمد تمام نماز را در وقت شرع. الف

  . نمازش باطل است ،ا قبل از وقت خواندهاز آن ر  یقسمت ایماز چنانچه بفهمد تمام ن. ب

  . نمازش باطل است ،قبل از آن ایچنانچه روشن نشود نماز را در وقت خوانده . ج

 »٩٠« بـا انحـراف ایـ نمازش را پشت به قبله خوانده اگر نمازگزار بفهمد .١٤٢١ مسأله

به انـدازه  هرچند - تهچنانچه وقت نگذش ،جا آورده است شتربهیب انحراف ایدرجه از قبله 

چنانچه  ،آن را دوباره بخواند و اگر وقت گذشته باشد دیبا - باشد یرکعت وقت باق کی

ن یـدانسـته و در ا ینکـه حکـم را نمـیا ایـکـرده  یقبله سهل انگار افتنیمرّدد بوده و در 

واجب است  بر او نماز یقضا ،دیآ می به حساببلکه جاهل مقّصر  ،ندانستن معذور نبوده

  . ستینه قضاء الزم نر وگ

انحـراف از قبلـه  یولاگر نمازگزار بفهمد نمازش را رو به قبله نخوانده  .١٤٢٢ مسأله

عـذر پـس چنانچـه در انحـراف از قبلـه  ،نرسـد) درجـه ٩٠( چپ قبله ایبه سمت راست 

 را ین که حکم شرعیا ایکرده  یسمت قبله سهل انگار یدر جستجو  نکهیمثل ا ،نداشته

 اطیـبنـابر احت ،و جاهـل مقّصـر محسـوب شـود تنش عذر نداشـتهدانسته و در ندانس نمی

 ،اگر معذور بـوده و چه در وقت باشد چه خارج وقت ،نماز را دوباره بخواند دیبا ،اجبو 

  . دیا بعد از وقت قضاء نمایدوباره بخواند نماز را در وقت  ستیالزم ن



 
ّ
  نماز اتیّ شک

مـه ذکـر شـک و گمـ فیـتعر  ،نمـاز یهـا  احکام شک انیقبل از ب
ّ

ان بـه عنـوان مقد

  : شود  یم

و برابـر  یبـه طـور مسـاو ،هیّ چند طرف قض ایدو  نیفرد ب نکهیعبارت است از ا ،شک

سـوم و هـر دو  ایداشته باشد که در رکعت دوم است  دیترد  نکهیمثل ا ؛داشته باشد دیترد 

  . دهد حیترج یگریطرف را بر د  کیباشد و نتواند  یاو مساو یطرف برا

 یولـ ؛داشـته باشـد دیترد  هیّ چند طرف قض ایدو  نیفرد ب نکهیارت است از اعب ،گمان

درصـد احتمـال ) ٣٠ ( نکـهیمثـل ا ؛باشـد شـتریب ،گریطرف نسبت به موارد د  کیاحتمال 

درصد احتمال بدهد که در رکعـت چهـارم اسـت ) ٧٠ ( بدهد که در رکعت سوم است و

   ١.شود  یم دهیّن نامظ ایگمان  نجایدر ا) درصد ٧٠( تر یکه احتمال قو 

  : نماز چند نوع است یها شک

   .)موردهشت ( کند یکه نماز را باطل م ییها  شك. ١

   .)مورد شش( به آنها اعتنا کرد دیکه نبا ییها  شک. ٢

 ،دیعمل نما ،که ذکر خواهد شد یکه اگر نمازگزار بر طبق احکام حیصح یها  شک. ٣

سـت و یب« نمـاز یهـا  مجموع شـک ،نیابر ابن) مورد ازدهی( خواهد بود حینمازش صح
                                                           

باشـد ومـوارد کمـی  البّته در بسیاری ازمباحث گذشته، حکم شک و گمان یکی بوده و تفاوتی بین آنها نمی. ١
  . ها باهم فرق دارد، حکم هر دو بیان شده است که حکم آن
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  . باشد  یم مورد »پنج

در مــورد  یح همگــیصــح یباطــل کننــده و شــکها یاهــ ان ذکــر اســت شــکیشــا

ها و  شامل شک در رکعت ،ها اعتنا کرد د به آنیکه نبا ییها ست و شکنماز اهای  رکعت

  . باشد یها م ر رکعتیغ

  یهنگام .١٤٢٣ مسأله
ّ
 چـه شـک از اقسـام ،دشو   یم جادیدر رکعات نماز ا یکه شک

 بـه  تواند  ینمازگزار نم ،حیصح یها  باطل کننده باشد و چه از اقسام شک یها شک
ً
فورا

به گمـان  که  یتا در صورت کند فکر یبلکه الزم است قدر؛ دیاحکام آن شک عمل نما

و همچنـان  دینرس یا  جهیچنانچه به نت و بر طبق آن عمل کند ،نمود دایدست پ نانیا اطمی

  نیدر ا ،ماند یشک خود باقدر 
ّ
  . دیعمل نما اتیّ صورت به احکام شک

  شکهای باطل کننده

  : ن قرار استیکند از ا شکهائی که نماز را باطل می .١٤٢٤ مسأله

ولـی  ،مسـافرز او  مثل نماز صـبح؛ در شماره رکعتهای نماز دو رکعتی واجب کش: اول

  . کند نمی نماز را باطل ،اطیو نماز احت در شماره رکعتهای نماز مستحب کش

  . کعتهای نماز سه رکعتیدر شماره ر  کش: دوم

  . شتریا بیرکعت خوانده  کیکند که  کآنکه در نماز چهار رکعتی ش: سوم

دو  کنـد کـه کشـ ،سـجده دوم بهشدن  وارداز  قبلآنکه در نماز چهار رکعتی : چهارم

  . شتریا بیرکعت خوانده 

  . شتر از پنجیا دو و بی ،ن دو و پنجیب کش: پنجم

  . شتر از ششیو ب ا سهی ،ن سه و ششیب کش: ششم

 که  یطور ،در رکعتهای نماز کش: هفتم
ً
البتـه ( .نداند چند رکعت خوانـده اسـتاصال

ک یـن یگر مثل شک بـیست بلکه جزء موارد د ین یقت مورد مستقلین شک در حقیا

   .)باشد یمشتر یرکعت و ب

  . آمد لی که خواهدیبه تفص ،شتر از ششیا چهار و بی ،ن چهار و ششیب کش: هشتم

نمـازگزار  ،دیـآ شیانسـان پـ یباطـل کننـده بـرا یها  از شك یکیاگر  .١٤٢٥ مسأله



 ٤١١  / شكيات نماز 

 هرچنـد ؛نماز را به هم بزنـد ،جه و پابر جا شدن شکیامدن نتیبه دست نتواند پس از  یم

 یبلکه به قدر ،نماز را به هم نزند ،او پا برجا شد کپس از آنکه ش ،مستحب اطیاحت بنابر

  . شود دیامگمان نا ای نیقیشدن  دایاز پ ای ،بخورد مه صورت نماز به هفکر کند ک

  د به آنها اعتنا کردیشکهائی که نبا

  : ن قرار استید به آنها اعتنا کرد از ایشکهائی که نبا .١٤٢٦ مسأله

 کمثـل آنکـه در رکـوع شـ ،زی که محل بجا آوردن آن گذشته استیدر چ کش: اول

  . ا نهیکند که حمد را خوانده 

  . بعد از سالم نماز کش: دوم

  . د از گذشتن وقت نمازبع کش: سوم

 یکث کش: چهارم
ّ

  . کند می کاد شیکسی که ز  عنیی ،کر الش

 تی کـه مـأموم شـماره آنهـا را بدانـدامام در شماره رکعتهای نمـاز در صـور  کش: پنجم

  . مأموم در صورتی که امام شماره رکعتهای نماز را بداند کن شیوهمچن

  . اطینماز احت و ای مستحّبیدر نمازه کش: ششم

 یدر چ کش .١
ّ

  آن گذشته است زی که محل

واجـب آن را انجـام  یاز کارهـا یکـیکند کـه  کنماز ش نیاگر در ب .١٤٢٧ مسأله

 ش ایداده 
ً
آن  نیباشد کـه بـ یچنانچه مشغول کار ،نه ایکند که حمد خوانده  کنه مثال

 تر  یآن کار قبل چنانچهکه  یطور( است یشرع بیترت ،یقبلو کار کار 
ً
کرده  کرا عمدا

  ،باشد
ً
شک بعد از  ،ن شکیا( خود اعتنا نکند کبه ش ،)شود ارک نیمشغول ا دینبا شرعا

 اگر نمازگزار در حال خواندن سوره) محل است
ً
 ،نـه ایـکند حمد را خوانده  کش ،مثال

 بعد ستین یحکم فرق نیو در مورد ا کند  یحال به شکش اعتنا نم نیدر ا
ِ

جزء  ،که عمل

مه باشد ایمستحب  ایواجب 
ّ

 . مقد

آنچه را که  دیبا ،)و به اصطالح در محل است( اّما اگر نمازگزار وارد عمل بعد نشده 

  د؛به جا آور  ،کرده کدر انجام آن ش
ً
نـه در  ایـکند کـه حمـد را خوانـده  کاگر ش مثال
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  . حمد را بخواند دیبا ،که هنوز مشغول خواندن سوره نشده است یحال

 بیـترت ،یقبلـ کعمل بعد و جزء مشـکو  نیب یرد عمل بعد شده ولاگر وا نیهمچن 

  ،کرده کآنچه را که در انجام آن ش دیبا ،ستین یشرع
ً
اگـر در سـجده  به جا آورد مـثال

که ذکر واجب سجده را گفتـه  کند  یم کصلوات است و ش فیمشغول گفتن ذکر شر 

مسـتحب  ،هدر سـجد رایـز  دیبه شکش اعتنا کرده و ذکر واجب سجده را بگو  دیبا ،نه ای

و صـلوات  سـجدهذکـر  نیصـلوات بفرسـتد و بـ ،بعد از ذکر واجب سجده ایاست قبل 

  . ستین یشرع بیترت

است و شامل نماز واجـب و نمـاز  یشد در همه نمازها جار ن مسأله ذکریاآنچه در 

  . شود  یو مانند آن م اتیو نماز آ هیومینماز  ،نماز اداء و نماز قضا ،مستحب

مشـغول  کـه یدر حـالدارد  کاالحـرام شـ رةیه در گفتن تکبک یکس .١٤٢٨ مسأله

 عُ أ« گفتن
ُ
 بِ  وذ

ّ
  َن مِ  هِ الل

َّ
خـود اعتنـا  کبه شـ دینبا ،خواندن قرائت است ای »ِم یجالرَّ  طاِن یالش

  . دینما

کنـد کـه  کشـ یا هین خواندن آیدر بهنگام قرائت حمد و سوره اگر  .١٤٢٩ مسأله

کند که اول آن را خوانـده  کخواند ش یه را میکه آخر آ ا وقتیی ،ا نهیرا خوانده  قبله یآ

  . نکند خود اعتنا کبه ش ،ا نهی

کـه حمـد و  دیـنما کاگر نمازگزار در حال رفتن به سـمت رکـوع شـ .١٤٣٠ مسأله

اسـت اگـر در حـال  نیهمچنـ. به شکش اعتنـا نکنـد ،نه ایسوره تنها را خوانده  ایسوره 

 کبه شـ ،نه ایه سوره را خواند ایحمد و سوره  دینما کخواندن قنوت در رکعت دوم ش

  . دیننما خود اعتنا

 مانند ذکر ،کند که کارهای واجب آن کا سجود شیاگر بعد از رکوع  .١٤٣١ مسأله

  . د اعتنا نکندخو  کد به شیبا ،ا نهیوآرام بودن بدن را انجام داده 

کند که رکوع  کش رود یکه به سمت سجده م یاگر نمازگزار در حال .١٤٣٢ مسأله

کـه بـه سـمت سـجده  یاگر در حـال نیمچنه. خود اعتنا نکند کبه ش دیبا ،نه ایکرده 

  . خود اعتنا نکند کبه ش ،نه ای ستادهیکند که بعد از رکوع ا کش رود یم

در  ،دو سـجده ایـسـجده انجـام داده  کیـکنـد  کاگر نمـازگزار شـ .١٤٣٣ مسأله
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 است و وارد عمل بعد نشده یصورت
ّ

اّمـا  ؛انجام دهد گریسجده د  کی دیبا ،که در محل

 ،یقبلـ کعمل بعد و جـزء مشـکو  نیعمل بعد باشد و ب بعد از وارد شدن در ،کاگر ش

 یدر حال برخاستن برا ایاست  شدهمشغول خواندن تشّهد  نکهیمثل ا ،باشد یشرع بیترت

  . خود اعتنا نکند و نماز را ادامه دهد کصورت به ش نیدر ا ،رکعت بعد است

 ،ا نهیا تشّهد را بجا آورده یکند که سجده  کاگر در حال برخاستن ش .١٤٣٤ مسأله

  . خود اعتنا نکند کد به شیاب

گفتن در  ،استد مشغول گفتن صلوات تشهّ که  یدر حالاگر نمازگزار  .١٤٣٥ مسأله

کـه  یدر حالاگر  نیهمچن. خود اعتنا نکند کبه ش ،کند کتشّهد ش نیشهادتا نگفتن ی

کنـد بـه  کاز آن شـ یقسـمت ایـتشّهد  ا نخواندنی در خواندن ،مشغول گفتن سالم است

   .دیننما اعتنا شیخو  کش

چنانچـه مشـغول  ،نـه ایـکند که سالم نماز را گفته  کاگر نمازگزار ش .١٤٣٦ مسأله

 ،انجـام داده ،نـدارد یبا نماز سـازگارکه  یعمل ای ،شده گریمشغول نماز د  اینماز  بیتعق

و اگر بعد  دیسالم را بگو  دیبا ،کند کش نهایاز ا قبلخود اعتنا نکند و اگر  کبه ش دیبا

 ،خـود اعتنـا نکنـد کبه ش ،نه ایم را درست گفته که سال کند کش ،از تمام شدن سالم

  . نشده باشد یگریمشغول عمل د  هرچند

  داند یکند چنانچه م نمازنّیت  نماز شک در نیباگر نمازگزار در  .١٤٣٧ مسأله
ً
 فعال

به شک خود اعتنا نکرده و نمـازش  ،است قبلینماز دارد و شک او نسبت به اجزاء نّیت 

کـه در  ینمـاز صـبح کـرده در حـالنّیت  شک درکه  یرا ادامه دهد به عنوان مثال کس

حال نمازش را  نیدر ا ،نماز صبح انجام داده استنّیت  رکوع را به داند یرکوع است و م

  . است حیادامه داده و صح

 ایـاگـر مـوقعی کـه حمـد  ،خواند ده نماز مییا خوابینشسته  کسی که .١٤٣٨ مسأله

 خـود کد به شـیبا ،ا نهیا تشّهد را بجا آورده یجده کند که س کخواند ش حات مییتسب

 ایـ ،کند کـه سـجده کحات شود شیا تسبید ش از آنکه مشغول حمیاگر پ و اعتنا نکند

  . د بجا آوردیبا ،ا نهیتشّهد را بجا آورده 

 ،ا نهیرکنهای نماز را بجا آورده  کی ازیکند که  کشفرد نمازگزار اگر  .١٤٣٩ مسأله
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 اگـر پـ ،جـا آوردد آن را بیبا ،شغول کاری که بعد از آن است نشدهم چنانچه
ً
ش از یمـثال

چنانچـه بعـد  و د بجـا آوردیـا نه بایا بجا آورده کند که دو سجده ر  کتشّهد ش خواندن

 - اط الزمیـبنـابر احت - اد شده نمـازشیچون رکن ز  ،د که آن رکن را بجا آوردهیایب ادشی

  . است باطل

 چنانچه مشغول ،ا نهیست بجا آورده یرا که رکن ن کند عملی کاگر ش .١٤٤٠ مسأله

 اگر پ ،د آن رابجا آوردیبا ،اری که بعد از آن است نشدهک
ً
 کش ش از خواندن سورهیمثال

د کـه یـایب ادشیاگر بعد از انجام آن و  د حمد رابخواندیبا ،ا نهیکند که حمد را خوانده 

  . ح استینمازش صح ،اد نشدهیچون رکن ز  ،آن را بجا آورده بود

 مشـغول تشـّهد  ،نـه ایـرا به جا آورده  یکند که رکن کاگر فرد ش .١٤٤١ مسأله
ً
مـثال

و  د به شک خود اعتناء نکندیبا ،نه ایکه دو سجده را به جا آورده  کند  یم کو ش است

 
ً
کـه مشـغول رکـن بعـد  یدر صـورت ،اوردهیکه آن رکن را به جا ن دیایب ادشیچنانچه بعدا

باطـل  ،مالز  اطینمازش بنابر احت ،جا آورد و اگر مشغول رکن بعد شده هآن را ب دینشده با

 رکعت بعد  قبلاگر  ،به عنوان مثال. است
ِ

کـه دو سـجده را بـه جـا  دیـایب ادشیـاز رکوع

 ،دیـایب ادشیـبعـد از آن  ایـدو سجده را به جـا آورد و اگـر در رکـوع  دیبا ،است اوردهین

  . باطل است ،شد ذکرنمازش چنان که 

 ،نـه ایـبـه جـا آورده  سـتیرا کـه رکـن ن یکند عملـ کاگر نمازگزار ش .١٤٤٢ مسأله

 مـوقع کبه ش ،که بعد از آن است شده باشد یچنانچه مشغول کار
ً
 یخود اعتنا نکند مثال

خـود اعتنـا  کبـه شـ ،نـه ایکند که حمد را خوانده  کش ،که مشغول خواندن سوره است

 ،که مشغول رکن بعد نشـده یدر صورت ،اوردهیکه آن را به جا ن دیایب ادشینکند و اگر بعد 

نمـازش  ،از آن است را به جـا آورد و اگـر مشـغول رکـن بعـد شـدهآن را و آن چه بعد  دیبا

 در قنوت نماز واجـب نیبنابرا. است حیصح
ً
کـه حمـد را  دیـایب ادشیـ ،اگر نمازگزار مثال

  . است حینمازش صح ،دیایب ادشیحمد و سوره را بخواند و اگر در رکوع  دیبا ،نخوانده

  بعد از سالم کش .٢

به  حیکند که نماز را به طور صح کماز شاگر نمازگزار بعد از سالِم ن .١٤٤٣ مسأله
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نماز مانند قبلـه  طیشرا ای ،نماز باشد یها خواه شک مربوط به عدد رکعت ،نه ایجا آورده 

اگر  نیبنابرا. کند یبه شک خود اعتناء نم ،نماز مانند رکوع و سجود یاجزا ای ،و طهارت

کنـد رو بـه قبلـه نمـاز  شـک ایـ ،نـه ایکند رکوع کرده  کش ،نماز المنمازگزار بعد از س

 . خود اعتنا نکند کبه ش ،نه ایخوانده 

 ایـاگر نمازگزار بعد از سالِم نماز مغرب شک کند سه رکعت نماز خوانده  نیهمچن 

پنج  ایکند که چهار رکعت خوانده  کش یبعد از سالِم نماز چهار رکعت ای ،چهار رکعت

  . خود اعتنا نکند کبه ش ،رکعت

باشد کـه  ییها از شک یو شک و ستیبداند که نمازش کامل ناگر نمازگزار  یول 

 بعد از سالم نمـاز چهـار رکعتـ ،کرد یآمد آن را باطل م می شین نماز پیاگر در ب
ً
 ،یمثال

بعد از سـالم اّما اگر ؛ نمازش باطل است ،پنج رکعت ایکند که سه رکعت خوانده  کش

؛ آمـد مـی ح به حسابیصحهای  از شک ،ن نماز بودید که اگر در بیش آیش پیبرا یشک

 بعد از سالم نماز چهار رکعت
ً
ن یـدر ا ،ا سـه رکعـتیـشک کند دو رکعت خوانده  یمثال

آن مبطل نمـاز  یسهو  ای یکه عمد یکار ای نشدهاز حالت نمازگزار خارج صورت اگر 

ک یـتواند بنا را بر سـه گذاشـته و  ین میبر ابنا ،ن نماز را داردیحکم ب ،ندادهاست انجام 

اط یـبر احتبنـاجا یسالم ب سبباط خوانده و به یگر به جا آورد و سپس نماز احتیرکعت د 

  . سجده سهو به جا آوردواجب 

  بعد از وقت کش .٣

ا یـ ،ا نـهیـکنـد کـه نمـاز خوانـده  کش ،اگر بعد از گذشتن وقت نماز .١٤٤٤ مسأله

 کش از گذشـتن وقـت شـیولی اگر پـ؛ ستیخواندن آن الزم ن ،ه نخواندهکند ک گمان

  . د آن نماز را بخواندیبا ،ن کند که خوانده استاگر چه گما ،ا نهینماز خوانده  هکند ک

 به ،ا نهیند که نماز را درست خوانده ک کش ،اگر بعد از گذشتن وقت .١٤٤٥ مسأله

  . خود اعتنا نکند کش

بـه نمـاز  مخصـوصدر وقـت  ،که نماز عصرش را نخوانـده یاگر فرد .١٤٤٦ مسأله

 سـتینمـاز عصـر را بخوانـد و الزم ن دیبا ،نه ایکه نماز ظهر را خوانده  دیعصر شک نما
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 دیـنماز عصر شک نما مخصوصدر وقت  یاّما اگر فرد ؛نماز ظهر را انجام دهد یقضا

 اطیـنماز عصـر را بخوانـد و بنـابر احت دیبا ،نه ایکه نماز ظهر و عصرش را خوانده است 

ر مـورد د حکمی که در این مسأله ذکـر شـد،انجام دهد و  زینماز ظهر را ن یواجب قضا

  . شود یم یجار زینماز مغرب و عشاء ن

اگر بعد از گذشتن وقت نماز ظهر و عصـر بدانـد چهـار رکعـت نمـاز  .١٤٤٧ مسأله

 چهار رکعت نمـاز قضـاء بـه دیبا ،عصرنّیت  به ایظهر خوانده نّیت  نداند به یول ،خوانده

ّمه یما ف تین( واجب است که بر او ینمازنّیت 
ّ

  . بخواند) الذ

نمـاز  کیـبدانـد تنهـا  ،قـت نمـاز مغـرب و عشـااگر بعد از گذشتن و  .١٤٤٨ مسأله

هـر  ء،نماز مغرب و عشا یقضا دیبا ،یچهار رکعت ایخوانده  ینداند سه رکعت یخوانده ول

 . دو را بخواند

 یکث. ٤
ّ

  ) کند می اد شکیکه ز  یکس( کرالش

  ریکث .١٤٤٩ مسأله
ّ

 اوکه حاِل  یوقت یعنی ؛کند یم کاد شیاست که ز  یکس کالش

 سهیمقا ،همانند او هستند یعدم وجوِد عوامل حواس پرت اید که در وجو  یرا با حاِل کسان

 . کند یم کشتر از معمول شیآن فرد ب ،میکن  یم

  ریکث صیمالک در تشخ
ّ

  ریو کث باشد  یعرف م ،کالش
ّ

اختصـاص بـه  ،بـودن کالش

اسـت کـه فـرد در معـرض  یبلکه کاف ؛ندارد ،کردن عادت او باشد کش ادیکه ز  یکس

 یکث یها نمونهشد و از با کش یادیز عادت به 
ّ

 ک مـورد ذکـریـک به عنوان مثـال ر الش

  : شود می

مگـر آنکـه  ،گـذرد  یسه نماز پشت سر هـم بـر او نمـ ،یاگر شخص در حاالت عاد

 در 
ّ

در  ،هـم تکـرار شـود گـریدو مرتبـه د  ،حالت نیو ا کند یم کاز آنها ش یکیحداقل

  ،چهارم و بعد از آن کش
ً
  ریعنوان کث عرفا

ّ
طبـق  دیـو با کنـد یصدق من فرد یبر ا کالش

  ریاحکام کث
ّ

سه نماز صبح و ظهر و  نیدر ب یاگر فرد ،مثال نبه عنوا. دیک عمل نماالش

نماز مغـرب و عشـاء و  یعنیکند و در سه نماز بعد از آن  کتنها در نماز صبح ش ،عصر

 روز آ
ِ

 ،ندهیآ روز مغرِب  و عصر و ظهر نماز سه در و کند   کدر نماز مغرب ش ،ندهیصبح
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ظهـر روز بعـد از آن  اینماز صبح  ای عشا نماز در اگر آن از پس ،کند   کدر نماز ظهر ش

  . کند  یاعتنا نم شیخو  کبه ش؛ بنابر این شود یمحسوب م کالش ریکث ،کند کش

پشـت  نمـاز در سـه ایکند  کنماز سه بار ش کیدر  یذکر است چنانچه کس انیشا

 یکث یبرامقدار  نیا ،کند کبار ش کیدر هر نماز  ،سر هم
ّ

 ؛سـتین یک شدن کـافر الش

تکـرار شـود کـه عـرف او را  ککنـد و شـ دایـادامـه پ یا  امـر بـه انـدازه نیا نکهیمگر ا

 ر یکث
ّ

  .دیمحسوب نما کالش

  شایستهتوّجه به این نکته نیز 
ّ

 غسـل و تـیّمم، ک در مبحـث وضـو،است که کثیر الش

 
ّ

سـه  در حـاالت عـادی، این اگر شخص،ک در مبحث نماز است؛ بنابر همانند کثیر الش

 در مسـح سـر شـک  ،کند شک می مگر آنکه در یکی از آنها گذرد، وضو بر او نمی
ً
مثال

در شـک  دو مرتبه دیگر هم تکـرار شـود، این حالت، و کند که آن را انجام داده یا نه می

  چهارم و بعد از آن،
ّ

 کند و به احکام کثی ک بر این فرد صدق میعنوان کثیر الش
ّ

ک ر الش

گذارد کـه مسـح سـر را  نکرده و بنا مینماید؛ یعنی به شک خود اعتنا  در وضو عمل می

 معل
ً
وضـویش باطـل  وم شود که مسح سر را انجـام نـداده،انجام داده است؛ اّما اگر بعدا

باید در وقت دوباره خوانده و اگـر وقـت گذشـته  بوده ونماز واجبی را که با آن خوانده،

   .قضا نماید

  ریکث .١٤٥٠ مسأله
ّ

 دیـبا ،کنـد کنماز ش یاز اجزا یاگر در به جا آوردن جزئ کالش

 اگر ش ،بنا بگذارد که آن را به جا آورده
ً
بنا بگذارد  دیبا ،نه ایکند که رکوع کرده  کمثال

 باشد و اگر در به جا آوردن چ هر ؛که رکوع کرده است
ّ

کند که  کش یزیچند در محل

سـه  ایـکه نمـاز صـبح را دو رکعـت خوانـده  کند کش نکهیامثل  ،کند ینماز را باطل م

هنـوز سـالم نمـاز را  هرچنداست  حیو نمازش صح گذارد یبنا را بر دو رکعت م ،رکعت

  . نداده باشد

 یادیـکـه ز  یطـور ،کنـد یمـ کشـ ادیـمورد نماز ز  کیکه در  یکس .١٤٥١ مسأله

ـ ریـاحکـام کث ،مورد همانفقط در  ،خصوص آن مورد محسوب شودتنها م ،کش
ّ

ک الش

ـ ریـکث ،مـوارد ریو در سا شود ری میای او جابر 
ّ

 ،بنـابر ایـن. شـود  یک محسـوب نمـالش

 کسـ ؛دیـنما لبه دسـتور آن عمـ دیبا ،کند کنماز ش گریچنانچه در موارد د 
ً
کـه  یمـثال
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 ،کند کاگر در به جا آوردن رکوع ش ،نه ایاست که سجده کرده  نیاو در ا کش یادیز 

 است مثل ا اگر در یعنی ؛دیبه دستور آن رفتار نما دیبا
ّ

و هنوز به سمت  ستادهیا نکهیمحل

 گذشته مثل ا دیبا ،سجده نرفته 
ّ

بـه  ،به سجده رفته نکهیرکوع را به جا آورد و اگر از محل

  . اعتنا نکند شکش

 در نمـاز ظهـر ز  ،یدر نماز مخصوص شهیکه هم یکس .١٤٥٢ مسأله
ً
 کشـ ادیـمـثال

همـان  در فقـط ،تنها مخصوص آن نماز محسـوب شـود کش یادیکه ز  یطور ،کند یم

  ریکثبرای او احکام  ،نماز
ّ

الشک محسـوب  ریکث ،نمازها ریو در سا شود جاری می کالش

 در  یگریاگر در نماز د  ،بنابر این. شود  ینم
ً
بـه دسـتور  دیـبا ،کنـد کعصر شـ نمازمثال

  . دیرفتار نما کش

 کش ادیز  ،خواند ینماز م یمخصوص یکه در جا یکه فقط وقت یکس .١٤٥٣ مسأله

  ریـاگر در غ ،که در مسأله قبل آمد تبه همان صور  کند یم
ّ
 یآنجـا نمـاز بخوانـد و شـک

  . دیعمل نما کبه دستور ش دیبا ،دیآ شیاو پ یبرا

 یکث یکه معنا یکس .١٤٥٤ مسأله
ّ

 ر یکند که کث کش اگر ،داند می ک رار الش
ّ

 کالش

  ریکث ،نه ایشده 
ّ

کـه  یو فرد دیعمل نما کبه دستور ش دیو با شود  یمحسوب نم کالش

  ریکث
ّ

بـه  دیبا ،مردم برگشته ینکند که به حال معمول نانیاطم ای نیقی یا وقتاست ت کالش

 ش
ّ

  . خود اعتنا نکند ک

  ریبر کث .١٤٥٥ مسأله
ّ

 ایـتعـداد رکعـات نمـاز  یادسـپاری یبـرا ستیواجب ن کالش

 نشـان را هـا  تعـداد سـجده ایـکه تعداد رکعات نمـاز  یمخصوص یاز مهرها ،آن یکارها

 ایتعداد رکعات  تواند  یکه نمازگزار با آن م یگرید  هلیوس ایانگشتر  ای حیاز تسب ای دهد  یم

مسـتحب  اطیـکـار مطـابق بـا احت نیـا هرچند ،داستفاده کن ،دیرا حفظ نما کارهای نماز

  . است

نـه  ایرا به جا آورده  یرکن ،کند کاگر ش ،کند یم کش ادیکه ز  یکس .١٤٥٦ مسأله

 ،غول رکـن بعـد نشـدهچنانچه مش ،اوردهیکه آن را به جا ن دیایب ادشیو اعتنا نکند و بعد 

 ،نمـازش ،به جا آورد و اگر مشغول رکن بعد شده ،بعد از آن است را آن رکن و آنچه دیبا

 باطل است م ،واجب اطیبنابر احت
ً
 ،نـه و اعتنـا نکنـد ایـکنـد رکـوع کـرده  کاگر شـ ثال



 ٤١٩  / شكيات نماز 

برگردد و رکوع کند و  دیبا ،که رکوع نکرده است دیایب ادشیاز سجده دوم  شیچنانچه پ

  . باطل است ،واجب اطینمازش بنابر احت ،دیایب ادشیر سجده دوم اگر د

را کـه رکـن  یزیـکنـد چ کاگـر شـ ،کند یم کش ادیکه ز  یکس .١٤٥٧ مسأله

 ،اوردهیـکـه آن را بـه جـا ن دیـایب ادشیـنه و اعتنا نکند و بعـد  ایبه جا آورده  ستین

 به جا آوردن آن نگذشته
ّ

به جا  ،تبعد از آن اسرا آن را و آنچه  دیبا ،چنانچه از محل

 آن گذشته نمازش صح
ّ

 اگر در نماز واجب ش؛ است حیآورد و اگر از محل
ً
 کمثال

کـه حمـد  دیـایب ادشیـچنانچـه در قنـوت  ،نه و اعتنا نکنـد ایکند که حمد خوانده 

 حینمـازش صـح ،دیـایب ادشیـحمد و سوره را بخواند و اگر در رکوع  دیبا ،نخوانده

 . دهد  یاست و آن را ادامه م

  امام و مأمومشک . ٥

 شـ ،کنـد کنمـاز شـ یها  اگر امام جماعت در شماره رکعت .١٤٥٨ مسأله
ً
 کمـثال

گمان داشـته باشـد کـه  ای نیقیچنانچه مأموم  ،چهار رکعت ای هکند که سه رکعت خواند

نمـاز را  دیـامـام با ،چهار رکعت خوانده و به امام بفهماند که چهار رکعت خوانده اسـت

گمان داشته باشد کـه  ای نیقیاگر امام  زیست و نیم نالز  اطیتمام کند و خواندن نماز احت

 کبـه شـ دیـبا ،کنـد کنماز ش یها  چند رکعت خوانده است و مأموم در شماره رکعت

 دیخود اعتنا ننما

در عـدد  کماننـد شـ ،از آن دو در افعـال نمـاز کیـهر  کاست ش نیو همچن 

ـ ام جماعـت تبعاز امـ نمـاز یکارهـاکه در  داند یکه م یمأموم نیبنابرا. سجده ت ّی

ف ننموده کرده یم
ّ
دو سـجده در  ایـسـجده انجـام داده  کیکند  کاگر ش ،و تخل

 شیخـو  کبـه شـ دیـنبا ،بـه دو سـجده دارد نیقی ای نانیکه امام جماعت اطم یحال

  . اعتناء کند

   یدر نماز مستحبّ  کش. ٦

شـک در تعـداد رکعـات  ،شـود یکه به آن اعتناء نم ییها از شک یکی .١٤٥٩ مسأله
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) ١٨٦٣( مسـأله یاحکام آن در فصل احکام نماز مستحبّ  لیاست که تفص یبّ نماز مستح

  . خواهد آمد

  حیصحهای  کش

 ینماز چهار رکعتـ یها  صورت اگر نمازگزار در شماره رکعت ازدهیدر  .١٤٦٠ مسأله

بـر طبـق  ،کـرد دایـطـرف پ کیگمان به  ای نیقیپس چنانچه  ،دیفکر نما دیبا ،کند کش

بـه  دیـگرد  پابرجـاچنانچـه شـک  ،نـهام کنـد و گر و نمـاز را تمـ دیهمان طرف عمل نما

دو های  ازده مـورد شـکیـن یـاز ا یبعضـ و دیکه گفته خواهد شد عمل نما ییدستورها

  : هستندای  هیسه پاهای  شکها  از آن یو بعضای  هیپا

  ن دو و سهیبشک : مورد اول

کند که دو رکعـت  کسجده دوم ش بهشدن وارد اگر نمازگزار بعد از  .١٤٦١ مسأله

 گـریرکعـت د  کیـبنا بگذارد که سه رکعت خوانـده اسـت و  دیبا ،سه رکعت ایخوانده 

بـه جـا آورد و  سـتادهیا اطیرکعت نماز احت کی ،بخواند و نماز را تمام کند و بعد از نماز

  . ستین یکاف نشستهدو رکعت  ،واجب اطیبنابر احت

 یـا دهسـتایمثـل حـال ا دیآ شیسجده دوم پوارد شدن به از  قبل ،ن شکیاو چنانچه 

  . نماز باطل است ،دو سجده نیبیا  سجده اول یا رکوع

  ن دو وچهاریشک ب: مورد دوم

دو و چهـار  نیبـ کشـ ،سـجده دوموارد شدن بـه اگر نمازگزار بعد از  .١٤٦٢ مسأله

بنا بگذارد چهار رکعت خوانده و نماز را تمام کند و بعـد از نمـاز دو رکعـت  دیبا ،دینما

 شیسـجده دوم پـوارد شـدن بـه از  قبل ،ن شکیا و چنانچه بخواند ستادهیا اطینماز احت

  . نماز باطل است - دو سجده نیب  یا سجده اولدر  یا رکوعدر  یا  ستادهیمثل حال ا - دیآ

  ن سه و چهاریشک ب: مورد سوم

 دیـبا ،نماز باشـد یدر هر جا ،دیسه و چهار نما نیب کاگر نمازگزار ش .١٤٦٣ مسأله



 ٤٢١  / شكيات نماز 

رکعـت نمـاز  کیـاسـت  رّیـبعد از نمـاز مخ بنا را بر چهار بگذارد و نماز را تمام کند و

مسـتحب  اطیـاحت هرچنـد ؛نشسته بـه جـا آورد اطیدو رکعت نماز احت ای ،ستادهیا اطیاحت

  . دیرا انتخاب نما تهنشس اطیاست دو رکعت نماز احت

  ستادهین سه و پنج در حال ایشک ب: مورد چهارم

و  ندیبنشـ دیاب ،دینما ستادهیدر حال ا ،سه و پنج نیب کاگر نمازگزار ش .١٤٦٤ مسأله

  نیتشّهد بخواند و سالم نماز را بدهد و در ا
ّ

 ؛دیدو و چهار عمل نما حال به دستور شک

بعـد از  یـا در رکـوع آن شـکچنانچـه  و به جا آورد ستادهیا اطیدو رکعت نماز احت یعنی

  . نماز باطل است دیش آیدر حال نشسته پ یا  رکوع

  ادهستیدر حال ا ن چهار و پنجیشک ب: مورد پنجم

و  ندیبنشـ دیـبا ،دیـنما سـتادهیچهار و پنج در حـال ا نیب کاگر نمازگزار ش .١٤٦٥ مسأله

 ؛دیـحال به دستور شـک سـه و چهـار عمـل نما نیتشّهد بخواند و سالم نماز را بدهد و در ا

نشسـته بـه جـا  اطیـدو رکعـت نمـاز احت ای ،ستادهیا اطیرکعت نماز احت کیاست  مخّیر یعنی

  . دینشسته را انتخاب نما اطیت دو رکعت نماز احتاس مستحب اطیاحت هرچند ،آورد

  در حال نشسته ن چهار و پنجیشک ب: مورد ششم

چهـار و پـنج  نیبـ کسجده دوم شـوارد شدن به اگر نمازگزار بعد از  .١٤٦٦ مسأله

بنا را بر چهار بگذارد و نماز را تمام کند و بعد از نماز سجده سهو به جا آورد  دیبا ،دینما

 
ّ
چهـار رکعـت باشـد مثـل  ککه طرف کمتر شـ یر هر موردحکم د نیا یو به طور کل

  . آن چنان که خواهد آمد ،است یجار زیچهار و شش ن نیب کش

 نیبـیـا  در سـجده اول یا  بعد از رکوع یا  در رکوع ن شکیاذکر است چنانچه  انیشا

  . نماز باطل است ،دیآ شیسجده دوم پ وارد شدن به قبل از ،دو سجده

  در حال نشسته ار و ششن چهیشک ب: مورد هفتم

چهـار و شـش  نیبـ کسجده دوم شـ وارد شدن به اگر نمازگزار بعد از .١٤٦٧ مسأله

  . بنا را بر چهار بگذارد و نماز را تمام کند و بعد از نماز سجده سهو به جا آورد دیبا ،دینما
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در یـا  ،بعد از رکوعیا  ،رکوعیا در  ستادهیدر حال ا ن شکیاذکر است چنانچه  انیشا

  . نماز باطل است دیآ شیسجده دوم پوارد شدن به قبل از  ،دو سجده نیبا ی ،سجده اول

  ستادهیدر حال ا ن پنج و ششیشک ب: مورد هشتم

 ندیبنشـ دیـبا ،دینما ستادهیپنج و شش در حال ا نیب کاگر نمازگزار ش .١٤٦٨ مسأله

 دیـو تشّهد بخواند و سالم نماز را بدهد و به دستور شک چهار و پـنج نشسـته عمـل نما

  . از نماز سجده سهو به جا آورد بعد یعنی

  ن دو و سه چهار و پنجیشک ب: مورد نهم

دو و سـه و  نیبـ کشـ ،سـجده دوموارد شدن بـه اگر نمازگزار بعد از  .١٤٦٩ مسأله

و  سـتادهیا اطیـبنا را بر چهار بگذارد و بعد از نماز دو رکعـت نمـاز احت دیبا ،دیچهار نما

  .نشسته به جا آورد اطیدو رکعت نماز احت ،پس از آن

در سـجده  ،بعـد از رکـوع ،رکـوع ،ستادهیدر حال ا ن شکیاذکر است چنانچه  انیشا

  . نماز باطل است ،دیآ شیسجده دوم پوارد شدن به قبل از  ،دو سجده نیب ،اول

  ستادهیدر حال ا ن سه و چهار و پنجیشک ب: مورد دهم

 دیـبا ،دیـنما سـتادهیسه و چهار و پنج در حال ا نیب کاگر نمازگزار ش .١٤٧٠ مسأله

  ندیشبن
ّ

 ؛دیـدو و سه و چهار عمل نما و تشّهد بخواند و بعد از سالم نماز به دستور شک

  . نشسته به جا آورد اطینماز احت دو رکعت ،و بعد ستادهیا اطیدو رکعت نماز احت یعنی

  در حال نشسته ن سه و چهار و پنجیشک ب: ازدهمیمورد 

و چهـار و سـه  نیب کسجده دوم شوارد شدن به اگر نمازگزار پس از  .١٤٧١ مسأله

 کیـ یعنـی دیـبه دستور شک سه و چهار و شک چهار و پنج عمـل نما دیبا ،دیپنج نما

نشسته بـه جـا آورد سـپس سـجده  اطیدو رکعت نماز احت ای ،ستادهیا اطیرکعت نماز احت

 
ّ
سـجده وارد شـدن بـه که نمازگزار پس از  یدر هر مورد یسهو به جا آورد و به طور کل
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در وسـعت وقـت  تواند یم ،از آن ادتریو کمتر از آن و ز  چهار رکعت نیکند ب کدوم ش

جهت احتمال آنکه  هم به یعنیرا انجام دهد  کهر دو ش فهیبنا را بر چهار بگذارد و وظ

جهـت احتمـال آنکـه و هـم بـه بخواند  اطینماز احت ،از چهار رکعت کمتر خوانده باشد

  . به جا آورد هوسجده س ،بعد از آن ،رکعت به جا آورده باشد اراز چه شیب

 یـا  در سـجده اول یا  بعد از رکوع یا  در حال رکوع ن شکیاذکر است چنانچه  انیشا

  . نماز باطل است ،دیآ شیقبل از داخل شدن در سجده دوم پ ،دو سجده نیب

ـف اسـت از حالـت ا یحیصح یها  در شک .١٤٧٢ مسأله
ّ

 سـتادهیکه نمازگزار موظ

 امیـق یبـرا نمازگزارستحب آن است که م اطیاحت ،ستادهیمثل شک چهار و پنج ا ،ندیبنش

  . سجده سهو انجام دهد جا یب

  حیصحهای  گر شکیاحکام د

چنانچه وقت نمـاز  ،دیآ شیانسان پ یبرا حیصح یها  از شك یکیاگر  .١٤٧٣ مسأله

بـه بلکـه الزم اسـت  ؛نمـاز را بشـکند دیـنبا ،ردیـتنگ باشد که نتوانـد نمـاز را از سـر گ

نمـاز  توانـد  یم ؛وقت نماز وسعت داشته باشد اگر یول ؛دیشد عمل نما ذکرکه  یدستور

  . دیرفتار نما کو مطابق با دستور آن ش تهنماز را نشکس ای ردیرا بشکند و از سر بگ

 کیـآن  یبـرا دیکند که با یاگر شک ،خواند یکه نشسته نماز م یکس .١٤٧٤ مسأله

رکعـت نشسـته بـه جـا  کیـ دیبا ،دو رکعت نشسته بخواند ای ،ستادهیا اطیرکعت نماز احت

دو  دیـبا ،بخوانـد سـتادهیا اطیآن دو رکعت نماز احت یبرا دیکند که با یورد و اگر شکآ

  . رکعت نشسته به جا آورد

اگر موقع خواندن نمـاز  ،خواندن نماز نشسته است اش فهیکه وظ یکس .١٤٧٥ مسأله

  . عمل کند ،خواند یم ستادهیکه نماز را ا یکس فهیبه وظ دیبا ،ستدیبتواند با اطیاحت

از  اطیـاگـر موقـع خوانـدن نمـاز احت ،خواند ینماز م ستادهیکه ا یکس .١٤٧٦ مسأله

 کـه حکـم آن در مسـأله خوانـد یکه نماز را نشسته م یمثل کس دیبا ،شود ناتوان ستادنیا

  . را به جا آورد اطینماز احت ،گفته شد) ١٤٧٤(

در نمـاز  ،آنها واجب است یبرا اطیکه نماز احت ییها  از شك یکیاگر  .١٤٧٧ مسأله
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 اطیـاحت ،دوباره بخوانـدز را تمام کند و بخواهد اصل نماز را چنانچه انسان نما ،دیآ شیپ

نمـاز را از سـر  اطیو بدون خواندن نماز احت را بخواند اطیمستحب آن است که نماز احت

 ،اطیو بدون خواندن نماز احت کند یکه نماز را باطل م یاز انجام کار شیو اگر پ ردینگ

اگـر بعـد از  یباطل است ولـ ،واجب اطیاحت نماز دومش هم بنابر ،نماز را دوباره بخواند

  ،کند یکه نماز را باطل م یانجام کار
ّ

نمـاز دّومـش  ،د نمـاز شـودمشغول خوانـدن مجـد

اط رفتار کند تـا یالزم است به دستور نماز احت ،باشد تنگالبته اگر وقت ( .است حیصح

   .)ردینمازش در وقت قرار بگ

و بدانـد کـه  دیـآ شیسان پان یبراکننده باطل  یها  از شك یکی یوقت .١٤٧٨ مسأله

 ککه شـ یدر صورت ،شود یم دایگمان پ ای نیقیاو  یمنتقل شود برا یاگر به حالت بعد

نمـاز را ادامـه  ،کبـا حالـت شـ ستین زیجا ،او در دو رکعت اول نماز باشدکننده باطل 

 اگر در حال رکوع ش ؛دهد
ً
و بداند که اگـر  شتریب ای خواندهرکعت  کیکند که  کمثال

حـال سـر  نیبا ا ستین زیجا ،کند یم دایگمان پ ای نیقی ،طرف کیرکوع بردارد به  سر از

 ایـ نیقـینماز را ادامه دهد تـا  تواند  یمکننده باطل  یها  شك هیاز رکوع بردارد و اّما در بق

  . شود دایاو پ یگمان برا

 اگر ش .١٤٧٩ مسأله
ّ

 برود و شـ نیاو از ب ک
ّ

 اول  دیـآ شیپـ شیبـرا یگـرید  ک
ً
مـثال

 ایـکند که سـه رکعـت خوانـده  کبعد ش ،سه رکعت ایو رکعت خوانده کند که د کش

 به دستور ش دیبا ،چهار رکعت
ّ

  . دیدوم عمل نما ک

کند که دو سجده را بـه  کدر حال بلند شدن ش ای ستادنیاگر بعد از ا .١٤٨٠ مسأله

که اگر بعد از سر گذاشتن بـر مهـر در  ییها  از شك یکینه و در همان موقع  ایجا آورده 

 ش ،دیآ شیاو پ یبرا ،باشد یم حیصح فتدیفاق بسجده دوم اتّ 
ً
کند که دو رکعـت  کمثال

نمـازش  ،عمـل کنـد) دو و سـه( کدستور آن شـ هب که یدر صورت ،سه رکعت ایخوانده 

ها  عالوه بر شک در تعداد سجده خواند یکه تشّهد م یچنانچه موقع یول ؛است حیصح

دو و سه باشد نماز ش باطل است و اگر  نیاو ب کاگر ش ،فتدیب اّتفاق ها  از آن شك یکی

 کبـه دسـتور شـ دیـاسـت و با حیدو و سه و چهار باشد نمازش صـح ایدو و چهار  نیب

  . عمل کند
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از شـروع در بلنـد  شیپ ای ،از آنکه مشغول خواندن تشّهد شود قبلاگر  .١٤٨١ مسأله

نه  ایدو سجده را به جا آورده  ای کیکند که  کش ،که تشّهد ندارد ییها  در رکعت ،شدن

 حیکه بعد از سر گذاشتن بر مهر در سجده دوم صـح ییها از شك یکیو در همان موقع 

  . است طلبا وی نماز ،دیآ شیپ شیبرا ،است

سه و چهـار  نیب ای ،سه و چهار نیقبل از رکوع ب ستادهیکه ا یاگر موقع .١٤٨٢ مسأله

 ،اوردهیـرا بـه جـا ن شیدو سجده از رکعـت پـ ای کیکه  دیایب ادشیکند و  کش ،و پنج

  . مازش باطل استن

 یآمده ولـ شیاو پ یبرا یشک ،اگر بعد از نماز بفهمد که در حال نماز .١٤٨٣ مسأله

و اگـر بدانـد از  بخوانـدنمـاز را  دیـبا ،بـوده حیصـح ایـکننـده باطـل  یها  نداند از شك

اسـت نمـاز را دوبـاره  زیجـا ،آن بـوده صـورتندانـد کـدام  یبوده ول حیصح یها  شك

و در  دیـآمده عمـل نما دیپد حیصح یها  شک یمتور تمابه دس تواند  یم هرچند ؛بخواند

 یکارد یبا ،است تنگالبته اگر وقت ( .ستینماز ن دوباره خواندنبه  یازین ،صورت نیا

   .)رد را انجام دهدیگ یم یکه وقت کمتر

  احکام گمان در نماز

مثـل حکـم  نمازهای  رکعتواجب نسبت به  یحکم گمان در نمازها .١٤٨٤ مسأله

 در نماز صبح  نیبنابرا ،است نیقی
ً
رکعت خوانده  کیعشاء نداند که  ایمغرب  ایاگر مثال

کـه دو رکعـت  گـذارد یبنـا مـ ،دو رکعت و گمان داشته باشد کـه دو رکعـت خوانـده ای

گمـان دارد کـه چهـار  یرکعت اراست و اگر در نماز چه حیخوانده است و نمازش صح

  . ندارد اطینماز احت ،رکعت خوانده

 شـتریطـرف ب کیـاول گمـانش بـه  ،رکعت هااره اگر نمازگزار در شم .١٤٨٥ مسأله

و اگر اول دو  دیعمل نما کبه دستور ش دیبا ،شود یبعد دو طرف در نظر او مساو ،باشد

بعـد گمـانش بـه  ،اوست بنـا بگـذارد فهیکه وظ یباشد و به طرف یطرف در نظر او مساو

  . و نماز را تمام کند ردیهمان طرف را بگ دیبا ،برود گریطرف د 

 شـتریطرف در تعداد رکعات نمـاز ب کیگمانش به  داند ینم که یکس .١٤٨٦ مسأله
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 جـادیمرّدد باشـد کـه حالـت ا یریاست و به تعب یهر دو طرف در نظر او مساو ای ،است

  . عمل کند کبه دستور ش دیبا ،گمان ایشک است  ،او یشده برا

داشـته  یدیـنمـاز حـال ترد  نیاگر نمازگزار بعد از نماز بداند که در بـ .١٤٨٧ مسأله

 
ً
ندانـد کـه  یسـه رکعـت و بنـا را بـر سـه گذاشـته ولـ ای دو رکعت خوانده است که مثال

 سـتیالزم ن ،بـوده یهر دو طرف در نظر او مسـاو ای ،گمانش به خواندن سه رکعت بوده

  . را بخواند اطینماز احت

حکم  نیدر ا و را دارد کحکم ش) افعال نماز( نماز یکارهاگمان در  .١٤٨٨ مسأله

پس اگر گمان دارد کـه دو سـجده انجـام  ،ستین ینماز واجب و نماز مستحبّ  نیب یفرق

 است و وارد عمل بعد نشده با یداده در صورت
ّ

انجـام  گـریسـجده د  کی دیکه در محل

مشـغول  نکـهیمثل ا ،باشد است شده یشرع بیآنها ترت نیدهد و اگر وارد عمل بعد که ب

کـه دو  دگـذار   یرکعـت بعـد اسـت بنـا مـ یدر حال برخاستن برا ایخواندن تشّهد است 

 اسـت و  یدر صـورت ،اگر گمان دارد رکوع کـرده زیو ن سجده کرده است
ّ

کـه در محـل

 بیـآنهـا ترت نیرکوع را انجام دهد و اگر وارد عمل بعـد کـه بـ دیوارد عمل بعد نشده با

ه« مشغول گفتن ذکر نکهیمثل ا ،است شده باشد یشرع
َ

بـه  ایـاست  »َسِمَع اللُه ِلَمْن َحِمد

که رکوع کـرده اسـت و اگـر  گذارد  یو بنا م کند  یبه گمانش اعتنا نم ،سجده رفته است

و  دیـچنانچه در سوره داخل شده باشد اعتنا بـه گمـان ننما ،گمان دارد حمد را نخوانده

 است و مشغول خواندن سـوره نشـده با حینمازش صح
ّ

حمـد را  دیـاست و اگر در محل

  . بخواند

 ایـ ،است شتریفعال نماز بطرف در ا کیگمانش به  داند یکه نم یکس .١٤٨٩ مسأله

  . عمل کند کبه دستور ش دیبا ،است یهر دو طرف در نظر او مساو

 یو نمازهـا هیـومیواجـب  یو سـهو و گمـان در نمازهـا کحکم شـ .١٤٩٠ مسأله

 اگر در نماز آ گریواجب د 
ً
دو  ایـرکعت خوانـده  کیکند که  کش اتیفرق ندارد مثال

 کیـ نیو اّما اگر بـ شود یم نمازش باطل ،است یاو در نماز دو رکعت کچون ش ،رکعت

بـر  ،کـه دو رکعـت خوانـده اسـت شدگمان داشته با یول دینما دیرکعت و دو رکعت ترد 

  . دینما یطبق گمان خود نماز را تمام م
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  اطینماز احت

  اطیخواندن نماز احت تیفیک

  دیـبعد از سالم نمـاز با ،بر او واجب است اطیکه نماز احت یکس .١٤٩١ مسأله
ً
 فـورا

و حمـد را بخوانـد و بـه  دیـرا بگو  اطیـاالحرام نماز احت رةیو تکب کند اطینماز احتنّیت 

بر او واجـب اسـت  اطیرکعت نماز احت کیپس اگر  ،رکوع برود و دو سجده به جا آورد

بـر او واجـب  اطیـو سالم دهد و اگر دو رکعت نماز احت دتشّهد بخوان ،بعد از دو سجده

ل بـه جـا آورد و بعـد از تشـّهد مثـل رکعـت اّو  گریرکعت د  کی ،بعد از دو سجده ،است

  . سالم دهد

 دیـاط واجـب نبایبر احتبنا نمازگزارو سوره و قنوت ندارد  اطینماز احت .١٤٩٢ مسأله

اط یـاط واجـب حمـد را آهسـته بخوانـد و احتیـبر احتز بنـایـو ن آن را به زبـان آوردنّیت 

 « مستحب آن است که
ّ
  . دیآن را هم آهسته بگو  »میه الرحمن الرحبسم الل

 آن یهـا انجام باطـل کننـدهقبل از و مّتصل به اصل نماز  ،اطینماز احت .١٤٩٣ مسأله

  اطیـاصـل نمـاز و نمـاز احت نیو چنانچـه فـرد بـ شـود یخوانده م
ً
باطـل از  یکـیعمـدا

 و سـتین حیحصـ شاطیـواجـب نمـاز احت اطیـبنـابر احت ،نماز را انجام دهـد یها کننده

  . دیبه خواندن آن اکتفاء نما تواند نمی

کـه خوانـده  یبفهمد نمـاز اطیخواندن نماز احت از شیاگر نمازگزار پ .١٤٩٤ مسأله

الزم  ،بفهمـد اطیـنمـاز احت نیرا بخواند و اگر در ب اطینماز احت ستیالزم ن ،درست بوده

  . دیآن را تمام نما ستین

نمـازش  یها  بفهمد که رکعت ،اطیاز خواندن نماز احت شیاگر نمازگزار پ .١٤٩٥ مسأله

 ،آنچه را از نماز نخوانده دیبا ،نجام ندادها کند یکه نماز را باطل م یچنانچه کار ،کم بوده

کـه نمـاز را  یو اگر کـار دیسجده سهو بنما ،الزم اطیبنابر احت ،جا  یسالم ب یبرا و بخواند

 پشت به قبله کرده ،انجام داده کند یباطل م
ً
  . نماز را دوباره به جا آورد دیبا ،مثال

 اطیـنمـاز احتنمازش به مقـدار  یبفهمد کسر اطیاگر بعد از نماز احت .١٤٩٦ مسأله
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 چنانچه نمازگزار در ش ،بوده
ً
 کیـبنا را بر چهار گذاشته باشد و  ،سه و چهار نیب کمثال

 حینمازش صح ،خوانده باشد و بعد بفهمد نماز را سه رکعت خوانده اطیرکعت نماز احت

  . است

نمـاز کمتـر از نمـاز  یبفهمـد کسـر اطیـاگر بعد از خواندن نمـاز احت .١٤٩٧ مسأله

 چنان اطیاحت
ً
بنا را بر چهار گذاشته باشـد  ،دو و چهار نیب کچه نمازگزار در شبوده مثال

نماز را  دیبا ،بعد بفهمد نماز را سه رکعت خوانده ،خوانده باشد اطیو دو رکعت نماز احت

  . دوباره بخواند

از نمـاز  شـترینمـازش ب یبفهمد کسر اطیاگر بعد از خواندن نماز احت .١٤٩٨ مسأله

 چنانچه نمازگزار در  اطیاحت
ً
بنا را بر چهار گذاشته باشـد  ،سه و چهار نیب کشبوده مثال

چنانچـه  ،بعد بفهمد نماز را دو رکعـت خوانـده ،خوانده باشد اطیرکعت نماز احت کیو 

پشت به قبلـه  نکهیمانند ا ،انجام داده ،کند ینماز را باطل م هک یکار ،اطیبعد از نماز احت

 ،انجام نداده کند یه نماز را باطل مک ینماز را دوباره بخواند و اگر کار دیبا ،کرده باشد

 مهینمازش را دوباره بخواند و اکتفاء به ضـم زیصورت ن نیالزم آن است که در ا اطیاحت

  . رکعت مّتصل به نماز نکند کیکردن 

کند و بعد از خواندن دو رکعـت نمـاز  کدو و سه و چهار ش نیاگر ب .١٤٩٩ مسأله

دو رکعـت نمـاز  سـتیالزم ن ،نـدهکه نماز را دو رکعـت خوا دیایب ادشی ،ستادهیا اطیاحت

  . بخواند زینشسته را ن اطیاحت

 اطیـرکعـت نمـاز احت کیکه  یکند و موقع کسه و چهار ش نیاگر ب .١٥٠٠ مسأله

را رهـا  اطیـنمـاز احت دیـبا ،که نماز را سه رکعت خوانده دیایب ادشی خواند یرا م ستادهیا

 نمـاز احت قبلکند و چنانچه 
ِ

 رکوع
ّ

 کیـ ،ده باشـدآمـ ادشیـ اطیـاز داخل شدن در حد

 اطیـبنـابر احت ،یادیـسالم ز  یاست و برا حیصحرکعت به طور مّتصل بخواند و نمازش 

 نمـاز احت دیسجده سهو بنما ،الزم
ِ

 رکوع
ّ

 ادشیـ اطیـو اّما اگر پس از داخل شدن در حد

 مهیاکتفاء بـه ضـم تواند  ینمواجب  اطینماز را دوباره بخواند و بنابر احت دیبا ،آمده باشد

  . دینما ماندهیعت باقکردن رک

کـه دو رکعـت نمـاز  یکنـد و مـوقع کدو و سـه و چهـار شـ نیاگر ب .١٥٠١ مسأله
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آنچـه در  ریـنظ ،که نمـاز را سـه رکعـت خوانـده دیایب ادشی ،خواند یرا م ستادهیا اطیاحت

  . است یجار زین نجایشد در ا ذکرمسأله گذشته 

از کمتـر از نمـ ایـ شـترینمازش ب یبفهمد کسر اطینماز احت نیاگر در ب .١٥٠٢ مسأله

  . باشد  یشد م ذکر) ١٥٠٠( آنچه در مسأله ریحکم آن نظ ،بوده اطیاحت

پس اگر نمازگزار در آن بـه  ،است ینماز اصل یجزاامانند  اطینماز احت .١٥٠٣ مسأله

دوباره اصـل نمـاز  دیو با شود یباطل م اطینماز احت ،دو رکعت بخواند ،رکعت کی یجا

 رکن
ً
 ؛شـود ینمازش باطـل مـ ،دینما ادیز  ایرا در آن کم  یرا بخواند و اگر نمازگزار عمدا

 است حکم اگر سـ نیهمچن
ً
 تـدارک آن بگـذرد و اگـر  دیـرا کـم نما یرکنـ هوا

ّ
و محـل

 اضـافه کنـد یرکنـ اطینمازگزار در نماز احت
ً
نمـازش باطـل  ،الزم اطیـبنـابر احت ،را سـهوا

  . شود یم

  اطیو سهو در نماز احت کاحکام ش

 ،نـه ایواجب بوده به جا آورده  را که بر او یاطیکند نماز احت کاگر ش .١٥٠٤ مسأله

 نیکه بـ یدر صورت ،خود اعتنا نکند و اگر وقت دارد کبه ش ،چنانچه وقت نماز گذشته

هـم مثـل رو  یوارد نشده است و کار یگریو در کار د  دهیطول نکش ادیو نماز ز  کش

و اگـر  را بخوانـد اطینماز احت دیبا ،انجام نداده کند یگرداندن از قبله که نماز را باطل م

نمـاز و  نیبـ ایـوارد شـده  یگـریدر کار د  ایبه جا آورده  کند یکه نماز را باطل م یکار

  . نماز را دوباره بخواند دیبا ،الزم اطیبنابر احت ،دهیطول کش ادیاو ز  کش

 شـتریچنانچه طرف ب ،کند کش اطینماز احت یها  اگر در شماره رکعت .١٥٠٥ مسأله

نمـاز را  ،کشـ شـتریمتر بگذارد و اگر طرف ببنا را بر ک دیبا ،کند ینماز را باطل م کش

 موقع شتریبنا را بر ب دیبا ،کند یباطل نم
ً
که مشغول خواندن دو رکعت نماز  یبگذارد مثال

 شـتریچـون طـرف ب ،سـه رکعـت ایـدو رکعـت خوانـده  هکند ک کاگر ش ،است اطیاحت

کنـد کـه  کبنا بگذارد که دو رکعت خوانده و اگر شـ دیبا ،کند ینماز را باطل م ،کش

بنـا  دیـبا ،کند  ینماز را باطل نم کش شتریچون طرف ب ،دو رکعت ایرکعت خوانده  کی

 اطیـکه مشغول خواندن نمـاز احت یهنگام نیهمچن. بگذارد که دو رکعت خوانده است
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کـه  گـذارد یبنـا مـ ،دو رکعـت ایرکعت خوانده  کی دیاگر شک نما ،است یرکعت کی

  . رکعت خوانده است کی

 کآن ش یاز کارها یکیاگر در  ،است اطیمشغول نماز احتکه  یموقع .١٥٠٦ مسأله

 آن نگذشته ،کند
ّ

ش گذشتهآن را  دیبا ،چنانچه محل
ّ
 کبه ش دیبا ،به جا آورد و اگر محل

 اگر ش ؛خود اعتنا نکند
ً
آن  دیبا ،چنانچه به رکوع نرفته ،نه ایکند که حمد خوانده  کمثال

احکـام شـک در  نیبنـابرا. ود اعتنـا نکنـدخ کشبه  دیبا ،بخواند و اگر به رکوع رفته را

  . فعال اصل نماز استاهمانند احکام شک در  اطیفعال نماز احتا

آن  طیشرا ایجزاء ااز  یکیکند که  کش ،اطیاگر بعد از سالم نماز احت .١٥٠٧ مسأله

  . خود اعتنا نکند کبه ش ،نه ایرا به جا آورده 

 کـم  ،سـتین رکـن که یزیچ اطینماز احت در  اگر .١٥٠٨ مسأله
ً
 ،شـود دایـز  ایـسـهوا

  . سجده سهو ندارد

 یسجده را فرامـوش کنـد و در جـا کی ایتشّهد  ،اطیاگر در نماز احت .١٥٠٩ مسأله

سـجده را  ،واجب آن اسـت کـه بعـد از سـالم نمـاز اطیاحت ،خود تدارکش ممکن نباشد

تشّهد فراموش شده سـجده  یبرا ستیالزم ن و ستیتشهد الزم ن یقضا یول دیقضاء نما

  . مستحب است اطین مطابق با احتانجام آ هرچندسهو انجام دهد 

اول نمـاز  دیـبا ،و سجده سهو بر نمازگزار واجب شـود اطیاگر نماز احت .١٥١٠ مسأله

 یو قضا اطیاگر نماز احت ،واجب اطیبنابر احت ،است نیبه جا آورده شود و همچن اطیاحت

  . فرد واجب شود سجده بر



  سجده سهو

 ای یبنابر فتو  دیاز موارد با یدر بعض ،شود یاگر نمازگزار در نماز دچار سهو و فراموش

 گفته م یواجب به دستور اطیاحت
ً
  . سجده سهو انجام بدهد شود یکه بعدا

  موارد سجده سهو

 : سجده سهو به جا آورد دیبا ،نمازگزار در دو مورد بعد از سالم نماز .١٥١١ مسأله

  .آنچه در حکم آن است ایچهار و پنج  نیشک ب. ٢ .تشّهد فراموش شده. ١

سجده سهو  دیواجب با اطیبنابر احت ،در سه مورد بعد از سالم نمازنمازگزار  نیهمچن

 گفته م یبه دستور
ً
  : انجام دهد شود یکه بعدا

 ایـافعـال  یشدن سهو  ادیز  ایبه کم  یعلم اجمال. ٣ .جا یسالم ب. ٢ .جا یکالم ب. ١

  .نماز یاجزا

  ) اط واجبیا احتی یبنابر فتو( موارد الزم سجده سهو

  شده تشّهد فراموش. ١

ادامـه داشـته  ین فراموشـیـو ااگر نمازگزار تشّهد نماز را فراموش کنـد  .١٥١٢ مسأله

 نمـ یآن که مشغول بخشتا باشد 
ً
توانـد برگـردد و  یاز نماز شود که با شروع به آن شـرعا
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  کیفّیتیبه  دیبا ،تشهد را به جا آورد
ً
  ؛بـه جـا آورد سجده سهو ،شود یم ذکرکه بعدا

ً
مـثال

خوانـدن تشـّهد را فرامـوش کنـد و در رکـوع  ،در رکعـت دوم اگر نمازگزار در نماز ظهر

واجب اسـت  ،تواند برگردد و تشهد بخواند یچون نم ،دیایب ادشیبعد از آن  ایرکعت سوم 

 . بعد از سالم نماز سجده سهو به جا آورد

 نتواند برگـردد و تشـهد را  یقسمتوارد اّما چنانچه  
ً
از نماز نشده که با شروع آن شرعا

اربعه رکعت سوم متوّجه شود کـه  حاتینمازگزار در حال خواندن تسب نکهیمثل ا ،بخواند

رکعت سوم بلند  یسپس برا ،و تشّهد بخواند ندیبنش دیحال با نیدر ا ،تشّهد نخوانده است

 یمستحب است بـرا اطیاربعه بخواند و نماز را ادامه دهد و احت حاتیتسبدوباره شده و 

  . جام دهددو سجده سهو ان جا یب امیق

  آنچه در حکم آن است یاشک بین چهار و پنج . ٢

 ،سـجده دوموارد شـدن بـه بعـد از  یاگر نمازگزار در نماز چهار رکعت .١٥١٣ مسأله

 ایکند که چهار رکعت خوانده  کش ای ،رکعت جپن ایکند که چهار رکعت خوانده  کش

د از سـالم بگذارد که چهار رکعت خوانده و نماز را تمام کند و بعـ  بنا دیبا ،شش رکعت

  . واجب است سجده سهو انجام دهد ،نماز

  جا یکالم ب. ٣

 حرف بزنـد و سـخن ،نماز نیاگر نمازگزار در ب .١٥١٤ مسأله
ً
کـه ذکـر  دیـبگو  یسهوا

  ،محسوب نشود
ً
 اشتباها

ً
ا یـحـرف بزنـد  یال آن که نماز تمـام شـده بـا کسـیا به خیمثال

  کیفّیتـیه بـ دیـبا ،واجـب اطیبنابر احت ،بعد از سالم نماز ،دیبگو ای  هکلم
ً
 ذکـرکـه بعـدا

ف در . انجام دهد سجده سهو ،شود یم
ّ
  بینبه عنوان مثال اگر مکل

ً
 ایـنماز مغرب اشتباها

 بگو  نکهیا الیبه خ
ً
 اطیـبنـابر احت دیبا ،»نیحس ای« :دینمازش تمام شده حرف بزند و مثال

  . سجده سهو به جا آورد ،بعد از سالِم نماز ،واجب

 آن را غلـط  یولـ بخوانـدقرآن  ایدعا  ای ذکربخواهد اگر نمازگزار  .١٥١٥ مسأله
ً
سـهوا

سجده سهو واجب  ،خارج نشده باشد ،قرآن ایدعا  ایکه از عنوان ذکر  یدر صورت ،بخواند
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  یزیسجده سهو انجام دهد و اگر چ دیبا ،واجب اطیو گرنه بنابر احت ستین
ً
را کـه سـهوا

 تدارک آن هم باق ازغلط خوانده 
ّ

آن را دوباره به  دیبا ،ستا یواجبات نماز بوده و محل

لغـزش در کـالم اسـت مثـل آن کـه  ینـوعکه ( حکم سبق لسان و بخواند حیطور صح

 زیـن) دیایبه زبانش ب یگریا حرف د یار کلمه یاخت یاما ب ،دیبگو ای  ها کلمیبخواهد حرف 

  . حکم سهو است ،واجب اطیبنابر احت

ت.١٥١٦ مسأله
ّ

 مد
ً
 کیـاز  یناشـ حرف بزنـد و همـه آن یاگر نمازگزار در نماز سهوا

بعـد از سـالم  ،که خواهـد آمـد یتیفیّ بار انجام سجده سهو به ک کی ،اشتباه و سهو باشد

  . است ینماز کاف

سـجده سـهو واجـب  ،شـود یمـ دایـکه از سـرفه کـردن پ ییصدا یبرا .١٥١٧ مسأله

 ناله بکند  یول ،ستین
ً
 دیـبا ،واجـب اطیـبنـابر احت ،دیـبگو  »آه« ایـبکشد  »آه« ایاگر سهوا

  . دیسجده سهو نما

  جا یسالم ب .٤

 در رکعـت  ،سـالم نمـاز را بدهـد دیکه نبا ییاگر نمازگزار در جا .١٥١٨ مسأله
ً
مـثال

 سالم بدهد ،اول
ً
 و سهوا

ً
 ،جـا یسالم بـ یبرا دیواجب با  اطیبنابر احت ،بعد از نماز ،اشتباها

  . سجده سهو انجام دهد

 بگو  ،دیـسـالم نمـاز را بگو  دیـکه نبا ییاگر نمازگزار در جا.١٥١٩ مسأله
ً
 :دیـسـهوا

 السَّ «
َ
  ٰی َعلَو  نایْ الُم َعل

ّ
 « :دیبگو  ای ،»نیالحالّص ِه ِعباِد الل

َ
الُم َعل ْم یْ السَّ

ُ
 « هرچند »ک

ّ
 الل

ُ
ِه َو َرْحَمة

اگـر دو  نیدهد و همچن انجامسجده سهو  دیبا ،الزم اطیبنابر احت ،را نگفته باشد »َبَرکاُتهُ َو 

 بگو  شتریب ایحرف 
ً
 ؛سجده سهو انجام دهـد دیبا ،واجب اطیبنابر احت ،دیاز سالم را سهوا

 بگو  یول
ً
 « دیاگر اشتباها

َ
الُم َعل  یْ السَّ

َ
  ك

َ
بِ  َهایُّ ا  َو  یُّ النَّ

ّ
 الل

ُ
مستحب آن  اطیاحت ،»َبَرکاُتهُ ِه َو َرْحَمة

  . است که سجده سهو به جا آورد

 هـر سـه سـالم را  ،سـالم دهـد دیـکه نبا ییاگر نمازگزار در جا .١٥٢٠ مسأله
ً
اشـتباها

 که  یتیّ فیک بار سجده سهو به کیانجام  ،دیبگو 
ً
  . است یکاف ،خواهد آمد بعدا
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  نماز یاجزا ایافعال  یشدن سهو ادیز  ایبه کم  یعلم اجمال. ٥

 کم  یزیچ ایبداند که در نماز  یبه طور اجمالاگر نمازگزار  .١٥٢١ مسأله
ً
را اشتباها

 ز  ایکرده 
ً
مردد حال که امر  نیدر ا ،کرده و نماز هم محکوم به صّحت باشد ادیاشتباها

سجده سـهو انجـام دهـد بـه عنـوان  دیواجب با اطیبنابر احت ،است یکم ای یادین ز یب

 : مثال

 تشـّهد  ایـبدانـد در نمـاز ظهـر  یبه طور اجمالاگر نمازگزار . الف
ً
در رکعـت اول سـهوا

 تسب ایخوانده است 
ً
واجـب آن  اطیـاحت ،ه ربعه را نخوانـدا حاتیدر رکعت سوم سهوا

  ١.است که سجده سهو انجام دهد

  ایبداند در نماز صبح  یبه طور اجمالازگزار اگر نم. ب
ً
سـجده  کیدر رکعت اول سهوا

 سه سجده به جا آورده است ،مدر رکعت دّو  ایانجام داده است 
ً
صـورت  نیدر ا ،سهوا

 سجده کم کر  ایدارد که  ینمازگزار علم اجمال
ً
  ایده از نمازش سهوا

ً
به نمـازش سـهوا

واجب آن است که سجده سهو انجام  اطیاحتحال  نیدر ا وسجده اضافه کرده است 

  ٢.دهد

  ) اط مستحبیاحت( موارد مستحب سجده سهو

مسـتحب اسـت  اطیـاحت یول ؛ستیسجده سهو واجب ن ریز در موارد  .١٥٢٢ مسأله

 : که آن را انجام دهد

   جا ینشستن ب ای ستادنیا. ١

ت احیا تسبید حمد و سوره یکه با یوقت مانند - ستدیبا دیکه با ییاگر نمازگزار در جا

 بنش - بخواند
ً
 با - مثل موقع تشّهد - ندیبنش دیکه با یدر موقع ای ندیاشتباها

ً
 ،سـتدیاشـتباها

  . مستحب آن است که سجده سهو به جا آورد اطیاحت

                                                           
 . هرچند اگر هر کدام از این دو مورد، به طور مشخص اّتفاق افتاده بود، سجده سهو واجب نبود. ١
  . اگر هر کدام از این دو مورد به طور مشخص اّتفاق افتاده بود سجده سهو واجب نبود هرچند. ٢
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  سجده فراموش شده . ٢

وارد  یتـا وقتـ ،باشـد ادامه داشته ین فراموشیسجده را فراموش کند و ا نمازگزاراگر  

 که شرع از نماز شود یخشب
ً
به عنوان مثال اگـر  ،تواند برگردد و سجده را به جا آورد نمی ا

سـجده را از رکعـت  کیـکـه  دیـایب ادشیبعد از آن  ایدر رکوع  نمازگزار در نماز عصر

اط مسـتحب یـاحت و دیـسـجده را قضـاء نما ،بعد از سالم نمـاز دیبا ،فراموش کرده شیپ

  . ز به جا آوردیاست سجده سهو ن

   یسهو یادیهر ز . ٣

 ز  یزیهر چ یمستحب است نمازگزار برا اطیاحت
ً
 ،کـرده اسـت ادیـکه در نماز سهوا

 در نماز سجده  ؛سجده سهو انجام دهد
ً
ا در یـ ،اضـافه کنـد یا تشـهدیـمثل آن که سهوا

  . دیر محل خود بگو یرا در غ یا آن که ذکری قنوت بخواند ،که قنوت ندارد یرکعت

   یجاد نقص سهویهر ا. ٤

  یزیهر چ یست نمازگزار برامستحب ا اطیاحت
ّ

 کـم کـرده و محـل
ً
که در نماز سهوا

 حمـد  ؛سجده سهو انجام دهد ،تدارک آن گذشته است
ً
حات یا تسـبیـمثل آن کـه سـهوا

  . ا بعد از آن بفهمد که آن را نخوانده استیاربعه را نخواند و در رکوع 

هـر دو سـجده را در رکعـت اول نمـازش  ایـسجده  کیاگر نمازگزار  .١٥٢٣ مسأله

 فرام
ّ
رکوع را  ریو حمد و سوره و قنوت بخواند و تکب زدیه گفته و برخوش کند و ِبَحْوِل الل

 رکعِت بعد  شیو پ دیبگو 
ِ

برگردد و سجده فراموش شده  دیبا ،دیایب ادشیاز رفتن به رکوع

شـش بـار سـجده  ،مستحب اطیبنابر احت ،را به جا آورد و نماز را ادامه دهد و بعد از نماز

  یبار برا کیکه عبارت هستند از  ،سهو انجام دهد
ّ
 ستادنیا یبار برا کی ،هذکر ِبَحْوِل الل

 ریتکب یبار برا کی و  قنوت یبار برا کی ،سوره یبار برا کی ،حمد یبار برا کی ،جا یب

 . رکوع

 ،دیـایادش بیـکوع رکعـت بعـد وم تشهد را فراموش کند و قبل از ر و اگر در رکعت د

کـه  یگـرید  یزهـایجـا و چیستادن بیهر کدام از ا یآورد و برا اجد برگردد و آن را به یبا
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  . اط مستحب است سجده سهو به جا آوردیاحت ،انجام داده یادیز 

  انجام سجده سهو تیّ فیک

 بـه قصـد  نیسجده سهو ات یفیک .١٥٢٤ مسأله
ً
است که فرد بعد از سالم نماز فـورا

کـه سـجده بـر آن  یئیبـر شـ ،الزم اطیـرا بنابر احت یشانیسجده سهو کند و پنّیت  قربت

کـه در  یمواضع سجده را به دسـتور ریسا ،مستحب اطیاست بگذارد و بنابر احت حیصح

 اطیـاحت هرچند؛ ستیذکر در آن واجب ن گفتنبگذارد و  نیبر زم ،شد ذکرسجده نماز 

 « ،دیو بهتر است بگو  دیمستحب است که در آن ذکر بگو 
ّ
 ِه َو ِبْسِم الل

ّ
  ،  هِ ِبالل

َ
ـالُم َعل  ْیـالسَّ

َ
 ك

 
َ
ب َهایُّ ا  َو  یُّ النَّ

ّ
 الل

ُ
سر از سـجده برداشـته و دوبـاره بـه سـجده رود و در  ،بعد »َبَرکاُتهُ َو    هِ َرْحَمة

و تشّهد بخواند و بعـد  ندیو بنش دیبگو  ،را که گفته شد یبهتر است ذکر ،مم هسجده دّو 

آخـر  است بـه سـالم زیچند جا هر ؛دیهر سه سالم را بگو  تواند  یاز تشّهد سالم دهد و م

 « :دیو بگو  دیاکتفا نما
َ
الُم َعل ْم یْ السَّ

ُ
 « است نیحال بهتر ا نیو در ا »ک

ّ
 الل

ُ
 »َبَرکاُتهُ ِه َو َو َرْحَمة

  . کند فهرا هم اضا

 ؛دیــبگو  ریــتکب ،فــرد قبــل از ســجده اول در سـجده ســهو سـتیالزم ن .١٥٢٥ مسأله

بله غسل و رو به ق ایبا وضو  ستیالزم ن نیهمچن. مستحب است اطیمطابق با احت هرچند

 یشـانیپ یسر و بدنش را بپوشاند و بدن و جـا یزن مو  ایباشد و عورت خود را بپوشاند 

در لبـاس او شـرط  ،باشـد ینمـازگزار شـرط مـ لباسکه در  یموارد زیباشد و ن کپا ،فرد

 یو سربرداشـتن از مهـر کـاف سـتیدو سـجده الزم ن نیراست نشستن ب نیهمچن. ستین

  . است مستحب اطیبق با احتموارد مطا نیا تیرعا هرچند ؛است

  گر سجده سهویاحکام د

دارد کـه موجبـات سـجده سـهو را مرتکـب شـده  کاگر نمازگزار ش .١٥٢٦ مسأله

الزم   ،نـه ای سجده سهو بر او واجب شده است که کند یسبب شک م نینه و بد ایاست 

  . آن را به جا آورد ستین

ام دارد آن را انج کش یول ،سجده سهو بر او واجب شده داند  یاگر م .١٥٢٧ مسأله
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 است و هنوز یدر صورت ،نه ایداده 
ّ

 یار بـ) بعـد از نمـاز( یزمان اقـدام فـور که در محل

 اقـدامآن را به جا آورد بلکـه اگـر فاصـله شـده و زمـان  دیبا ،ن نرفته استیاز بانجام آن 

او  کشـ هرچنـد ؛واجب آن است که آن را انجام دهـد اطیاحت ،انجام آن گذشته یفور

  . بعد از وقت باشد

دارد چنـد  کشـ یول ،سجده سهو بر او واجب شده داند یکه م یکس .١٥٢٨ مسأله

 . است یکاف به جا آوردن تعداد کمتر ،بار سجده سهو بر او واجب است

 بـه جـا ن .١٥٢٩ مسأله
ً
 ،اوردیـاگر نمازگزار سجده سهو را بعـد از سـالم نمـاز عمـدا

  دیبا ،الزم اطیکرده و بنابر احت تیمعص
ً
بـه  هر چه زودتر آن را انجام دهد و چنانچه سهوا

 انجام دهد و در هر دو صورت دیآمد با ادشیهر وقت  ،اوردیجا ن
ً
نمـاز  سـتیالزم ن ،فورا

  . را دوباره بخواند



د فراموش شده یقضا
ّ

  سجده و تشه

آن کـه وارد  تـا دیاین ادشیسجده را فراموش کند و  کیاگر نمازگزار  .١٥٣٠ مسأله

 نم ،از نماز شود که با شروع آن یبخش
ً
مثـل  ،را بـه جـا آورد تواند برگردد و سجده یشرعا

 بعد از نماز ،رکوع رکعت بعد شده باشد وارد نکهیا
ً
قضـاء  ،واجب است آن سجده را فورا

از نماز شود کـه بـا  یتا آن که وارد بخش دیاین ادشیو اگر تشّهد را فراموش کند و  دینما

 
ً
کعـت بعـد ر  کوعر وارد  نکهیمثل ا ،را به جا آوردد تشهّ تواند برگردد و  نمی شروع آن شرعا

  . دیقضاء نما ،مستحب است آن را بعد از نماز اطیاحت ،شده باشد

آن را به جـا  یقضا ،را که انسان فراموش کرده و بعد از نماز یا سجده .١٥٣١ مسأله

بـودن بـدن و لبـاس و رو بـه قبلـه بـودن و  کنمـاز ماننـد پـا طیتمـام شـرا دیبا ،آورد یم

ذکـر  انیشـا ،انند سجده نماز استهم ،انجام آن تیّ فیرا داشته باشد و ک گرید  یها  شرط

که انجـام  ییتشّهد قضا نیهمچن. و سالم ندارد دسجده فراموش شده تشهّ  یاست قضا

  . سالم ندارد ،باشد یمستحب م اطیآن مطابق با احت

انجـام قبـل از و بعـد از نمـاز  بایـد  ،سـجده یواجب قضا اطیبنابر احت .١٥٣٢ مسأله

  . انجام شود نمازهای  باطل کننده

  یکار ،سجده یسالم نماز و قضا نیب اگر نمازگزار .١٥٣٣ مسأله
ً
کند که اگر عمدا

 در نماز اّتفاق ب ای
ً
 پشت بـه قبلـه نما - شود ینماز باطل م فتدیسهوا

ً
نمـاز باطـل  - دیـمثال



 ٤٣٩/   قضاي سجده و تشهد فراموش شده 

دوبـاره نمـاز را  ،سـجده یمستحب آن است کـه بعـد از قضـا اطیاحت هرچند ؛شود ینم

  . بخواند

 ادشیـو امـوش کنـد همان طور که گذشت اگر نمـازگزار تشـّهد را فر  .١٥٣٤ مسأله

 نم یتا آن که وارد بخش دیاین
ً
را  دتشـهّ تواند برگردد و  یاز نماز شود که با شروع آن شرعا

سـجده را  کیـسجده سهو به جا آورد و اگـر  ،تشّهد فراموش شده یبرا دیبا ،به جا آورد

  یتا آن کـه وارد بخشـ دیاین ادشیو فراموش کند 
ً
 از نمـاز شـود کـه بـا شـروع آن شـرعا

 ؛سـجده سـهو انجـام دهـد ،آن یبرا ستیالزم ن ،تواند برگردد و سجده را به جا آورد نمی

  . مستحب است اطیمطابق با احت نآ یانجام سجده سهو برا هرچند

ت دیسجده را قضاء نما دیکه با یکس .١٥٣٥ مسأله
ّ
سجده سـهو هـم بـر او  ،یو به عل

بعد سـجده  ،دیء نمااول سجده را قضا ،بعد از نماز دیبا ،واجب اطیبنابر احت ،واجب باشد

  . سهو را به جا آورد

  .١٥٣٦ مسأله
ً
سـجده از  کیـاگر نمازگزار سجده را چند دفعه فرامـوش کنـد مـثال

هـر دو  یقضـا ،بعـد از نمـاز دیبا ،دیسجده از رکعت دوم فراموش نما کیرکعت اول و 

هـر  یفراموشـ یمستحب آن اسـت کـه بـرا اطیسجده فراموش شده را به جا آورد و احت

  . به جا آوردسجده سهو  ،کدام

 سـتیالزم ن ،دیـاگر نمـازگزار دو سـجده از دو رکعـت را فرامـوش نما .١٥٣٧ مسأله

  . دینما راعاتم ترتیب را ،هنگام قضاء

سـجده  ،آن یکنـد کـه بـرا یسجده کار یسالم نماز و قضا نیاگر ب .١٥٣٨ مسأله

 حرف بزند شود یسهو واجب م
ً
اول سـجده را  دیـبا ،واجـب اطیبنابر احت ،مثل آنکه سهوا

به جـا آورد و سجده سهو  جا  یسخن گفتن ب یبرا ،واجب اطیبنابر احت ،قضاء کند و بعد

سجده فراموش شده هـم انجـام  یقضا یابر  یگریمستحب است سجده سهو د  اطیاحت

  . دهد

تشّهد را فراموش کرده و  ایسجده و  ایکه  داند    یم یبه طور اجمالاگر  .١٥٣٩ مسأله

ه سـهو هـم بـه جـا آورد و و سـجد دیـسجده را قضاء نما دیبا ،بوده کیداند کدام  ینم

  . دیقضاء نما زیمستحب آن است که تشّهد را ن اطیاحت
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 سـتیواجب ن ،نه ایتشّهد را فراموش کرده  ایدارد که سجده  کاگر ش .١٥٤٠ مسأله

  . دیسجده سهو نما ای آنها را قضا کرده

 رکعت  شیکند که پ کاگر بداند سجده را فراموش کرده و ش .١٥٤١ مسأله
ِ

از رکوع

  . دیمستحب آن است که آن را قضاء نما اطیاحت ،نه ای آمده و به جا آورده ادشیبعد 

سجده فرامـوش شـده را بـه جـا  یقضا ،دارد که بعد از نماز کاگر ش .١٥٤٢ مسأله

بلکه اگـر وقـت نمـاز ؛ دیسجده را قضاء نما دیچنانچه وقت نماز نگذشته با ،نه ایآورده 

  . آن را قضاء کند دیواجب با اطیبنابر احت ،هم گذشته باشد



  نماز مسافر

  : رکعت بخواند عنی دوی ،شکسته بجا آورد ،شرط هنُ د نماز ظهر و عصر و عشا را با یافر بامس

  ط شکسته شدن نماز مسافریشرا

  نباشد  سفر او کمتر از هشت فرسخ شرعی: شرط اول

 هشت فرسخ .١٥٤٣ مسأله
ً
 ( کسی که رفت و برگشت او مجموعا

ً
 )کیلومتر٤٤تقریبا

د نمـاز را شکسـته یـبا ،ا نباشـدیخ باشد برگشتنش کمتر از چهار فرس ایخواه رفتن  ،است

د نمـاز را یـبا ،ا به عکس باشدی ،برگشتن پنج فرسخ و اگر رفتن سه فرسخ نیبنابرا ،بخواند

 ،رفت و برگشـت رینوع مسافت را که در آن مس نیا. بخواند - عنی دو رکعتیی - شکسته

 هشت فرسخ م
ً
   ١.دنامن  یم »یقیمسافت تلف« ،باشد  یمجموعا

 رود اگر چـه روزی کـه مـی ،هشت فرسخ باشد او و برگشت اگر رفت .١٥٤٤ مسأله

ن یـا ولـی بهتـر اسـت کـه در ،د نماز را شکسته بخوانـدیبا ،ا شب آن برنگرددیهمان روز 

  . ز بخواندیاط کرده تمام نیرت احتصو 

                                                           
سفر، مثل اقامت ده روز یا عبور  های  از قطع کننده است که یکی  شایان ذکر است این حکم مربوط به زمانی . ١

سـفر پـیش بیایـد،  های  دهاز قطع کنن پیش نیاید؛ اما اگر یکی  از وطن و توقف در آن، در بین مسافت تلفیقی 
یـا مسـیر برگشـت بـه  نماز فرد در مسیر رفت یا برگشت، شکسته است که مسیر رفـت بـه تنهـایی  در صورتی 

 . خواهد آمد) ١٥٦٤(تنهایی، هشت فرسخ باشد و تفصیل این حکم در شرط چهارم مسأله 
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سفر  ا انسان نداند کهی ،مختصری از هشت فرسخ کمتر باشد ،اگر سفر .١٥٤٥ مسأله

 شسـفر کـه  کند کو چنانچه ش را شکسته بخواندد نماز ینبا ،نها یاو هشت فرسخ است 

هرچنـد  ؛بخوانـدم د نمازش را تمایبا و ستیق کردن الزم نیتحق ،ا نهیهشت فرسخ است 

  . دیق نمایاط مستحب است در صورت شک تحقیاحت

خبـر دهنـد ) دو مـرد عـادل( بّینه ایداشته باشد  نانیاطم ای نیقیاگر فرد  .١٥٤٦ مسأله

شـخص  ای ،عادل کیاّما اگر  ؛از را شکسته بخواندنم دیبا ،که سفر او هشت فرسخ است

ق
ّ
 نیقیکه انسان به گفته او  یدر صورت ،خبر دهد که سفر انسان هشت فرسخ است ،یموث

محسـوب  ینه گفتار او حّجت شرعرا شکسته بخواند و گر  مازن دیبا ،کند دایپ نانیاطم ای

هـردو از  ،گر باشـندیدکـیبرخالف  بّینهاگر دو  نیهمچن. و نمازش کامل است شود ینم

مستحب است نمـازش  اطیچند احت هر ؛نماز را تمام بخواند دیو فرد با اعتبار ساقط شده

  . بخواند شکسته هم را

ق یـا بـه طر یـدارد سفر او هشت فرسخ است  نانیا اطمی نیقیکسی که  .١٥٤٧ مسأله

ت د و بعد بفهمد کـه هشـخوانه باگر نماز را شکست ،اعتماد نموده بّینهمثل  یگریمعتبر د 

  . دیقضا نما ،وقت گذشته و اگر  د آن را چهار رکعتی بجا آوردیبا ،فرسخ نبوده

دارد نـان یا اطمیـ نیقـی را داشـته و یمعّینقصد رفتن به محل  کسی که .١٥٤٨ مسأله

 ،ا نهیدارد که هشت فرسخ هست  کا شی ،ستیخواهد برود هشت فرسخ ن که می سفری

 ،اگر چه کمی از راه باقی باشـد ،هفرسخ بود ن راه بفهمد که سفر او هشتیچنانچه در ب

ر وقـت ولـی اگـ ؛خوانده دوباره شکسته بجا آورد اگر تمام و د نماز را شکسته بخواندیبا

  . دیست قضا نمایگذشته الزم ن

ی که فایاگر ب .١٥٤٩ مسأله
ّ
مرتبه  چند ،صله آنها کمتر از چهار فرسخ استن دو محل

  . بخواند از را تمامد نمیبا ،اگر چه روی هم رفته هشت فرسخ شود ،رفت و آمد کند

ی دو راه داشته باشد .١٥٥٠ مسأله
ّ
گـر ید  راه و آن کمتر از هشت فرسخراه  کی ،اگر محل

د یبا ،آنجا برود چنانچه انسان از راهی که هشت فرسخ است به ،شتر باشدیا بیآن هشت فرسخ 

  . تمام بخواند باید  ،ست برودیر از راهی که هشت فرسخ ناگ و نماز را شکسته بخواند

 ی حساب کنـد کـه شـخص پـس ازید از جایشت فرسخ را باابتدای ه .١٥٥١ مسأله



 ٤٤٣/  نماز مسافر 

 آخـر شـهر  شود جا مسافر محسوب میاز آن عبور
ً
ولـی در  ؛اسـت ا روسـتایـ و آنجا غالبـا

 .ممکن است آخر محله باشد) رهیبالد کب( ار بزرگیز شهرهای بسا یبعض

او انتهای مسافت شرعی برای فرد مسافری که قصد دارد به شهر یا روستایی که وطن 

باشـد؛ بـه عنـوان مثـال  آخرین مقصد فرد در آن شهر یـا روسـتا می باشد سفر نماید، نمی

چنانچه قصد داشته باشد بـه  باشد، کیلومتری شهر مشهد می )١٥(که وطن وی در فردی 

کیلـومتری  )٢٥(لیـه السـالم کـه در مکانی در شهر مشهد مانند حرم مطّهر امام رضـا ع

نمازش در این سفر شکسته است؛ اّما اگـر قصـد دارد  گردد،وی قرار دارد برود و بر  وطن

کیلومتری وطن وی قرار دارد بـرود و از  )٢٠(تنها به مکانی در داخل شهر مشهد که در 

  . نمازش تمام است جا برگردد، همان

  هشت فرسخ را داشته باشد مودن یپقصد  سفراز اول : شرط دوم

هشـت فرسـخ راه را د بدانـشکسـته اسـت کـه  ینماز مسافر در صورت .١٥٥٢ مسأله

ی که کمتر از هشت فرسخ جایپس اگر به  - یقیهرچند به شکل مسافت تلف - دیمایپ می

ی برود که با مقداری که آمده جایدن به آنجا قصد کند یبعد از رس و ندت کاست مسافر 

 ؛د نمـاز را تمـام بخوانـدیـبا ،نداشتهچون از اول قصد هشت فرسخ را  ،شود هشت فرسخ

 ایـبرود و سپس به وطنش  ییبه جا از آنجا ای ،وداهد از آنجا هشت فرسخ بر بخو  ولی اگر

رفت و برگشـت هشـت فرسـخ  نیده روز بماند برگردد و مجموع ا خواهد یکه م یمکان

  - سفر های قطع کنندهاز  یکیهم  نیبباشد و در 
ً
 دیـبا ،دیاین شیپ - شود می ذکر که بعدا

  . نماز را شکسته بخواند

 بـرای پ ،اند سفرش چند فرسـخ اسـتد ی که نمیکس .١٥٥٣ مسأله
ً
 دا کـردنیـمـثال

د یـبا ،دا کنـدیـد برود تـا آن را پیدار باداند که چه مق نمی و کند ای مسافرت می گمشده

ر خواهـد ده روز د ی که میجایا ینش ولی در برگشتن چنانچه تا وط ؛نماز را تمام بخواند

رفتن  نیز اگر در بین و ته بخواندد نماز را شکسیبا ،شتر باشدیا بیهشت فرسخ  ،نجا بماندآ

خواهـد ده روز بمانـد  یکـه مـ یا مکـانیـو سپس به وطنش برود  ییبه جاقصد کند که 

  . د نماز را شکسته بخواندیبا ،دیایش نیسفر پ های قطع کنندهاز  یکین هم یبرگردد و در ب

سفرش به حد مسافت د نماز را شکسته بخواند که یمسافر در صورتی با .١٥٥٤ مسأله
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 رود  رون مـییـی که از شهر بپس کس ،وابسته نکرده باشد یگریبه امر د را  یشرع
ً
و مـثال

نـان دارد یطمچنانچه ا ،سفر هشت فرسخی برود ،دا کندیق پیرف ن است که اگریقصدش ا

  . د تمام بخواندیبا ،نان نداردیاگر اطم و د نماز را شکسته بخواندیبا ،کند دا مییق پیکه رف

 اگر چه در هر روز مقدار کمی راه  - دارد کسی که قصد هشت فرسخ .١٥٥٥ مسأله

صوقتی ب - برود
ّ

 ترخ
ّ

ا ز ر د نمـایـبرسد با) خواهد آمد ١٥٩٤ ش در مسألهیکه معنا( ه حد

است که  اط الزم آنیاحت ،کمی راه برودار یبسولی اگر در هر روز مقدار . شکسته بخواند

  . هم شکسته بخواند و نمازش را هم تمام

 خـادم وو مانند زن و فرزند  ،گری استیار د یی که در سفر در اختکس .١٥٥٦ مسأله

خ است هشت فرس) ار او هستندیدر اخت ...که زن و یفرد( چنانچه بداند سفر او ،زندانی

نماز را تمام بجا  ،دداشته باش یو شک در قصد ونداند  واگر ،د نماز را شکسته بخواندیبا

  . اط مستحب استیمطابق با احتچه گر  ؛ستیدن الزم نیپرس و آورد

باشـد  ا گمان داشتهیاگر بداند  ،گری استید ار یی که در سفر در اختکس .١٥٥٧ مسأله

تمـام  د نمـاز رایـبا ،کنـد شود و سـفر نمـی از او جدا می دن به چهار فرسخیش از رسیکه پ

 ایـاگـر شـک داشـته باشـد  ،اسـت یگـرید  اریـکه در سفر در اخت یکس نیهمچن ؛بخواند

 ،کند یو سفر نم شود یسخ از او جدا مبه چهار فر  دنیاز رس شیدهد که پ ییاحتمال عقال

 نیبـدر  دهـد یباشد که احتمـال مـ نیاسبب به  شکن یا هرچند ؛نماز را تمام بخواند دیبا

اگـر  یولـ ،دیـآ شیاو پـ یاز ادامه مسـافرت بـرا یمانع ،به چهار فرسخ دنیقبل از رس ،ریمس

آمـد  شیحتمـال پـا ،شـود یجـدا نمـاز او به چهـار فرسـخ  دنیدارد که قبل از رس نانیاطم

 . نماز را شکسته بخواند دیاثر ندارد و با ،باشد یم دیار بعیبسو  ستیکه مورد انتظار ن یموانع

  برنگرددن راه از قصد خود یدر ب: شرط سّوم

 ،شـود اه که با برگشتن هشت فرسخ میمودن مقداری از ر یاگر بعد از پ .١٥٥٨ مسأله

روز  ا بعـد از دهیـ ،بمانـد همانجـام داشته باشـد یچنانچه تصم ،وداز مسافرت منصرف ش

و  د نمـاز را تمـام بخوانـدیـبا ،اشـدمـرّدد ب قصـد اقامـت ده روزا در برگشـتن و ی ،برگردد

  . ماند یروز بدون قصد در آنجا م ین است حکم اگر احتمال دهد سیهمچن
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 ،شـود اه که با برگشتن هشت فرسخ میمودن مقداری از ر یاگر بعد از پ .١٥٥٩ مسأله

از قطـع  یکـین هـم یو در بـم داشته باشد که برگـردد یز مسافرت منصرف شود و تصما

 ( سفرهای  کننده
ً
 نیهمچنـ ؛خوانده بد نماز را شکستیبا ،دیایش نیپ) شود می ذکر که بعدا

 به چهار فرسـخ دنیاز رس شیپ ،کند یرا ط یکه قصد دارد مسافت شرع یاگر مسافر

 سه فرسخ -
ً
قطع شد بدون ارتکاب داشته با میتصم اما ،از مسافرت منصرف شود - یمثال

کـه  یا که پنج فرسخ اسـت بـه وطـنش برگـردد بـه گونـه یگریاز راه د  ،سفرهای  کننده

  . را شکسته بخواند ازنم دیمجموع رفت و برگشت هشت فرسخ باشد با

مه برگشـت هشـت یا بـه ضـمیـ ییکه بـه تنهـا یرفتن به محلاگر برای  .١٥٦٠ مسأله

 ،گـری بـرودیبخواهـد جـای د  ،اهری از ر فتن مقداز ر و بعد ا حرکت کند ،شود یمفرسخ 

مه یا به ضمی ییبه تنهاخواهد برود  ی که میجایتا  لی که حرکت کردهچنانچه از محل اّو 

  . د نماز را شکسته بخواندیبا ،هشت فرسخ باشد ،برگشت

رود ا به راه ر یمرّدد شود که بق ،برسدهشت فرسخ را به ش از آنکه یاگر پ.١٥٦١ مسأله

د تـا یـبا ،ه راه را برودیکه بقرد یم بگیاه نرود و بعد تصمو در موقعی که مرّدد است ر   ا نهی

  . آخر مسافرت نماز را شکسته بخواند

ا ی ه راه را برودیمرّدد شود که بق ،ش از آنکه به هشت فرسخ برسدیگر پا .١٥٦٢ مسأله

 رد کـه هشـت فرسـخیـم بگیدر موقعی که مرّدد است مقداری راه برود و بعد تصـم و نه

مسـافرت  د تا آخریبا ،رسخ شودکه رفت و برگشتش هشت ف ی برودجایا تا ی و گر برودید 

  . نماز را شکسته بخواند

ا یـد ه راه را بـرو یمرّدد شود که بق ،ش از آنکه به هشت فرسخ برسدیاگر پ .١٥٦٣ مسأله

 ،بـرود ه راه رایـرد کـه بقیـم بگیدر موقعی که مرّدد است مقداری راه برود و بعد تصم و نه

کمتـر  موده اسـتید پیمسافتی که با ترد  یستثنابه اچنانچه مجموع مسافت رفت وبرگشت 

  . است ست نمازش شکستهیواگر کمتر ن  بخواندد نماز را تمام یبا ،از هشت فرسخ باشد

   دیایش نیپ ١سفر  کننده قطع ،دن به هشت فرسخیقبل از رس: شرط چهارم

برود کـه در کمتـر از  یبه مقصد شیاز وطن خو  خواهد یکه م یکس .١٥٦٤ مسأله

                                                           
 به طور مفّصل ذکر می کننده قطع. ١

ً
 . شود های سفر بعدا
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نمـاز را  دیبا ،سپس به وطنش برگردد دیر آنجا ده روز اقامت نمااست و د یهشت فرسخ

 اقامـِت ده روز و در مسـ ریمس نیبدر 
ّ

 هرچنـد ،تمـام بخوانـد ،برگشـت ریرفـتن بـه محـل

 . هم هشت فرسخ باشد مهیرفت و برگشت به ضم ریمجموع مس

ز وطـن دوم یـکـه آنجـا ن یاز وطـنش بـه مقصـد خواهـد  یکه م یکس نیهمچن 

ف کندقرار دارد  یفاصله کمتر از هشت فرسخ اوست و در
ّ
سپس  ،برود و در آن توق

برگشـت بـه  ریرفتن به وطن دوم و در مس رینماز را در مس دیبا ،به وطن اولش برگردد

هـم هشـت  مهیرفت و برگشـت بـه ضـم ریمجموع مس هرچندتمام بخواند  ،ولوطن ا

  . فرسخ باشد

 ایـرفـت  ریفـرد در مسـ نمـاز یصـورتتنهـا در  ،دو فـرضن یـادر  ،ذکر اسـت انیشا 

 ایهشت فرسخ  ،ییبرگشت به تنها ریمس ای ییرفت به تنها ریشکسته است که مس ،برگشت

   ١.باشد شتریب

د گـذر  دن به هشت فرسخ از وطنش مییسش از ر یداند پ کسی که نمی .١٥٦٥ مسأله

  . د نماز را تمام بخواندیبا ،ا نهید ینما ر محلی قصد اقامت میا ده روز دی ،ا نهی

بگذرد و  دن به هشت فرسخ از وطنشیش از رسیخواهد پ سی که میک .١٥٦٦ مسأله

ش ز کسی کـه مـرّدد اسـت کـه از وطـنین و ا ده روز در محلی بماندی ،توقف کند در آن

 ،شود ا گذشتن از وطن منصرفیاگر از ماندن ده روز  ،محلی بماند را ده روز دی ،گذردب

 هشـتمه برگشت یبه ضم هرچندنده راه مایولی اگر باق ،د نماز را تمام بخواندیباز هم با

  . د نماز را شکسته بخواندیبا ،فرسخ باشد

                                                           
خواهد   قرار دارد و می برود که در چهار فرسخی  بخواهد از وطن خویش به مقصدی  ثال، اگر کسی به عنوان م. ١

در آنجا قصد اقامت ده روزه کند، سپس به وطن خویش برگردد، این فـرد، هـر چنـد قصـد پیمـودن هشـت 
قصـد دارد از   را دارد، اّما در مسیر رفت و برگشت هم، نمازش تمام است؛ اّمـا چنانچـه کسـی فرسخ تلفیقی 

خواهـد در آنجـا قصـد اقامـت ده روزه   قـرار دارد و می برود که در هشت فرسخی  وطن خویش به مقصدی 
همچنـین اگـر . کند، سپس به وطن خویش برگردد، این فرد، در مسیر رفت و برگشت، نمازش شکسته است

خواهـد در   قـرار دارد و می برود که در هفـت فرسـخی  تصمیم داشته باشد از وطن خویش به مقصدی  کسی 
باشد، به وطن خویش برگردد،   دیگر که ُنه فرسخ می آنجا قصد اقامت ده روزه کند، سپس بخواهد از مسیری 

حـاالت، نمـاز او  این فرد در مسیر رفت، نمازش تمام و در مسیر برگشت، نمازش شکسته است و در تمـامی 
 اقامت ده روزه

ّ
 .اش، تمام است  در محل
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   برای کار حرام سفر نکند: شرط پنجم

د نمـاز را یبا فر کندس یدزد ای یتجارت ربو مثل  یکار حرام یاگر فرد برا .١٥٦٧ مسأله

کـه  -  آنکـه بـرای او ضـرری مثـل ،حـرام باشـد ن است اگر خود سـفریهمچن و تمام بخواند

ر سفری برود که بر او اجازه شوه ا زن بدونی ،داشته باشد -  ا نقص عضو استی مرگموجب 

  . د نماز را شکسته بخواندیبا ،ولی اگر مثل سفر حج واجب باشد ،واجب نباشد

 و دلسوزی ناشی از شفقت - تیاگر سبب اذ ،ستیسفری که واجب ن .١٥٦٨ مسأله

د در آن یـبارده و ت کیبرود معص ین سفریاگر فرد چن و رام استباشد ح پدر و مادر -

  . ردیرا تمام بخواند و روزه هم بگ سفر نماز

چـه  اگـر ،کند برای کار حرام هم سفر نمی و ستیکسی که سفر او حرام ن .١٥٦٩ مسأله

 غ ،تی انجام دهدیدر سفر معص
ً
  . بخواند د نماز را شکستهیبا ،دیدروغ بگو ا یبت کند یمثال

 نکـهیا هچـ - دیـفرت نماکنـد مسـا کاگر برای آنکه کار واجبـی را تـر  .١٥٧٠ مسأله

 پس کسی که  ،نمازش تمام است - ا نهیباشد سفر داشته  ازگری یض د غر 
ً
بـدهکار شرعا

را بدهـد و  بـدهی خـودد اگـر بتوانـ ،ده اسـتیش فرارسید پرداخت بدهیو سر رساست 

 پرداختی فرار از بدهد وبرا در سفر بدهی خود رانتواند چنانچه  ،طلبکار هم مطالبه کند

گـری اسـت یسفرش برای کار د  ولی اگر. د نماز را تمام بخواندیبا ،دیقرض مسافرت نما

  . شکسته بخواند د نماز رایبا ،دیز بنمایواجب ن کر چه در سفر تر اگ

 کی فــرار از مالــســواری او غصــبی باشــد و بــرا لهیوســاگـر در ســفر  .١٥٧١ مسأله

  . د نماز را تمام بخواندیبا ،کند ن غصبی مسافرتیا در زمی ،مسافرت کرده باشد

کند اگر ناچار نباشـد و مسـافرت  ظالم مسافرت می همراه کسی که به .١٥٧٢ مسأله

ت ظـالم یـا سـبب جـالل و شـوکت و تقو یـمحسوب شود به ظالم در ظلمش  ککم او

 ی ،اگر ناچار باشد و د نماز را تمام بخواندیبا ،شود
ً
ات دادن مظلـومی بـا او برای نجـ ا مثال

  . نمازش شکسته است ،مسافرت کند

کـار  انجـام یبـرا نکـهیمثـل ا - اسـت تیسفر معص ،که سفر او یکس .١٥٧٣ مسأله

 مسافت شرع یحرام
ّ

 ،برگـردد تیراه از قصـد معصـ نیاگر در بـ - کند یسفر م یبه حد
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 ایـمجموع رفـت و برگشـت از آنجـا هشـت فرسـخ باشـد  ای ییراه به تنها ماندهیخواه باق

  . نماز را شکسته بخواند دیبا ،نباشد

  نباشد یلهو دیص یسفر برا: شرط ششم

و  دیصـ یبرا یبه حد مسافت شرع یلهو و خوش گذران یرااگر فرد ب .١٥٧٤ مسأله

نمـازش در حـال رفـتن  یول - ستیحرام ن به خودی خود، عمل نیا هرچند - شکار برود

نباشـد و فـرق  یشـکار لهـو  یتمام و در برگشتن شکسته است به شرط آنکه برگشتن برا

  . نباشد ایهشت فرسخ باشد  ییندارد برگشتن به تنها

 ،بـه شـکار رود اش  یمخـارج زنـدگ نیمعـاش و تـأم هیته یاگر فرد برا .١٥٧٥ مسأله

 هرچنـد ؛کردن مـال بـرود ادیکسب و ز  یاست اگر برا نینمازش شکسته است و همچن

  . مستحب آن است که نماز را هم شکسته و هم تمام بخواند اطیصورت احت نیدر ا

 مسافت شرع حیاگر به قصد تفر  .١٥٧٦ مسأله
ّ

سـفر  ،مسافرت کند یو گردش به حد

  . نماز را شکسته بخواند دیو با ستیاو حرام ن

 باطل محسـوب مـ یدر سفر .١٥٧٧ مسأله
ً
کـه در آن  یمثـل سـفر - شـود یکه عرفا

 دشـو   یو باطل محسوب م هودهیب یسفر ،وجود ندارد و در عرف ییغرض و هدف عقال

  .نماز شکسته و تمام است نیجمع ب ،واجب اطیاحت -

  نباشد ،استشان همراه آنها از کسانی که خانه: شرط هفتم

ابانهـا یائی کـه در بنهیصحرانشـ ماننـد ،آنهاسـت شان همراه که خانه یافراد .١٥٧٨ مسأله

دا کننـد یـپ انشـانیان و چهارپایـاطرافو  بـرای خـود کجا آب و خـوراهر  و کنند گردش می

  . د نماز را تمام بخوانندین مسافرتها بایدر ا ،روند گری مییو بعد از چندی به جای د  مانند می

 براییاگر صحرانش .١٥٧٩ مسأله
ً
ر وانـاتش سـفیکردن منزل و چراگـاه ح دایپ ن مثال

 ،باشـد اش همراهش مـی باشد که صدق کند خانه چادر و اسباب و اثاثچنانچه با  ،کند

  . نماز را شکسته بخواند ،چنانچه سفر او هشت فرسخ باشد گرنهو  ،تمام بخواند نماز را

 بـرای ز یصحرانشاگر  .١٥٨٠ مسأله
ً
ا نهـیا تجـارت و ماننـد ایـ ،ا حـجیـارت یـن مثال
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و   ته بخوانـدکسا شد نماز ر ینکند باصدق  یو اگر عنوان خانه به دوش بر ،رت کندسافم

  . نمازش تمام است ،صدق کندر اگ

 مسـافت  ریـز کثیـنبـوده ون سـفرشغلش : شرط هشتم
ّ

السـفر در حـد

  نباشد یشرع

 مسـافت شـرع »ر السفریکث« ای »که شغلش سفر است یکس«  .١٥٨١ مسأله
ّ

 یدر حد

ق میو ا د نمازش را تمام بخواندیبا ،است
ّ
 : شود ین امر در سه مورد محق

 مسافت شرع یکس. ١
ّ

  . بانیکشت ،خلبان ،شغل اوست مانند راننده یکه سفر در حد

 مسافت شرع یکس. ٢
ّ

م یکه سفر در حد
ّ
مه شغل اوست مانند معل

ّ
ا یـتاجر  ،کپزش ،مقد

 کارش در رفت و آمد استیکه ب یکارگر
ّ

  . ن وطن و محل

اد بـه مسـافرت در یـز  ،حیتفـر  ،یمـاریمعالجـه ب ،ارتیمثل ز ر شغل یغ یکه برا یکس. ٣

مسافت شرع
ّ

  . رود یم یحد

 بـر آنـان صـدق کنـد »ر السـفریـکث« اگـر عنـوان - گروه دوم و سـوم 
ً
د یـبا -  عرفـا

السـفر  ریـسـت بـه او کثیالزم ن ،گروه اول؛ اّما در کامل بخوانند نمازهایشان را در سفر،

 یعنـی ،شـود مـی به او گفتـه »شغلش سفر استکه  یکس« در عرف اگربلکه  ؛ندیبگو 

 مسافت شرع یکس
ّ

کـه شـغلش  یامثـل راننـده ،باشـد یکه کار او سفر کردن در حد

ت او باشدیا هرچند -  ا کاال استیحمل مسافر 
ّ
ن یـا عرفـی با صدق -  ن کار شغل موق

  . نمازش تمام است ،عنوان

زش دو امـر تمام بودن نما یبرا ،که شغلش سفر است مثل راننده یفرد .١٥٨٢ مسأله

 : شرط است

ت  یل را بران شغیقصد ادامه ا. ١
ّ

 یکس« که عنوان یاداشته باشد به گونه قابل توجهمد

 یم دارد بـرایکـه تصـم یامثـل راننـده به کار روددر مورد او  »که شغلش سفر است

ت قابل توّجه
ّ

 مسافت شرع یمد
ّ

کـه عـرف او را  یا بـه گونـه ،کنـد یرانندگ یدر حد

 م
ّ

  . آورد یبه حساب م یسافت شرعراننده حد

  ،نباشد معمولادتر از مقدار یاش ز یشغل ین سفرهایفاصله ب. ٢
ّ

کـه بـه صـدق  یبه حـد
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  . انواع سفر متفاوت است توجه به ان فاصله بید و ایضرر وارد نما یعنوان شغل

 تنها شب یا ن رانندهیبنابرا
ً
ا فقـط یـبـرد یجمعه مسافر از نجف به کربال م یهاکه مثال

 مسـافت  ،ه هفته در وطن استیبرد و بق یجمعه مسافر از تهران به قم م یها شب
ّ

راننده حد

کـه در  یا اّما راننـده؛ ن سفرها شکسته استینمازش در ا پسکند  یبر او صدق نم یشرع

  کیه یا سور یهر ماه از مشهد به کربال 
ّ

کند  یصدق م ،برد یت پانزده روز مسافر مبار به مد

 مسافت شرع یکه کارش رانندگ
ّ

  . باشد یمنمازش کامل  واست  یدر حد

مسـافرت  ،شغلش که مقدمه یفر در مورد کسالّس  ریکثدر صدق عنوان  .١٥٨٣ مسأله

سه امر معتبـر ) ١٥٨١له و در مسأ ٣و  ٢مورد ( رود می اد سفریر شغلش ز یغ یا برایاست 

 : ن سه شرط نماز فرد تمام استیاست و با وجود ا

ت قابل توّجه یان کار را بر یقصد ادامه ا. ١
ّ

ت مثـل  ؛داشته باشد یمد
ّ

ش مـاه از شـمـد

ت هر سال  ،شتریا بیدو سال  اینکه در زمانا یسال  کی
ّ

  . سه ماهمد

 ده روز در هر ماه. ٢
ّ

ا سـه یـن ده روز در ضمن دو یهرچند ا( در حال سفر باشد ،حداقل

 یمان سـفرهاز هرچند( سفر برود )در ده روز مختلف(ا ده بار در هر ماه ی) سفر باشد

مسافرت او  یا روزهایفرها اّما اگر عدد س) چند ساعت باشد ،یاو به حد مسافت شرع

اط واجب در همـه سـفرها نمـازش را هـم شکسـته و هـم تمـام یبنابر احت ،باشد ٩ا ی ٨

ا کمتـر باشـد نمـازش یـ) ٧ ( مسـافرت او در مـاه یا روزهایبخواند و اگر عدد سفرها 

  . شکسته است

ازش اط واجب نمیت برسد و قبل از آن بنابر احتیبه فعل) اد سفر کردنیز ( کثرت سفر. ٣

  . را هم تمام و هم شکسته بخواند

مه کارش ین کسیبنابرا
ّ

مـ( سفر است ،که مقد
ّ
 یتـدر  یکـه بـرا یمثل معل

ّ
س بـه حـد

کـه نـذر  یمثل فرد( رود یر شغل مسافرت میغ یکه برا یا فردی) رودیم یمسافت شرع

فتـه ا سه روز در هیو قصد دارد سه بار ) دینمایمسافرت م ،نذر یادا یاارت دارد و بر یز 

ت شش ماه از  ین کار را برایدر مسافرت باشد و ا
ّ

ت دو سال  یا برایسال  کیمد
ّ

ا یمد

نمـازش را  ،اط واجـبیـبنابر احت ،دو هفته اول ین فردیچن ،سه ماه ادامه دهد یسال ،شتریب
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   ١.از آن نمازش تمام است هم شکسته و هم تمام بخواند و بعد

                                                           
مه شغل اوست یا برای  السفر شدن در مورد کسی  ک کثیرمال. ١

ّ
رود، امر   غیر شغل زیاد مسافرت می که سفر مقد

ق این معنـا وابسـته بـه آن اسـت کـه عـدد سـفرها یـا  عرفی 
ّ

 عادت فرد شمرده شود و تحق
ً
است که سفر عرفا

که در مسافرت اسـت در ضـمن  یی کند زیاد باشد، با لحاظ اینکه تعداد سفرها یا روزها که سفر می روزهایی 
دی  های مجموعه

ّ
) ٦٠(استمرار و امتداد هستند و بعید نیست که حـداقل آن  دارای  ای  باشد که به گونه متعد

و بیشتر، هر سال سـه مـاه  دو سال متوالی  ماه از یک سال و یا برای ) ٦(سفر، در ضمن ) ٦٠(روز مسافرت یا 
تواننـد از ایـن جـدول کـه  شود و افراد مـی ول ذیل به عنوان نمونه ذکر میبر این اساس مواردی در جد. باشد
کمک بگیرنـد و حکـم سـایر مـوارد بـا  تشخیص نظر عرف تنظیم گردیده است، در موارد تردید عرفی  برای 

به عنوان مثال، طبق ردیف سه در جدول . شود با موارد ذکر شده در جدول روشن می مقایسه و نسبت سنجی 
، هر سال سه ماه  سال متوالی) ٢(  ماه از یک سال مسافرت برود یا برای) ٦(خواهد حداقل  که می فردی ذیل، 

روز در سـفر ) ١٢(بعـد   سفر انجـام دهـد و در مـاه) ٨(روز در سفر باشد یا ) ٨(مسافرت برود و در یک ماه، 
) ٦٠(که در سـفر اسـت، حـداقل   که در این مّدت، مجموع روزهایی سفر انجام دهد به طوری ) ١٢(باشد یا 

از مصادیق کثیر السفر محسوب  روز برسد، چنین فردی ) ٦٠(در  سفر ) ٦٠(او به  روز شود یا مجموع سفرهای 
  . شود و نمازش کامل است و حکم در موارد مشابه نیز چنین است می

ق کثرت سفر مورد اشکال  شایان ذکر است در بعضی 
ّ

است و مراعات مقتضـای از موارد در جدول ذیل تحق
  .احتیاط در آن ترک نشود 

  السفر جدول مربوط به افراد کثیر

ت اجمالی  ردیف
ّ

  حکم کثیر السفر  عدد روزها یا سفرها در ماه   مد

١  

  

  

  

  ماه از یک سال٦

  سال و بیشتر٢یا 

  ماه ٣هر سال 

  دارد  و بیشتر ١٠

  دارد  در ماه بعد ١١در یک ماه و  ٩  ٢

  دارد  در ماه بعد ١٢در یک ماه و  ٨  ٣

  دارد  در ماه بعد ١٣در یک ماه و  ٧  ٤

  محل اشکال  در ماه بعد ١٤در یک ماه و ٦  ٥

  محل اشکال  در ماه بعد ١٥در یک ماه و  ٥  ٦

  ندارد  در ماه بعد ١٦در یک ماه و  ٤  ٧

  محل اشکال  در هر ماه ٩یا  ٨  ٨

  ندارد  در هر ماه ٧  ٩

و بیشـتر  سـال٢ماه از یک سال یـا  ٥  ١٠

  ماه ٥/٢هر سال 

  محل اشکال  و بیشتر ١٠

  ندارد  و کمتر ٩  ١١

سال و بیشتر هر ٢ماه از یک سال یا ٤  ١٢

  ماه ٢سال 

  محل اشکال  و بیشتر ١٢

  ندارد  و کمتر ١١  ١٣

١٤  

  

  فقط از یک سالماه ١ماه یا ٢یا ماه ٣

یـا  مـاه ٥/١سال و بیشتر هر سال ٢یا  

  یا کمتر ماه ١

  ندارد  ز هر چند هر رو 
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ه بـار ست کـه سـیشرط ن ،)گروه اول( که شغلش مسافرت است یکس .١٥٨٤ مسأله

 مسـافت شـرعن که عنـوان راننـده یبلکه هم ،تا نمازش تمام باشدد مسافرت کن
ّ

و  یحـد

کـه  یاّمـا کسـ ؛نمازش تمام است ،ن سفر باشدیدر اول هرچند ،مانند آن بر او منطبق شود

مه شغلش
ّ

همچنـان  ،)گروه دوم و سـوم( ر شغل استیر السفر در غیکثا یسفر است  ،مقد

بنـابر  ،ت برسد و قبل از آنینمازش تمام است که کثرت سفر او به فعل یکه گذشت وقت

  . دین نماز شکسته و تمام جمع نمایب ،اط واجبیاحت

مه شغل او ی ،مثل راننده که شغلش مسافرت است یکس .١٥٨٥ مسأله
ّ

ا مسافرت مقد

م
ّ
 برا یگریکار د  یاگر برا ،است مثل معل

ً
د نماز را یبا ،مسافرت کند ا حّج یارت یز  یمثال

 او را ؛ه بخواندشکست
ً
 سـه روز  یمانند کس ؛ندیبگو  »السفر ریکث« مگر آنکه عرفا

ً
که دائما

ارت و ماننـد آن یـا ز یـدر سفر حج  ین صورت نمازش حتّ یو در ا ١در هفته مسافر است

 رانندر اگ نیکامل است همچن
ً
 یر السفر اسـت و نمـازش در سـفر شـغلیکثکه  یا همثال

ه ه بدهدیارت کرایز  یل خود را برایاتومب ،تمام است
ّ

ل یـارت بـا اتومبیز  یرا برا یا و عد

  . د نماز را تمام بخواندیحال با در هر ،ارت کندیو در ضمن خودش هم ز خود ببرد 

ـ یرسـاندن حـاج یکـه بـرا یکس یعنیدار  لهمَ َح  .١٥٨٦ مسأله
ّ
ت ه مسـافر هـا بـه مک

 چنانچه  ،کند یم
ً
 ن اگـریهمچنـد نمـاز را تمـام بخوانـد یـبا ٢شغلش مسـافرت باشـدعرفا

د نمـاز را یـبا - هر سال مثل سه ماه در - اد مسافرت برودیمحسوب گردد و ز  ٣السفر ریکث

 . تمام بخواند

فقـط در نکـه یماننـد ا ،السفر هم محسوب نشـود ریکثمسافرت نباشد و  و اگر شغلش

 و  کند یسفر م یدار حمله یبرا ام حّج یا
ّ

 دو سه هفتهو کت سفر امد
ً
نماز او  ،م باشد مثال

بنـابر  ،ا نـهیـ ،کنـد یفر بر او صـدق مـر الّس یداشته باشد که کث کشکسته است و اگر ش

  . جمع کند ،تمامنماز و نماز شکسته ن یب الزم اطیاحت

 کـه یا مثل راننده ،از سال شغلش مسافرت است یکه در مقدار یکس .١٥٨٧ مسأله

                                                           
  . ذکر شد ١٥٨٣مالک کثیر السفر بودن در مسأله . ١
  .١٥٨١مورد اول از مسأله  یعنی . ٢
  . ذکر شد ١٥٨٣السفر بودن در مسأله  مالک کثیر. ٣
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  دهد یه میل خود را کرایا زمستان اتومبیتابستان سه ماه فصل ر فقط د هر سال
ّ

و بـه حـد

بخواند  نماز را تمام ،دهدیکه در آن فصل انجام م ییهاد در سفر یبا ،رود یمسافت سفر م

کـه در  ین کسـیهمچنـ ؛اط مستحب آن است که هم شکسته و هم تمام بخوانـدیو احت

  ریاز سال کث یقسمت
ّ
 یاد برایکه فقط در فصل بهار در هر سال ز  یمالسفر است مانند معل

ت از سـال انجـام مـ ییهاد در سفر یبا ،کند یس سفر میتدر 
ّ

نمـاز را  دهـدیکه در آن مد

 . بخواند تمام

  
ّ
 مسـافت) اد سـفر کـردنیـز ( ا کثرت سـفری یاگر سفر شغل یو به طور کل

ّ
 ،در حـد

گر سال کـه فـرد در یاوقات د فر در ر الّس یاحکام کث ،باشد از سال ینیّ مختّص به وقت مع

و  یاّتفـاق یدر سـفرها نیبنـابرا ؛شـود یبـار نمـ ،سـتیا کثرت سفر نی یمعرض سفر شغل

  . نمازش شکسته است ،گر سال داردیکه در اوقات د  یمتفّرق

 که  یراننده و دوره گرد .١٥٨٨ مسأله
ً
 یشهر  یدر دو سه فرسخمثال

ً
 ٢٠ا یـ ١٥ا مـثال

 سفر هشت فرسختّ چنانچه ا ،کند یرفت و آمد مشهر  یلومتریک
ً
د نمـاز را یـبا ،برود یفاقا

  . شکسته بخواند

 مسافت شرعالّس  ریکثکه  یکس .١٥٨٩ مسأله
ّ

سـه ( شود یمحسوب م یفر در حد

از  چـه -  مانـدد بر وطن خو شتر دیا بیده روز  چنانچه ،)١٥٨١مورد مذکور در مسأله 

شـتر یا بیـ ده روز ا بدون قصـدیرا داشته باشد  شتر از آنیا بی ل قصد ماندن ده روزاّو 

نماز را  ،رود یمشتر یا بی ده روزماندن که بعد از  یسفر نید در اولیباباز هم  -  بماند

 . تمام بخواند

 - ا بـدون قصـدیـ ،بـا قصـد - شتریا بی طن خود ده روزر و یدر غ چنین شخصیو اگر 

اسـت کـه  یکسـ یعنـی( ٖی ُمکـاردر خصـوص  یولـ؛ ن حکم را داردیباز هم هم ،بماند

ا مسـافر را جابـه جـا یـبـا آن بـار  و دهـد  یه میدارد که آن را کرا یا  هیه نقللیا وسیمرکب 

ا یـ دهـد  یه مـیا کاال کرایحمل مسافر  یش را برایل خو یکه اتومب یا  مثل راننده کند  یم

 ،ن باشـدیاگـر چنـ) ددهـ  یه میانتقال بار کرا یش را برایا شتر خو یکه اسب  یچاروادار

هـم شکسـته و  ،رود یکه بعد از ده روز مـ یسفر نیلر اّو د اط مستحب آن است کهیاحت

  . هم تمام بخواند
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کـه  یصـورت در ،ٖی مثـل ُمکـار که شـغل آنهـا مسـافرت اسـت یکسان .١٥٩٠ مسأله

 یمسافرت ب
ّ
نمـاز را  دیـبا ،شـود یت و خسـتگش از مقدار معمول بـر آنهـا موجـب مشـق

  . جا آورده شکسته ب

 ،ار نکـردهیاخت یخود وطن یکند و برا یاحت میکه در شهرها س یکس.١٥٩١ مسأله

  . نماز را تمام بخواند

 در شـهر ،ستیکه شغلش مسافرت ن یکس .١٥٩٢ مسأله
ً
 ییروسـتاا در یـ یاگر مثال

 د نمـاز را شکسـتهیـبا ،کنـد یمـ یدر پـ یپ یهامسافرت ،حمل آن یدارد که برا یجنس

  . گذشت) ١٥٨٣( ار آن در مسألهیکه مع ؛ر السفر باشدیبخواند مگر آنکه کث

ص برسد کت میاگر از وطن حر : نهمشرط 
ّ

 ترخ
ّ

  کند به حد

ص کـه  یدر صـورت ،کند حرکت می شکه از وطن یفرد  .١٥٩٣ مسأله
ّ

 تـرخ
ّ

بـه حـد

ص اثری ندارد ،طنر و یو اّما در غ شود یممازش شکسته نبرسد 
ّ

 ترخ
ّ

ن کـه از یهمـ و حد

  . است شکستهنمازش  ،ل اقامت خارج شودمح

ص .١٥٩٤ مسأله
ّ

 ترخ
ّ

حتـی آنهـا کـه در توابـع آن  - ی است کـه اهـل شـهرجای ،حد

تبه  - ستنده
ّ
 ن است که او اهل شهریو نشانه آن ا  ندیبباو را نتوانند  ،دور شدن مسافر عل

  . ندیبب را نتواند و توابع آن

 دیـبا ،وطنش نشـده واردتا وقتی که  ،گردد مسافری که به وطنش برمی .١٥٩٥ مسأله

 ین رابطه رسیو در ا بخواند شکستهنماز را 
ّ

ن یو همچنـ  نـدارد یاثـر ،تـرخص دن بـه حـد

نمـازش  ،دهیه بـه آن محـل نرسـک یتا وقتهد َده روز در محلی بماند خوا که می مسافری

  . است شکسته

ا یـ ،ده شـودیـد دور اهـل آن از در بلندی باشد کـه  ا روستای هرگاه شهر .١٥٩٦ مسأله

ر از اهـالی آن شـه یفرد ،ندیسان کمی دور شود اهل آن را نبگود باشد که اگر ان بقدری

 ،بـود ن همـواریای دور شود که اگر آن شـهر در زمـ وقتی به اندازه ،کند سافرت میکه م

راه  ز اگر پستی و بلندیید نماز خود را شکسته بخواند و نیبا ،شد ده نمییاهلش از آنجا د 

  . دیل را بنماد مالحظه معمو یبا ،شتر از معمول باشدیب
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ص بـیو قبل از رس ا قطار نشستهیکسی که در کشتی  .١٥٩٧ مسأله
ّ

 تـرخ
ّ

 هدن به حـد

ص برسدولی قبل از  ،ول نماز شودنماز تمام مشغنّیت 
ّ

 ترخ
ّ

د یـبا ،رکوع رکعت سوم به حد

  دنیو اگر بعد از رس نمازش را شکسته بجا آورد
ِ

 رکوع
ّ

رکعت سوم و پس از آن به  به حد

ص برسد
ّ

 ترخ
ّ

را شکسته به جـا آورد و تمـام  یگرینماز د  دینمازش را رها نموده و با ،حد

  . ستیل الزم نکردن نماز اّو 

  ،ر معمولی باشدیغ ،فرد یینایباگر  .١٥٩٨ مسأله
ّ
خواند ه بد نماز را شکستیی بادر محل

  . ن و ابزاریدن باچشم است نه با دوربیو مالک د د ننیشهر را نبآخر اهل  ،یافراد معمولکه 

ص رس کرود ش اگر موقعی که سفر می .١٥٩٩ مسأله
ّ

 ترخ
ّ

 ،ا نـهیده یکند که به حد

  . د نماز را تمام بخواندیبا

ص نرسـدا نانیاطم ای نیقی یاگر کس .١٦٠٠ مسأله
ّ

 تـرخ
ّ

 ایـ ،دهیشته باشد کـه بـه حـد

ص رس
ّ

 ترخ
ّ

سپس معلوم شـود  ،نه و نماز را تمام بخواند ای دهیشک داشته باشد که به حد

ص رس
ّ

 ترخ
ّ

و در مسافرت است  یچنانچه هنوز وقت باق ،بوده دهیکه در وقت نماز به حد

آن را  یقضـا دیبا ،دحال نماز را نخوان نیدوباره شکسته بخواند و اگر در ا انمازش ر  دیبا

 ،بفهمد اشتباه کـردهآخر وقت انجام دهد و اّما اگر بعد از گذشتن وقت  فهیمطابق با وظ

  . ستینماز واجب ن یقضا

 یـن پیقـیاگر کسی  .١٦٠١ مسأله
ّ

ص رسـ دا کنـد کـه بـه حـد
ّ

ده و نمـاز را یتـرخ

ص نرسـسپس معلوم شود که در و  و وردا آشکسته بج
ّ

 تـرخ
ّ

 ،ده بـودیقت نماز به حد

ص نرسـز ن حال هنو یپس چنانچه در ا ،بجا آوردوباره ا در د نماز یبا
ّ

 تـرخ
ّ

ده یبه حـد

ص گذ ،را تمام بخواند د نمازیباشد با
ّ

 ترخ
ّ

شـته باشـد نمـاز را ودر صورتی که از حد

بجـا  ،آن آخر وقتاش در  فهیو اگر وقت گذشته نماز را مطابق وظ شکسته بجا آورد

  . آورد

  سفر یها قطع کننده

کـه مسـافر بـوده  یکند و موجـب کامـل شـدن نمـاز فـرد یقطع م که سفر را یموارد
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مسـائل بعـد بـه ذکـر احکـام آن پرداختـه شـوند کـه در یده مـیـنام »قواطع سفر« ،شود یم

  : شود یم

ف در وطن :)سفر قواطعاز ( لمورد اّو 
ّ
   قصد عبور و توق

  : ن شرح استیاحکام وطن به ا یبه طور کل

  احکام وطن

  : باشدیم ریز گانه  سه یها مکاناز  یکی ،از وطن منظور .١٦٠٢ مسأله

 سـکونت یفرد م یاز آن مقّر و اقامت گاه اصل منظور: یوطن اصل. ١
ّ

 محل
ً
باشد که معموال

د در آنجا زندگ
ّ
  . کرده استیم یپدر و مادر و زادگاه فرد است که پس از تول

خاذ. ٢
ّ
 : یدائم یوطن ات

ّ
 ستا کرده انتخابخود  یاقامت دائم یرا که انسان برا یمحل

  . مانده عمرش را در آنجا بماندیخواهد باق یو م

ت. ٣
ّ
 را که ان ییجا: وطن موق

ّ
ش یخـو  یلیا تحصـی یا مقّر کاریخود  یزندگ سان محل

بـه  چنانچـه - شـه در آنجـا بمانـدیباشد کـه هم قصد نداشته هرچند - است قرار داده

 که ا یطوره ب ،ندینگو  باشد که عرف او را در آنجا مسافر یاگونه
ّ
 ده روز گر موق

ً
ا یـتا

  یگرید  یجا ،شتریب
ّ

  ،عـرفبـاز هـم  ،دهد خود قرار یزندگ را محل
ّ

سـکونت و  محـل

ت( اول یش را جاایزندگ
ّ
شود کـه یمحسوب موطن  ،او یآنجا برا ،ندیگو ب) مقّر موق

ت  یآن را وطن اّتخاذ
ّ
ت میموق

ّ
  . نامند یا وطن موق

  میکه تصم یکس نیبنابرا
ً
 دیسکونت نما یدر مکان ،شتریب ای مینسال و  کیدارد مثال

 یلیشـهر تهـران را مقـّر تحصـ شتریب ای میسال و ن کیکه قصد دارد  یقم یمثل دانشجو 

 نـزد جمعـه و شـنبه  خود قرار دهد و از شنبه تا چهارشنبه در تهران ساکن باشد و روز پنج

که قصد اقامـت  یتدر صور  ،در دو هفته اول ، گردد  بر) قم شهر( وطن خود به اش  خانواده

نمازش را هم شکسته و هـم تمـام بخوانـد و  ،واجب اطیبنابر احت ،ده روز در تهران ندارد

ت او محسوب م
ّ
  . تمام است ،شود  یبعد از آن نمازش در شهر تهران که وطن موق

  
ّ
ت  ،ستین اش  یکه وطن اصل یاّما اگر فرد قصد دارد در محل

ّ
بماند  یکوتاه زمانمد
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 زندگک یا  به گونه
ّ

 محل
ً
و سکونت او محسوب نشده و عرف او را در  یه آن مکان عرفا

ت کوتاه دیمحسوب نما یمسافر ،آن مکان
ّ

 یآنجا بماند و بعد به جا یکه قصد دارد مد

   ١.شود یوطن فرد محسوب نم آن مکان ،صورت نیدر ا ،برود گرید 

                                                           
ت باید مالحظه نمود ازاین قرار است را که برای  نکاتی . ١

ّ
ق شدن وطن موق

ّ
  : محق

 . الف 
ً
مدت چند سال، در هر روز فقط سه یـا  که قصد دارد برای  فردی  مّدت اقامت فرد در مقّر کم نباشد مثال

ی 
ّ
ت کافی  ساکن باشد، این مقدار برای  چهار ساعت در محل

ّ
ق شدن وطن موق

ّ
  . نیست محق

  . حاصل نشود طوالنی  مجموع این مّدت در فاصله زمانی . ب
ق. ج 

ّ
ت و مقّر بودن به مّدت کمتـر  هر چه عدد ساعات در روز و عدد روزها در ماه بیشتر گردد، تحق

ّ
وطن موق

ت و مقّر بودن به 
ّ
ق وطن موق

ّ
احتیاج دارد و هر چه عدد ساعات در روز و عدد روزها در ماه کمتر گردد، تحق

 . مّدت بیشتر احتیاج دارد
تواننـد از ایـن جـدول کـه بـرای  شود و افراد میبر این اساس، مواردی در جدول ذیل به عنوان نمونه ذکر می

کمک بگیرند و حکم سایر موارد با مقایسه و  تشخیص نظر عرف تنظیم گردیده است، در موارد تردید عرفی  
  . شود شده در جدول روشن می با موارد ذکر نسبت سنجی 

روز ) ١٥(تحصیل نماید و در هر ماه به مـدت  به مدت سه سال در شهری  به عنوان مثال، چنانچه دانشجویی 

در آن شـهر بـه طـور شـبانه  که سکونت وی  روز دیگر هم در وطنش ساکن باشد، طوری )١٥(در آن شهر و 
ت او محسوب می ٢باشد، طبق ردیف  روزی 

ّ
  . شود در جدول ذیل، شهر مذکور وطن موق

ـت مـورد اشـکال اسـت و مراعـات  شایان ذکر است در بعضی 
ّ
ـق وطـن و مقـّر موق

ّ
از موارد جدول ذیل تحق

  . ن ترک نشوداحتیاط در آ مقتضای 
ت

ّ
  : جدول مربوط به وطن و مقّر موق

ت  هاعدد سال  عدد روزها در ماه  عدد ساعات در روز  ردیف  
ّ
  حکم مقر و وطن موق

  دارد  ٥/١  ٣٠ - ٢٢  ٢٤  ١

  دارد  ٣  ١٥  ٢٤  ٢

  دارد  ٤   ٨ - ٧  ٢٤  ٣

  ندارد  سال و کمتر ٥  ٦  ٢٤  ٤

  محل اشکال  سال ٥بیشتر از   ٦  ٢٤  ٥

  ندارد  رسال و کمت ٧  ٤  ٢٤  ٦

  محل اشکال  سال٧بیشتر از   ٤  ٢٤  ٧

  دارد  ٣  ٢٢  ١٢  ٨

  دارد  ٥  ١٥  ١٢  ٩

  ندارد  سال و کمتر ٧  ٦  ١٢  ١٠

  محل اشکال  سال ٧بیشتر از   ٦  ١٢  ١١

  دارد  ٤  ٢٠  ٨  ١٢

  دارد  ٤  ٢٢  ٦  ١٣

٣٠  ٤- ٣  ١٤   
ً
  ندارد  مطلقا
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توطن اّتخاذی دائم و وط(شایان ذکر است در نوع دّوم و سّوم وطن 
ّ
) ن اّتخاذی موق

 آن را انتخاب کرده باشد، فرق ندارد که فرد،
ً ّ
یا اینکـه آنجـا بـه تبعّیـت از  خودش مستقال

 تابع والدین محسـوب شـود و  وطن او محسوب گردد، شخص دیگر،
ً
 اگر فرزند عرفا

ً
مثال

چنانچـه والـدین او شـهر  هنوز استقالل در تصمیم گیری در این جهت را نداشـته باشـد،

ت خـویش انتخـاب کـرده و در آن سـاکن مشهد ر 
ّ
ا به عنوان وطن اّتخاذی دائمی یا موق

شهر مشهد برای آن فرزند که همراه آنان در مشهد ساکن شده نیز وطن محسـوب  شوند،

  .گردد می

 یطـورقرار داده بـه  شیخو  یشغل ای یلیرا مقّر تحص یکه مکان یکس .١٦٠٣ مسأله

 یفاصله آنها به اندازه مسافت شرع مقّر و وطنش که نیکه نمازش در آنجا تمام است و ب

 م شتریب ای
ً
 نیچند سال در آنجا ساکن باشـد و بـ خواهد  یاست در رفت و آمد باشد مثال

نمـازش تمـام  ،یشـغل ایـ یلیدر مقّر تحصـ ،رفت و آمد داشته باشد اش یمقّر و وطن اصل

 ،اشـدسـفر ب) ١٠ ( مقـّر و وطـن نیدر هـر مـاه بـ شیکه تعداد سفرها یاست و در صورت

راه  نیدر ب ،واجب اطیبنابر احت ،سفر است) ٩ ( ای) ٨ ( راه هم تمام است و اگر نینمازش ب

راه شکسـته  نیبـ نمازش ،تسفر اس) ٧( نمازش را هم شکسته و هم کامل بخواند و اگر

ــت و کثــرت ســفر هــر دو لحــاظ  یمــوارد نیدر چنــ ،نیبنــابرا. اســت
ّ
احکــام وطــن موق

   ١.دشو   یم

از وطـن  یگـریقائل به نوع د  همیعل یعظام رضوان الله تعالاز فقهاء  یبعض .١٦٠٤ مسأله

ـ یکسـ: انـد  مورد فرمـوده نیا در و اند  شده »یوطن شرع« به نام
ّ
منـزل  کمالـ یکـه در محل

کـه آن منـزل مـال  یتا وقتـ ،است اگر شش ماه مّتصل با قصد اقامت در آنجا بماند یمسکون

                                                           
 ) ٣یا  ٢(ن بین رفت به مقّر و برگشت به وط شایان ذکر است اگر فاصله زمانی . ١

ً
روز باشد، رفت و برگشت عرفا

 دو سفر محسوب می) ٥(شود و اگر   یک سفر محسوب می
ً
شود و اگر چهار   روز باشد، رفت و برگشت عرفا

مـی . احتیاط در مورد آن ترک نشود روز باشد، مراعات مقتضای 
ّ
خواهـد   می به عنـوان مثـال، دانشـجو یـا معل

بار صبحگاهان ) ٨(که در هر ماه  ای   اش قرار دهد به گونهیا کاری حصیلی را مقّر ت مّدت چهار سال، شهری 
که فاصله زمـانی   ماند به طوری  روز در مقّر می) ٥(یک بار هم در ماه،  وی . گردد  به آنجا رفته و عصر بر می

 معـادل دو سـفر محسـوب می) ٥(بین رفت و برگشت او،  
ً
ر ایـن، در بنـاب. شـود  روز است که این خود، عرفا

شود که در نتیجه، نمازش در بین راه تمام است و در مقـّر نیـز نمـازش   او ده سفر می مجموع تعداد سفرهای 
  .باشد  کامل می
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 حکم وط ،اوست
ّ

نمـاز را  دیـبا ،در مسافرت به آنجـا برسـدپس هر وقت  ،او را دارد نآن محل

   .)باشد می ین حکم بنا بر فتو یثابت نبودن ا(. ستیثابت ن  حکم نیا یتمام بخواند ول

 زندگ یکس .١٦٠٥ مسأله
ّ

 شش ماه در شهر ،کند یم یکه در دو محل
ً
و شش  یمثال

  ،ماند یم گریماه در شهر د 
ّ

 را بـرا شتریاگر ب زیوطن اوست و ن ،هر دو محل
ّ

 یاز دو محـل

سه شـهر  نکهیمثل ا. شود یمحسوب م همه آنها وطن او ،خود انتخاب کرده باشد یندگز 

 به عنوان وطن فرد به حسا
ً
و فرد در چهار ماه از سال کـه هـوا گـرم اسـت در  دیآ بعرفا

 شـود یو در چهار ماه که هوا سرد است در شهر دوم ساکن م کند یشهر اول سکونت م

  . گردد یسال در شهر سوم ساکن م هیو در بق

ف کند ،کند یکه در سفر از وطن خود عبور م یمسافر .١٦٠٦ مسأله
ّ
 ،اگر در آن توق

 مسافت شرع یدیسفر جد که  یتا زمان دیو با شود  یسفرش قطع م
ّ

آغاز نکرده  یرا به حد

ـف و فـرود آمـدن در آن ،نمازش را تمام بخواند و اّما عبور از وطـن ،است
ّ
در  ،بـدون توق

 اشکال است ،نه ای شود  یم یموجب قطع مسافرت شرع نکهیا
ّ

اگـر فـرد  نیـبنـابر ا. محل

 ریمسـ مهیبـه ضـم هرچنـدرا  یدیـجد یمسافت شرع مودنیقصد پ ،بعد از عبور از وطن

نمـاز  نیالزم آن اسـت کـه بـ اطیـگرنـه احتنمازش شکسته اسـت و  ،برگشت داشته باشد

 . دیجمع نما ریمس ماندهیشکسته و نماز تمام در باق

س( شیقصد دارد از وطن خو  یردف ،به عنوان مثال 
ّ

کـه در  یبه مقصـد) مشهد مقد

پس  ریدر اثناء مس ،دیبرود و در آنجا قصد اقامت ده روز نما ،آن قرار دارد یهشت فرسخ

ف اّمـا؛ رسـد  یدو فرسخ به وطـن دومـش مـ مودنیاز پ
ّ
در آن  یاز آن عبـور نمـوده و تـوق

 مانـدهیدر شش فرسخ باق ،دوموطن اگر بخواهد پس از خروج از  ،حال نیدر ا. کند  ینم

 اقامت دنیو قبل از رس ریمس
ّ

نمـاز  نیالزم آن اسـت کـه بـ اطیاحت ،نماز بخواند ،به محل

  . دیشکسته و نماز تمام جمع نما

ـف  رسـد یمسـافرت بـه وطـنش مـ نیکه در بـ یمسافر .١٦٠٧ مسأله
ّ
و در آنجـا توق

خواهد از آنجـا هشـت اگر ب ینماز را تمام بخواند ول دیدر آنجا هست با یتا وقت ،کند یم

 چهار فرسخ برود و چهار فرسـخ برگـردد ای ،فرسخ برود
ً
ص  یوقتـ ،مثال

ّ
 تـرخ

ّ
کـه بـه حـد

  . نماز را شکسته بخواند دیبا ،برسد
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 احکام اعراض از وطن

گـر نخواهـد در آنجـا یاگر انسان از وطـن خـود صـرف نظـر کنـد و د  .١٦٠٨ مسأله

از  ،نیبنابر ا. کرده است از وطنش اعراض ،شودیکه از آنجا خارج م یزمان ،کند یزندگ

او  یآنجا بـرا ،رودیم ...ح ویتفر  ،ارتیز  ،صله رحم یهر وقت به آن مکان برا ،آن موقع

 یهـم بـرا یگریوطن د  ،فرد هرچندحکم وطن را ندارد و نمازش در آنجا شکسته است 

که موجـب تمـام شـدن نمـاز اسـت ماننـد  یعنوان آنکه گرم؛ نکرده باشد انتخاب خود

 ،ن صورتیا در کهصدق کند  ن فردیا بر ،ا قصد اقامت دههی خانه به دوش ایفر الس ریکث

  . بخواند تمامرا  شنماز د یبا

 نـانیآن است که فـرد اطم ،گرداندن از وطن یمالک در إعراض و رو .١٦٠٩ مسأله

 یفـرد نیـبنـابر ا. گردد  یبر نمبه آن مکان و سکونت  یزندگ یبرا ندهیداشته باشد در آ

ت
ّ
و شـهر  شـود  یخـارج مـ ،لیازدواج و تحص ،یشغل تیمانند مأمور  یکه از وطنش به عل

 نـدهیبدهد که در آ قابل توجهچنانچه احتمال  ،دینما  یرا به عنوان وطن انتخاب م یگرید 

ق نشده  ،صورت نیدر ا ،گردد  یبه وطن سابقش بر م یسکونت و زندگ یبرا
ّ
إعراض محق

 .ستنمازش کامل ا ،رود  یم آن مکاناست و هر وقت به 

قدرت استقالل  شایان ذکر است فرزندانی که در مورد انتخاب وطن و اعراض از آن،

 تابع والدینشان یا یکـی از آ
ً
دو  ندر تصمیم گیری ندارند و صاحب اختیار نیستند و عرفا

انتخاب وطن یا اعـراض از  مسألهدر  چه بالغ باشند و چه بالغ نباشند، شوند، محسوب می

انتخاب وطن خودشان مالک  و عمل تصمیم شند؛ در غیر این صورت،با تابع آنها می آن،

  .و اعراض از آن است

اقل قصــد اقامــت :)ســفرهای  از قطــع کننــده( دوم مــورد
ّ

 در ده روز حــد

   یمکان

 کـه ذکـر یطیبماند بـا شـرا یکه قصد دارد چند روز در مکان یمسافر .١٦١٠ مسأله

 : شود نماز او تمام است می
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  ) اقامت دههقصد ( ط قصد اقامت ده روزیشرا

اقل  ،در محل ویمدت اقامت : شرط اول
ّ

  هم باشدام پشت سر یّ ن ایبوده و اده روز حد

تا غروب آفتاب روز دهـم  ،که قصد دارد از اذان صبح روز اّول یمسافر .١٦١١ مسأله

 اقامت حضور داشته باشد
ّ

ق شده و نمازش تمام است و الزم  ،در محل
ّ
قصد دهه او محق

قصـد مانـدن شـب  دیـبا یول ؛را داشته باشد ازدهمیقصد ماندن شب اول تا شب  ستین

  ،در شب اول ،ن اگر قبل از اذان صبحیدوم تا شب دهم را داشته باشد و همچن
ّ

وارد محل

محاسـبه اذان   مبـدأ نیبنـابرا ؛ده روز او غروب آفتـاب روز دهـم اسـت انیپا ،اقامت شود

 . باشد میصبح روز اول 

 اقامت م که پس از اذان صبح روز اول یو مسافر
ّ

قصـد  یدر صورت شود  یوارد محل

ق م
ّ
 بمانـد  شـتریب ایـساعت ) ٢٤٠ ( که بخواهد شود  یاقامت او محق

ّ
 ،نیـبنـابر ادر محـل

  ؛شود یم لیتکم ازدهمیروز اول از روز  ینقص و کم
ً
اگر مسـافر سـاعت ده صـبح  مثال

ق م یدر صورت ،شود یوارد شهر
ّ
ز ساعت ده که بخواهد بعد ا شود یقصد اقامت او محق

روز اول را از شـب  ینقـص و کسـر توانـد  یکنـد و نمـ کآنجـا را تـر  ازدهمیصبح روز 

  . ندکامل ک ازدهمی

  یمسافر .١٦١٢ مسأله
ّ
شـدن ده  یبعد از سپر ،بماند یکه قصد کرده ده روز در محل

 بخواهد  ،دیاز ده روز در آنجا اقامت نما شتریاگر بخواهد ب ،روز
ً
هـم  گریهفته د  کیمثال

از ابتدا قصد ماندن  هرچند ؛نمازش را تمام بخواند دیکه مسافرت نکرده با یتا وقت ،بماند

دوبـاره قصـد  سـتیالزم ن ،آن مکان نداشته است و در هر صورت دراز ده روز را  شتریب

  . ماندن ده روز کند

  امت ده روز پشت سر هم داشته باشدبر ماندن و اق یم جدیتصم: شرط دوم

ـد نانیاطم ای نیقیکه  یمسافر .١٦١٣ مسأله
ّ
 یارد که ده روز پشـت سـر هـم در محل

 با ،ماند یم
ّ

شک دارد کـه ده روز در  هک یو اّما مسافر نماز را تمام بخواند دیدر آن محل
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ّ
 خواهد ماند نمازش شکسـته  اینه  ای کند یاقامت م یمحل

ّ
گمان دارد ده روز در آن محل

  . ده روز هم بماند هرچنداست 

 نیبنـابرا؛ و إراده باشـد اریـاخت یاز رو ستیقصد اقامت ده روز الزم ن .١٦١٤ مسأله

  نانیاطم ای داند یم  که یمسافر
ّ
خـودش چـه بـدون  اریچه با اخت - یدارد ده روز در محل

 نیقـیشـده و  یکه زندان ینمازش کامل است به عنوان مثال فرد مسافر ،ماند یم - اریاخت

 یحـبس بـاق در شـتریب ایـمجبور است ده روز  ،اش بر خالف خواسته  دارد که نانیاطم ای

  . نمازش را تمام بخواند دیبا ،بماند  

  یفرد مسافر.١٦١٥ مسأله
ّ
 وابستهقصدش  یلو  ،دارد یکه قصد اقامت ده روز در محل

 نیبنـابرا ؛نمـازش شکسـته اسـت ،سـتیآن امر هم معلـوم نانجام  کهاست  یگریامر د  هب

ز ده رو  ،کنـد دایـپ یمنـزل خـوب ای دیایب قشیاست که اگر رف نیقصدش ا چنانچه مسافر

فـراهم شـدن  ایـ قیـدر آمـدن رف یو از طرفـ رگرددگرنه قبل از ده روز به وطنش ببماند و 

اّمـا چنانچـه . نماز را شکسته بخواند دیگمان به آن دارد با ایمنزل مناسب هم شک دارد 

 حیقصـد دهـه او صـح ،دارد نـانیاطم ایـ نیقـیفراهم شدن منزل مناسب  ای قیبه آمدن رف

  . مل بخواندنمازش را کا دیاست و با

  میکه تصم یکس .١٦١٦ مسأله
ّ
اگر احتمـال بدهـد کـه  ،بماند یدارد ده روز در محل

و آن احتمال  یکار شغل ،مخارج سفر یکسر ،یماریمثل ب دیآ شیپ یماندن او مانع یبرا

 آن مـانع پـ هرچنـد ؛نماز را شکسته بخواند دیبا ،از نظر عقالء قابل توّجه باشد
ً
 شیاّتفاقـا

  . آنجا بماند درو ده روز کامل هم  دیاین

 یولـ ؛داشـته باشـد ینـیّ را تـا روز مع یاگر مسافر قصد اقامت در مکان .١٦١٧ مسأله

نمـازش را  دیـبا ،نـه ایـ شـود یده روز مـ ،مـذکور نیّ تا روز مع ،نداند از زمان قصد اقامت

 معلوم شود که  هرچندشکسته بخواند 
ً
ت،بعدا

ّ
 . ز بوده استده رو  آن مد

مـاه رمضـان وارد  کـمیو  سـتیروز ب صـبحذان ا هنگـام که یمسافر ،به عنوان مثال 

س شده است و قصد دارد تا شب ع
ّ

 ،ماه داند ینم یول ،فطر در مشهد بماند دیمشهد مقد

 یبه ا و و نه روزه ستیب ایروزه است  یس
ّ
ه روز در مشـهد خواهـد ُنـکه  داند ینم تن عل
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 معلـوم شـو  هرچند ؛نماز را شکسته بخواند دیبا ،ده روز ایماند 
ً
روزه  یسـ مـاهد کـه بعدا

  . باشد  یکه قصد کرده تا روز آخر ماه ده روز م یاست و از موقع

 اذان صبح روز چهـاردهم وارد مشـهد شـده و قصـد داشـته بعـد از  طور همین
ً
اگر مثال

 خیال می پایان روز بیست و سوم ماه به وطن برگردد،
ً
 کند روز ورودش به مشـهد، اّما اشتباها

نماز چنین فردی  خواهد ُنه روز در مشهد بماند، ن معتقد است که میپانزدهم است؛ بنابر ای

ق نشده،
ّ
 به اشتباه خود پی ببرد شکسته است و قصد ده روز او محق

ً
  .هرچند بعدا

 ده روز  .١٦١٨ مسأله
ً
به آخر ماه مانده و قصد کنـد  شتریب ایاگر مسافر بداند که مثال

اگر نداند تا آخر مـاه چقـدر  یول نماز را تمام بخواند دیبا ،بماند ییکه تا آخر ماه در جا

کـه  یاز موقع هرچند ؛نماز را شکسته بخواند دیبا ،مانده و قصد کند که تا آخر ماه بماند

  . روز آخر ماه ده روز باشد تاقصد کرده 

  می که یمحل: شرط سوم
ً
  اشدک مکان بی ،ده روز بماند خواهد در آنجا مجموعا

  خواهد یکه م یمسافر .١٦١٩ مسأله
ّ
 ،روسـتا کیـ ایـشهر  کیانند م یده روز در محل

پـس  ،نماز را تمام بخواند که بخواهد ده روز را در همان مکان بماند دیبا یدر صورت ،بماند

 در نجف
ً
 ده  دیسه روز اقامت نما ،هفت روز و در کوفه ،اگر فرد بخواهد مثال

ً
که مجموعـا

ق نم وا روز قصد ده ،شود  یروز م
ّ
مکان شکسته بخوانـد نماز را در هر دو  دیو با شود  یمحق

 . است یو مانند آن جار زیمشهد و شاند ای ،حکم در مورد تهران و کرجن یهمو 

 ده روز بماند یاگر فرد بخواهد در دو روستا نیهمچن 
ً
نمـاز  دیبا ،مجاور هم مجموعا

 تر  هرچندرا شکسته بخواند 
ّ

ِص آن دو روستا در حد
ّ

  . هم باشند خ

  از قصد خود بر نگردد ءادا یرکعتز چهار ک نمایقبل از خواندن : شرط چهارم

  اگر .١٦٢٠ مسأله
ّ
از خوانـدن  شیچنانچه پ ،بماند یمسافر قصد کند ده روز در محل

بـه  ایمرّدد شود که در آنجا بماند  ای ،از ماندن منصرف شود ییادا ینماز چهار رکعت کی

ر نمـاز چهـا کیـاگر بعد از خوانـدن  یول ؛نماز را شکسته بخواند دیبا ،برود گرید  یجا

نمـاز را  دیکه در آنجا هست با یتا وقت ،مرّدد شود ایشود  رفاز ماندن منص ،ییادا یرکعت
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  . مقدار ماندن کمتر از ده روز باشد هرچند ؛تمام بخواند

  یمسافر .١٦٢١ مسأله
ّ
و بعـد  ردیاگر روزه بگ ،بماند یکه قصد کرده ده روز در محل

خوانـده  یـیادا یکعتـنمـاز چهـار ر  کیچنانچه  ،از ظهر از ماندن در آنجا منصرف شود

خـود را تمـام  ینمازهـا دیاست و با حیصح شیها که در آنجا هست روزه یتا وقت ،باشد

روزه آن  دیـواجـب با اطیـبنـابر احت ،نخوانده باشد ییادا یبخواند و اگر نماز چهار رکعت

خود را شکسـته بخوانـد  ینمازها دیانجام دهد و با زیآن را ن یروزش را تمام کند و قضا

  . ردیروزه بگ تواند یبعد هم نم یزهاو رو 

  یمسافر .١٦٢٢ مسأله
ّ
اگر از ماندن منصـرف  ،بماند یکه قصد کرده ده روز در محل

بوده  ییادا ینماز چهار رکعت کیپس از  ،کند که برگشتن او از قصد ماندن کشود و ش

  . خود را شکسته بخواند ینمازها دیبا ،قبل از آن ای

  یمسافر .١٦٢٣ مسأله
ّ
نمـاز اوِل  نیاگـر در بـ ،بماند یکه قصد کرده ده روز در محل

نماز را دو  دیچنانچه مشغول رکعت سوم نشده با ،از قصد خود برگردد ییادا یچهار رکعت

اسـت اگـر مشـغول  نیخود را شکسته بخواند و همچن ینمازها هیّ و بق دیتمام نما یرکعت

رسـاند و و نماز را شکسته به آخر ب ندیبنش دیباشد که با هرکعت سوم شده و به رکوع نرفت

دوبـاره آن را  دیـباطـل اسـت و با ،واجـب اطیـبنـابر احت  نمـازش ،اگر به رکوع رفته باشد

  . شکسته بخواند

  خواهند یم شیرفقا نکهیا الیاگر به خ .١٦٢٤ مسأله
ّ
قصـد  ،بماننـد یده روز در محل

بفهمـد کـه  ییادا ینماز چهار رکعت کیکند که ده روز در آنجا بماند و بعد از خواندن 

ت ،خودش هم از ماندن منصـرف شـود هرچند ،اند آنها قصد نکرده
ّ

کـه در آنجـا  یتـا مـد

  . نماز را تمام بخواند دیهست با

 : شرط پنجم
ّ

 مسافت شرع از محل
ّ

ز قصد یشتر خارج نشود و نیا بی یاقامت به حد

  برود ین ده روز به حد مسافت شرعینداشته باشد در ب

ـ یفرد .١٦٢٥ مسأله
ّ
ه روز او بـا دکـرده و قصـد  یکه قصـد اقامـت ده روز در محل

 در ب ،شده است پابرجا ییادا یک نماز چهار رکعتیخواندن 
ً
  ،ده روز نیاگر اّتفاقا

ّ
به حـد
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 اقامت برگردد یمسافت شرع
ّ

 هرچنـد ؛خـورد  یاو به هـم مـ ه روزقصد د ،رفته و به محل

 مسافت برا
ّ

  یرفتن به حد
ً
ت مثال

ّ
باشد و از آن پس واجب است  کمتر ایساعت  کیمد

ا یـ ده روز در آن مکـان بمانـد ردیبگ میتصم دوبارهمگر آنکه  ؛کسته بخواندنمازش را ش

شـتر بمانـد یا بیاست ده روز  یکه در حد مسافت شرع ینکه قصد داشته باشد در محلیا

  . در آن محل تمام است ین صورت نماز ویکه در ا

ـ .١٦٢٦ مسأله
ّ
از  یولـداشـته باشـد  یاگر مسافر بخواهد قصد اقامت ده روز در محل

کـه  یبه مقصـد ده روز نیبدارد در  میتصم ییادا یل از خواندن نماز چهار رکعتابتدا قب

 مسافت شرع
ّ

ن ده روز یدهد که در بـ می ییا احتمال عقالی است برود و برگردد یدر حد

ن ده روز بـه آن یهرچند در بـ ،است برود و برگردد یکه در حد مسافت شرع یبه مقصد

  . و نمازش شکسته است شود ینم پابرجاقصد اقامت او  ،مقصد هم نرود

  شتریاگر مسافر بخواهد ب .١٦٢٧ مسأله
ً
ـ کیـاز ده روز مـثال

ّ
بمانـد و  یمـاه در محل

 اقامت خارج نشود ،دارد در ده روز اوِل اقامت میتصم
ّ

قصد دارد یا احتمـال اّما  ؛از محل

کـه در  یسوم اقامت به مقصد ایدوم  روز در ده ،شدن ده روز اول یپس از سپردهد  می

 مسا
ّ

 اقامت برگردد یفت شرعحد
ّ

 اقامـت خـارج  یتا وقتـ ،است برود و به محل
ّ

از محـل

 مسـافت  ینشده نماز او تمام است و هنگام
ّ

 اقامت بـه حـد
ّ

 روز پانزدهم از محل
ً
که مثال

و نمازش شکسـته اسـت و  ؛خورد یاو به هم م یقصد اقامت شرع ،شود یخارج م یشرع

 اقامت 
ّ

قصـد  دوبـارهنمازش شکسته است مگر آنکه  برگردد قبلچنانچه دوباره به محل

  . محل بماند آن در شتریب ایو بخواهد ده روز  دیاقامت ده روز نما

  ین ده روز بـرایاز اول قصد نداشته باشـد در بـ: شرط ششم
ّ

کـه بـا قصـد  یتمـد

  برود یفت شرعندارد به کمتر از حد مسا یاقامت ده روز سازگار

ـ خواهـد یکـه مـ یمسافر .١٦٢٨ مسأله
ّ
قبـل از  ،لاگـر از اّو  ،بمانـد یده روز در محل

 ده روز به اطراف آنجـا کـه  نیبقصد داشته باشد که در  ،یخواندن نماز چهار رکعت
ً
 عرفـا

ت رفتن  ،و فاصله آن از چهار فرسخ کمتر است برود دیآ یبه حساب م گرید  یجا
ّ

اگر مد

  کهباشد  یا و آمدنش به اندازه
ً
مام یک روز مثل ت-ندارد  یسازگاربا اقامت ده روز  عرفا
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مثـل  - باید نماز را شکسته به جا آورد و چنانچه سازگاری داشته باشد -یک شب تمامیا 

 نیـل قصـدش ااز اّو  همچنـین اگـرنماز را تمام بخواند و  - ا دو ساعت در هر روزیک ی

 بعد از اذان ظهـر
ً
 اقامـت خـارج شـده و سـپس برگـردد ،باشد که مثال

ّ
 هرچنـد ،از محـل

نمـاز را تمـام بـه جـا  دیبا ،شب باشد دنید از غروب آفتاب و فرا رسبع یبرگشتنش ساعت

دو  یامـر بـرا نیتکرار ا ،ل قصد تکرار آن را داردکه از اّو  یدر صورت ن مثالیاآورد و در 

 اشکال است و چنانچه از اول قصد دارد ا ،از آن شتریا سه بار اشکال ندارد و بی
ّ

 نیـمحل

 بگو  تکرار یطور خارج شدن را به مقدار
ً
 ،اقامت دارد شتریب ایدر دو جا  ندیکند که عرفا

ق نم ده روزقصد اقامت 
ّ
 .دشو   یمحق

ی بماند و تصـمیم دارد در ده 
ّ
 یک ماه در محل

ً
شایان ذکر است اگر فرد بخواهد مثال

 اقامت، روز اّول اقامت،
ّ

بـه کمتـر از  خارج نشود و در ده روز دّوم یا سّوم اقامت، از محل

 مسافت شر 
ّ

 اّول برگردد،حد
ّ

ق شده و نمازش تمام  عی رفته و به محل
ّ
قصد اقامت او محق

 اقامت،
ّ

ت یـک روز یـا  در ده روز دّوم و یا سّوم، است؛ هرچند خروج از محل
ّ

بـرای مـد

   .بییشتر باشد و این کار چند بار هم تکرار گردد

  یمسافر .١٦٢٩ مسأله
ّ
اگـر بعـد از خوانـدن  ،بمانـد یکه قصد کرده ده روز در محل

نماز تمام هـم نخوانـده  کی هرچند ،بعد از ماندن ده روز ای ییز چهار رکعت ادانما کی

از جملـه  ،چنـد صـورت دارد ،که کمتر از چهار فرسخ است برود ییبخواهد به جا ،باشد

 : است لیآنها موارد ذ

ا کمتر از ده روز یقصد دارد دوباره به محل اقامت اول خود برگردد و در آنجا ده روز . ١

   :بماند

ر یو در مسـ) مکـان دوم( ر رفـت بـه سـمت مقصـد و در مقصـدین صورت در مسـیدر ا

کـه  د نماز را تمام بخواند وفرق نـداردیبرگشت به محل اقامت اول و بعد از برگشتن به آنجا با

  . ستدیبخواهد کمتر از ده روز با ایقصد اقامت ده روز کرده باشد ) مکان دوم( در مقصد

 ) مکان دوم( قصد دارد در مقصد. ٢
ّ

ده روز بماند سـپس از همـان جـا بـه سـفر بـه حـد

 اقامـت اول بـر مـ ولی ،برود یمسافت شرع
ّ

  یو برگشـتن و گـردد یبه محل
ّ

بـه محـل

صـورت  نیـدر ا ،سفرش واقـع شـده قیجهت است که در طر  نیفقط از ا ،اقامت اول
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وع در سـفر بخواند و بعد از شـر  مالزم است در رفتن به مقصد و در مقصد نماز را تما

 ریدر مسصورت  نیدر ا نیبنابرا ؛نمازش شکسته است ،و خارج شدن از مقصد دیجد

 اقامت اّو 
ّ

 اقامت اّو برگشت به محل
ّ

نمـاز  دیـبا ،سفر نیب ل و بعد از آن درل و در محل

  . را شکسته بخواند

د سـپس از همـان جـا بـه سـفر کمتر از ده روز بمان) مکان دوم( قصد دارد در مقصد. ٣

 اقامت اول بر م یول ،دبرو 
ّ

 اقامـت اول فقـط از  یو برگشتن و گردد یبه محل
ّ

به محـل

صورت الزم است در رفتن به  نیدر ا ،سفرش واقع شده قیجهت است که در طر  نیا

 برگشت به محـ ریمقصد و در مقصد و در مس
ّ

 اقامـت اّو اقامـت اّو  ل
ّ

ل و ل و در محـل

  . اندنمازش را شکسته بخو  ،سفر نیببعد از آن در 

ش را تمام ینماز هاد یبا ،مسافری که قصد کرده ده روز در محلی بماند .١٦٣٠ مسأله

نافلـه ظهـر و  و ی را هـم بجـا آوردتواند روزه مستحبّ  می و ردیبگ روزه واجب رابخواند و 

  . بخواند عصر و عشا را هم

   ید در مکانروز مردّ  یسماندن  :)سفرهای  از قطع کننده( مورد سوم

 در تمـام سـی روز در ،بماند ید در مکانرّد روز م یمسافر س اگر .١٦٣١ مسأله
ً
 مـثال

د یبا ،اگر چه مقدار کمی در آنجا بماند بعد از گذشتن سی روز ،رفتن وماندن مرّدد باشد

  ١.نماز را تمام بخواند

  ایُنه روز  خواهد یکه م یمسافر .١٦٣٢ مسأله
ّ
اگر بعد از آنکه  ،بماند یکمتر در محل

طـور تـا  نیکمتر بماند و همـ ای گریره ُنه روز د بخواهد دوبا ،کمتر در آنجا ماند ایُنه روز 

نمـاز را تمـام بخوانـد  دیـبا ،روز ینماز او شکسته است و بعد از کامل شدن س ،روز یس

تبخواهد م هرچند
ّ

  . آنجا بماند یکم د

روز  ینماز را تمام بخواند که س دیبا یدر صورت ،روز یمسافر بعد از س .١٦٣٣ مسأله

 گـرید  یرا در جـا یو مقـدار ییآن را در جـا از یپس اگـر مقـدار ،جا بماند کیرا در 

شـهر و  لیاگر آن دو جا از قب یول ؛نماز را شکسته بخواند دیروز هم با یبعد از س ،بماند
                                                           

  . ذکر شد ١٦١١روز است که در مسأله  ١٠روز مشابه روش محاسبه  ٣٠روش محاسبه . ١
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ّ

 ذکر) ١٦٢٨( که در مسأله یلیمشابه تفص ،کمتر است مسافتاطراف آن باشد که از حد

 .شود یم یدر مورد آن جار ،شد

رد یـم بگیسپس تصم ،بماند یباق یاند را در مکروز مرّد  یاگر مسافر س .١٦٣٤ مسأله

که را دارد  یحکم کس ین فردیچن ،تا کمتر از چهار فرسخ از محل سکونت خارج شود

 لهکه در مسـأ یاحکام نیبنابر ا؛ مانده است یقصد اقامت دهه نموده و ده روز در مکان

  . شود یم یز جاریشد در مورد او ن ذکر) ١٦٢٩(

  گر نماز مسافریاحکام د

ــی .١٦٣٥ مسأله ــافر م ــ مس
ّ
ــهر مک ــام ش ــد در تم ــهیه و مدتوان ــه و ن ــی در  - کوف حّت

 متر ٥/١١تا مقدار  دالشهداءیّ س و در حرم حضرت - های توسعه یافته آنها قسمت

 یتقر  -
ً
توانـد آن را یهمچنـان کـه مـ ،بخوانـد نمـازش را تمـام ،از اطراف قبـر مقـدس - با

اط واجب یاحت ،کربال و شهر نیحرم امام حس یر قسمتهایا در ساامّ  ؛شکسته بجا آورد

  . نماز را شکسته بخواند هاست ک

 اگـر در ،دد نماز را شکسـته بخوانـیداند مسافر است و با کسی که می .١٦٣٦ مسأله

 تمام بخواند ذکرش یه پی که در مسألجایر چهار یغ
ً
  . نمازش باطل است ،شد عمدا

 ر سـاگـ ،د نماز را شکسته بخواندیاست و باداند مسافر  کسی که می .١٦٣٧ مسأله
ً
از ( هوا

دوبـاره د نمـاز را یـبا ،شـود متوجـهوقـت  نیبچنانچه در  ،تمام بخواند نمازش را )غفلتروی 

  . دیقضا نماآن را  - واجب اطیبنابر احت -  دیبا ،شود متوجهاز گذشت وقت  اگر پس و بخواند

و از اصـل حکـم  د نمـاز را شکسـته بخوانـدیـدانـد با مسافری که نمی .١٦٣٨ مسأله

الع ،یعر فت شاشکسته خواندن نماز در سفر به حد مس
ّ

دانسـته  نمـی نکـهیا ایـ ،نداشته اط

و دوبـاره  ح اسـتینمـازش صـح د،تمام بخوانـرا  نمازاگر  ،واجب است شکسته بخواند

  . ستیبعد از وقت واجب ن آن یا قضایدر وقت  نماز خواندن

شکسـته بخوانـد و از اصـل حکـم  د نمـاز رایـدانـد با مـی که یمسافر .١٦٣٩ مسأله

 نمازها در سفر  نشکسته خواندوجوب 
ّ

ات و فروعات یاز خصوص یاگر بعض ،دارد العاط

 انـدد شکسـته بخو یبا یکرده در سفر ده فرسخیال میمثل آنکه خ ،احکام مسافر را نداند
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کرده اقامـت ده روز در دو مکـان مثـل مشـهد و یال مینکه خیا ای - ینه هشت فرسخ -

تمام بخوانـد و در ن ندانستن یا دلیلچنانچه نماز را به  ،باعث تمام خواندن است ،زیشاند

قضـا  ،د آن را دوبـاره بخوانـد و اگـر دوبـاره نخوانـدیاط واجب بایبنابر احت ،وقت بفهمد

  . ستیواجب ن بر او آن یاگر بعد از وقت بفهمد قضا یول؛ دینما

اشـتباه در  دلیلاگر به  ،د نماز را شکسته بخواندیداند با می که یمسافر .١٦٤٠ مسأله

 الیـنکـه خیمثـل ا ،نمـاز را تمـام بخوانـد ،خـود تیّ مطابقت دادن حکم مسـأله بـه وضـع

تمـام  در آن سفرنمازش را  ن کمتر از هشت فرسخ است ویّ مقصد مع او تا کرده سفر می

در مثال فوق بفهمد که فاصـله تـا  یعنی ،چنانچه در وقت متوجه اشتباه خود شود ،خوانده

واند واگر بعد از د دوباره نماز راشکسته بخیبا ،شتر بوده استیا بیآن مقصد هشت فرسخ 

  . ستیآن واجب ن یوقت متوجه اشتباهش شود قضا

ا فراموش کند یاگر فراموش کند که مسافر است و نماز را تمام بخواند  .١٦٤١ مسأله

د شکسته بجا یبا ،دیایادش بیقت ر و چنانچه د ،که نماز مسافرشکسته است و تمام بخواند

  . ستیاجب ننماز بر او و  قضای آن ،دیایادش بیاگر بعد از وقت  و آورد

ورت ر هـر صـد ،اگر شکسته بجا آورد ،د نماز را تمام بخواندیکسی که با .١٦٤٢ مسأله

ی جـایر ه روز دن حکـم در مـورد مسـافری کـه قصـد مانـدن دیا البته ؛نمازش باطل است

  . است واجب اطیاحت بنابر ،حکم مسأله نماز را شکسته خوانده داشته و به جهت ندانستن

سافر ه مد کیایادش بین نماز یو در ب شود اگر مشغول نماز چهار رکعتی .١٦٤٣ مسأله

 ،وم نرفتـهت سـچنانچه به رکوع رکعـ ،شود که سفر او هشت فرسخ استمتوجه ا ی ،است

 و تباطـل اسـ اگر رکعت سوم را تمام کـرده نمـازش و تمام کندد نماز را دو رکعتی یبا

 و درباطـل اسـت  - واجـب اطیـبنـابر احت - نمـازشز یـن ،اگر به رکوع رکعت سـوم رفتـه

 د نمـاز را دوبـارهیـبا ،رکعـت هـم وقـت داشـته باشـد کیواندن صورتی که به مقدار خ

  . ندنماز را شکسته قضا ک ،ستیاگر وقت ن و شکسته بخواند

 ندانـد کـه ،ات نماز مسافر را نداندیّ از خصوصاگر مسافر بعضی  .١٦٤٤ مسأله
ً
 مـثال

 ت نمـازّیـنچنانچـه بـه  ،د شکسته بخواندیر فرسخ برگردد بااگر چهار فرسخ برود و چها

ا د نمـاز ر یـبا ،از رکوع رکعت سوم مسأله را بفهمدش یچهار رکعتی مشغول نماز شود و پ



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ٤٧٠

اگـر در رکـوع  و و اگر رکعت سوم را تمام کرده نمازش باطل است و رکعتی تمام کندد

 کیـدر صورتی که بـه مقـدار  و باطل است - واجباط یبنابر احت - نمازش ،شود توجهم

 ،اما اگر بعد از گذشتن وقت و خوانده بد نماز را شکستیه باشد باقت ماندرکعت هم از و 

  . نماز را بخواند یست قضایرد الزم نیاد بگیمسأله را 

 ندانسـتن مسـأله بـهل یـبه دلاگر  ،د نماز را تمام بخواندیفری که بامسا .١٦٤٥ مسأله

ر اد نمـاز را چهـیـبا ،ن نماز مسأله را بفهمدیود و در بت نماز دو رکعتی مشغول نماز شیّ ن

 اط مستحب آن است که بعد از تمام شدن نماز دوباره آن نماز رایاحت و کعتی تمام کندر 

  . چهار رکعتی بخواند

 ش از تمـام شـدن وقـت بـه وطـنشیاگر پ ،مسافری که نماز نخوانده  .١٦٤٦ مسأله

و  د نمـاز را تمـام بخوانـدیـبا ،ر آنجا بماندخواهد ده روز د ی برسد که میجایا به ی ،رسدب

نمـاز  دیـدر سفر با ،ول وقت نماز نخواند و مسافرت کنداگر در ا ،ستیکسی که مسافر ن

 .را شکسته بخواند

آن را در سـفر بخوانـد؛ هرچنـد  تواند پس از فرا رسیدن وقت نماز، البّته فرد مسافر می

 خواهـد ده روز در آنجـا بمانـد، بـه وطـن یـا مکـانی کـه می بداند قبل از گذشتن وقت،

الزم نیسـت پـس از رسـیدن بـه وطـن یـا جـایی کـه  ل کنـد،طور عمـ رسد و اگر این می

   .نمازش را دوباره بخواند خواهد ده روز در آنجا بماند، می

 ایـ ،ا عصـریـ ،ته بخوانـد نمـاز ظهـرد نماز را شکسیاگر مسافری که با .١٦٤٧ مسأله

قضـای  ر سفر بخواهدیاگر چه در غ ؛ دید آن را دو رکعتی قضا نمایبا ،عشای او قضا شود

د چهار یبا ،ن سه نماز قضا شودیکی از ایست یو اگر از کسی که مسافر ن دآن را بجا آور 

  . دیاگر چه در سفر بخواهد آن را قضا نما ،دیرکعتی قضا نما

سی مرتبـه  ،شکسته یک از نمازهایب هر یدر تعقمستحب است مسافر  .١٦٤٨ مسأله
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ب نمـاز ظهـر و یمسافر در تعق یبرا ،مستحب است ر مسافریمسافر و غ یبرا ،واجب نماز

بلکه بهتر اسـت  ،شتر سفارش شده استیب - خواند می که آنها را شکسته - عصر و عشاء

  . دیشصت مرتبه بگو  ف راین ذکر شر ین سه نماز ایب ایمسافر در تعق



 قضا نماز

 یولـآن را خوانـده  ایخود را در وقت آن نخوانده  هیّ ومیکه نماز  یکس .١٦٤٩ مسأله

 باطل بوده است
ً
مگر نماز جمعه کـه  ؛آن را در خارج وقت به جا آورد یقضا دیبا ،شرعا

ف با ،١اگر وقت آن بگذرد
ّ
نماز ظهـر بخوانـد و چنانچـه نمـاز ظهـر را در وقـتش  دیمکل

ـ یگـریهر نماز واجب د  یقضا طور مینهو   آن را به جا آورد یقضا ،نخواند
ّ
ف کـه مکل

به نذر بر او  ینیّ که در وقت مع یواجب نماز اطیبنابر احت یحتّ  - آن را در وقتش نخواند

فطـر و قربـان قضـاء ندارنـد و احکـام  دیالبته نماز ع. د بخواندیرا با - واجب شده است

 خواهد آمد اتینماز آ یقضا
ً
و غفلـت و  یفراموشد و عم نیب یحکم فرق نیدر ا و بعدا

 . تسین ندانستن

  : ازجمله ،شوند می استثناء ین حکم افرادیاز ا

 یبـ یاریـر اختیـا به سـبب عامـل غیانه بوده و یا د یکه در تمام وقت نماز نابالغ  یکس

   ا نفاس بوده استیض یکه در تمام وقت نماز در حال ح یز زنیو ن ٢هوش بوده است

 ،نمـاز نخوانـده باشـد یمسـتل یدلبه  ایخواب مانده  ،ازکه در تمام وقت نم یاّما فرد

                                                           
  . باشد  ظهر روز جمعه می وقت نماز جمعه اول عرفی . ١
خود را در اختیـار پزشـک قـرار داده،  به اختیار خود شخص باشد مثل اینکه برای عمل جراحی  یهوشی اگر ب. ٢

آن نماز را بجا آورد و اگـر در  در تمام وقت نماز بوده است، بنابر احتیاط واجب باید قضای  چنانچه بیهوشی 
ر صـحیح، هرچنـد بـا اکتفـاء بـه توانسته نمازش را در وقت به طو   که می از وقت بیهوش بوده طوری  قسمتی 

  . آن را انجام دهد واجبات بخواند و نخوانده باید قضای 
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  . آن را انجام دهد یواجب است قضا

واجب  ولی ،هی نکنداندن آن کوتاد در خو یبا ،کسی که نماز قضا دارد .١٦٥٠ مسأله

 آن را بجا آوردین
ً
سـت چنانچـه یمطمـئن ن یش آمـدیپـ دلیلکه به  یکس یول ؛ست فورا

 آنها را بجا آوردندازد بتوانیر بیخود را تأخ یقضا ینمازها
ً
ض است یمثل آنکه مر  ،د بعدا

 بجا آوردیقضا ید نمازهایبا ،ردیترسد بم می و
ً
  . ش را فورا

  . تواند نماز مستحبی بخواند می ،کسی که نماز قضا دارد.١٦٥١ مسأله

 مگر در نمازهـائی کـه در ،ستیب الزم نیه ترتیّ ومینمازهای  در قضای .١٦٥٢ مسأله

. شـب کیا مغرب و عشا از ی ،ک روزی از مثل نماز ظهر و عصر ،ب هستیادای آنها ترت

نمـاز مغـرب از  ای ،قضا شده باشد گریروز و نماز عصر از روز د  کیاّما اگر نماز ظهر از 

  . ستیآنها الزم ن نیب بیترت تیرعا ،قضا شده باشد گریشب و نماز عشاء از شب د  کی

 ،ات را بخوانـدیه مانند نماز آیّ ومیر یبخواهد قضای چند نماز غفرداگر  .١٦٥٣ مسأله

 بخواهد قضای  ای
ً
 ست آنها رایالزم ن ،ه را بخواندیّ ومیر یو چند نماز غه یّ ومینماز  کیمثال

  . ب بجا آوردیبه ترت

 دانـد نمـاز ولی نمی ،نماز چهار رکعتی نخوانده کیداند  کسی که می .١٦٥٤ مسأله

 ت قضای نمازی که نخوانده بجایّ نماز چهار رکعتی به ن کیاگر  ،ا نماز عشایظهر است 

 یعنـی باشـد ر مـیّیـمخ ا آهسته خواندن حمد و سـورهیبلند نسبت به  و استآورد کافی 

  . ا همه آن را آهسته بخواندیتواند همه حمد و سوره را بلند  می

 چند نماز صبح .١٦٥٥ مسأله
ً
تعداد و  ا چند نماز ظهر از او قضا شدهی ،کسی که مثال

 نمی ،ا فراموش کردهی ،داند آنها را نمی
ً
ه چنانچ ،ودهز بنما جا پنی ،ا چهاری ،ند که سهدا مثال

ن یقـیبخوانـد کـه  ن است که بقدری نمازیولی بهتر ا ،مقدار کمتر را بخواند کافی است

 اگر فراموش کرده که چند نمازمث ،کند تمام آنها را خوانده است
ً
صبح از او قضا شده  ال

 ده نماز صبحیاحتبهتر است  ،شتر از ده نماز نبودهیدارد که ب نیقیاست و 
ً
  . خواندب اطا

خوانده ا نمازهائی را که ی ،ن احتمال دهد که نماز قضائی دارداگر انسا .١٦٥٦ مسأله

 یمستحب است احت - ح نبودهیصح
ً
  . قضای آنها را بجا آورد - اطا

 ن است کـهیبهتر ا ،ش داردینماز قضا از روزهای پ کی کسی که فقط .١٦٥٧ مسأله



 ٤٧٣/  نماز قضا  

ن شـغول نمـاز آل آن را بخواند بعـد ماّو  ،رودیاز دست نم لت نماز آن روزیت فضاگر وق

وز شـتر از همـان ر یا بینماز  کیولی  ،ش نماز قضا نداردیز اگر از روزهای پین و وز شودر 

ن یـبهتـر ا ،رودیاز دسـت نمـ لت آن نمازیدر صورتی که وقت فض ،ده استز او قضا شا

  . ش از نماز ادا بخواندین روز را پست که نماز قضای آا

 شـتر از همـان روز از اویا بیـز نمـا کید که یایادش بین نماز یاگر در ب .١٦٥٨ مسأله

و  چنانچـه وقـت وسـعت دارد ،ش داردینمـاز قضـا از روزهـای پـ کی ا فقطی ،قضا شده

 ز از دسـتیـلت نمـاز آن روز نیو وقـت فضـت را به نماز قضـا برگردانـد یّ ن باشدممکن 

 اگـر در نمـاز ظهـر پـ ،ت نماز قضا کندیّ ن است که نیتر ابه ،رود نمی
ً
ش از رکـوع یمـثال

 قضـا شـدهد کیایادش بیم سّو  رکعت
ً
در صـورتی کـه وقـت  ،ه نمـاز صـبح آن روز مـثال

ت را به نماز صبح برگرداند و آن را دو رکعتی تمام کند یّ ن ،ظهر تنگ نباشد لت نمازیفض

ت را بـه ّیـد نتوان ا نمییتنگ است  اصل نمازولی اگر وقت  ،بخواند ظهر را نماز و سپس

 در ر  ،نماز قضا برگرداند
ً
د کـه نمـاز صـبح را یـایدش بایـکوع رکعت سوم نماز ظهـر مثال

 ،شـود اد مـییرکن است ز  رکوع که کیت نماز صبح کند یّ بخواهد ن چون اگر ،نخوانده

  . قضای صبح برگرداند ت را بهیّ د نینبا

ز شـتر هـم ایا بیـنماز  کی و ز روزهای گذشته نمازهای قضا دارداگر ا .١٦٥٩ مسأله

همه را  خواهد ا نمیی ،قضای تمام آنها وقت ندارد ه برایچنانچ ،مان روز از او قضا شدهه

  . بخواند ش از نماز ادایمستحب است نماز قضای آن روز را پ ،در آن روز بخواند

 - باشـد نـاتواناگر چه از قضـای نمازهـای خـود  - تا انسان زنده است .١٦٦٠ مسأله

  . دیتواند نمازهای او را قضا نما یگری نمید 

چه نماز امـام جماعـت  ،ود خواندش با جماعت میتوان یمنماز قضا را  .١٦٦١ مسأله

 اگر نماز قضای صبح را با ،نماز را بخوانند کیست هر دو یم نالز  و ا قضایاشد ا باد
ً
 مثال

کـه امـام  ییالزم اسـت نمـاز قضـا یولـ ؛اشـکال نـدارد ،ا عصر امـام بخوانـدینماز ظهر 

 نـدخوا  یکـه امـام جماعـت مـ ییباشد و اگر نماز قضا یحتم یقضا خواند  یجماعت م

مگر آنکـه نمـاز مـأموم هـم ؛ ستین زیواجب جا اطیاقتداء به او بنابر احت ،است یاطیاحت
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 یمـأموم یرابـو  ١بوده باشـد زیمأموم ن اطیسبب احت ،امام اطیباشد و سبب احت یاطیاحت

ق یـقتح ،یاطیـاحت ایـاسـت  یحتمـ خواند  یکه امام جماعت م یینماز قضا داند  یکه نم

  . ستیواجب ن

 - فهمد ای که خوب و بد را می عنی بّچهی - ز رایّ بچه مممستحب است  .١٦٦٢ مسأله

نمازها  بلکه مستحب است او را به قضای ،گر عادت دهندیواندن و عبادتهای د به نماز خ

او از  یزاریـو ب یانجام شود که موجـب نـاراحت یا کار به گونه نیا یول ندیهم وادار نما

  . نگردد گریعبادات د  اینماز 

                                                           
خواننـد، الزم نیسـت سـبب  برای یک مّیت نمـاز قضـای احتیـاطی می) یا مأمومین(البته چنانچه امام و مأموم . ١

 .ند، کافی استکه به قصد بجا آوردن نمازهای قضای آن مّیت نماز بخوان احتیاط همه یکی باشد و همین



 ) ه بر پسر بزرگتر واجب استک( پدر نماز قضای

شـود بـر  مـی که ذکر یطیبا شرااورده باشد یاگر پدر نماز خود را بجا ن .١٦٦٣ مسأله

او  یبـرا ایـواجب است که بعد از مرگش آن را بـه جـا آورد  ،اطیپسر بزرگترش بنابر احت

 . ردیر بگیاج

  پدر بر پسر بزرگتر یشدن نماز قضا ط واجبیشرا

  ترک کرده باشد عذر یپدر نماز را از رو: شرط اول

واجـب اسـت  ،اطیـبنابر احت ،پدر بر پسر بزرگتر ینماز قضا یدر صورت .١٦٦٤ مسأله

خـواب مانـده  ایـفرامـوش کـرده  نکهیمثل ا ،باشد عذر ترک کرده یکه پدر آن را از رو

 باطل باشد دلیلکه خوانده به  ییا آنکه نمازهای باشد
ً
 ین در حالیو ا ندانستن مسأله شرعا

امـا چنانچـه ؛ )باشـد جاهل قاصـر( باشدنکرده  یمسأله کوتاه یریدر فراگ یکه وبوده 

تا یرا عمدا ترک کرده  یینمازها
ّ
 یآن کوتـاه یریـکـه در فراگای  هندانستن مسأل به عل

  . ستیآن بر پسر بزرگتر واجب ن یقضا ،کرده نمازش باطل بوده

  باشد را داشته انجام قضای نماز ییتوانا اتیزمان ح در پدر: مشرط دّو 

نمـاز  فـهیبـا عمـل بـه وظ هرچنـد - را نماز یقضا توانسته یپدر نم اگر .١٦٦٥ مسأله
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 - سـتاده نمـاز بخوانـدیتوانـد ا نمـی که یکس یده برایا خوابیمثل نماز نشسته  یاضطرار

آن بـر پسـر بزرگتـر واجـب  یقضـا ،فوت شده اسـت یناتوانانجام دهد و در همان حال 

   ١.ستین

  رندیبگ ریو اجا یکه برا ت نکرده باشدیّ پدر وص: شرط سوم

چنانچـه  ،رنـدیبگ ریـنمـاز او اج یکرده باشد کـه بـرا تیّ وص تیّ ماگر .١٦٦٦ مسأله

بـر پسـر بزرگتـر قضـاء  ،کرده باشد تیّ از ثلث مالش وص نکهیمثل ا ،او نافذ باشد تیوص

 ریـاو اج یقضـا یخوانـدن نمازهـا یبـرا تیّ و واجب است مطابق با وصـ ستیواجب ن

  . رندیبگ

  نابالغ نباشد ایمجنون  ،وفات پدر پسر بزرگتر هنگام: شرط چهارم

 ایکه بالغ شد  یوقت ،باشد وانهید  اینابالغ  ،پسربزرگتر موقع مرگ پدر اگر .١٦٦٧ مسأله

  . دینماز پدر را قضاء نما ستیبر او واجب ن ،دیعاقل گرد 

 پسر بزرگتر : شرط پنجم
ً
  از ارث بردن ممنوع نباشدشرعا

تاگر پسر بزرگتر به  .١٦٦٨ مسأله
ّ
ارث مثـل قتـل  محروم شدن ازاز اسباب  یکی عل

 ارث نبرد ،پدر
ً
  . ستیواجب نبر او پدر  یقضا یخواندن نمازها ،شرعا

  پسر بزرگتر معلوم باشد: شرط ششم

نمـاز پـدر بـر  یقضـا ،اگر معلوم نباشد که پسر بزرگتر کدام فرد اسـت .١٦٦٩ مسأله

 نیمسـتحب آن اسـت کـه نمـاز او را بـ اطیـاحت یول ؛ستیکدام از پسرها واجب ن چیه

  . انجام آن قرعه بزنند یبرا ایخودشان قسمت کنند 

اسـت کـه در هنگـام وفـات و  یپسر نیتر   بزرگ ،از پسر بزرگتر منظور .١٦٧٠ مسأله

پسـر بزرگتـرش  ولـی ،که دو پسر دارد یپدر ،به عنوان مثال نیبنابرا. مرگ پدر زنده باشد

                                                           
  . مثل اینکه نماز صبح خواب مانده و بعد از طلوع آفتاب در همان حالت خواب از دنیا رفته است. ١



 ٤٧٧/  نماز قضاي پدر   

 ،کـه زنـده اسـت یو گریپسر د  ردیم  یکه پدر م یهنگام ،فوت شده ،پدر اتیدر حال ح

 . شود  یسوب مپسر بزرگتر مح

  پدر  یگر نماز قضایاحکام د

او  زی بریچ ،ا نهیدارد که پدرش نماز قضا داشته  کاگر پسر بزرگتر ش .١٦٧١ مسأله

  . ستیواجب ن

کنـد کـه بـه  کاگر پسر بزرگتر بداند که پدرش نماز قضاء داشته و ش .١٦٧٢ مسأله

  . دیواجب است آن را قضا نما ،اطیبنابر احت - طیر شرایبا وجود سا - نه ایجا آورده 

اختصـاص بـه  ،پدر بر پسـر بزرگتـر یقضا ینمازها واجب بودنکم ح .١٦٧٣ مسأله

کـه بـر او  یینمازهـا ریندارد و شامل سا) یپنج گانه شبانه روز ینمازها( هیومی ینمازها

کـه بـر  ینماز مسـتحبّ خواندن اّما  ؛شود یم زینماز طواف ن ای اتیواجب بوده مثل نماز آ

ا مـوارد یـجار یاسـت سـببگر که به یرد د ف ینماز قضا زین نذر واجب شده و سببپدر به 

  . ستیبر پسر بزگتر واجب ن ،اوردهیآنها را بجا ن یو و گر بر پدر واجب شدهید 

بـر پسـر دوم  ،ردیـش از آنکه نماز پدر را قضا کند بمیاگر پسر بزرگتر پ .١٦٧٤ مسأله

  . ستیزی واجب نیچ

 اتیدر شک دیبا - خواند یپدرش را م یقضا یکه نمازها - پسر بزرگتر .١٦٧٥ مسأله

 دیـنظر مرجـع تقل( خود فیآن مطابق با تکل طیدر اجزاء و شرا نینماز همچن اتیو سهو 

 زینپدر  ینمازها یقضا ا واجب نبودنیواجب بودن بلکه در اصل  ؛دیرفتار نما) شیخو 

  . است نیچن نیحکم ا

 اطیـاحت هرچنـد ؛سـتیمادر بـر پسـر بزرگتـر واجـب ن ینمازها یقضا .١٦٧٦ مسأله

 ای که برای پدر ذکر شـد، به گونه زیمادر را ن یقضا یمستحب است پسر بزرگتر نمازها

  . ردیبگ ریآن اج یبرا ایانجام دهد 

بلنـد  ایـدر آهسـته  دیـبا ،اگر پسر بزرگتر بخواهد نمـاز مـادر را بخوانـد .١٦٧٧ مسأله

نماز صـبح و  یپس حمد و سوره قضا ،خود عمل کند فیخواندن حمد و سوره به تکل

 . خواند  یمادرش را بلند م یمغرب و عشا



  جماعتنماز 

 
ّ
  نماز جماعت یاحکام کل

ات یـدر روا. نده را با جماعت بخوایّ ومیزهای نما انسان مستحب است .١٦٧٨ مسأله

 ست و پیکه نماز با جماعت ب ،معتبره وارد است
ُ
و در  اسـتا رادنج درجه افضل از نماز ف

 برای همسا ،عشاومغرب و  نماز صبح
ً
ه مسجد و کسی که صدای اذان مسـجد یخصوصا

بـا  ر نمازهـای واجـب راین مسـتحب اسـت سـایو همچنسفارش شده شتر یب ،شنود می را

د و مـاه یر خورشـیـات در غیـاط واجب نماز طـواف و آیبنابر احت یول ،بخوانند جماعت

  . باشد یح نمیصح - به جماعت - یگرفتگ

نمـاز  و کند که نماز را بـا جماعـت بخوانـد مستحب است انسان صبر .١٦٧٩ مسأله

ز یـو ن باشـد بهتـر مـی ،ه آن را طول بدهندک افرادجماعتی را که مختصر بخوانند از نماز 

ولـی بهتـر  ،خوانده شود بهتر است - عنی تنهای - ال وقت که فرادنماز جماعت از نماز اّو 

معلـوم  ،لت آنیدر وقت فضـ ااز نماز فراد ،لت نمازیر وقت فضیماز جماعت در غبودن ن

  . ستین

و سزاوار  ستینز یعت از روی بی اعتنائی جاحاضر نشدن به نماز جما .١٦٨٠ مسأله

  . کند کست که انسان بدون عذر نماز جماعت را تر ین

 ا مأموم بخواهد نمازی را که با جماعـت خوانـده دوبـاره بـایاگر امام  .١٦٨١ مسأله



 ٤٧٩/  نماز جماعت  

هرچنـد  ؛نـدارد یمـانع - )دثوابیـبـه ام( رجـاءً  - دوبـاره خوانـدن آن ،جماعت بخوانـد

انـده بـه امـام کـه نمـاز واجـبش را نخو  یمـأموم یو اقتـدا ستیمستحب بودنش ثابت ن

اط یـبنـابر احت ینـدارد ولـ یمـانع ءً رجـا ،خوانـدیمـم نمازش را بار دّو  یکه برا یجماعت

  . دین نماز اکتفاء نمایبه ا تواند  یمأموم نم ،واجب

ی وسواس دارد که موجب ه کسی که در نماز ب .١٦٨٢ مسأله
ّ

ش نماز  باطل شدنحد

د یـبا ،شود راحت می از وسواس ،فقط در صورتی که نماز را با جماعت بخواند و شود یم

   ١.نماز را با جماعت بخواند

 ،کند که نماز را با جماعـت بخوانـد ا مادر به فرزند خود امریاگر پدر  .١٦٨٣ مسأله

از  ا مـادریـه اگر امر و نهی پدر البتّ  ،است که نماز را به جماعت بخوانداط مستحب یاحت

لفت نمودن مخا ،ت آنان شودیّ وجب اذمخالفتش م و نسبت به فرزند باشد یدلسوزروی 

  . باشد می فرزند حرام

مسـتحب اسـت کسـی کـه نمـازش را  ،شود وقتی که جماعت برپا می .١٦٨٤ مسأله

 ،لش باطل بودهّو اگر بعد بفهمد که نماز ا و با جماعت بخواندآن را دوباره  ،خوانده افراد

  . م او کافی استنماز دّو 

 هـر کـدام از نمازهـای ،خوانـد ه مییّ ومیامام جماعت نماز موقعی که  .١٦٨٥ مسأله

  . به او اقتدا کرد توان ه را مییّ ومی

قضا  گری را کهیا شخص د ی ،ه خودیّ ومیامام جماعت قضای نماز اگر  .١٦٨٦ مسأله

شخص  ایولی اگر نماز خود  ،به او اقتدا کرد توان می ،خواند نی باشد مییقیآن نماز شدن 

 بجا مییگری را احتید 
ً
مگـر آنکـه ؛ سـتیز نیجـااط واجـب یبنابر احتاقتدا به او  ،آورد اطا

مثـل  ،ز باشـدیـاط مـأموم نیـامام سبب احت اطیسبب احت و اطی باشدیاحت نماز مأموم هم

تآنکه هر دو به 
ّ
 آنهاقبل  یهاا نماز ی نسبت به قبله در نماز یاحتمال در اشتباه مشترک عل

 در آن نمـاز  یبودن مکان یاحتمال در غصب یا آنکه برای ،خوانند یرا دوباره م
ً
که مشترکا

 طایـموم عالوه بر جهـت احتان ذکر است اگر مأیشا. خوانند یرا دوباره ماند آن  خوانده

                                                           
  . شود مراعات نماید  ذکرمی ١٦٩٥را که در مسأله  ای  در خواندن نماز به جماعت نکته. ١ 
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بـه او  ،ن نمازیند در ااتو  می بازهم ،اطش باشدیاحت یهم برا یگریا جهات د یجهت  ،امام

  . اقتدا کند

جماعـت  هرا که از ابتدا مسـتحب بـوده بـ یتواند نماز مستحب نمی فرد .١٦٨٧ مسأله

 ولی نماز استسـقاء ،)واجب است اطیبنابر احت از موارد یحکم در بعض نیالبته ا( بخواند

تـوان  می نیو همچن با جماعت خواند توان می را - شود می که برای آمدن باران خوانده -

د یـماننـد نمـاز ع ؛با جماعت خواند ،و به جهتی مستحب شده هنمازی را که واجب بود

ـواجـب بـوده و  فطر و قربان که در زمان حضـور امـام
ّ
شـان یدن اغائـب شـت بـه عل

  . باشد مستحب می

ا ی ،ه استیّ ومیخواند نماز واجب  م میاگر انسان نداند نمازی را که اما .١٦٨٨ مسأله

 . تواند به او اقتدا کند نمی ،نماز مستحب

  مأموماحکام خواندن قرائت و اذکار توسط 

  . نماز را خودش بخواند گریاذکار د  ،١ر از حمد و سورهید غیمأموم با .١٦٨٩ مسأله

 یم نمـاز صـبح و مغـرب و عشـا صـداو دّو  لاگر مأموم در رکعـت اّو  .١٦٩٠ مسأله

د حمـد و سـوره را یـبا ،ص ندهـدیکلمـات را تشـخ هرچنـد ،حمد و سوره امام را بشنود

د آن یـبا یولـ ؛مستحب است حمد و سوره را بخواند ،امام را نشنود ینخواند و اگر صدا

 « یآهسته بخواند حتّ  را
ّ
 آهسـته ،بواجـ اطیـاحت بنـابر هم را آن »میه الرحمن الرحبسم الل

  چنانچه و دیبگو 
ً
  . است حیصح نمازش بخواند بلند ،مسأله ندانستن دلیل به ای سهوا

آن  توانـد یمـ ،از کلمات حمد و سوره امام را بشـنود یاگر مأموم بعض .١٦٩١ مسأله

  . بخواند شنود یرا که نم یمقدار

 حمد و سوره را بخواند .١٦٩٢ مسأله
ً
را کـه  ییال کنـد صـدایـا خیـ ،اگر مأموم سهوا

 ،امـام بـوده یست و حمد و سوره را بخواند و بعـد بفهمـد صـدایم ناما یصدا شنود یم

  . ح استینمازش صح

                                                           
رکعت دیر آمده، باتوضیحاتی کـه در البّته خواندن حمد و سوره نیز در بعضی از موارد که مأموم، یک یا چند . ١

 .آید، واجب است مسائل بعد می



 ٤٨١/  نماز جماعت  

بشـنود  ییا صدای ،ا نهی شنود یامام را م یکند که صدا کاگر مأموم ش .١٦٩٣ مسأله

  . حمد و سوره را بخواند تواند یم ،گریشخص د  یا صدایامام است  یو نداند صدا

د ینبا ،اط واجبیاحت بنابر ،مأموم در رکعت اول و دوِم نماز ظهر و عصر .١٦٩٤ مسأله

  . دیآن ذکر بگو  یحمد و سوره را بخواند و مستحب است به جا

  نماز جماعتح بودن یصحط یشرا

نـده ذکـر یح آن در مسـائل آیتوضـازده شـرط دارد کـه یح بودن نماز جماعت یصح

  . شود یم

 مأموم قصد اقتدا به امام جماعت را داشته باشد: شرط اول

 یکـاف ،تقّرب به خداوند متعال باشـد ،به امام در اقتدا مأمومزه یاگر انگ .١٦٩٥ مسأله

ا آسـان یاز وسواس  ییمثل رها یگریزه د یاو به امام جماعت به انگ یاّما اگر اقتدا ؛است

زه هـم قصـد قربـت ین انگیکه در ا یدر صورت ،شدشدن نماز خواندن بر او و مانند آن با

نمـاز جمـاعتش بنـابر  ،زهین انگیح است اّما بدون قصد قربت در ایجماعتش صح ،دینما

  . ستیح نیصح ،اط واجبیاحت

گر کـه یمأموم و مأموم دن ین بین امام و مأموم و همچنیب: شرط دوم

  ن مأموم و امام است حائلی نباشدیواسطه ب

زی اسـت کـه یـچ ،در شرط دّوم صّحت نماز جماعـت از حائل منظور .١٦٩٦ مسأله

خـواه  و نهـایامثـال ا ر ووایا د ی مانند پرده ،دن شودیاز د  خواه مانع ،آنها را از هم جدا کند

 از یا بعضـیـنماز های  حالتپس اگر در تمام  ،رنگ یصاف و ب شهیمانند ش ،مانع نشود

ائلی ن حـیچنـ ،صـال اسـتگر که واسـطه اتّ ین مأموم و مأموم د یا بی ن امام ومأمومیب ،هاآن

مسـأله  درکه  چنان ،است استثناء شدهن حکم یو زن از ا جماعت باطل خواهد شد ،باشد

  . خواهد آمدبعد 

ا یـ ،ن آن زن و امـامیچنانچه ب ،زن باشد ،مرد و مأموم ،اگر امام جماعت .١٦٩٧ مسأله
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 ،که مرد است و زن به واسطه او بـه امـام مّتصـل شـده اسـت یگرین آن زن و مأموم د یب

صـفوف  نیاّما احکام مربوط به وجود حائل ب؛ اشکال ندارد ،و مانند آن باشد شهیش ،پرده

هماننـد  ،جماعـت و مـأموم هـر دو زن هسـتند امـام که یمورددر  نیو همچنخوِد بانوان 

  . باشد یاحکام وجود حائل در نماز جماعت مردان م

ن مـأموم و کسـی کـه یا بـی ،ن مأموم و امامیب ،اگر بعد از شروع به نماز .١٦٩٨ مسأله

جماعـت باطـل  ،گری حائـل شـودیز د یا چیپرده  ،استصل به امام واسطه او متّ ه مأموم ب

کـه  حکـم همچنـان نیـه از االبّتـ ؛دیـفه فرادا عمل نمایو الزم است مأموم به وظ  شود می

  . ناء شده استزن استث ،گذشت

کسانی که دو  - نه وجود حائل - لصف اّو  بودن یطوالن جهته اگر ب .١٦٩٩ مسأله

ته ز اگر بیو ن توانند اقتدا کنند می ،نندینب مام راا د،ان ستادهیطرف صف ا
ّ
 بودن یطوالن عل

 ،ننـدید را نباند صـف جلـوی خـو  ستادهیسانی که دو طرف آن اک ر،گیهای د کی از صفی

  . دنیتوانند اقتدا نما می

 ،برسـد - باشـد  یکـه بـاز مـ - جماعت تـا درِب مسـجد یها  اگر صف .١٧٠٠ مسأله

کـه در داخـل  شیاو و صـِف جلـو  نیسـتاده و بـیپشت صف ا ،که مقابل درب یمأموم

کـه پشـت  یز کسانیح است و نیصح ،نمازش به جماعت ،نباشد یحائل ،باشد یمسجد م

که در دو طرِف  یکسان بلکه ؛باشد یم ح یصح ،نمازشان به جماعت کنند یسر او اقتدا م

 ،گریاند و از جهت مأموم د  ستادهیمسجد ا رون دربیقسمت ب شده در لیِل تشکصف اّو 

ل خود را که داخـ یاز افراد صف جلو  کی چینتوانند ه هرچند ،اّتصال به جماعت دارند

ح است و ینماز جماعتشان صح ،نندیبب) مسجد وارید ( به سبب وجود حائل ،مسجد هستند

 
ّ
  ستیشرط ن ،نماز جماعت تدر صّح  یبه طور کل

ّ
نفـر از صـف  کیـاقل که مأموم حد

  . است یو اّتصال کاف ندیرا بب شیخو  یجلو 

 واسـطهه ا چـپ بـیـاگر از طرف راست  ،ستادهیکسی که پشت ستون ا .١٧٠١ مسأله

ا یـچنانچـه از طـرف راسـت  یولـ؛ تواند اقتدا کنـد نمی ،صل نباشدامام متّ گر به یمأموم د 

 نیاز مـأموم کیـ چینتواند هـ هرچندد یاقتدا نما تواند یچپ به امام اّتصال داشته باشد م

  . ندیخود را بب یصف جلو 
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  ستادن امام از جای مأموم بلندتر نباشدیجای ا: ومسشرط 

بلنـدتر سـتادن مـأموم یا یاز جـا زیاچر نبه مقدا ستادن امامیا یجا اگر .١٧٠٢ مسأله

بلنـدتر اسـت  امـام در طرفـی کـه و ب باشـدین سراشـیز اگر زمـیو ن باشد اشکال ندارد

 یباشـد کـه بـه آن زمـ یو طـور اد نباشدیبی آن ز یدر صورتی که سراش ،ستدیبا
ّ

 حن مسـط

  . مانعی ندارد ،ندیگو  می

ر بـه اگـولـی ؛ اشکال نـدارد ،اگر جای مأموم بلندتر از جای امام باشد .١٧٠٣ مسأله

  . ستیح نیجماعت صح ،اند ماع کردهند اجتیقدری بلندتر باشد که نگو 

  ستدیانمأموم جلوتر از امام : مچهار شرط 

نفر باشـد  کی ،نچه مرد باشد چه ز  - ستدیابجلوتر از امام د ینبامأموم   .١٧٠٤ مسأله

 یبلکه اگر مأموم - ا چند نفر باشندی
ِ

نفـر  کیـشتر از یمرد در جماعت حضور دارند و ب ن

 تـر  عقـب یسـتند و مقـداریامـام جماعـت نا یاط واجب آن است که مساویاحت ،ندهست

 کیـتنهـا  ،اگر مأموِم مرد یستند ولیاط مستحب است که پشت سر امام باید و احتستنیبا

اط مسـتحب اسـت کـه در مکـان یـستد و احتیامام با یاشکال ندارد که مساو ،نفر باشد

  . لوتر نباشدرکوع و سجده و نشستن خودش هم از امام ج

د یـبا ،اط واجـبیـبنـابر احت ،مـرد باشـد ،زن و امام جماعت ،اگر مأموم .١٧٠٥ مسأله

  نیستد و ایتر با مأموِم زن از امام عقب
ّ

سجده او  یباشد که جا یاقل به مقدارفاصله حد

اط مسـتحب اسـت کـه زن بـه یـامام در حال سجده باشـد و احت یدو زانو  یجا یمساو

ن اگـر یهمچنـ. تادن امام باشـدسیا یپشت جا او دهسج محل که باشد تر  عقب یا  گونه

د مـأموِم یبا ،اط واجبیبنابر احت ،مأموِم مرد است ،اّتصال مأموِم زن به امام جماعت اسطهو 

 به مقدار ،ستدیتر با زن از مأموِم مرد عقب
ّ

دو  یجـا یسجده او مسـاو یکه جا یحداقل

 تر  عقب یا  به گونه زن هت کاط مستحب اسیمأموم مرد در حال سجده باشد و احت یزانو 

  . ستادن مأموِم مرد باشدیا یجا پشت او سجده محل که باشد

اط واجـب آن اسـت کـه امـام یـاحت ،هر دو زن باشند ،اگر امام و مأموم .١٧٠٦ مسأله
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 یجماعت و مأموم
ِ

گـران یسـتند و امـام جلـوتر از د یف بایـرد  کیـهمـه در  ،صـف اول ن

  . ستدینا

سـتد و یطرف راسـت امـام با مستحب است ،مرد باشد کی ،اگر مأموم .١٧٠٧ مسأله

بر بنـا یولـ ،سـتدیباز هم مستحب است کـه در طـرف راسـت امـام با ،زن باشد کیاگر 

 به مقدار ،اط الزمیاحت
ّ

امـام در  یدو زانـو  یجـا یکه مکان سـجده زن مسـاو یحداقل

 یا  اط مسـتحب اسـت کـه زن بـه گونـهیـسـتد و احتیتـر با از او عقب ،حال سجده باشد

  . ستادن امام باشدیا یجا پشت او سجده محل که باشد تر  عقب

مسـتحب  ،مرد و چنـد زن باشـند کیا یزن  کیمرد و  کی ،اگر مأموم .١٧٠٨ مسأله

البّته بنابر  ؛ستندیا چند زن پشت سر امام بایزن  کیستد و یاست مرد طرف راست امام با

از امـام  ،شـد ذکـرکه در مسـأله قبـل  یحداقل به مقدار ،زن نیالزم است مأموم ،اطیاحت

  . ستندیبا تر  جماعت عقب

مستحب اسـت مـردان  ،ا چند زن باشندی کیچند مرد و  ،نیاگر مأموم .١٧٠٩ مسأله

کـه بنـابر  یسـتند و حـداقل مقـداریپشت سر امام جماعت و زنـان پشـت سـر مـردان با

  . شد گفته) ١٧٠٧( مسأله در ستندیبا تر  ا زنان از امام عقبید زن یبا ،اطیاحت

صال ب: مپنجشرط 
ّ
  ت شودیماز جماعت رعان یها ن صفیات

 ز  دینبا ،ن مأموم و امامیفاصله ب در نماز جماعت .١٧١٠ مسأله
ً
بلکـه  ؛باشـداد یـعرفـا

شـتر از یسـتادن امـام بیا یسـجده مـأموم و جـا ین جـایاط واجب آن اسـت کـه بـیاحت

کـه  ین حکم در مورد فاصله انسان با مـأمومیو هم فاصله نباشد ١یمعمولن قدم یبزرگتر 

اط مستحب آن یباشد و احت می یجار ،ق او به امام متصل استیستاده و از طر یاو ا یجلو 

ش از یبـ ،ستادهیاو ا یکه جلو  یا کسیستادن امام یا یستادن مأموم با جایا یجا است که

  . فاصله نداشته باشد ،رود یکه به سجده م یانسان در حال بدناندازه 

ه کـ یبه واسـطه کسـ یولاگر مأموم از سمت جلو به امام مّتصل نباشد  .١٧١١ مسأله

 ین مأموم و شخصـید فاصله بینبا ،ا چپ او اقتدا کرده به امام مّتصل باشدیطرف راست 

                                                           
 یک متر است. ١

ً
  . یک قدم بزرگ، حدودا
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 ز  ،له اّتصال او به امام استیکه وس
ً
 نید بـا چنـیـبا ،اط الزمیـبلکه بنـابر احت ؛اد باشدیعرفا

فاصله  یعمولن قدم میشتر از بزرگتر یب ،چپ او اقتدا کرده ایکه در طرف راست  یشخص

  . نداشته باشد

گر به امـام جماعـت مّتصـل ید  نیق مأمومیاز طر  خواهد  یاگر مأموم م .١٧١٢ مسأله

ر یاّتصال به امام جماعت از سمت جلو و سمت راسـت و سـمت چـپ امکـان پـذ ،شود

ن الزم یهمچن. ق مأموم پشت سر به امام جماعت مّتصل شودیاز طر  تواند ینم یول ؛است

ام جماعت مّتصل باشـد به ام) سمت چپ ،سمت راست ،جلو( ست مأموم از سه طرفین

  . است یطرف کاف کیبلکه اّتصال از 

کـه مـأموم بـه  ین مأموم و کسیا بی ،ن مأموم و امامیب ،نماز انیماگر در  .١٧١٣ مسأله

ارتباط مأموم با امام قطع شده و نماز  ،دیایش بیاد پیفاصله ز  ،واسطه او به امام مّتصل است

اد یـفاصـله ز  هرچنـد ،دا شـودیـپ قدم بزرگ فاصله کیشتر از یبلکه اگر ب ؛شود  یفرادا م

نمازش را به قصـد  تواند یو م شود  ینماز مأموم فرادا م ،اط واجبیاحت ابربن ،صادق نباشد

  . فرادا ادامه دهد

که واسطه اّتصـال  صف جلوافرادی از اگر  ،رة االحرام امامیبعد از تکب .١٧١٤ مسأله

کـه در  ینمـازگزار ،دباشـ کیـر گفتن آنان نزد یو تکببوده آماده نماز  ،فرد به امام هستند

 ؛نگفتـه باشـند ریـهنـوز تکب آن افـراد، هرچنـد ؛دیـر بگو یتکب تواند یم ،ستادهیصف بعد ا

کـه واسـطه  ینیر امام چنانچه مأمومیبعد از تکب ،ستادهین اگر مأموم در صف اول ایهمچن

ر یتکب تواند یم ،باشد کیر گفتن آنان نزد یآماده نماز باشند و تکب ،اّتصال او به امام هستند

ر یـاط مستحب آن است که در هر دو صورت مأموم صـبر کنـد تـا تکبیاحت یول ؛دیبگو 

ــه امــام جماعــت هســتند ینیگفــتن مــأموم تمــام شــود ســپس  ،کــه واســطه اّتصــال او ب

  . دیاالحرام را بگو رةیتکب

  یکه در صف جلو  یاگر نماز همه کسان .١٧١٥ مسأله
ً
فرد هستند تمام شـود و فـورا

کـه در صـف عقـب  یافـراد نیچنانچـه فاصـله بـ ،تدا نکنندبه امام اق یگرینماز د  یبرا

  ،که نمازشان تمام شـده قـرار دارنـد یکه در صف جلوتر از کسان یهستند با کسان
ً
عرفـا

اگـر  نیهمچنـ. گردد  یو نماز آنان فرادا م شود یباشد جماعت صف عقب باطل م ادیز 
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م شـده و قصـد کـه در صـف جلـو نمازشـان تمـا یکسان ینباشد ول ادیفاصله مذکور ز 

د به امام را ندارند به گونه یاقتدا
ّ

 حائل محسوب شوند و ارتباط  ستندیبا یا  مجد
ً
که عرفا

 قطـ ،آن حائـلصفوف به جهت وجـود  نیب
ً
جماعـت صـف عقـب باطـل  ،گـردد عکـال

  فاصلهو شوند  نمی اگر حائل محسوب و اماگردد   یو نماز آنان فرادا م شود یم
ً
 هم عرفـا

اط یـاست جماعت صف عقب بنـابر احت ین قدم معمولیشتر از بزرگتر یب یولست یاد نیز 

  . باشد یح نمیصحواجب 

 فرد هستند تمـام شـود و یکه در صف جلو  یاگر نماز همه کسان .١٧١٦ مسأله

 اقتدا بکنند و فاصله مذکور
ً
 ز  ،فورا

ً
 یمعمـولقـدم  نیاز بزرگتر  شتریب ایباشد  ادیعرفا

اط واجـب یـبنـابر احتبعـد جماعـت صـف  ،هم محسوب نگـردد ادیز  هرچند ،باشد

  . باشد یح نمیصح

چنانچه نداننـد نمـاز او  ،باشد زیبّچه مم ،اگر واسطه اّتصال در جماعت .١٧١٧ مسأله

اقتدا کنند و  توانند یم ،باشد حیصح شبدهند که نماز  ییو احتمال عقال یا نه باطل است

 عهیشـ ،واسـطه اّتصـال ،اسـت یدوازده امـام عهیکه امـام آن شـ ین اگر در جماعتیهمچن

اقتـدا  تواننـد یمـ ،ح باشـدیصـح یبر طبق مذهب و وچنانچه نماز ا ،نباشد یدوازده امام

  . کنند

که واسطه اّتصال او به امام جماعـت  ینیاگر نمازگزار بداند نماز مأموم .١٧١٨ مسأله

اگـر ندانـد نمـاز آنـان  یول ؛به واسطه آنان به امام اقتدا کند تواند ینم ،هستند باطل است

  . دیاقتدا نما ندتوا یم ،ا نهیح است یصح

زن  نیا مـأمومیـله مـأموم یبه امام جماعـت بـه وسـ ن مردیاتصال مأموم .١٧١٩ مسأله

  .ستین یکاف

  از امام جماعت مراعات گردد یرویمتابعت و پ: ششمشرط 

 یرویـمتابعـت و پ ،در نماز جماعت شرط است مأموم از امام جماعت .١٧٢٠ مسأله

  . شود می بعد ذکراز امام در مسائل  یرویر واجب پیح موارد واجب وغیتوضکه  دینما

از  قبلرة االحرام نماز را یدر صّحت جماعت شرط است که مأموم تکب .١٧٢١ مسأله
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بلکـه  ،ان برسـاندیـرة االحرام را قبل از امام به پاید تکبین نبایهمچن. دیامام جماعت نگو 

  . دیر نگو یر امام تمام نشده تکبیاط مستحب آن است که تا تکبیاحت

 پ .١٧٢٢ مسأله
ً
ح ینمـازش بـه جماعـت صـح ،هدش از امام سالم دیاگر مأموم سهوا

 هم پ ،ست دوباره با امام سالم بدهدیاست و الزم ن
ً
 ،ش از امام سالم دهدیبلکه اگر عمدا

  . است حیاشکال ندارد و نمازش به جماعت صح

از امـام  قبـلگـر نمـاز را ید  یذکرهـا ،رة االحرامیر از تکبیاگر مأموم غ .١٧٢٣ مسأله

را هـا  ا بداند امام چه وقت آنی دشنو   یم را ن ذکرهایااگر مأموم  یول ،د اشکال نداردیبگو 

  . دیش از امام نگو یاط مستحب آن است که پیاحت ،دیگو  یم

گر آن مانند ید  یکارها ،شود یر از آنچه در نماز خوانده مید غیمأموم با .١٧٢٤ مسأله

  بعد از امام به جا یا کمینشستن و برخاستن را با امام  ورکوع و سجود 
ً
آورد و اگر عمـدا

تیجام دهد از امام ان قبل
ّ

در آن  یرویـو پ کـه متابعـت یطـور - بعد از امام یادیز  یا مد

 اطیـبلکـه بنـابر احت؛ شـود یجماعتش در آن جزء باطل م ،انجام دهد - نکند قصد کار

 واجب جماعتش 
ً
د بـه یـفه فـرادا عمـل نمایاگر نمازگزار به وظ یول ؛شود یباطل مکامال

  .ح استیمازش صحن ،خواهد آمد) ١٧٣٥(  ه در مسألهک یلیتفص

 پ .١٧٢٥ مسأله
ً
دارد  نـانیش از امام سر از رکوع بردارد چنانچـه اطمیاگر مأموم سهوا

د به رکوع برگردد و با امـام یبا ،اط الزمیبنابر احت ،رسد می به امام ،در رکوع ،که اگر برگردد

و اگـر   کند یباطل نم اد شدن رکوع که رکن است نماز راین صورت ز یسر بردارد و در ا

 بر 
ً
کـه در  یلینمـازش بـه تفصـ یولـ شـود یباطل م ،اطیبنابر احت ،جماعتش ،نگرددعمدا

ش از آنکـه بـه یاگر به رکـوع برگـردد و پـ یول ؛ح استیصحخواهد آمد ) ١٧٣٥( مسأله

  . باطل است ،واجب اطینمازش بنابر احت ،امام سر بردارد ،رکوع امام برسد

 سر  .١٧٢٦ مسأله
ً
جده اسـت چنانچـه ند امام در سـیبردارد و بباز سجده اگر اشتباها

د بـه سـجده یبا ،اط الزمیبنابر احت ،رسد می دارد که اگر برگردد در سجده به امام نانیاطم

اد شدن دو سـجده کـه رکـن یز  یبرا ،فتدین اّتفاق بیبرگردد و چنانچه در هر دو سجده ا

  . شود ینماز باطل نم ،است

  .١٧٢٧ مسأله
ً
ه سـجد هرگـاه بـه ،از امام سر از سـجده برداشـته قبلکسی که اشتباها
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ح ینمـازش صـح ،سر برداشته اسـت ،دن او به سجدهیاز رس برگردد و معلوم شود امام قبل

باطـل  - واجـب اطیـبنابر احت - نمازش ،فتدین اتفاق بیر در هر دو سجده اولی اگ ؛است

  . است

 سر از رکوع  .١٧٢٨ مسأله
ً
 یاگر مأموم اشتباها

ً
نکـه یال ایا به خیا سجده بردارد و سهوا

  . ح استیجماعت و نمازش صح ،ا سجده برنگرددیکوع به ر  ،رسد یبه امام نم

چنانچه  ،ند امام در سجده استیاگر مأموم سر از سجده بردارد و بب .١٧٢٩ مسأله

به سجده رود  ،نکه با امام سجده کندیبه قصد ا ،نکه سجده اول امام استیال ایبه خ

 و اگـر بـه دیآ  یسجده دوم او به حساب م ،آن سجده ،و بفهمد سجده دوم امام بوده

د یـبا ،سجده رود و بفهمد سجده اول امام بوده هب ،نکه سجده دوم امام استیال ایخ

با امام تمام کند و دوباره با امام به سجده رود و  یسجده را به قصد متابعت و همراه

مستحب آن است که نماز را با جماعت تمام کنـد و دوبـاره  اطیاحت ،در هر صورت

  . بخواند

   .١٧٣٠ مسأله
ً
باشـد کـه اگـر سـر  یز امام به رکوع رود و طورا قبلاگر مأموم سهوا

 و دیـبگو چنانچه ذکر رکوع را به مقدار واجـب  ،رسد یاز قرائت امام م یبردارد به مقدار

 سر بردارد و بعد از 
ً
ح اسـت و ینمـازش صـح ،قرائت با امام بـه رکـوع رودتمام شدن فورا

 برنگردد
ً
 یلینمازش به تفص یول ؛ستیح نیاجب جماعتش صحاط و یبنابر احت ،اگر عمدا

  .باشد یمح یصح ،خواهد آمد) ١٧٣٥( که در مسأله

 پ  .١٧٣١ مسأله
ً
باشـد کـه اگـر  یش از امـام بـه رکـوع رود و طـوریاگر مأموم سهوا

 ،دیالزم است ذکر رکوع را به مقدار واجب بگو  ،رسد یاز قرائت امام نم یزیبرگردد به چ

با امام جماعت به رکوع  ،یاهو به قصد متابعت و همر اط الزم سر برداشته یسپس بنابر احت

اگـر گفـتن  یولـ ؛اسـت اط مستحبیدر رکوع دوم احت رن صورت گفتن ذکیرود و در ا

اگر ذکر را  یعنی( شود یمتابعت امام جماعت در رکوع م کموجب تر  ،لذکر در رکوع اّو 

 کمتابعت را تـر ) ماند  ینم یسر برداشتن و رکوع با امام جماعت باق یبرا ید فرصتیبگو 

کـه  یشـود و در مـورد تـا امـام جماعـت بـه او ملحـق  ،بماند یو در حال رکوع باق کند

 بـر نگـردد  ،اش سر برداشتن و متابعت از امام جماعت است فهیوظ
ً
جمـاعتش اگر عمـدا
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خواهـد ) ١٧٣٥( که در مسأله یلینمازش به تفص یول؛ ستیح نیاط واجب صحیبنابر احت

  . ح استیصح ،آمد

 قبل ااگر م .١٧٣٢ مسأله
ً
ز امام به سجده برود الزم است ذکر سجود را بـه أموم سهوا

امـام  از یرویـپسـر برداشـته سـپس بـه قصـد  ،اط الزمیـد و بنـابر احتیمقدار واجب بگو 

اط مسـتحب یـن سـجده احتیـگفتن ذکـر در ا ،ن صورتیجماعت به سجده برود و در ا

جماعـت در سـجود  متابعت امام کاول موجب تر  هاگر گفتن ذکر در سجد یول. است

بماند تا امـام جماعـت بـه او ملحـق  یکند و در حال سجده باق کمتابعت را تر  ،شود یم

 بر  فهیکه وظ یشود و در مورد 
ً
اش سر برداشتن و متابعت از امام جماعت است اگر عمدا

کـه در  یلینمـازش بـه تفصـ یولـ ؛سـتیح نیاط واجب صحیجماعتش بنابر احت ،نگردد

   .ح استیصح ،آمدخواهد ) ١٧٣٥( مسأله

 قنوت بخوان .١٧٣٣ مسأله
ً
ا در رکعتـی یـ ،داگر امام در رکعتی که قنوت ندارد اشتباها

 مشغول خواندن تشّهد شودکه تشّهد ندارد 
ً
 ،د قنوت و تشّهد را بخوانـدیوم نبامأم ،اشتباها

د صـبر یـبلکـه با ؛سـتدیستادن امام بایش از ایا پی ،ش از امام به رکوع رودیتواند پ یولی نم

  . ه نماز را با او بخواندیامام تمام شود و بقکند تا قنوت و تشّهد 

 یرتر به امام اقتدا کـرده اسـت در صـورتیا چند رکعت د یک یکه  یکس .١٧٣٤ مسأله

 سـوره  ،رسد یا قنوت را تمام کند به رکوع امام نمیاگر سوره  داند یمکه 
ً
ا یـچنانچـه عمـدا

 اجب و  اطیبلکه بنابر احت -  جماعتش در آن جزء ،قنوت را بخواند و به رکوع نرسد
ً
 -  کـامال

کـه  یو کسـ سـتا حید نمـازش صـحیفه فرادا عمل نمایچنانچه به وظ یول ؛شود یباطل م

 ،رسـد ید به رکوع امام مـیا اگر شروع کرده تمام نماینان دارد اگر سوره را شروع کند یاطم

ا اگـر یـاط مستحب آن است که سوره را شروع کنـد یاحت ،اد طول نکشدیکه ز  یدر صورت

 یابعـت و همراهـتنـد میکـه نگو  یطور اد طول بکشدیاگر ز  یول ؛دیم نماشروع کرده تما

د وگرنـه جمـاعتش در آن یـد شروع نکند و چنانچه شروع کـرده تمـام ننمایبا ،کند یامام م

 یجزء بلکه بنابر احت
ً
 کـه در مسـأله یحیاگر به توض یول ؛باطل خواهد شد اط واجب کامال

  . ح استینمازش صح ،ندفه فرادا عمل کیخواهد آمد به وظ) ١٧٣٥(
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  فرادا نکند قصدن نماز بدون عذر یمأموم در ب: شرط هفتم

جمـاعتش بنـابر  ،دیـن نماز بدون عذر قصـد فـرادا نمایمأموم در ب اگر  .١٧٣٥ مسأله

فه فـرادا عمـل یح است مگر آنکه به وظینمازش صح یول ؛ستیح نیاط واجب صحیاحت

را کـم و  یزیـاگر چ یوله بخواند دوبار د نماز را یبا ،اط واجبینکرده باشد که بنابر احت

الزم  ازنمـ دوبـاره خوانـدن ،کنـد ینماز را باطل نمـ ،اد کرده باشد که در صورت عذریز 

 اگر از اول نماز قصد فرادا کـردن آن را نداشـته و  ؛ستین
ً
را نخوانـده  حمـد وسـورهمثال

ا بـه نمـازش ر  توانـد ین صورت میدر ا ،دا شودیش پیبرا ین قصدیدر حال رکوع چن یول

ن اسـت حکـم اگـر یو همچنـدوباره بخواند ست که آن را یقصد فرادا تمام کند و الزم ن

 یسجده را بـرا کیل نماز قصد فرادا کردن آن را نداشته و مأموم در نماز جماعت از اّو 

اّمـا اگـر  ،دیـآ شیپـ شیبرا یقصد نیاد کرده باشد و بعد از آن چنیز  یمتابعت و همراه

بر بنـا ،را نخوانـده باشـد حمـد وسـورهد فرادا کردن آن را داشـته و مأموم از اول نماز قص

مگـر آنکـه جاهـل قاصـر ؛ باشد یح نمیبلکه اصل نمازش صح ،جماعت ،اط واجبیاحت

از امـام  را به قصـد متابعـت یو رکن) نکرده باشد یمسأله کوتاه یریدر فراگ یعنی( باشد

  . دوباره بخواندنمازش را  ستیصورت الزم ن نیاضافه نکرده باشد که در ا ،جماعت

 به  ،اگر مأموم بعد از حمد و سوره امام جماعت .١٧٣٦ مسأله
ّ
ت فرادا یّ ن یعذرت عل

ش از تمـام شـدن یا پیاگر بدون عذر باشد  یول ،ست حمد و سوره را بخواندیالزم ن ،کند

  . الزم است همه حمد و سوره را بخواند ،اطیبنابر احت ،دیت فرادا نمایّ حمد و سوره ن

ت ّیـدوبـاره ن توانـد ینمـ ،دیـت فـرادا نماّیـن نماز جماعـت نیاگر در ب .١٧٣٧ مسأله

ا نه یت فرادا کند یّ اگر مرّدد شود که ن ،اط واجبین است بنابر احتیجماعت کند و همچن

  . رد که نماز را با جماعت تمام کندیبگ میو بعد تصم

د بنا بگذارد که یبا ،ا نهیت فرادا کرده یّ ن نماز نیکند که در ب کاگر ش .١٧٣٨ مسأله

  . رادا نکرده استت فیّ ن

ل ا سـالم اّو یـاگر نماز امام جماعت تمام شود و مأموم مشـغول تشـّهد  .١٧٣٩ مسأله

  . ت فرادا کندیّ ست نیالزم ن ،باشد
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  ا رکوع امام به او اقتدا کندیام یمأموم در حال ق: شرط هشتم

به  ،ا در رکوع امامیام امام یمأموم در حال ق در نماز جماعت شرط است .١٧٤٠ مسأله

دن به امام جماعت در مسائل بعد ذکر یح موارد رسیو توض دینما و به او اقتدا دهیرس یو

  . شود یم

که امام جماعت در رکوع است اقتدا کند و به رکوع  یاگر مأموم موقع .١٧٤١ مسأله

رکعت محسوب  کیح است و یذکر امام تمام شده باشد نمازش صح هرچند ،امام برسد

نمازش  ،د و به رکوع امام نرسدو به مقدار رکوع خم شو  دیاّما اگر مأموم اقتدا نما ؛شود یم

نمـازش  رسـد یمطمئن بوده به رکوع امام م که  یصورت درو  شود  ینم لیتشکبه جماعت 

دن به رکعت بعد یرس یا برای ١نمازش را فرادا تمام کند تواند یو م شود  یفرادا محسوب م

کـوع اقتـداء دن بـه ر ینماز را شکسته و رها کند و اّما اگر مطمئن نبوده و به احتمـال رسـ

  . نمازش باطل است ،نموده

که امام در رکوع است اقتدا کند و بـه مقـدار رکـوع  یاگر مأموم موقع .١٧٤٢ مسأله

ش بعد از رس ،ا نهیده یکند که به رکوع امام رس کخم شود و ش
ّ
 یچنانچه شک

ّ
دن به حـد

ن یـر ایمشغول ذکر رکوع نشده باشد و در غ هرچند ؛ح استیرکوع باشد جماعتش صح

  . ذکر شد که در مسأله قبل دهیبه رکوع امام نرسرا دارد که  یصورت حکم کس

ش از یکه امام جماعت در رکوع است اقتدا کند و پـ یاگر مأموم موقع .١٧٤٣ مسأله

نمـاز را  ایـ ر استیّ مخ ن سه کاریب ،امام سر از رکوع بردارد ،آنکه به اندازه رکوع خم شود

 یعنـی( مطلقـه بـه سـجده رود نکه همراه امام جماعت به قصد قربتیا ای ،فرادا تمام کند

بلکـه  ؛اوردیـبـه جـا ن یگـریا سجده خاص د یسجده را به قصد سجده مخصوص نماز 

  یبه طور کلقصدش 
ً
  یال قربة

ّ
 ازر را به قصـد أعـّم یستادن تکبیو بعد در حال ا) ه باشدالل

بـه دن یرس یا برایو نماز را به جماعت بخواند و  دوباره گفتهاالحرام و ذکر مطلق  رةیتکب

  . رکعت بعد نماز را قطع کرده و بشکند

                                                           
نماز را از همان حال رکوع ادامه دهد و آن را یک رکعت محسوب نماید و اینکه حمد و سوره نخوانـده  یعنی . ١

  . است، اشکال ندارد
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ن حمد و سوره به امام جماعت اقتـدا کنـد و یا بی ،اول نماز ،اگر مأموم .١٧٤٤ مسأله

 قبل از آنکه به رکوع برود
ً
ح ینماز او به طور جماعت صـح ،امام سر از رکوع بردارد ،سهوا

  . است

ستاده باشد و مأموم نداند که در کدام رکعت است یاگر امام جماعت ا .١٧٤٥ مسأله

د حمـد و سـوره را آهسـته بـه قصـد أعـّم از یبا ،اط واجبیاقتدا کند و بنابر احت تواند یم

 ؛اسـت حیصورت نمازش به جماعـت صـح نیو در ا نماز و قرائت قرآن بخواند تیّ جزئ

 بفهمد که امام در ر  هرچند
ً
  . دوم بوده است ایاول  کعتبعدا

 ییهـا بـه نشـانهچنانچه  ،ا نهیکند که اقتدا کرده  کن نماز شیاگر در ب .١٧٤٦ مسأله

ن یـر ایـد نماز را به جماعت تمام کند و در غیبا ،دا کند که اقتدا کردهین پیقیا ی نانیاطم

  . دیت فرادا تمام نمایّ د نماز را به نیبا ،صورت

ست حمد و سـوره یالزم ن ،اگر مأموم در رکعت دوِم امام اقتدا کند .١٧٤٧ مسأله

اط واجـب آن یـوانـد و احتبخ مستحب است قنوت و تشّهد را با امام  یول ؛را بخواند

 نشستن برا
ِ
انگشتان دسـت و  یعنی( ندیبنش یتجافبه صورت  ،تشّهد یاست که موقع

چنـد نخواهـد در هر  -  )بلند کند یمک نیبگذارد و زانوها را از زم نینه پا را به زمیس

زد ید بعد از تشّهد با امام جماعت برخیمأموم با نیتشّهد را بخواند همچن یحال تجاف

حمد را تمام کند و  ،سوره وقت ندارد یو اگر برا -  و سوره را آهسته بخواندو حمد 

کـه  یا تمام حمد وقـت نـدارد بـه گونـه یدر رکوع خود را به امام برساند و اگر برا

ا یـد و یـا نماز را فرادا نمای تواند یم ،رسد یحمد را تمام کند به رکوع امام نم چنانچه

خـود را بـه و سـپس حمـد را قطـع کـرده  ،واندهکه وقت دارد خ یحمد را به مقدار

 ادات فر یّ اط مستحب آن است که نماز را به نیاحت هرچند ؛رکوع امام جماعت برساند

  . تمام کند

 یم نمـاز چهـار رکعتـکه امام جماعت در رکعت دّو  یاگر مأموم موقع .١٧٤٨ مسأله

از دو بعـد  ،م امـام اسـتم نمازش که رکعت سّو د مأموم در رکعت دّو یبا ،است اقتدا کند

زد و یـسـپس برخ ،ند و تشـّهد را بـه مقـدار واجـب بـدون مسـتحبات بخوانـدیسجده بنش

 کیـحات اربعـه را ید تسـبیـبا ،نـدارد قتحات اربعه و یگفتن سه مرتبه تسب یچنانچه برا
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بـار  کیـگفتن  ید و در رکوع خود را به امام جماعت برساند و اگر وقت برایمرتبه بگو 

 باز ه ،حات اربعه نباشدیتسب
ً
ن یحات اربعه را بخواند و در ایبار تسب کیم الزم است فورا

  . باشد یمح یاگر به رکوع امام نرسد معذور است و جماعتش صح ،صورت

 ایـا چهـارم باشـد و مـأموم بدانـد یـاگر امام جماعت در رکعت سـوم  .١٧٤٩ مسأله

ط ایـبنـابر احت ،رسـد یبه رکوع امام نمـ ،احتمال بدهد که اگر اقتدا کند و حمد را بخواند

  . دید صبر کند تا امام به رکوع برود و بعد اقتدا نمایبا ،الزم

د حمـد یبا ،ا چهارِم امام اقتدا کندیاِم رکعت سوم یاگر مأموم در حال ق .١٧٥٠ مسأله

د حمد را یبا ،سوره وقت ندارد یسوره کامل را بخواند و اگر برا کی ،الزم اطیو بنابر احت

 .اندخود را به امام جماعت برس ،تمام کند و در رکوع

 توانـد  یمـ نکـهیبـه ا نـانیامام با اطم ِم ا چهار یاِم رکعت سوم یاّما اگر مأموم در حال ق 

تمام حمـد وقـت نـدارد  یبرا شود  پس از اقتدا متوّجه  یول اقتدا کند ،دیحمد را تمام نما

 ،صـورت نیـدر ا ،رسـد یکه چنانچه آن را تمام کند به رکوع امام جماعت نم یا به گونه

مانـده یآنکه باق نسپس آن را قطع کرده و بدو  ،که وقت دارد خوانده یمقدار حمد را به

ن یـاط مسـتحب در ایـاحت هرچنـد ،حمد را بخواند خود را به رکوع امام جماعت برسـاند

  . تمام کند حالت آن است که قصد فرادا کرده و نماز را فرادا

 یرکعت م امام جماعت در نماز چهاراِم رکعت سّو یاگر مأموم در حال ق .١٧٥١ مسأله

 اطیـد حمد و بنابر احتیبا ،باشد  یم مأموم مدر رکعت چهارِم امام که رکعت دّو  ،اقتدا کند

د حمـد را تمـام کنـد و یبا ،سوره وقت ندارد یسوره کامل را بخواند و اگر برا کی ،الزم

کـه  یحکمـ ،تمام حمد وقت ندارد یجماعت برساند و اگر برا امخود را به ام ،در رکوع

  . شود می یجار ،شد ذکربل در مسأله ق

د یـبا ،ا چهـارم امـام باشـدیـم رکعـت سـّو  ،م مأموما دّو یل اگر رکعت اّو  .١٧٥٢ مسأله

بخواند و واجب است آن را  ،که در مسأله قبل ذکر شد یلیبه تفصحمد و سوره را  ،مأموم

 « یآهسته بخواند حتّ 
ّ
 آهسـته ،واجـب اطیـاحت بنـابر هـم را آن »میه الـرحمن الـرحبسم الل

  را آن انچهچن و دیبگو 
ً
ت به ای سهوا

ّ
 حیصح نمازش ،باشد خوانده بلند ،مسأله ندانستن عل

  . است



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ٤٩٤

 ،م اسـتا دّو یـل نکه امـام جماعـت در رکعـت اّو یال ایاگر مأموم به خ .١٧٥٣ مسأله

نمـازش  ،ا چهارم بودهی ،حمد و سوره را نخواند و بعد از رکوع بفهمد که در رکعت سوم

 د حمد و سـوره را بخوانـد و اگـریبا ،مدش از رکوع بفهیاگر مأموم پ یول ؛ح استیصح

  . دیعمل نما ،گفته شد) ١٧٥٠( ألهکه در مس یطور ،وقت ندارد

حمـد و  ،ا چهـارم اسـتیم نکه امام در رکعت سّو یال ایاگر مأموم به خ .١٧٥٤ مسأله

نمازش  ،م بودها دّو یل ا بعد از آن بفهمد که در رکعت اّو یش از رکوع یسوره را بخواند و پ

در تمـام کنـد و  سـت آنهـا رایالزم ن ،ن حمـد و سـوره بفهمـدیبـح است و اگر در یصح

) ١٦٩٣تـا  ١٦٩٠( مسـائل کـه در یمـواردتنهـا در  ،که بخواهد آن را تمـام کنـد یصورت

  .ن کار را انجام دهدیتواند ا یم ،مطرح شده

امـام  یبهتر آن است که وقتـ ،رکعت از امام عقب مانده کیکه  یکس .١٧٥٥ مسأله

انگشتان دسـت و  یعنی ؛ندیبنش یبه حالت تجاف ،واندخ یجماعت تشّهد رکعت آخر را م

بگذارد و زانوها را بلند نگهـدارد و صـبر کنـد تـا امـام سـالم نمـاز را  نینه پا را به زمیس

نـدارد و نمـاز را  یمانع ،دیفرادا نما جا بخواهد قصد انزد و اگر در همید و بعد برخیبگو 

  . دهد یفرادا ادامه م

 ،ام مشغول خواندن تشّهد آخـر نمـاز اسـتبرسد که ام یاگر فرد موقع .١٧٥٦ مسأله

 ندیرة االحـرام بنشـیت و گفتن تکبیّ د بعد از نیبا ،چنانچه بخواهد به ثواب جماعت برسد

 تشّهد را به قصـد قربـت مطلقـه بـا امـام بخوانـد تواند یو م) زیم خینه ن ،ینشستن معمول(

 ،ر خواندن تشـهدتش دیبلکه ن ؛د نماز را نداشته باشدقصد خواندن خصوص تشهّ  یعنی(

  یبه طور کل
ً
  یال قربة

ّ
 یولـ ؛دیـخوانـدن آن را تـرک نما توانـد یهمچنان که م) ه باشدالل

سـتد یبعـد با ،د و صبر کند تا امام سـالم نمـاز را بدهـدیاط واجب نگو یسالم را بنابر احت

حمـد و سـوره را بخوانـد و آن را  ،دیـة االحـرام بگو ر یا تکبیت کند یّ ن آنکه دوباره نبدو 

  . و نماز را ادامه دهد دیل نماز خود محسوب نماکعت اّو ر 

نماز جماعت بر پا  ،است یمشغول نماز مستحبّ  نمازگزار که یاگر موقع .١٧٥٧ مسأله

 ،نرسد را تمام کند به جماعت  یداشته باشد که چنانچه نماز مستحبّ  نیترس ا یوشود و 

رده ت نماز را رها کمستحب اس ،نکنداالحرام امام را درک  رةیتکب کهن مقدار یابه  هرچند
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گفـتن اقامـه در  بـا شـروع ستین دیبع صورتن یابلکه در ؛ و مشغول نماز جماعت شود

  . مستحب باشد ،یمستحبّ قطع نماز  ،نماز جماعت

 یا چهار رکعتـی یکه مشغول نماز واجب سه رکعت یاگر نمازگزار موقع .١٧٥٨ مسأله

باشد که  ین نمازهما ینماز جماعت برا ینماز جماعت بر پا شود چنانچه برگزار ،است

نماز نّیت  رکعت سوم نشده مستحب است امیق نمازگزار مشغول خواندن آن است و وارد

تمام کند و خود  یدو رکعت یت نماز مستحبّ یّ ن بهو آن را  برگرداند یمستحبواجبش را به 

کـه نمـاز  ردیـبگ میتصـمنّیـت  برگردانـدنرا به جماعت برسـاند و چنانچـه فـرد بعـد از 

 ،شد ذکر یمستحبنماز  یقبل برا که در مسأله  یندارد و حکم یمانع ،بشکندرا  یمستحب

 . شود یم یجار زین ین نماز مستحبّ یادر مورد 

 ،اط واجـبیـبنـابر احت ،سـتاده و بـه رکـوع نرفتـهیم ارکعت سّو  یاّما اگر نمازگزار برا

  . ستیح نیصح یاز نماز واجب به نماز مستحبّ نّیت  برگرداندن

  : تذکر اس انیشا

و  شـود  یمثـل نمـاز صـبح نمـ واجـب یشامل نماز دو رکعتنّیت  برگرداندنجواز . الف

ثابـت  یمستحبّ  یواجب به نماز دو رکعت یاز نماز دو رکعتنّیت  برگرداندن تیّ مشروع

  . ستین

نمـاز بـر قطـع  یچنانچه فرد از ابتدا بنـا ،مستحب بهواجب از نّیت  برگرداندنجواز . ب

 اشـکال اسـت و احت ،درا داشـته باشـ مستحب
ّ

 طـور نیـواجـب در تـرک ا اطیـمحـل

  . استنّیت  برگرداندن

  ن باشدیّ امام در نزد مأموم مع: شرط نهم

ن یّ امـام را معـ ،تیّ ن مأموم در هنگام در نماز جماعت شرط است که .١٧٥٩ مسأله

ت کند یّ است و اگر ن یکاف ین بودن اجمالیّ ست و معیدانستن اسم او الزم ن ید ولینما

ت  هرچنـدح اسـت ینمـازش صـح ،به امام جماعت حاضر کنم یاقتدا م را بـه زبـان نّیـ

  . اوردین
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  ط امامت باشدیشرا یامام جماعت دارا: شرط دهم

 یطیشـرا ید دارایـح بودن نمـاز جماعـت امـام جماعـت بایصح یبرا .١٧٦٠ مسأله

  . شود می ط در مسائل بعد ذکرین شرایا باشد که

  ط امام جماعتیشرا

 یعه دوازده امـامیزاده و شـ حـالل ،عاقل ،غبال: سوم و چهارم ،دوم ،شرط اول

  باشد

 یولـ ؛ز باشدیجادارد احتمال که ده سالش کامل شده  یا  اقتدا به بّچه .١٧٦١ مسأله

بـالغ  ریامامت فرد غ ،اط واجبیبنابر احت نیهمچن. ن کار استیا کاط واجب در تر یاحت

  . ستیح نیصحبالغ  ریافراد غ یبرا

  عادل باشد: شرط پنجم

سـت عـادل یکـه معلـوم ن یز کسـیـر عادل و نیغ تاقتدا به امام جماع .١٧٦٢ مسأله

 یکارهـان است که فرد واجبات را انجـام دهـد و یست و عدالت ایح نیصح ،ا نهیاست 

کند و نشانه آن حسن ظاهر در گفتار و رفتار و اعمال است به شـرط آنکـه  کرا تر  حرام

الع از خالف آن نداشته باشد و توض
ّ

اثبـات  یهـا عدالت و راه یح کامل معنایانسان اط

  . گذشت) ٥( د مسألهیآن در فصل تقل

  ح باشدیصحش قرائت: شرط ششم

 یو حمد و سوره نماز را به عربـ ح باشدیصح دیبا امام جماعت قرائت .١٧٦٣ مسأله

کـه قـرائتش  یح است به امامیکه قرائتش صح یمأموم یاقتدا نیبنابر ا ؛ح بخواندیصح

 معذور باشد هرچند - ستیح نیصح
ً
 .باشد نمیز یجا - امام در عملش شرعا

آن را کـه  یا  ح نباشـد و در کلمـهین اگر امام و مـأموم هـر دو قرائتشـان صـحیهمچن

ظ م
ّ
 آن را که یا  بلکه اگر در کلمه؛ ستیح نیاقتدا صح ،باشندن ککنند مشتر  یاشتباه تلف
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ظ م
ّ
 . باشد ینم حیاقتدا صح ،اط واجبیباز هم بنابر احت ،باشند کمشتر  کنند  یاشتباه تلف

  و سـتین حیصـح اش  که قرائت حمد و سـوره یان ذکر است اقتدا به امامیشا
ً
 شـرعا

 یدر غ ،ح آن استیز تصحا معذور
ّ
خواندن حمـد و سـوره را از  ،که امام جماعت یر محل

ا یـم نکه مأموم در رکوع رکعـت دّو یمثل ا؛ اشکال ندارد ردیگ  یبه عهده م نیطرف مأموم

 قرائت گذشته است دیاا نما چهارم به امام اقتدیم در رکعت سّو 
ّ

ن اقتـدا یهمچن. که محل

حات اربعه و مانند آن را در نمـاز غلـط یا تسبیا تشّهد یا سجود یکه اذکار رکوع  یبه امام

 معذور از تصح خواند یم
ً
  . ح آن است اشکال نداردیو شرعا

 ،داشته باشد کشح بودن حمد و سوره امام جماعت یاگر فرد در صح .١٧٦٤ مسأله

ـ توانـد  ینم ،باط واجیبنابر احت
ّ
خوانـدن حمـد و سـوره را از طـرف  ،کـه امـام یدر محل

البّتـه . دیاقتدا نمابه او  - م قبل از رکوعا دّو یل مثل رکعت اّو  - ردیگ یبه عهده م نیمأموم

سـهو و  یاحتمـال بدهـد از رو یح اسـت ولـیصـح رائتشاگر بداند که امام جماعت ق

 و قـرائتش حمـل بـر صـّحت شـود  یال اعتنا نمن احتمیبه ا ،اشتباه قرائت را غلط بخواند

  . دیبه او اقتدا نما تواند  یو م گردد یم

  امام جماعت مرد باشد ،که مأموم مرد است یدر صورت: شرط هفتم

 سـتین زیاّمـا زن جـا. که زن است اشکال نـدارد یزنان به امام یاقتدا .١٧٦٥ مسأله

  . اشنداو بهای  محرمآن مردان از  هرچندمردان باشد  یامام جماعت برا

 یبنابر احت: شرط هشتم
ّ

  نشده باشد یبر او جار یشرع اط واجب حد

 که  یاط واجب به امام جماعتیبنابر احت .١٧٦٦ مسأله
ّ

شده و  یبر او جار یشرع حد

  . توان اقتدا کرد نمی ،توبه کرده است

  ستاده باشدیز نمازش ایامام ن ،ایستاده استاگر مأموم نمازش : شرط نهم

ا یـکـه نشسـته  یبـه کسـ توانـد ینمـ ،دخوانـ یستاده نماز میاکه  یکس .١٧٦٧ مسأله

 یبه کس تواند ینم ،خواند یکه نشسته نماز م یزکسیو ن اقتدا کند ،خواند یده نماز میخواب
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فـه او نمـاز نشسـته یکـه وظ یمـأموم یاقتدا یول ؛دیاقتدا نما ،خواند یده نماز میکه خواب

  . ارداشکال ند خواند ینماز ما نشسته یستاده یکه ا یاست به امام جماعت

او  یاط واجـب اقتــدایـبنــابر احت ،خوانـد یده نمـاز میــکـه خواب یکسـ .١٧٦٨ مسأله

  . ده باشدیچه نشسته و چه خواب ،ستاده باشدیامام ا چه ؛ستیح نیصح

  باشد یکیو مأموم  اوقبله : شرط دهم

سـت بـه امـام یز نیکه اعتقاد دارد قبله در فالن جهت اسـت جـا یکس .١٧٦٩ مسأله

ن دو یمگر آنکه اختالف ب؛ گر استیر جهت د اقتدا کند که اعتقاد دارد قبله د یجماعت

 جماعت صادق باشد که در ا ککم و اند  ،جهت
ً
ن صورت اقتـدا اشـکال یباشد که عرفا

  . ندارد

  ح باشدیدر نظر مأموم صحش نماز : ازدهمیشرط 

مفصل ذکر شده اسـت کـه های  ن شرط در کتابیات ایل و جزئیفصت .١٧٧٠ مسأله

در . باشد یح نمیاز موارد صح یح و در بعضیاقتدا صح ،از موارد یبا توجه به آن در بعض

 : شود می ن قسمت به ذکر چند مثال اکتفاءیا

ـتبـه و امام  شود  یچ وجه رفع نمیاست که به ه یدر کف دست امام مانعاگر . الف
ّ
 عل

 یوضـو  اش  فـهیمعتقـد اسـت وظ دشیا به خاطر نظر مرجع تقلیمجتهد بودن خودش 

فه یمعتقد است وظ دیا تقلیاجتهاد  یاز رومأموم  یول ،است یا  رهیا غسل جبی یا  رهیجب

ره یـا غسـل جبیـکه با وضو  یبه امام تواند  یممأموم ن ،ن صورتیدر ا ،ّمم استیت ،امام

  . دیاقتدا نما خواند  یم مازن

امـام اعتقـاد بـه  یولـ ،نجس اسـت ه،که امام با آن وضو گرفت یآب داند  یاگر مأموم م. ب

وضـو گـرفتن بـا آب  رایـسـت ز یز نیبـه او جـا یصورت اقتدا نیدر ا ،آب دارد یپاک

  . دشو   یوضو و نماز م طل شدنادر صورت جهل به آن هم موجب ب یحتّ  ،نجس

تواند بـه او اقتـدا  ینم ،ه نباشداگر مأموم بداند امام وضو ندارد هرچند خود امام متوّج . ج

  . کند
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ـالع امـ یولـ ،نجس اسـت ه شود لباس اماماگر مأموم متوّج . د
ّ

ام از نجاسـت لباسـش اط

امـام  هبـ سـتیاقتدا به او اشکال ندارد و بر مأموم هم الزم ن ،ن حالیدر ا نداشته باشد،

  . دهد خبرجماعت 

تاگر امام جماعت به  .١٧٧١ مسأله
ّ
ا بـا یـّمم یا با تیلباس نجس  ایبا بدن  یعذر عل

 یدیـا تقلیـ یهادالبته اگر نظر اجت ؛به او اقتدا کرد توان یم ،نماز بخواند یا رهیجب یوضو 

 . شود می یالت مسأله قبل در آن جاریامام ومأموم در مورد آن عذر فرق دارد تفص

  ط امام جماعتیگر شرایاحکام د

ط امامت را داراست به او اقتدا کند ینکه امام شرایاگر مأموم به اعتقاد ا .١٧٧٢ مسأله

ا یـادل نبـوده امـام عـ نکـهیمثل ا ،را دارا نبوده است طیو بعد از اتمام نماز بفهمد که شرا

 ب ،نمازش باطل بوده یا به جهتیا کافر بوده یعه نبوده یش
ً
 سهوا

ً
 ،وضو نماز خوانـده یمثال

  . شود  یح است و جماعت محسوب مینماز مأموم صح

 مـدفوعو  ادرار رون آمـدنیـاز ب توانـد یدارد کـه نمـ یمـاریاگر امام ب .١٧٧٣ مسأله

بـه زن  توانـد یمـ ،سـتیحاضه نکه مست یزن زیو ن به او اقتدا کرد توان یم ،کند یخوددار

  . دیاقتدا نما ،ف استحاضه رفتار کردهیکه مطابق وظا یا  مستحاضه

 . امام جماعت نشود ،دارد یسیا پیکه مرض خوره  یبهتر است کس .١٧٧٤ مسأله

  مستحّبات و مکروهات مربوط به نماز جماعت

ستد و اهل علم و کمال یمستحب است امام جماعت در وسط صف با .١٧٧٥ مسأله

  . رندیقرار بگ لو تقوا در صف اّو 

م باشـد و بـ یها  مستحب است صف .١٧٧٦ مسأله
ّ

کـه در  ین کسـانیجماعت مـنظ

  . ف باشدیرد  کیفاصله نباشد و شانه آنان در  ،اند ستادهیصف ا کی

ـالةُ « مستحب است هنگام گفتن .١٧٧٧ مسأله  قاَمـِت الصَّ
ْ

ـد
َ
زنـد و یبرخ نیمـأموم »ق

  . آماده نماز جماعت شوند

تـر  فیگـران ضـعید را که از  یمستحب است امام جماعت حال مأموم .١٧٧٨ مسأله
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که بـه  یمگر بداند همه کسان ،ت کند و قنوت و رکوع و سجود را طول ندهدیاست رعا

  . امر هستند نیبه ا لیما ،اند او اقتدا کرده

کـه بلنـد  ییمستحب است امام جماعـت در حمـد و سـوره و ذکرهـا .١٧٧٩ مسأله

ز انـدازه ش اید بـیبا یول ،گران بشنوندیبلند کند که د  یخود را به قدر یصدا ،خواند یم

  . صدا را بلند نکند

 ،اقتـدا کنـد خواهـد یده و مـیتازه رسـ یاگر امام در رکوع بفهمد کس .١٧٨٠ مسأله

بفهمـد فـرد  هرچنـد ،سـتدیطـول بدهـد و بعـد با شهیمستحب است رکوع را دو برابر هم

  . اقتدا وارد شده است یهم برا یگرید 

  . ستدیمکروه است انسان تنها با ،جماعت جا باشد یها  اگر در صف .١٧٨١ مسأله

 یطـور ،چه واجب و چه مسـتحبنماز را  یکروه است مأموم ذکرهام .١٧٨٢ مسأله

  . د که امام جماعت بشنودیبگو 

مکـروه  ،خوانـد یکه نماز ظهر و عصر و عشا را دو رکعـت مـ یمسافر .١٧٨٣ مسأله

مکروه  ،ستیکه مسافر ن یست اقتدا کند و کسیکه مسافر ن ین نمازها به کسیاست در ا

   .دین نمازها به مسافر اقتدا نمایاست در ا
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د و یـآ مـی ه به حسـابیومی یاست که جزء نمازها یعبادتنماز جمعه  .١٧٨٤ مسأله

ن معنا که مکلف در روز جمعه یبه ا ،است یرییواجب تخ بت امام عصریدر زمان غ

ا یـ - باشـد وجـود داشـتهطش یکه شرا یدر صورت - ر است که نماز جمعه را بخواندیّ مخ

 ،شتر است و اگر نماز جمعـه را بـه جـا آوردیبلتش ینماز ظهر بجا آورد و نماز جمعه فض

 . ست نماز ظهر بخواندیکند و الزم ن یت از نماز ظهر میکفا

  ت انجام نماز جمعهیّ فیک

بـا باشـد  مـیت آن مانند نماز صبح یّ فینماز جمعه دو رکعت است و ک .١٧٨٥ مسأله

 ،د حمـد و سـوره آنیخطبه قبل از نماز الزم است و با دو ،ن تفاوت که در نماز جمعهیا

  . اط واجب بلند خوانده شودیبنابر احت

ل و ل قبل از رکوع رکعت اّو قنوت اّو : دو قنوت مستحب است ینماز جمعه دارا

ز مسـتحب اسـت امـام جمعـه در یـباشـد و ن مـی مم بعد از رکوع رکعت دّو قنوت دّو 

سوره جمعه و در رکعت دوم بعد از حمد سـوره منـافقون را  ،ل بعد از حمدرکعت اّو 

  . بخواند
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  ط واجب شدن نماز جمعهیشرا

 بـه ذکـر آن پرداختـه ،در مسـائل بعـدنماز جمعه چنـد شـرط دارد کـه  ١واجب شدن

  . شود می

  ده باشدیوقت نماز جمعه فرا رس: شرط اول

و وقـت  شـود  یاذان ظهر آغاز مـ یعنیاز زوال آفتاب  ،وقت نماز جمعه .١٧٨٦ مسأله

 ،ر انداخته شودیبه تأخ ،وقت نیاز انماز جمعه گاه پس هر  ،ظهر است یآن تنها اوائل عرف

   ٢.د نماز ظهر را به جا آوردیوقتش تمام شده و با

 هـا خطبـه انیپا هرچند ؛دارد اشکال ظهر اذان از شیپ ها  خواندن خطبه .١٧٨٧ مسأله

ش قبـل یها که خطبـه یا جمعه نماز به ،واجب اطیاحت بنابر و باشد وقتدن یفرا رس موقع

ل قبـل از اذان ظهـر تنها خطبـه اّو  هرچند ؛مودتوان اکتفاء ن ینم ،از اذان ظهر شروع شده

  . خوانده شده باشد

 یتعداد حاضر : شرط دوم
ّ

  اقل پنج نفر باشدن حد

 ،از آنان هم امام باشد یکیپنج نفر از مسلمانان جمع نشوند که هرگاه  .١٧٨٨ مسأله

  . شود ینماز جمعه واجب نم

  ط امامت را دارا باشدیشرا جمعهامام : شرط سوم

 ذکر شدیشرا ط امام جمعه همانیشرا .١٧٨٩ مسأله
ً
بـا  ،ط امام جماعت است که قبال

                                                           
ذکر  ١٧٩٦و  ١٧٨٤به معنایی است که در مسأله  ور امامواجب بودن در نماز جمعه در عصر غیبت و حض. ١

  . شده است
دقیقه طول بکشـد  ٤٠ها حداکثر  اگر خطبه: در مورد صدق اوائل ظهر عرفی، این نکته شایان توجه است که. ٢

باشـد و  است و خواندن نمـاز ظهـر الزم نمـی و سپس بالفاصله نماز جمعه جامع الشرایط خوانده شود کافی 
دقیقه تا حدود یک ساعت و ربع طول بکشد مورد احتیاط بود و بنـابر احتیـاط،  ٤٠ها بیشتر از  خطبه چنانچه

 کـافی  ٧٥ها بیشـتر از حـدود  الزم است نماز ظهر نیز خوانده شود و اگـر خطبـه
ً
دقیقـه طـول بکشـد ظـاهرا

ف در موارد تردیـد عرفـی   محسوب نمی 
ّ
چنانچـه مطـابق ایـن  شود و الزم است نماز ظهر خوانده شود و مکل

  . باشد عمل نماید، کافی می دستور العمل زمانی 
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وجـود و بـدون  سـتیز نیر بالغ و زنان در نمـاز جمعـه جـاین تفاوت که امامت افراد غیا

  . شود ینماز جمعه واجب نم ین امامیچن

  ح بودن نماز جمعهیط صحیشرا

شرائط ( عالوه بر سه شرط قبلح انجام شود الزم است یآن که نماز جمعه صح یبرا

  : شود می در مسائل بعد ذکر ت شود کهیاعر  زین یگرید  طیشرا) شدن نماز جمعه واجب

  به جماعت برگزار شود ،نماز: شرط اول

هر گـاه مـأموم قبـل از  یول ،ستیح نیفرادا صح نماز جمعه به صورت .١٧٩٠ مسأله

 رکعت دّو 
ِ

گر را فـرادا یرکعت د  کیکند و  اقتدا  تواند  یم ،م نماز جمعه به امام برسدرکوع

 رکعـت دّو یاش صح نماز جمعه ،حال نیو در ا بخواند
ِ

بـه امـام  ،مح است و اگر در رکـوع

آن  اط واجـبیـکنـد و احت کتفـان نماز جمعه ایبه ا تواند ینم ،اط واجبیبنابر احت ،برسد

  . نماز ظهر را به جا آورد است که

  امام جمعه دو خطبه قبل از نماز بخواند: شرط دوم

را گفتـه و  یالهـ یحمـد و ثنـا ولدر خطبـه اامام جمعه واجب است  .١٧٩١ مسأله

هـم  مسوره کوتاه از قرآن بخواند و در خطبه دّو  کیو  دینما یزکاریه به تقوا و پرهیتوص

 نیو ائمه معصـوم غمبر اکرمیرا به جا آورده و بر پ یاله یواجب است حمد و ثنا
 طلـب( ن و مؤمنات استغفاریمؤمن یاط مستحب آن است که برایفرستاده و احت واتصل

  . کند) آمرزش

بنـابر  ،نیو ائمـه معصـوم غمبـر اکـرمیو صلوات بر پ یحمد اله .١٧٩٢ مسأله

 ،ه بـه تقـوایو توصـ یمثل ثناء الهـ ،ر مواردیباشد و اّما در سا ید به عربیبا ،اط واجبیاحت

الزم آن  اطیاحت ،را ندانند ین زبان عربیشتر حاضر یاگر ب یول ؛ستیخواندن الزم ن یعرب

  . ن باشدیه زبان حاضر ه به تقوا بیاست که توص

پس هر گاه خطبـه  ،ستاده باشدیا ،واجب است امام جمعه هنگام خطبه .١٧٩٣ مسأله
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ن یند و ایبنش ین دو خطبه قدریز واجب است بیح نخواهد بود و نیرا نشسته بخواند صح

  . ت امام جمعه خودش خطبه را بخواندف باشد و الزم اسینشستن مختصر و خف

  ک فرسخ نباشدیکمتر از  ن دو نماز جمعهیمسافت ب: شرط سوم

 ،فرسـخ برپـا شـود کیـدر مسـافت کمتـر از  یگـریاگر نماز جمعه د  .١٧٩٤ مسأله

 شروع شـود یگریزودتر از د  یکیو اگر  شوند یچنانچه با هم شروع شوند هر دو باطل م

هـر گـاه  یول ؛باطل خواهد بود ،یح و دومیصح ،یاول - رة االحرام باشدیبه تکب هرچند -

م بر آنیزمان  هم یگریجمعه د  نمازمعلوم شود که  نماز جمعه یپس از برگزار
ّ

در  ،ا مقد

 واجب نخواهد بود ،به جا آوردن نماز ظهر ،فرسخ برپا شده بوده کیمسافت کمتر از 

گـر در یمـانع از نمـاز جمعـه د  یدر صـورت ،برپا نمودن نمـاز جمعـه شایان ذکر است

 یصح ،که خود شود یمسافت مزبور م
ّ

مانع  ،ن صورتیر ایو در غباشد  طیراح و جامع الش

  . بودنخواهد 

  ط معتبر در نماز جماعت را دارا باشدینماز جمعه شرا: شرط چهارم

کـه در نمـاز  یطیآن اسـت کـه شـرا ح بـودن نمـاز جمعـهیشرط صح .١٧٩٥ مسأله

در  ،طیه شـرایـامام از مأموم و بق یباالتر نبودن جا ،جماعت معتبر است مثل نبودن حائل

 . شدز وجود داشته باینماز جمعه ن

  احکام نماز جمعه

اگـر برپـا  ،اسـت برپـا شـود طیشـرا یکـه دارا یا هر گاه نمـاز جمعـه .١٧٩٦ مسأله

 حضـور و شـرکت در آن واجـب اسـت ،باشـد شانینده خاص ایا نمای اش امام کننده

ا نماز ظهر هر کدام را که خواسـت انتخـاب ین نماز جمعه یست که بین مخّیرفرد  یعنی(

ن یـگـر نمـاز جمعـه در ایبه عبـارت د  ؛دیشرکت نماکند بلکه الزم است در نماز جمعه 

اما اگـر برگزارکننـده و  دیآ  یکه در مسأله بعد م یمگر موارد ؛)است ینییواجب تع ،زمان

و شـرکت  رحضو  ،بت امام عصریمثل عصر غ ،شان نباشدینده خاص ایا نمای امام
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  . ستین) ینییتع( در نماز جمعه واجب

اش  است برپا شود و برپا کننده طیشرا یکه دارا یا هر گاه نماز جمعه .١٧٩٧ مسأله

 : ستیشرکت در آن بر چند گروه واجب ن ،نده خاّص او باشدیا نمای امام

مثـل  ،اش تمام باشد فهیکه وظ یمسافر هرچند ؛مسافران: سوم بردگان: دومزنان : اول

: مپـنج ریان و افراد پینایناب ،مارانیب: چهارم استکه قصد اقامت ده روز نموده  یمسافر

 نماز جمعه بکه فاصله آنان ت یافراد
ّ

 یافـراد: ششـم باشد یش از دو فرسخ شرعیا محل

ت باران 
ّ
سخت و دشوار  ،د و مانند آنیشد یا سرمایکه حضور آنان در نماز جمعه به عل

  . باشد

توانند در نماز جمعه شرکت کنند و اگر نماز جمعه  می زنان و مسافران .١٧٩٨ مسأله

ا یـبدون شـرکت مـردان ( ییا به تنهاامّ  ؛ز آنان ساقط استنماز ظهر ا ،ط باشدیشرا یدارا

) نج نفـرپـ( ل کننـده عـدد الزمیا تکمیل داده یتوانند نماز جمعه تشک نمی )ر مسافرانیغ

بنـابر  ؛باشـدفـه اش تمـام یکـه وظ ین حکم در مـورد مسـافریان ذکر است ایشا. باشند

  . اط ترک نشودیاحت ین مقتضایاط واجب است بنابرایاحت

حـرف زدن مکـروه  ،کـه امـام مشـغول خطبـه خوانـدن اسـت یگامهن .١٧٩٩ مسأله

 ،اط واجـبیـبنـابر احت ،دمانع از گوش دادن به خطبه باشـ ،و اّما اگر حرف زدنباشد  یم

  . ستیز نیجا

 یکـه معنـا یبـر کسـان ،اط واجـبیـبنـابر احت ،گوش دادن به دو خطبه .١٨٠٠ مسأله

گوش دادن بر  ،فهمند یخطبه را نم یکه معنا یکسان یول ؛الزم است ،فهمند یخطبه را م

  . ستیآنان واجب ن

کـه  یست و اگـر نمـازگزاریواجب ن ،حضور در وقت خطبه امام جمعه .١٨٠١ مسأله

  به را خود ،نکرده شرکت ها  در خطبه
ِ

 حیصـح اش  جمعـه نمـاز ،برسـاند جمعـه نماز اصل

  . دکن  یم تیکفا ظهر نماز از و است

ارواحنـا  بـت امـام عصـرینماز جمعه در زمـان غ ،ذکر شدبنا بر آن چه  .١٨٠٢ مسأله

نماز ظهر را  ،یز است فرد در اول وقت ظهر شرعیجا ،نیبنابر ا ،ستین ینییواجب تع ،فداه

  . بخواند



  اتینماز آ

 یخوانـدن نمـاز ،از حوادث یرخداد بعض ای یعیطب یها  دهیاز پد یدر اثر وقوع بعض

ف واجب م
ّ
 انیب فصل اختصاص به نیو ا نامند یم اتیکه آن را نماز آ شود یبر فرد مکل

  . آن دارد طیاحکام و شرا

  اتیموارد واجب شدن نماز آ

  تیّ فیکات که ینماز آ .١٨٠٣ مسأله
ً
واجـب  در سـه مـورد ،خواهـد شـد ذکرآن بعدا

 : شود یم

سوف( دیگرفتن خورش: لاّو 
ُ
سوف( گرفتن ماه: مدّو  ).ک

ُ
از  یمقـدار کمـ هرچند ؛)خ

 ،اط واجـبیـبر احتبنـا ،زلزلـه: سوم. هم از آن نترسـد یگرفته شود و کس دیخورش ایماه 

  . هم نترسد یکس هرچند

 یدر صـورت ،یات آسـمانیـنها از آیاه و سرخ و مانند ایس یاّما در رعد و برق و بادها 

و افتـادن کـوه  نیمانند فرو رفتن زمـ ینین در حوادث زمیشتر مردم بترسند و همچنیکه ب

  . ودنش کات تر ینماز آ ،اط مستحبیبنابر احت ،که موجب ترس اکثر مردم شود

ا شـهادت دو یـن یقـیبـا  ،شود می اتیکه موجب نماز آ یموارد و اسباب .١٨٠٤ مسأله

به ن اگر انسان یبر ابنا ؛گردد می ثابت ،نان فرد شودیکه باعث اطم یا هر راه معقولیعادل 

 ایـ نیقـی داننـد یمـاه را مـ ای دیزمان گرفتن خورش ،یقواعد علم یکه از رو یگفته کسان
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نـد یز اگـر بگو یـات را بخوانـد و نید نماز آیبا ،ا ماه گرفتهید یدا کند که خورشیپ نانیاطم

و انسـان بـه گفتـه آنـان  کشـد یو فالن مقدار طول م ردیگ یا ماه مید یفالن وقت خورش

  . دیعمل نما شیخو  نانید به اطمیبا ،ددا کنیپ نانیاطم

ف یاگر برا .١٨٠٥ مسأله
ّ
 ،آنهـا واجـب اسـت یات بـرایـکه نماز آ یاز موارد ،مکل

 اگر  ؛ات بخواندینماز آ کیاز آنها  کیهر  ید برایبا ،فتدید اّتفاق بمور  کیشتر از یب
ً
مثال

  . ات بخواندید دو نماز آیبا ،رد و زلزله هم بشودید بگیخورش

فتد یاّتفاق ب یدر هر مکان ،آنها واجب است یات برایکه نماز آ یموارد .١٨٠٦ مسأله

گـر کـه ید  یجاهـاات بخوانند و بر مردم ید نماز آیجا با فقط مردم همان ،و احساس شود

مّتصـل بـه آن  ،گـرید  هـای آن مکان هرچنـد ؛شـود یواجب نمـ ،اند هرا احساس ننمود هیآ

  . آن باشند کیمجاور و نزد  ایمکان 

  اتیوقت نماز آ

 یمـوقع ،یمـاه گرفتگـ ای یگرفتگ دیخورش یات برایآغاز وقت نماز آ .١٨٠٧ مسأله

ا ماه به حالـت ید یکه خورش یو تا زمان کند یا ماه شروع به گرفتن مید یاست که خورش

 یرا بـه قـدر اتیـچند بهتر آن است کـه خوانـدن نمـاز آ هر( ادامه دارد ،برنگشته یعیطب

ات را یـتمام کردن نمـاز آ یول ؛)ماه شروع به باز شدن کند ای دیندازند که خورشیر نیتأخ

از نمـ توانـد ین فـرد مـیبنابرا ؛ر انداختیا ماه به تأخید یتا بعد از باز شدن خورش توان یم

 ایـ یگرفتگـ دیآن در وقت وقوع خورش یاز ابتدا یبه جا آورد که مقدار یات را طوریآ

ا مـاه یـ ید گرفتگـیه آن پـس از برطـرف شـدن خورشـّیـانجـام گـردد و بق یماه گرفتگ

  . انجام شود یگرفتگ

ا مـاه یـ دیندازد کـه خورشـیر بیتأخ یات را به قدریاگر خواندن نماز آ .١٨٠٨ مسأله

قضـاء  ،نمـاز ،بعد از باز شـدِن تمـام آن یول ؛ندارد یادا مانع تیّ ن ،شروع به باز شدن کند

  . قضاء بخواند اتینماز آنّیت  آن را به دیو با شود یم

ت گرفتن خورش .١٨٠٩ مسأله
ّ

ا یـرکعت نماز  کیبه اندازه خواندن  ،ا ماهید یاگر مد

ت گـرفتن یادا بخواند و همچننّیت  را به اتیفرد نماز آ دیبا ،کمتر باشد
ّ

ن است اگـر مـد
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بـه آخـر  ،ا کمتریرکعت  کیفرد نماز را نخواند تا به اندازه خواندن  یشتر باشد ولیا بآنه

  . شود  ادا خوانده نّیت  به دیباز هم با ،اتینماز آ ،ن صورتیدر ا هوقت آن مانده باشد ک

و انسان بخواهـد  افتد یفاق منها اتّ یرعد و برق و مانند ا ،که زلزله یموقع .١٨١٠ مسأله

اگـر  ،)ه مسـتحب اسـتیـو در بق واجـب احتیـاط اط در زلزلـهین احتیکه ا( کند اطیاحت

 بخواند و اگر وقت تنگ باشدیست نماز آیالزم ن ،وقتشان وسعت داشته باشد
ً
 ،ات را فورا

 آن را بخوانـد یـبا ،از مـوارد زلزلـه یاریمثل بسـ
ً
ر یکـه در نظـر عـرف تـأخ یطـورد فـورا

 ،بگـذرد هیـتـا زمـان مّتصـل بـه آ اندازدیر بینشود و اگر خواندن نماز را به تأخ حسوبم

 بـدون آن را اط مستحب اسـت کـه یاحت یست ولیبر او واجب ن اتیخواندن نماز آ
ً
بعـدا

  . ت ادا و قضاء بخواندیّ ن

  اتیت خواندن نماز آیّ فیک

و بـه دو  در هـر رکعـت پـنج رکـوع دارد که ات دو رکعت استینماز آ .١٨١١ مسأله

 : شود می صورت خوانده

سوره تمام  کیبار حمد و  کید و یرة االحرام بگو یتکب ،تیّ از نبعد از : صورت اّول

سـوره تمـام  کیـبـار حمـد و  کیـدوباره  ،رکوع برود و سر از رکوع بردارد بخواند و به

تا پنج مرتبه و بعد از بلنـد شـدن از رکـوع پـنجم دو  طور همینو باز به رکوع رود  ،بخواند

ول به جا آورد و تشـّهد بخوانـد و زد و رکعت دوم را هم مثل رکعت اید و برخیسجده نما

  . سالم دهد

سوره را پنج  کی یها هیآ ،رة االحرام و خواندن حمدیو تکب تیّ نبعد از : صورت دّوم

 توانـد یز مـیـه را نیـآ کیـبلکه کمتر از  ؛شتر از آن را بخواندیا بیه یآ کیقسمت کند و 

از  ،اط واجـبیـن بنـابر احتیهمچن. باشد کاملد جمله یبا ،اط الزمیبنابر احت یول ؛بخواند

ْحمٰ « بـه گفـتن ،الزماط یبنابر احت زیاول سوره شروع کند و ن  ِبْسـِم اللـِه الـرَّ
ِ

ح ن  بـه » میٖ الـرَّ

که ذکر شد به رکوع بـرود و سـر  ییها یژگیبا و  هیپس از خواندن آ و اکتفاء نکند ییتنها

اند و به رکوع بـرود و قسمت دوم از همان سوره را بخو  ،نکه حمد بخواندیبردارد و بدون ا

  . دیمان امش از رکوع پنجم سوره را تمیطور تا پ نیهم
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ن عمـل یچنـ ،سـوره قـدر را بخوانـد ،خواهد پـس از حمـد یکه م یفرد به طور مثال

  : کند یم

  : دیگو  یم ،رة االحرام و خواندن سوره مبارکه حمدیت و تکبیّ بعد از ن 

 ْس بِ « 
ّ
 ْح الرَّ  هِ م الل

ِ
  انّ اِ  ِم یحالرَّ  من

َ
 زَ نْ أ

ْ
  یف ناهُ ل

َ
 یْ ل

َ
  ةِ ل

َ
 الق
ْ

   .»رد

  َو « :دیگو  یمستد و یا یم از آن بعد ،رفتهسپس به رکوع 
َ
 یٰ ر ْد ما ا

َ
  ک

َ
 یْ ما ل

َ
 ل

ُ
  ة

َ
 الق
ْ

   .»رد

 « :دیـگو  یمو  ستادهیادوباره به رکوع رود و بعد از رکوع 
َ
ـیْ ل

َ
 ل

ُ
ـ ة

َ
 الق

ْ
  رِ د

َ
  ْن ِمـ ٌر ْیـخ

َ
ـأ
ْ
 ِف ل

 
َ

   .»رٍ هْ ش

 زَّ نَ تَ « :دیگو  یو م دارد یسر بر م ،فتهباز به رکوع ر 
ُ

  ل
ْ
 الئِ مَ ال

َ
 ک

ُ
 إِ هـا ِبـیف وُح الّر َو  ة

ْ
م ِهـبِّ َر  ِن ذ

  ْن مِ 
ُ
 ک
ِّ

  ل
َ
   .»رمْ ا

 مَ  یتّ َح  َی هِ  الٌم َس « :دیگو  یستد و میا یم ورفته سپس به رکوع 
ْ

 ط
َ
 ل

ِ
  ع

َ
   .»رْج الف

و رکعـت  نمـودهدو سـجده  ،و بعد از سر برداشتنرود  یمو بعد از آن به رکوع پنجم 

و نمـاز را  خوانـدهتشـّهد  ،مآورد و بعد از سـجده دّو  یم ل به جارکعت اّو  م را هم مثلدّو 

هـر  یول ؛دیم نمایز است که سوره را به کمتر از پنج قسمت تقسیز جایدهد و ن یمسالم 

 ،ام بخوانـدیـدر حـال ق یالزم است حمد را قبـل از رکـوع بعـد ،وقت سوره را تمام کرد

  . سپس مشغول خواندن سوره شود

با توّجـه بـه  ،د را بخواندیات سوره توحیاگر فرد بخواهد در نماز آ: دیره توحمثال سو 

 « به گفتن تواند  ینم ،اط واجبینکه بنابر احتیا
ّ
 ک قسـمتیـدر  » میه الرحمن الرحبسم الل

کـه  یا  به گونـه ؛د را پنج قسمت کندیسوره توح یگرید  وهیش به است زیجا ،کند اکتفاء

 :قسمت اول: دیم نماین طور تقسیسوره را انکه یمثل ا ؛دباشکامل جمله  کی ،هر بخش

» 
ّ
 یه الرحمن الرحبسم الل

ُ
 م ق
ْ

  َو ُه  ل
ّ
  هُ الل

َ
 َح ا

ٌ
 « :قسمت دوم .»د

َ
 ا

ّ
 مَ الصَّ  هُ لل

ُ
 « :قسمت سوم .»د

َ
 ْم ل

 َو « :قسمت چهارم .»دلِ یَ 
َ
 ی ْم ل

َ
 َو « :قسمت پنجم .»دول

َ
 یَ  ْم ل

ُ
ـک

َ
 ن ل

ُ
ـه ک
ُ
 ف

َ
 ا

ً
ز یز جـایـو ن »دَحـوا

الزم است  ،هر وقت سوره را تمام کرد یول ؛دیم نمایاز پنج قسمت تقس راست که به کمت

  . ام بخواندیدر حال ق یحمد را قبل از رکوع بعد

ات پنج مرتبه حمد و سـوره بخوانـد و در یرکعت از نماز آ کیاگر در  .١٨١٢ مسأله

 . ندارد یمانع ،حمد بخواند و سوره را پنج قسمت کند کیگر یرکعت د 
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  اتیگر نماز آیاحکام د

را بـه جماعـت  یو ماه گرفتگ ید گرفتگیات خورشیز است نماز آیجا .١٨١٣ مسأله

 ید و ماه گرفتگیر خوردشیات در غیاط واجب نماز طواف و آیبنابر احت یول ؛بخوانند

  . باشد یح نمیصح - به جماعت -

 ییکند که چند رکعت خوانده و فکرش به جا کات شیاگر در نماز آ .١٨١٤ مسأله

  . کند  یبه همان عمل م ،دین رسیقیا ی نانیا اطمیاّما اگر به گمان  ؛نماز باطل است ،نرسد

مگر  ؛گذارد  یم کمتر بر را بنا کند کش ها  اگر نمازگزار در عدد رکوع .١٨١٥ مسأله

  کشـ چنانچـه ،ا پنج رکوعیکند چهار رکوع کرده  کش که  یدر صورت
ّ

او بعـد از محـل

 «نکه هنگام گفتن یمثل ا ،باشد
ّ
هُ َسِمَع الل

َ
ا یـسجده رفتن به سمت ا در موقع ی »ُه ِلَمْن َحِمد

 است و  ،کند  یخود اعتنا نم کبه ش ،ن مواردیدر ا ،کند کدر سجده ش
ّ

اّما اگر در محل

  . د به جا آوردیبا ،ا نهی آوردهدارد به جا  کرا که ش یرکوع ،وارد عمل بعد نشده است

ا سـجده را فرامـوش یـ دیـایش بیسجده سهو پموارد ات یاگر در نماز آ .١٨١٦ مسأله

 تدار 
ّ

شـد  ذکر هیومی ینمازها یکه برا ید به همان احکامیبا ،آن بگذرد ککرده تا محل

 ین نمـاز هـم جـاریـدر ا هیومی یو سهِو نمازها کاحکام ش ،ید و به طور کلیعمل نما

  . است

 کـم ،ات رکن استینماز آ یها  از رکوع کیهر  .١٨١٧ مسأله
ً
اد یـا ز یـکه اگر عمدا

 کم شود نماز بینماز باطل است و همچن ،شود
ً
 باشد  یماطل ن اگر اشتباها

ً
و چنانچه سهوا

  . اط واجب نماز باطل استیبنابر احت ،اد شودیز 

ات یـدر نمـاز آ ،ا مستحب استیواجب  ،هیومی یکه در نمازها یموارد .١٨١٨ مسأله

ات اذان و اقامـه نـدارد و اگـر بـا جماعـت یـنماز آ یول ؛باشد یا مستحب میهم واجب 

ـالةَ « :سه مرتبه گفتـه شـود ،اذان و اقامه یبه جا ءً بهتر است رجا ،شود یخوانده م و  »الصَّ

الةَ « گفتن سه مرتبه ،ر جماعتیدر غ   . وارد نشده است »الصَّ

م و چهارم و ششم و هشـتم و ش از رکوع دّو یمستحب است نمازگزار پ .١٨١٩ مسأله

  . است یکاف زیبخواند ن قنوت ،ش از رکوع دهمیدهم قنوت بخواند و اگر فقط پ



 ٥١١ / نماز آيات  

ف بداند که خورش .١٨٢٠ مسأله
ّ
  مـاه گرفتـه ای دیاگر مکل

ً
 یاز رو ایـاسـت و عمـدا

فـرق و  دیـواجب اسـت آن را قضـا نما ،را نخواند تا وقت آن بگذرد اتینماز آ یفراموش

و  ردیماه بگ ای دیتمام خورش و اگراز آن  یقسمت ایماه گرفته باشد  ای دیندارد تمام خورش

ف از آن 
ّ
 نماز آ باخبرمکل

ً
 اطیـر احتبنـاب ،را نخواند تا زمـان آن بگـذزد اتیباشد و عمدا

  . آن غسل کند یقضا یبرا دیبا ،واجب

فـرد از گـرفتن  ،در آن زمـانو ا مـاه گرفتـه باشـد یـد یتمام خورشـاگر  .١٨٢١ مسأله

از ماه  یبخش اگر یول ؛ات را بخواندینماز آ ید قضایبا ،نشده باشدباخبر ماه  ای دیخورش

الزم  ،ده باشدنش باخبر ماه ای دیگرفتن خورش از فرد ،گرفته باشد و در آن زمان دیخورش ای

  . دیرا قضاء نما اتینماز آ ،پس از آن ستین

ه .١٨٢٢ مسأله
ّ

چنانچـه فـرد از  ،ا مـاه گرفتـه اسـتیـد یند که خورشیبگو  یا اگر عد

کـه گفتـه آنـان  یاشخاصـ ،آنـان انیدا نکند و در میپ یشخص نانیا اطمین یقیگفته آنان 

 معتبر است مثل 
ً
ات نخواند و بعـد ینباشد و فرد نماز آ) که شهادت دهند( دو عادلشرعا

 ید قضـایـبا ،ا ماه گرفته باشـدی دیشکه تمام خور  یدر صورت ،اند معلوم شود راست گفته

ات بر او ینماز آ یخواندن قضا ،از آن گرفته باشد یاگر مقدار یول ؛ات را بخواندینماز آ

سـت ین است حکم اگـر دو نفـر کـه عـادل بـودن آنـان معلـوم نیست و همچنیواجب ن

  . اند بعد معلوم شود که عادل بوده ،ا ماه گرفتهی دیند خورشیبگو 

 یچه همه آنها بـرا ،ات بر او واجب استیچند نماز آ یکه قضا یکس .١٨٢٣ مسأله

 سه مرتبه خورش ،مورد بر او واجب شده باشد کی
ً
د گرفته و نمـاز آنهـا را نخوانـده یمثال

 برا ،بر او واجب شده باشد اتیچند مورد نماز آ یو چه براباشد 
ً
گـرفتن  دیشخور  یمثال

آنها را  یکه قضا یموقع ،بر او واجب شده و آن را نخوانده باشد اتینماز آ ،و ماه گرفتن

  . از آنهاست کیکدام  ین کند که برایّ ست معیالزم ن ،خواند یم

ـف با ،ذکر شـد) ١٨١٠( همان طور که در مسأله .١٨٢٤ مسأله
ّ
پـس از وقـوع  دیـمکل

 نماز آ
ً
اگـر بـه  اما؛ ر محسوب نشودیردم تأخکه در نظر م یطوررا بخواند  اتیزلزله فورا

تـا زمـاِن مّتصـل بـه حادثـه زلزلـه  انـدازدیر بیزلزله را به تـأخ اتیخواندن نماز آ یلیهر دل

اط مستحب آن است که آن را یاحت هرچندست یبر او واجب ن اتیخواندن نماز آ ،بگذرد
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 بدون ن
ً
  . ت ادا و قضاء بخواندیّ بعدا

ف بفهمـد نمـاز آ .١٨٢٥ مسأله
ّ
ا مـاه یـ یگرفتگـ دیخورشـ یبـرا کـه یاتیـاگر مکل

د و یـد آن را دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضـاء نمایبا ،باطل بوده ،خوانده یگرفتگ

که زمان  یدر صورت ،باطل بوده  ،زلزله خوانده یکه برا یاتیاگر انسان متوّجه شود نماز آ

آن را  سـتیاز او سـاقط اسـت و الزم ن اتیـنمـاز آ ،گذشـته باشـد لهمّتصل به حادثه زلز 

 بـدون نیـاحت هرچنـددوباره بخواند 
ً
ت ادا و قضـاء آن را ّیـاط مسـتحب اسـت کـه بعـدا

  . بخواند

فـاق ا زلزلـه اتّ یـ ،ردیـا ماه بگی دیخورش ،ا نفاِس زنیض یاگر در حال ح .١٨٢٦ مسأله

باشـد  ینمح یصح ،ن حالیات در ایست و خواندن نماز آیات بر او واجب نینماز آ ،فتدیب

نمـاز  ،یبعـد از پـاک ءً اط مستحب است رجـایاحت هرچند ؛تسیآن هم واجب ن یو قضا

ت ّیـات زلزلـه را بـدون نیـد و نماز آیقضاء نما را یا ماه گرفتگی ید گرفتگیات خورشیآ

  . اداء و قضاء بخواند

چنانچـه  ،ات هم بر انسان واجـب شـودینماز آ ،هیّ ومیاگر در وقت نماز  .١٨٢٧ مسأله

از آن  یکیاشکال ندارد و اگر وقت  ،خواندهر کدام را ابتدا ب ،هر دو نماز وقت دارد یبرا

را  هیّ ومیل نماز د اّو یبا ،ل آن را بخواند و اگر وقت هر دو تنگ باشدد اّو یبا ،دو تنگ باشد

  . بخواند

چنانچـه  ،ات تنگ اسـتیبفهمد که وقت نماز آ هیّ ومین نماز یاگر در ب .١٨٢٨ مسأله

ات را بخواند و اگر وقت ید آن را تمام کند بعد نماز آیبا ،هم تنگ باشد هیّ ومیوقت نماز 

  . را به جا آورد هیّ ومیات و بعد نماز یل نماز آآن را بشکند و اّو  ،تنگ نباشد هیّ ومینماز 

د نماز یبا ،تنگ است هیّ ومیات بفهمد که وقت نماز ین نماز آیاگر در ب .١٨٢٩ مسأله

 هّیـومیمشغول نمـاز  کند یکه نماز را باطل م یعملانجام ات را ناقص بگذارد و بدون یآ

ه نماز یبق ،که نماز را به هم بزند یش از انجام کارید و بعد از آنکه نماز را تمام کرد پشو 

  . ات را از همان جا که رها کرده ادامه داده و بخواندیآ



   یمستحب ینمازها

بـه  ،یمسـتحبّ  ینمازهـا نیو بـ نـدیاسـت و آنهـا را نافلـه گو  ادیـز  یمستحبّ  ینمازها

شده اسـت و احکـام مربـوط بـه آنهـا در  یشتریبفارش س یشبانه روز یها خواندن نافله

  . خواهد آمد ندهیآمسائل 

  یروز شبانه یها نافله

 عبارتند که هستند  رکعت ) ٣٤( ،روز جمعه ریدر غ یروز شبانه یها نافله .١٨٣٠ مسأله

 : از

دو رکعت  ،چهار رکعت نافله مغرب ،هشت رکعت نافله عصر ،هشت رکعت نافله ظهر

 ،شبنافله نّیت  هشت رکعت به ،ازده رکعتین یاز ا( شب نافلهازده رکعت یعشاء و  نافله

و دو رکعـت ) شود می نماز وتر خواندهنّیت  ک رکعت بهینماز شفع و نّیت  دو رکعت به

  . باشد ینافله صبح م

 کیـ ،نشسـته خوانـده شـود دیـبا ،واجـب اطیـبنابر احت ،و چون دو رکعت نافله عشا 

  . باشد یرکعت م) ٣٤(ها  نافله نیاهای  رکعتع مجمو  نیبنابر ا ؛شود یرکعت حساب م

در و  شـود یچهار رکعت اضـافه مـ ،در روز جمعه بر شانزده رکعت نافله ظهر و عصر

  . شود یرکعت م ستیب کل

  . شود می خوانده یبه صورت دو رکعت ،نمازها هیر از نماز وتر بقیان ذکر است غیشا
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  شبانه روزهای  وقت نافله

  ظهر وقت نافله. ١

ل ظهر و وقت آن از اّو  شود یاز نماز ظهر خوانده م قبل ،افله نماز ظهرن .١٨٣١ مسأله

 یولـ ؛وقت آن ادامه دارد ،از نماز ظهر خواند قبلکه ممکن باشد آن را  یاست و تا موقع

باشـد کـه آن مقـدار از  یتـا مـوقع ریتأخ نیو ا ندازدیب رینافله ظهر را به تأخ ،اگر شخص

بـه انـدازه دو هفـتم طـول خـود  ،شـود یم دایپ یعظهر شر  ازشاخص که بعد  هیطول سا

 کیکه  نیمگر ا ؛قبل از نافله بخواندنماز ظهر را بهتر است  ،موقع نیدر ا ،شاخص گردد

نماز قبل از  ،تمام کردن نافله ،صورت نیرکعت از نافله را قبل از آن خوانده باشد که در ا

  . استبهتر  ،ظهر

  عصر نافله وقت. ٢

کـه  یو وقت آن تـا مـوقع شود ینماز عصر خوانده ماز  قبلنافله عصر  .١٨٣٢ مسأله

چنانچه شخص نافله عصر را  یول ؛ادامه دارد ،از نماز عصر خوانده شود قبلممکن باشد 

شاخص که بعد از  هیباشد که آن مقدار از طول سا یتا موقع ریتأخ نیو ا ندازدیب ریبه تأخ

موقـع  نیـدر ا ،خص گـرددبه اندازه چهار هفتم طول خـود شـا ،شود یم دایپ یظهر شرع

رکعت از نافله را قبل از  کیکه  نیمگر ا؛ بهتر است که نماز عصر را قبل از نافله بخواند

  . است بهتر عصرنماز تمام کردن نافله قبل از  ،صورت نیآن خوانده باشد که در ا

روز جمعـه  ریـخواندن نافله ظهر و نافله عصر قبـل از اذان ظهـر در غ  .١٨٣٣ مسأله

تبه  هرچند ،ن که نمازگزار بداند بعد از اذانآ مگر ؛ستین زیجا
ّ
تواند  یمن ،یعذر عرف عل

 .را انجام دهدها  آن

دو رکعـت را هنگـام  ،ظهر و عصر ست رکعت نافلهیا در روز جمعه بهتر است از بامّ  

بهتـر اسـت شـش  ،جـده رکعـتیرا قبل از ظهـر بخوانـد و از آن ه جده رکعتیظهر و ه

د و شش رکعت آن هنگام باال آمـدن یرده شدن نور خورشرکعت آن اول روز هنگام گست

  . گر قبل از اذان ظهر خوانده شودید و شش رکعت د یخورش
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  مغرب نافله وقت. ٣

کـه  یوقت نافله مغرب بعد از تمام شدن نماز مغـرب اسـت و تـا زمـان .١٨٣٤ مسأله

اگـر شـخص  یول ؛ادامه دارد ،در وقت به جا آورد ،ممکن باشد آن را پس از نماز مغرب

طرف مغرب که بعد از غروب کردن آفتاب در آسـمان  یکه سرخ یه مغرب را تا وقتنافل

بهتـر اسـت در آن موقـع ابتـدا نمـاز عشـا را  ،نـدازدیب ریبـه تـأخ ،برود نیاز ب ،شود یم دایپ

  . بخواند

  عشاء وقت نافله. ٤

وقت نافله عشا بعد از تمام شدن نماز عشا تا نصف شب اسـت و بهتـر  .١٨٣٥ مسأله

  . شا بالفاصله خوانده شوداست بعد از نماز ع

  شب وقت نافله. ٥

 هرچندنظر  نینصف شب است و ا ،بنابر مشهور ،اول وقت نافله شب .١٨٣٦ مسأله

ل وقـت اّو  ،کـه نصـِف شـب سـتین دیـبع یول ،مستحب و بهتر است اطیمطابق با احت

معنـا  نیبه ا ،شود  یل شب آغاز ماز اّو  ،آن یل وقت ادانماز شب باشد و اّما اّو  لتیفض

در وقت واقـع شـده اسـت و تـا اذان  ،نافله شب را انجام دهد ،بعد از نماز عشاکه اگر 

اذان صبح خوانـده  کیچند بهتر آن است نزد  هر ؛وقتش ادامه دارد) طلوع فجر( صبح

  . شود

  صبح وقت نافله. ٦

بعـد از  ،و وقـت آن شـود یاز نمـاز صـبح خوانـده مـ شینافله صبح پـ .١٨٣٧ مسأله

که ممکـن اسـت آن را  یو تا زمان باشد یام آن مگذشتن از وقت نماز شب به مقدار انج

 ح راصب خواندن نافله ،اگر شخص یوقت آن ادامه دارد ول ،به جا آورد از نماز صبح شیپ

نماز  موقع ابتدا نیبهتر است در ا ،گردد تنگنماز صبح  لتیتا وقت فض ندازدیب ریبه تأخ
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  . صبح را بخواند

  یشبانه روزهای  گر نافلهیاحکام د

را  یرا بخوانـد و بعضـ یشـبانه روزهای  افلـهاز ن یبعض تواند یم انسان .١٨٣٨ مسأله

نماز شـفع و وتـر  یعنی ،اکتفاء به خواندن سه رکعت آخر تواند ینخواند و در نماز شب م

اکتفـاء بـه  توانـد یمـ زیـکند و در نافله عصر ن کتفاء به خواندن وترتواند  میبلکه  ؛دینما

 ،و اّما در مورد نافله ظهـر و نافلـه مغـرب دیمابلکه دو رکعت آن ن ،خواندن چهار رکعت

آن را بـه  ،از آنهـا را بخوانـد یچنانچه بخواهد بعض ،هشت رکعت اول نماز شب نیهمچن

  . قصد رجاء به جا آورد

 یولـ ؛نافله ظهر و عصر را در سفر بخوانـد دینبا ،که مسافر است یفرد .١٨٣٩ مسأله

مثـل  هـا افلـهن رید و اّما انجام ساندار  یمانع ،نافله عشا چنانچه به قصد رجاء خوانده شود

  . شود ینافله صبح در سفر ساقط نم اینافله مغرب  اینافله شب 

به جـا  یمستحبّ  یر نمازهایشب را ساده و مانند سا ند نافلهتوا می انسان .١٨٤٠ مسأله

هـای  هـم دارد کـه در کتاب یلت تـریت کامل تـر و بـا فضـیفیک ،ن نافلهیآورد هرچند ا

  . ه استتر به آن پرداخته شد مفصل

   یمستحب یر نمازهایسا

 : دچند دسته ان یشبانه روزهای  ر از نافلهیغ یمستحب ینمازها .١٨٤١ مسأله

ارت و یـمثل ز  یسبب خاص یا برای ،مثل ماه رمضان یخاص ها در وقت از آن یبعض

 مثـل طلـب بـاران مسـتحب) یت خاّصـیـغا( یدن بـه امـر بـه خصوصـیبه منظور رسا ی

  . باشند می

خـاص و  تیـغاا یـسـبب  یا برایست در وقت خاص یالزم نها  از آن گرید  یو بعض

 ینـیّ ت خـاص و معیا غایو بدون سبب  یتوان آن را در هر وقت می خوانده شوند و ینیّ مع

 یار و بعضـّیـمثل نماز جعفـر ط ،دارند یت خاصیفیک یبرخ ،ن دستهیکه از ا به جا آورد

 ینماز بدون دسـتور خاصـتنها دو رکعت  یعنیندارند  ینیّ ت به خصوص و معیّ فیگر کید 
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 یهـا نافلـه ،ن گـروهیـشـوند کـه بـه ا مـی بدون سبب خاص خوانده یدر هر وقت و حت

  . ندیگو  یم یابتدائ

  : شود می خاص و معروف ذکر یمستحب ینمونه از نمازها ن بخش چندیدر ا

 ) نماز وحشت( له الدفنینماز ل 

ت ّیـم یدو رکعـت نمـاز وحشـت بـرا ،ل قبـرسزاوار اسـت در شـب اّو  .١٨٤٢ مسأله

 یة الکرسـیـمرتبـه آ کیـ ،ن است که در رکعت اول بعد از حمدیآن ا تیفیبخوانند و ک

إّنـا « م بعد از حمد ده مرتبه سـورهو در رکعت دّو ) ١سوره مبارکه بقره ٢٥٧تا  ٢٥٥ اتیآ(

 َعلـ« :نـدیرا بخوانند و بعد از سالم نمـاز بگو  »أنزلناه
ِّ

ُهـمَّ َصـل
ّ
ـٍد  ٰی الل ـٍد َوآِل ُمَحمَّ ُمَحمَّ

واَبها ِالَو 
َ
 ث

ْ
الن ٰی اْبَعث

ُ
ْبِر ف

َ
  . ندیت را بگو یّ کلمه فالن اسم م یو به جا ٢»ق

طـور  اینکـه  نماز وحشت نقل شده اسـت یز براین یگریت د یفیان ذکر است کیشا

َحـد«دو مرتبـه سـوره توحیـد  ل بعد از حمد،در رکعت اّو : باشد می
َ
ـل ُهـَو اللـُه ا

ُ
و در » ق

: تبه سوره تکاثر را بخوانند و بعـد از سـالم نمـاز بگوینـدده مر  رکعت دوم بعد از حمد ،

ٍد َو «  َعلی ُمَحمَّ
ِّ

الناللهمَّ َصل
ُ
بِر ف

َ
واَبها الی ق

َ
ٍد َوابَعث ث  و به جـای کلمـه فـالن، ٣»آِل ُمَحمَّ

  .اسم مّیت را بگویند

گـر دفـن او بـه یا به جهت د ی ،ببرند یت را به شهر دوریّ اگر بخواهند م .١٨٤٣ مسأله

باید آن نماز را تا شب اول قبـر او  ل خواندن نماز وحشت،رد کیفیت اّو در مو  ،فتدیر بیتأخ

ظـاهر آن اسـت کـه مسـتحب بـودن آن  م،ا در مـورد کیفیـت دّو به تـأخیر بیندازنـد و اّمـ

  .اختصاص به اولین شب بعد ازفوت دارد

بهتـر اسـت در  یخواند ول توان مینماز وحشت را در هر موقع از شب  .١٨٤٤ مسأله

   ٤.ا خوانده شوداّول شب بعد از نماز عش

                                                           
  .، بنابر احتیاط الزم است)هم فیها خالدون( ٢٥٧خواندن آیةالکرسی، تا آخر آیۀ . ١
الن(ها بعد از ذکر شریف صلوات، عبارت به گونه  در بعضی از نسخه. ٢

ُ
بِر ف

َ
واَبُهما ِالی ق

َ
 .آمده است) َوابَعث ث

 (ها بعد از ذکر شریف صلوات، عبارت به گونه  ی از نسخهدر بعض. ٣
ِ

الن بن
ُ
 الَمّیِت ف

َ
بِر ذِلک

َ
واَبها ِالی ق

َ
َوابَعث ث

الن
ُ
 .آمده است) ف

 .منظور، شب اّول دفن در مورد کیفّیت اول نماز وحشت و شب اّول فوت، در مورد کیفّیت دّوم آن است. ٤
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  لهینماز غف 

نماز مغـرب و عشـا  نیاست که ب یمستحبّ  یاز نمازها یکی لهینماز غف .١٨٤٥ مسأله

 هرچنـد ؛دیـآ  یبـه شـمار نمـ یشبانه روز یها نافلهاز ن نماز یخود ا یول ،شود یخوانده م

 ن صورت که فرد هر دو نماز را با هـمیمغرب به جا آورد به ا توان آن را به عنوان نافله می

 : است که گونه  نیا لهیخواندن نماز غف تیفیو ک کندت نیّ 

ا النّ « :را بخوانند هیآ نیسوره ا یبه جا دیبا ،بعد از حمد ،لدر رکعت اّو  
َ
َهَب َوذ

َ
 ذ

ْ
ْوِن ِاذ

 
َ
ِدَر َعل

ْ
ْن َنق

َ
 ل

ْ
ن

َ
نَّ ا

َ
ظ

َ
 ف

ً
ناد هِ یُمغاِضبا

َ
  یفِ  ٰی ف

ٰ
 ال ِال

ْ
ن

َ
ماِت ا

ُ
ل

ُّ
  هَ الظ

ّ
  إال

َ
ْنت

َ
  ا

َ
  یِاّنـ ُسـْبحاَنك

ُ
ْنـت

ُ
ک

اِلم
ّ

ُه َو  َن یِمَن الظ
َ
اْسَتَجْبنا ل

َ
ِمّ وَ  ناهُ یَنجَّ ف

َ
 ِمَن الغ

ٰ
ذ

َ
 ک

َ
ُمْؤِمنِ  یُنْنِج  ِلك

ْ
   .»َن یال

 « :را بخوانند هیآ نیسوره ا یبعد از حمد به جا ،مو در رکعت دّو 
َ
ُه َمفاِتُح الغ

َ
 ِب ْیـَوِعْند

ُمهایَ ال 
َ
  ْعل

ّ
ُم یَ ُهَو َو  إال

َ
َبِرّ َو  یما فِ  ْعل

ْ
َبْحـرِ ال

ْ
ـٍة  ال

َ
 ِمـْن َوَرق

ُ
ط

ُ
 َومـا َتْسـق

ّ
ُمهـای إال

َ
ـٍة فـَو  ْعل  ال َحبَّ

ٖ
 ی

 
َ ْ
ماِت األ

ُ
ل

ُ
ٍب َو ظ

ْ
  اِبٍس یال ْرِض َوال َرط

ّ
 ف إال

ٖ
 یٖ ِکتاٍب ُمب ی

ٍ
ُهـمَّ ِاّنـ« :ندیو در قنوت بگو  »ن

ّ
 یالل

 
َ
 الغ

ِ
 ِبَمفاِتح

َ
ك

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
ت ِب یْ ا

َّ
 ال

ٖ
ُمهایال  ی

َ
  ْعل

ّ
  إال

ّ
 ُتَصل

ْ
ن

َ
 ا

َ
ْنت

َ
ٍد َو ُمَحمَّ  ٰی َعل َی ا  ٍد َوآِل ُمَحمَّ

َ
َعـل

ْ
 َتف

ْ
ن

َ
ا

 ب
ٖ

ذا وَ  ی
َ
ذاک

َ
خـود را از خداونـد متعـال در  یهـا  حاجـت ،کلمه کـذا و کـذا یو به جا »ک

 َولِ « :ندیو بعد بگو  ندیخواست نما
َ

ْنت
َ
ُهمَّ ا

ّ
 ِنْعَمت یُّ الل

ٖ
ِلَبت یالقاِدُر َعلَو  ی

َ
ـُم حـا یط

َ
 َجتَتْعل

ٖ
 ی

 
َ
ٍد َو ف  ِبَحّق ُمَحمَّ

َ
ك

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
 آِل مُ ا

َ
ٍد َعل   ِهُم یْ َعلَو  هِ یْ َحمَّ

َ
ض

َ
ّما ق

َ
الُم ل  ل َتهایْ السَّ

ٖ
   .»ی

  ل ماهنماز اّو  

ل هر مـاه در روز اّو  ،خواندن دو رکعت نماز یمستحبّ  یاز جمله نمازها .١٨٤٦ مسأله

گونـه اسـت کـه  نیـانجام آن به ا تیفیک ،نامند یل ماه مکه آن را نماز اّو  باشد یم یقمر

و در ) قـل هـو اللـه احـد(  مرتبه سوره یس ،د از حمدبع ،نماز نیل انمازگزار در رکعت اّو 

بخواند و بعد از نماز به ) القدر لةیل یانا انزلناه ف( مرتبه سوره یس ،رکعت دوم بعد از حمد

. اسـت زیل مـاه جـانماز در هر وقـت از روز اّو  نیصدقه بدهد و خواندن ا ییمقدار توانا

  : ب شمرده شده استات مستحین آیخواندن ا ،ن نمازیبعد از ا نیهمچن

 ْح الرَّ  اللهِ  ِم ْس بِ « 
ِ

  یفِ  ةٍ دابَّ  ْن ما مِ م َو یحالرَّ  من
َ ْ
 إ ِض ْر اال

ّ
  عَ ال

َ
  یل

ّ
 رزْ  هِ الل

ُ
ـعْ یَ ها َو ق

َ
 تَ ْسـمُ  ُم ل

َ
ها رَّ ق
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 عَ َد ْو تَ ْس مُ َو 
ُ
 ها ک
ٌ

 یبمُ  تاٍب کِ  یف ل
ٍ

  ِم بْس  ن
ّ
 ْح الـرَّ  هِ الل

ِ
 َو  ِم یحالـرَّ  من

ْ
 ْسـَس مْ یَ  إن

َ
ـ ک

ّ
ـبِ  هُ الل

ُ
ـ ٍرّ ض

َ
ال ف

 کاِش 
َ

 إ لهُ  ف
ّ

 إَو  َو  ُه ال
ْ

 ردْ یُ  ن
َ

  ک
َ

  رٍ یْ بخ
َ
 لِ  ال رادَّ ف

ْ
  َو ُه َو  ِه بادِ عِ  ْن مِ  شاءُ یَ  ْن مَ  هِ بِ  ُب یصیُ ه لِ فض

َ
 فوُر الغ

  ِم ْس بِ  ١ُم یحالرَّ 
ّ
 ْح الرَّ  هِ الل

ِ
 عَ ْج یَ َس  ِم یحالرَّ  من

ُ
  ل

ّ
 بَ  هُ الل

َ
 ْسـیُ  رٍ ْسـعُ  عـد

ً
هُ ماشـاءَ  را

ّ
ـ الل

ُ
 بِ إ ةَ وَّ الق

ّ
ـهِ ال

ّ
 الل

 بُ ْس َح 
ّ
 یکالوَ  َم عْ ونِ  هُ نا الل

ُ
 َو  ل

ُ
 ا
َ
 ِوّ ف

ُ
 إ یرمْ أ ض

َ
  یل

ّ
 إ هِ الل

َّ
  ن

ّ
 أ لهَ ال إ بالعبادِ  ٌر یصبَ  هَ الل

ّ
 نْ إال

َ
 حانَ بْ ُس  ت

َ
 ک

 کنْ  ینّ إ
ُ

  َن مِ  ت
ّ

 زَ نْ ِلما أ ینّ إ ِبّ َر  َن یالمالظ
ْ
 ل

َ
 إ ت

َ
  ْن مِ  یَّ ل

َ
  رٍ یْ خ

َ
 ال تَ  ِبّ َر  ٌر یقف

َ
  ینْر ذ

َ
 رْ ف

ً
 نْ أَو  دا

َ
  ت

َ
 ُر یْ خ

  .»َن یثالوارِ 

   یمستحب یاحکام نمازها

 تـوان میآن را  ریـو چـه غ یشبانه روزهای  نافلهچه  ،یمستحبّ  ینمازها .١٨٤٧ مسأله

هـر دو  ،حـال نیدر ا ستیو الزم نستاده به جا آورد یرا اها  ن آنابتو  هرچند ؛نشسته خواند

رکعـت حسـاب  کیـهر دو رکعـت را  بخواهدرکعت حساب کند و اگر  کیرکعت را 

 نافلـه مغـرب را کـه  ؛جـام دهـدرجاء اننّیت  بار دّوم را به ،واجب اطیبنابر احت ،کند
ً
مـثال

به آن اضافه کنـد  ،با دو سالم هم گریچهار رکعت د ًء رجا ،چهار رکعت با دو سالم است

 هشت رکعت م
ً
  . شود یکه مجموعا

آن  ریـو چه غ یشبانه روزهای  نافلهچه  یمستحبّ  یبهتر است فرد نمازها .١٨٤٨ مسأله

نشسـته خوانـده  دیـبا ،واجـب اطیـر احتکـه بنـاب) هرْ َیـتُو ( بخواند به جز نافله عشا ستادهیرا ا

  . شود

 دهیـخواب توان یم ،ییتوانارا در حال اضطرار و عدم  یمستحبّ  ینمازها  .١٨٤٩ مسأله

حـال  نیـبه جا آورد و در ا) فرد فهیوظطبق ( به پشت دهیخواب ایچپ  ایراست  یبه پهلو 

 اشـ ،اریـو اّما در حـال اخت شود یرکوع و سجده با اشاره سر انجام م
ّ

کال جـواز آن محـل

  . اشکال ندارد ءبه عنوان رجا مشانجا یول ؛است

رکعـت آن را  کیـز اسـت یجـا) نافلـه عشـااز  ریـغ( یدر نماز مستحبّ  .١٨٥٠ مسأله

رکعـت را  کیـاز  یز اسـت بعضـیبلکه جـا ؛گر را نشسته به جا آوردیستاده و رکعت د یا

  . آن را نشسته انجام دهداز  یستاده و بعضیا

                                                           
: سوره انعام آمـده اسـت ١٧سوره یونس، آیه  ١٠٤سوم به جای آیه  ها، بین بسم الله دوم و در بعضی از نسخه. ١

دیٌر «
َ
ْیٍء ق

َ
 ش

ِّ
ل

ُ
ُهَو َعلی ک

َ
ْیٍر ف

َ
 ِبخ

َ
 َیْمَسْسک

ْ
 ُهَو َوِان

ّ
ه ِاال

َ
ال کاِشفَ ل

َ
رٍّ ف

ُ
ُه ِبض

ّ
 الل

َ
 َیْمَسْسک

ْ
  .»َو ِان
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  ید و مقـداررا نشسته بخوان یهر گاه نماز مستحبّ  .١٨٥١ مسأله
ً
از آخـر سـوره مـثال

سـوره را بخوانـد و از حـال  مانـدهیو باق زدیـسپس برخ ،بگذارد یه را باقیا دو آیه یآ کی

شده و ثواب نماز  حسابستاده یدر حکم نماز ا ،به رکوع رود و نماز را ادامه دهد ستادهیا

  . را دارد ستادهیا

 شـود یمـ نیهمچنـ ؛در حال راه رفـتن خوانـد توان یرا م ینماز مستحبّ  .١٨٥٢ مسأله

و مانند آن به جا آورد و  یکشت ،مایهواپ ،قطار ،نیدر ماش یرا در حال سوار ینماز مستحبّ 

انجـام رکـوع و  یو نمازگزار برا ستیدو صورت استقرار بدن در حال نماز الزم ن نیدر ا

  . دینما می سجده با سر اشاره

) یراه رفتن و سوار( تن صور یر ایدر غ یخواندن نماز مستحبّ  یان ذکر است برایشا

  . ت بشودیرعاقبله د یاط واجب بایبر احتبنا

واجب است مثل نمـاز  را که در زمان حضور امام زمان یینمازها .١٨٥٣ مسأله

در زمـان حاضـر مسـتحب  هرچنـد ؛قبله در آن الزم اسـت تیرعا ،قربان دیفطر و ع دیع

ن بر فـرد واجـب نذر و مانند آ سببکه به  یمستحبّ  یشوند و اّما آنچه از نمازها حساب

قبلـه در مـورد آن  تیـبخواننـد رعا یسـوار ایچنانچه آن را در حال راه رفتن  ،تشده اس

  . ستیالزم ن

بلکـه  ،اشـکال نـدارد ،در خانه کعبه و بر بـام آن یخواندن نماز مستحبّ  .١٨٥٤ مسأله

  . دو رکعت نماز بخوانند یمستحب است در داخل خانه مقابل هر رکن

 یز اسـت نمازهـایجـا ،غسـل کنـد ایـرد یـوضو بگ تواند یکه نم یکس .١٨٥٥ مسأله

  . بخواند) فه اشیطبق وظ( ممیبا ترا  یمستحبّ 

که بعـد از ) الدفن لةیل( مثل نماز وحشت یمستحبّ  یاز نمازها یبعض  .١٨٥٦ مسأله

همـان  دیبا ،اگر بخواهد به دستور آن نماز رفتار کرده باشد ،دارد یسوره مخصوص ،حمد

آن وارد  یبـرا ید از حمد سـوره خاّصـکه بع یمستحبّ  یسوره را بخواند و اّما در نمازها

آن را  ،خواندن سـوره نیبدر  ای دیخواندن سوره را ترک نما تواند ینمازگزار م ،نشده است

نـذر کـردن بـر  سببآن نماز به  هرچند ،سوره را نخواند و به رکوع برود هیّ رها نموده و بق

 یدر نمازهـاچنـد سـوره بعـد از حمـد  ایـخوانـدن دو  نیهمچنـ ؛فرد واجب شده باشـد
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  . است زیجا یمستحبّ 

در  ریتأخ یول ؛بخواند ینماز مستحبّ  تواند  یم ،که نماز قضاء دارد یکس .١٨٥٧ مسأله

 کوتـاه یبه مقدار ،واجب یخواندن نماز قضا
ً
 انجـام آندر  یو سـهل انگـار یکه عرفا

  . ستین زیجا ،محسوب گردد

مسـتحب آن اسـت  اطیاحت هرچند ؛است زیجا یشکستن نماز مستحبّ  .١٨٥٨ مسأله

  . نشکند اریزگزار آن را در حال اختکه نما

  یاد و کم کردن اجزاء در نماز مستحبّ یز 

 ترک نما یرکن ،یاگر نمازگزار در نماز مستحبّ  .١٨٥٩ مسأله
ً
ه متوّج  یوقتو  دیرا سهوا

 
ً
به عنـوان  ،١شود ینمازش باطل م ،و آن رکن را به جا آورد تواند برگردد ینم شود که شرعا

بعد از سـالم نمـاز متوّجـه شـود کـه دو  این تشّهد مثال اگر در نافله مغرب هنگام خواند

  . نمازش باطل است ،سجده رکعت اول را انجام نداده است

 رکن را ز  یاگر در نماز مستحبّ  .١٨٦٠ مسأله
ً
به  شود ینمازش باطل نم دینما ادیسهوا

 دو رکوع انجام دهد کیدر ال اگر در نافله ظهر عنوان مث
ً
نمـاز نافلـه باطـل  ،رکعت سهوا

  . شود ینم

 ادشیـ ینافلـه را فرامـوش کنـد و مـوقع یاز کارها یکینمازگزار اگر  .١٨٦١ مسأله

کار فراموش شده را انجـام دهـد و دوبـاره آن  دیبا ،که مشغول رکن بعد از آن شده دیایب

 . کند  یرا باطل نم ینماز مستحبّ  ،رکن یادیحال ز  نیرکن را به جا آورد و در ا

حمـد و ( کـه قرائـت دیـایب ادشیـاگر نمازگزار در نافله صبح در رکـوع  به طور مثال

 در نماز اّو یا ای را نخوانده) سوره
ً
ک بـار یـ ،بـار سـوره قـدر یسـ یبه جـا ،ل ماهنکه مثال

 یادیز  ،حال نیبرگردد و آن را بخواند و دوباره به رکوع برود و در ا دیبا ،د را خواندهیتوح

امـوش کنـد و در اگر در نافلـه صـبح رکـوع را فر  نیهمچن. کند ینافله را باطل نم ،رکوع

سجده را انجام دهـد  وبرگردد و رکوع را بجا آورد و دوباره د دیبا دیایب ادشیسجده دوم 

                                                           
 ترک کـرده بـه جـا آورد، بـا تواند برگردد و رکنی را که سه نماز مستحّبی از جهت زمانی که فرد در آن، می. ١

ً
وا

  . ذکر شده است) ١٨٦١(نماز واجب متفاوت است که توضیح آن در مسأله 
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 . کند یدو سجده نافله را باطل نم یادیو ز 

 شـدن ادیـز  باعـث ،ذکر است اگر برگشتن و به جا آوردن جزء فراموش شـده انیشا 

 اگر در رکعت  ؛شود نمی ین حکم جاریا ،رکعت باشد
ً
کـه قرائـت  دیـایب ادشیدوم مثال

انجام قرائت  ،صورت نیدر ا رایز  ؛تواند برگردد نمی ،در رکعت اول را فراموش کرده است

  . شود یرکعت در نماز م یادیموجب ز  ،و آنچه بعد از آن است

  ینماز مستحب یو ذکرها کارهاشک و گمان در 

ز مثـل چنانچه آن نمـا ،نه ایرا خوانده  یکند که نماز مستحبّ  کاگر ش .١٨٦٢ مسأله

اسـت  نیبنا بگذارد که نخوانده است و همچنـ ،نداشته باشد نیّ وقت مع ارینماز جعفر ط

کند که  کش ،از گذشتن وقت شیداشته باشد و پ نیّ وقت مع یشبانه روزاگر مثل نافله 

کند کـه نمـاز را خوانـده  کاز گذشتن وقت آن ش بعداگر  یول ،نه ایآن را به جا آورده 

  . د اعتنا نکندخو  کبه ش ،نه ایاست 

چنانچـه طـرف  ،کنـد کشـ ینمـاز مسـتحبّ  یها  اگر در شماره رکعت .١٨٦٣ مسأله

 اگر نمازگزار در نافله صبح  ؛بنا را بر کمتر بگذارد ،کند ینماز را باطل م کش شتریب
ً
مثال

بنا بگذارد که دو رکعت خوانـده اسـت و  ،سه رکعت ایکند که دو رکعت خوانده  کش

 ش ،کند ینم نماز را باطل کش شتریاگر طرف ب
ً
 ایـکند کـه دو رکعـت خوانـده  کمثال

اگر در نماز وتر در  یول ؛است حینمازش صح ،عمل کند کبه هر طرف ش ،رکعت کی

  . نماز را دوباره بخواندآن است که آن  اطیکند احت کشها  تتعداد رکع

نسـبت بـه  یمسـتحبّ  یحکـم گمـان در نمازهـا ،واجـب اطیـبنابر احت .١٨٦٤ مسأله

 شتریب ایبنا را بر کمتر  ستین ریّ معنا که نمازگزار مخ نیبه ا ،تاس نیقیمثل حکم  ،رکعات

مگر آنکه عمل نمودن  ؛عمل کند شیبه گمان خو  دیواجب با اطیبگذارد بلکه بنابر احت

  . دبر طبق گمان باطل کننده نماز باش

به  ،برود شتریب ایگمانش به سه رکعت  ،یدو رکعت یاگر در نماز مستحبّ  .١٨٦٥ مسأله

 اگر نمازگزار در نماز غف. است حیند و نمازش صحاعتنا نک شیگمان خو 
ً
گمان  لهیمثال

 ،که دو رکعت خوانده باشد دهد یهم م ییاحتمال عقال یول ،دارد که سه رکعت خوانده
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  . است دهکه دو رکعت خوان گذارد یبنا م

ماننـد نمـاز واجـب  ،ینماز مسـتحبّ  یو ذکرهاکارها شک و گمان در  .١٨٦٦ مسأله

آن جـزء را بـه جـا  ،از محل آن نگذشته باشـد ،ا گمانیک ن اگر هنگام شیبنابر ا ؛است

  . به شک خود اعتناء نکند ،آورد و اگر محل آن گذشته باشد

سجده سـهو  ،آن در نماز واجب یکند که برا یاگر در نماز نافله کار  .١٨٦٧ مسأله

 نمـ یوارد جزئو  دیسجده را فراموش نما کی ای ،شود یواجب م
ً
توانـد  یشـود کـه شـرعا

سجده را بـه جـا  یقضا ایبعد از نماز سجده سهو  ستیالزم ن ،به جا آوردبرگردد و آن را 

  . آورد

سجده را فراموش کند و  ایذکر واجب رکوع  یاگر فرد در نماز مستحبّ  .١٨٦٨ مسأله

د برگردد بلکه نماز را ادامـه دهـد و ینبا ،دیایب ادشیسجده  ایبعد از سر برداشتن از رکوع 

  . سهو انجام دهدست سجده یالزم ن



  د فطر و قربانینماز ع

ا د بـیـواجـب اسـت و با مد فطر و قربان در زمان حضور اماینماز ع .١٨٦٩ مسأله

 توان یم و باشد مستحب می ،هستندغائب  در زمان ما که امام و جماعت خوانده شود

  . ا فرادی خواندیآن را با جماعت 

  د فطر وقربانیوقت نماز ع

  . تا ظهر است دیآفتاب روز عطلوع ل د فطر و قربان از اّو یوقت نماز ع .١٨٧٠ مسأله

و در   ا بعد از بلند شدن آفتاب بخواننـدد قربان ر یمستحب است نماز ع .١٨٧١ مسأله

 د و بدهن و زکات فطره را هم  عد از بلند شدن آفتاب افطار کنندد فطر مستحب است بیع

  . د را بخوانندیبعد نماز ع

  قرباند فطر و یت به جا آوردن نماز عیّ فیک

ن صـورت کـه بعـد از یـبـه ا ؛د فطـر وقربـان دو رکعـت اسـتینماز ع .١٨٧٢ مسأله

ر گفتـه یـچنـد تکب ،ل نماز و خواندن حمـد و سـوره در هـر رکعـتاالحرام در اّو  رةیتکب

در هر ها  رها و قنوتین تکبیتعداد الزم ا. شود یرها قنوت خوانده مین تکبیشود و در ب یم

 ر سـومیـبعد از تکب ن آن هاست ویر و دو قنوت در بیسه تکب ،اط واجبیبر احترکعت بنا

رهـا در ین تعـداد تکبیبنابرا. شود می قبل از رکوع گفته یگریر د یاط واجب تکبیبر احتبنا
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ر و یـهرچند بهتر اسـت در رکعـت اول پـنج تکب ؛باشد یر میمجموع هر رکعت چهار تکب

گفته شود ها  ن آنیب رر و سه قنوت دیچهار تکب ،مو در رکعت دّو   ان آنهیچهار قنوت در ب

بر قبـل از رکـوع بنـا یگریر د یتکب ،ها ها وقنوتر ین تکبیالوه بر ان صورت هم عیکه در ا

  . باشد می الزم ،اطیاحت

 یر نمازهایرکوع و دو سجده و تشهد وسالم مثل سا یعنیه نماز یّ ان ذکر است بقیشا

  . شود می انجام یدو رکعت

؛ د فطر و قربان هر دعا و ذکری بخوانند کـافی اسـتیدر قنوت نماز ع .١٨٧٣ مسأله

 الِکْبر « ن دعا را بخواندیاولی بهتر است 
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  سجده را فرامـوش کنـد کید یاگر در نماز ع .١٨٧٤ مسأله
ّ

بجـا آوردن آن  و محـل

ن اگر کاری که برای آن در نمـاز یو همچن عد از نماز آن را بجا آوردت بالزم اس ،بگذرد

  . دیالزم است دو سجده سهو بنما ،دیش آیه سجده سهو الزم است پیّ ومی

در  ،دیـنما کشـ دینماز ع یها  ا قنوتی هار یاگر نمازگزار در تعداد تکب .١٨٧٥ مسأله

 آنها گذشته است به ش یصورت
ّ

 اسـتاّما اگر  ؛کند  یخود اعتنا نم ککه محل
ّ

 ،در محل

 معلوم شد تکب گذارد  یبنابر کمتر م
ً
 نمـازش ،گفته اضافه را ها  ا قنوتی هار یو چنانچه بعدا

  . شود  ینم باطل

  د فطر و قربانیاحکام به جماعت خواندن نماز ع

د فطـر و قربـان بـه یـاگـر نمـاز ع ،زمـانبودن امام  بیدر زمان غا .١٨٧٦ مسأله

                                                           
 «دّوم،  »الّصاِلحون«ها به جای  در بعضی از نسخه. ١

َ
صون

َ
 «یا  »الُمخل

َ
  .آمده است »الُمخِلصون
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ت که بعد از آن دو خطبه خوانـده شـود و اط الزم آن اسیاحت ،به جا آورده شدهجماعت 

و الزم است امـام جماعـت بوده همانند خطبه نماز جمعه  ،خطبه ن دویت خواندن ایّ فیک

احکام زکات فطـره و در  ،د فطریند و بهتر است که در خطبه عیبنش یکن دو خطبه اند یب

ست یز نیماز جان دو خطبه قبل از نید و خواندن ایرا بگو  یاحکام قربان ،د قربانیخطبه ع

  . باشد ینم واجب ها  و حضور مأموم در هنگام خطبه

ر از حمـد و سـوره یـد غیـمأموم با ،گرید هم مثل نمازهای د یدر نماز ع .١٨٧٧ مسأله

  . نماز را خودش بخواند یها ذکرر یسا

بعد از آنکه  ،هرها را گفتیی از تکبتعداداگر مأموم موقعی برسد که امام  .١٨٧٨ مسأله

بـه د و یـخودش بگو  ،رها و قنوتها را که با امام نگفتهیتکب د آنچه ازیبا ،امام به رکوع رفت

ه« بار کیو اگر در هر قنوت  رکوع برسد
ّ
ه« ای »سبحان الل

ّ
د یـبگو ا ماننـد آن یـ » الحمد لل

اگر به آن مقـدار هـم فرصـت  و دیرها را بگو یفقط تکب نباشد،اگر فرصت  و  کافی است

 . و به رکوع برودکند  یرویو پ متابعتاز امام کافی است  نباشد،

ت یّ تواند ن می ،موقعی برسد که امام در رکوع است دیدر نماز ع فرد اگر .١٨٧٩ مسأله

  . د و به رکوع رودیرا بگو ر رکوع یو تکبل نماز ر اّو یکند و تکب

  د فطر و قربانیمستحبات نماز ع

 
ّ
فطـر و قربـان مسـتحب  دیـرا در نماز ع یموارد همیعل یه تعالفقهاء عظام رضوان الل

  . شود یذکرم ادامه در که دان  شمرده

 ّول آن،ولـی بهتـر اسـت در رکعـت ا ؛د سوره مخصوصی نداردینماز ع .١٨٨٠ مسأله

در و  یاعلـسوره  ،لدر رکعت اّو  ای ،ه را بخوانندیسوره غاش ،مسوره شمس و در رکعت دّو 

  . خوانده شودسوره شمس  ،مرکعت دّو 

ـ ؛خوانده شوددر صحرا  دیمستحب است نماز ع .١٨٨١ مسأله
ّ
خوانـدن ه ولی در مک

  . مستحب است ،ن در مسجد الحرامآ

ش یو پ  د بروندیهنه و با وقار به نماز عاده و پا بر یپ ،افرادمستحب است  .١٨٨٢ مسأله

  . د بر سر بگذارندیو عمامه سف  دازنماز غسل کنن
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گفـتن و در حـال  دن سجده کنید بر زمیدر نماز عفرد  مستحب است .١٨٨٣ مسأله

گزار امـام نکـه نمـاز یاچـه  ،نـدو حمـد و سـوره را بلنـد بخوا دستها را بلند کنـد ،رهایکبت

  . جماعت باشد و چه فرادا نماز بخواند

د یـروز عو بعد از نماز صبح  د فطریاز نماز مغرب و عشاء شب ع بعد .١٨٨٤ مسأله

 « :دیرها را بگو ین تکبیمستحب است ا ،د فطرینماز ع و بعد از
َ
هُ ا

ّ
    لل

َ
َبُر أ

ْ
هُ  ،ک

ّ
َبـُر    الل

ْ
ک

َ
ِالـَه  ال ،ا

 
َّ

هُ  إال
ّ
هُ    الل

ّ
    َوالل

َ
 أ

ْ
ه ،َبُر ک

ّ
َبُر َولِ    الل

ْ
ک

َ
هِ ا

ّ
    ل

ُ
َبُر َعلی ما َهدانا ،الَحْمد

ْ
ک

َ
ُه ا

ّ
   .»الل

ز که اول آنهـا نمـا - د قربان بعد از ده نمازیسان در عمستحب است ان .١٨٨٥ مسأله

رهـائی را کـه در یتکب - اسـته حّج  یذآخر آنها نماز صبح روز دوازدهم ید وهر روز عظ

هُ ا« :دیو بعد از آن بگو   دیشد بگو  ذکرش یپ مسأله
ّ
نا ِمْن َبه   لل

َ
َبُر َعلی ما َرَزق

ْ
ک

َ
 یٖ ا

َ
 ،ْنعاِم َمِة األ

ه
ّ
 لل

ُ
 لی ما عَ    َوالَحْمد

َ
ز مسـتحب اسـت بعـد ا ،نـی باشـدرا در مِ  د قربانیولی اگر ع .»ْبالناأ

ه حّجـ یزدهم ذیو آخر آنها نماز صبح روز سـ دیآنها نماز ظهر روز ع لکه اّو  ،انزده نمازپ

  . دیا بگو رها ر ین تکبیا ،است

 ید خـودداریـاز رفـتن بـه نمـاز ع بانواناط مستحب آن است که یاحت .١٨٨٦ مسأله

  . ستیر نیاط برای زنهای پین احتیولی ا ،نندک



 ) یر اعمال عبادیسا در نماز و(ابت ین

را کـه او در  یگـرید  یهـا  نمـاز و عبـادت شود یم ،بعد از مرگ انسان .١٨٨٧ مسأله

و عمل  ندیگو  یم »بینا«که به او به جا آورد  یگریشخص د  ،اوردهیبه جا ن اتشیزمان ح

 دهیـنام »هنْ عَ  نوٌب مَ « شود یاز او انجام م ابتیکه عمل به ن یو فرد نامند یم »ابتین«او را 

 .شود یم

 ایـعالـه ُج  ایبا اجاره  ابتین ،است حیصح) یبه طور مجان( یعتبرّ  ابتیهمچنان که ن 

 شـود یمـ ،از وفـات انسـان بعـد نیبنابرا ؛باشد یم حیصح زیشرط ضمن عقد و مانند آن ن

 یعنـی ،کنند ریرا اج یگرید  ،اوردهیبه جا ن یاو که در زندگ گرید  یها  نماز و عبادت یبرا

 ایـ یجارینمـاز اسـت ی،عبادت اینماز که به چنین به او اجرت بدهند که آنها را به جا آورد 

  . شود یگفته م یجاریعبادت است

از  ابـتیاست و اّما ن زیات جااز اموات در واجبات و مستحبّ  ابتین .١٨٨٨ مسأله

عـاجز از انجـام عمـل  ،ابـتیفرد مـورد ن هرچند ؛ستین زیافراد زنده در واجبات جا

 یابتیـاحکـام مربـوط بـه حـّج ن ،کـه در فصـل حـّج  یلیبه تفص ،مگر در حّج  ؛باشد

 . خواهد آمد

مثـل حـّج و عمـره و طـواف از  ،یات عبـاداز مستحبّ  یاز افراد زنده در بعض ابتین 

  یطرف کس
ّ
 و قبور امامان اکرم امبریقبر پ ارتیحضور ندارد و ز  هکه در شهر مک
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 همهاز افراد زنده در  ابتیبلکه ن؛ است زیجا شود یکه بعد از آن خوانده م یارتیو نماز ز 

  . باشد یم زیجا - و بدون قصد ورودرجاًء  - اتمستحبّ 

و  یتبّرعـ ،ابتیکه ن ستین یفرق ،است زیاز طرف افراد زنده جا ابتیکه ن یدر موارد

 یبـرا توانـد یانسـان مـ نیبنابرا ؛مانند آن باشد ایجعاله  ایبا اجاره  ایباشد  یبه طور مجان

 مقابـلاز طرف زنـدگان در  ارتیمثل حّج و عمره و ز  یمستحبّ  یاز کارها یانجام بعض

  . شود ریاج ،اجرت افتیدر 

تواند  ین ماست و انسا زیاهداء ثواب عمل در مستحّبات و واجبات جا .١٨٨٩ مسأله

مردگـان  یسپس ثواب آن عمل را برا ،خودش انجام دهد یواجب را برا ای یکار مستحبّ 

کـه بـر  یشـود واجبـات ینمـذکر است اهداء ثواب موجـب  انیشا. دینما هیزندگان هد ای

  . شود ساقطه آنان از عهده و ذمّ  ،ا زندگان بودهیعهده مردگان 

  ابت در نماز قضاءیط اکتفاء به نیشرا

از عهـده  ،شود می خوانده یابتین یکه به صورت ینکه نماز قضائیا یابر  .١٨٩٠ مسأله

چنـد امـر شـرط  ،و بتوان بـه آن اکتفـاء کـردشود که نماز قضا داشته ساقط  یو ذّمه فرد

  : است

اط یو بنابر احت یعه دوازده امامیش ،ب عاقلینا: مم و سّو دّو  ،لشرط اّو 

  واجب بالغ باشد

ط یت و آن هم با شرایّ از موارد وص یدر بعضتنها  ،زیّ ابت فرد نابالغ ممین .١٨٩١ مسأله

  . باشد می حیصح یخاص

 داشته باشد ابتیدر عمل قصد ن بینا: چهارمشرط 

ابـت یقصد ن یب اکتفاء نمود که ویتوان به عمل نا می یدر صورت .١٨٩٢ مسأله

 م( ه منوب عنهعمل را به قصد فارغ و پاک شدن ذمّ  داشته و
ً
. انجـام دهـد) تیّ مثال

در  یکاف ،کند هیمل را انجام داده و ثوابش را به فرد مورد نظر هداگر تنها ع نیبر ابنا
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 . ستین ابتین

  - منوب عنه را ،هنگام انجام عمل بینا: پنجم شرط
ً
 - هرچنـد اجمـاال

 دین نمایّ مع

 بلکه  ؛اسم او را بداند ستیالزم ن ن منوب عنهییتع یبرا .١٨٩٣ مسأله
ً
نّیـت  اگـرمثال

 سـتیاسـت و الزم ن یکـاف ،ام شـده ریاجاو  یکه برا خوانم ینماز م یکند از طرف کس

  . اوردینامش را بر زبان ب ایرا بداند  تیّ آن م لیامف ایاسم 

ب یـنان به انجام اصـل عمـل توّسـط نایرنده اطمیب گینا: ششمشرط 

  باشد داشته

 م( ب خبر دهد که نماز را از طـرف منـوب عنـهیاگرنا .١٨٩٤ مسأله
ً
بجـا ) تیـمـثال

 جـباط وایـبنـابر احت ،ه انجام عمل نداشته باشـدنان بیرنده اطمیب گیا ناامّ  ،آورده است

  . تواند به گفته او اکتفاء کند نمی

  ح انجام دهدیب عمل را به طور صحینا: هفتمشرط 

 ( ه منوب عنهذمّ  .١٨٩٥ مسأله
ً
عمـل  ،بیشود که نا می ء و پاکیبر یوقت) تیّ م مثال

  . ح انجام دهدیرا به طور صح

ر بفهمند که عمـل را اگ ،اند کرده ریاج تیّ م ینمازها یرا که برا یکس .١٨٩٦ مسأله

  . رندیبگ ریدوباره اج دیبا ،باطل انجام داده ای اوردهیبه جا ن

 آنکه داشته باشد شک  یول،نماز را به جا آورده ،بیگاه فرد بداند ناهر  .١٨٩٧ مسأله

  . بگذارداو عمل  ح بودنیحبر ص یبنا تواند یم ،نه ایانجام داده است  حیرا به طور صح

مجتهد باشد و  ای دیبا ،شده است بینا تیّ م ینماز قضا یکه برا یکس .١٨٩٨ مسأله

در ( کنـد اطیـآنکه عمل بـه احت ای ،را بخواند یابتین ینماز قضا شیخو  یاجتهادبه نظر 

 بداند اطیکه موارد احت یصورت
ً
 اطیـاحت خواهـد یو نمـ سـتیاگـر مجتهـد ن ای) را کامال

از او  دیـتقل کـه یمجتهـد ینماز را بر طبق فتوا دیبا ،ستین اطیآشنا به موارد احت ای دینما
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بـه سـبب  ایـباشـد  ریـاج بیـکه نا ستین یحکم فرق نیانجام دهد و در ا ،است حیصح

  . باشد یو به طور مّجان یاو تبّرع ابتین ای دینما ابتین ،شرط ضمن عقد ایجعاله 

 یطور ،انجام دهد یکه عمل را به طور مخصوص کنند دیق ریاگر با اج .١٨٩٩ مسأله

 ،د کننـدیکه قا بدون آنیخواهد و  یاز عمل را مت خاص یّ فیر کننده تنها همان کیکه اج

همـان عمل را د یر بایاج ،خواهند یماز او از عمل را  یت خاصیّ فیمعلوم است که تنها ک

 نیداشته باشد که در ا صورتعمل به آن  اطل بودنبه ب نیقی نکهیمگر ا ؛طور به جا آورد

بـه  ،در آن عمل دیبا ،نکنند یشرط ای دیق چیه ریاگر با اج وباشد  یماجاره باطل  ،صورت

مسـتحب  اطیعمل کند و احت شیخو  دیمرجع تقل یو طبق فتوا دیخود رفتار نما فیتکل

 یفـه ولـیوظ ،که انجـام نمـاز یدر صورت( او ّی و ول تیّ خودش و م فهیآن است که از وظ

 همـان به  ،است تر نزدیک اطیهر کدام که به احت) مثل پسر بزرگتر باشد
ً
عمـل کنـد مـثال

سـه  ،مرتبـه اسـت کیاو  فیاربعه بوده و تکل حاتیگفتن سه مرتبه تسب تیّ م فهیگر وظا

  . دیاربعه بگو  حاتیمرتبه تسب

شـرط نکننـد کـه نمـاز را بـا چـه مقـدار از  حیبه طور صـر  ریاگر با اج .١٩٠٠ مسأله

را که معمول است به جا  هیّ ومی یاز مستحبات نمازها یمقدار دیبا ،مستحبات آن بخواند

از مقـدار واجـب نمـاز  شیبـ ،منظور مسـتأجرباشد که بفهماند  یا نشانه مگر آنکه؛ آورد

 ،بلکـه منظـور ؛ ستین هیّ ومی ینمازهامعمول ات انجام همه مستحبّ  ،منظورا آنکه ی ستین

  . از مستحبات است ینیّ تعداد مع

و  طیاز شـرا یاز انجـام بعضـ ،اط واجبیبنابر احت ،بینا: شرط هشتم

  نباشدان نماز ناتو  یاریاخت یکارها

نماز نـاتوان  یاریاخت یکارهاو  طیاز شرا یاز انجام بعض که یاگر فرد .١٩٠١ مسأله

 ،عمـل را بـه جـا آورد یگـریابت از د یبه ن ،و بدون اجرت یانمّج به صورت  یحتّ  ،است

ابـت ین بـه طـور مثـال نیابنابر  ؛توان به عمل او اکتفاء کرد یاط واجب نمیاحتبنا بر  بازهم

تکه به  یکس
ّ
ا یـخوانـد  ینمـاز مـ ا لبـاس نجـسیـا با بدن یا نشسته یم میبات ،یعذر عل

و ابت ین یول ؛ستین یاط واجب کافیاحت بربنا ،داصالح حمد و سوره اش را ندار  ییتوانا
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 یغسـل ایـوضـو  چنـین است و با یا رهیغسل جب ایاو وضو  فهیکه وظ یگرفتن کس ریاج

  . اشکال ندارد ،خواند ینماز م

   ابتیگر نیاحکام د

در خوانـدن نمـاز  ،مـرد یبـرا توانـد نیـز می زن و زن یبراتواند  میمرد  .١٩٠٢ مسأله

و  دیخود عمل نما فیبه تکل دیآهسته خواندن نماز با یادر بلند  نایب، شود و نایب ء،قضا

  . را انجام دهد ابتین یگریبه عنوان د  ایباشد شده  ریاج ،بینا که فرق ندارد

ــم ینمازهــا یدر قضــا .١٩٠٣ مسأله ــرعا ،تّی ــترت تی مگــر در  ؛ســتیواجــب ن بی

نمـاز مغـرب و  ایـروز  کیمثل نماز ظهر و عصر از  ؛دارد بیآنها ترت یکه ادا یینمازها

 شب همچنان که  کیعشا از 
ً
کـرده باشـند کـه طبـق  ریـاگر او را اج یول ؛گذشت قبال

را  بیـترت دیـبا ،را الزم بدانـد بیـترت ،عاو عمل کند و آن مرجـ ّی ول ای ،تیّ مرجع م یفتوا

  . دینما تیرعا

بنـابر  ،کنـد ریـاج تیّ م یخواندن نماز قضا ید نفر را براانسان چن اگر .١٩٠٤ مسأله

مگر  دینما نیرا مع یهر کدام آنها وقت یبرا ستیالزم ن ،گفته شد) ١٦٥٢( آنچه در مسأله

نماز مغرب و  ایروز  کیدارد مثل نماز ظهر و عصر از  بیآنها ترت یکه ادا ییدر نمازها

و نمـاز  ریـاج کیـد نمـاز ظهـر را ه قرار باشچنانچ ،صورت نیا رشب که د کیعشا از 

 یو نمـاز عشـا ریـاج کیـنمـاز مغـرب را  ایبه جا آورد  یگرید  ریعصِر همان روز را اج

 نیّ را معـ یهـر کـدام از آنهـا وقتـ یالزم است برا ،به جا آورد یگرید  ریهمان شب را اج

  . شود تیرعا بیتا ترت دینما

ت  ریاج یاگر کس .١٩٠٥ مسأله
ّ

 در مـد
ً
را  تّیـم یسـال نمازهـا کیـشود که مـثال

 ،اوردهیـبـه جـا ن دانند یکه م یینمازها یبرا دیبا ،ردیاز تمام شدن سال بم شیبخواند و پ

 اطیـبنـابر احت ،اوردهیـکه آنها را به جا ن دهند یاگر احتمال م زیو ن ندینما ریرا اج یگرید 

  . رندیبگ ریآنها اج یدوباره برا دیواجب با

چنانچـه  ،کنـد ریـاج تّیـم یقضا ینمازها یرا برا یشخص یاگر فرد .١٩٠٦ مسأله

 : و اجرت همه آنها را گرفته باشد ردیاز تمام کردن نمازها بم شیپ ریاج
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ر یکه اج ید طوربخوان ریکه تمام نمازها را خود اج کرده باشد دیکننده قر یجاگر ا. الف

اجاره نسبت به ما بعـد فـوت  ،ر بخواند را از او خواستهیکه خود اج یکننده تنها نماز

ا آنکه اجاره مقدار گذشـته را ی: ر استیّ ن دو کار مخیب کنندهر یباطل است و اج ریاج

مانـده قـرار یباق یکـه در برابـر نمازهـا را یاز اجـرت قـرارداد یفسخ نکند و مقـدار

 را ١و اجرة المثـلفسخ کرده  زیآنکه اجاره مقدار گذشته را ن ای رد ویپس بگ ،ردیگ یم

  . ردیا پس بگر  ماندهیکسر نموده و مقدار باق

 ریـقضـا را خـود اج یاجاره کننده شرط کرده باشد که تمـام نمازهـا که یتدر صور . ب

انجـام نمازهـا و  یکـیر خواسته است یز را از اجیدو چ ر کنندهیاجکه  یطور بخواند

و  دیـاجـاره را فسـخ نما توانـد یم رکنندهیاج ،را بخواندها  ر آنیآن که خود اج یگرید 

را پـس  مانـدهیکسر نموده و مقـدار باق به جا آورده ریرا که اج یاجرت المثل مقدار

 ریـرا کـه اج مانـدهیباق یاجـرت المثـل نمازهـا آنکه اجاره را فسخ نکرده و ای ردیبگ

  . ردیانجام نداده بگ

 دیـبا ،خـودش نمازهـا را بخوانـد ریـنکرده باشد که اج دیق ایاگر اجاره کننده شرط . ج

 ،مال نداشته باشد تیّ ماّما اگر  ندر یبگ ریاج ماندهیباق یهانماز  یاش از مال او برا ورثه

  . شود نمی ا مال فارغ و پاکیت از عمل یّ ه مذمّ و  ستیواجب ن یزیبر ورثه او چ

و خـودش هـم نمـاز  ردیبم تیّ م یاز تمام کردن نمازها شیپ ریاگر اج .١٩٠٧ مسأله

از مال او  یزیاگر چ ،ذکر شد که در مسأله قبل حکمیبعد از عمل به  ،قضاء داشته باشد

قضـا کـرده باشـد و  ینمازهـا یگرفتن برا ریبه اج تیوص تیّ که م یدر صورت ،آمد ادیز 

و  رنـدیبگ ریاو اج یتمام نمازها یبرا دیبا ،کمتر باشد ایثلث  هاو به انداز  یاجرت نمازها

 عاقـل شیاو ب یچنانچه اجرت نمازها
ِ

از سـهم  ،از مقدار ثلث مـالش باشـد و ورثـه بـالغ

و  رنـدیبگ ریـاو اج یتمام نمازهـا یبرا دیبا ،از ثلث را اجازه بدهند شتریقدار بخودشان م

 . نماز او برسانند مصرفرا به  تیّ مثلث اموال  ،اگر اجازه ندهند

                                                           
  .منظور از اجرت المثل، ارزش کار در نزد عرف است. ١



  درباره وقت نماز چند مسأله مستحدثه

ف اگر. اّول مسأله
ّ
 لهیوس ای مایهواپ با سپس و بخواند را صبح نماز خود شهر در مکل

 و اسـت دهیـندم فجـر هنوز که برسد ییجا به و کند مسافرت غرب سمت به گرید  هیّ نقل

 سـپس و بخوانـد خود شهر در را ظهر نماز آنکه ای ،رسد فرا صادق فجر تا بماند آنجا در

 ایـ ،شـود داخل وقت تا بماند و است نشده ظهر هنوز که برسد یشهر به و کند مسافرت

 هنـوز که برسد یشهر به و کند مسافرت سپس بخواند خود شهر در را مغرب نماز آنکه

 در مغرب نماز وقت و کند غروب آفتاب تا بماند آنجا در و است نکرده غروب دیخورش

 اطیـاحت هرچنـد ؛سـتین واجب ،نماز خواندن دوباره ،موارد نیا همه در ،رسد فرا شهر آن

  . باشد یم مستحب

 بـرود ییجـا بـه مایهواپ با و گذشته آن وقت تا نخواند نماز یشخص اگر. مسأله دّوم

ّمـه یمـاف قصد به را نماز دیبا - واجب اطیاحت بنابر - اشدب یباق ،وقت هنوز که
ّ

 یعنـی ،الذ

  . دهد انجام قضا و ادا قصد بدون

 برابـر آن سـرعت کـه شـود یگـرید  لهیوسـ ای مایهواپ سوار شخص اگر. سّوم مسأله

ت و کند حرکت غرب به شرق از و باشد نیزم حرکت سرعت
ّ

 ،بچرخد نیزم گردِ  به یمد

 تّیـن بـه را گانـه پـنج ینمازها ،ساعت چهار و ستیب هر در که است آن واجب اطیاحت

  . کند قضا دیبا را رمضان مبارک ماه روزه اّما ؛آورد جا به همطلق قربت



 ٥٣٥/  چند مسأله مستحدثه درباره وقت نماز  

 یطب ،باشد نیزم حرکت سرعت برابر دو مایهواپ سرعت اگر و
ً
 سـاعت دوازده هـر عتـا

 و ظهـر و فجـر دوبـار سـاعت چهـار و ستیب در و دیچرخ خواهد نیزم گرد به بار کی

 هـر از پـس و صـبح نمـاز فجـر هـر با که است آن واجب اطیاحت ،داشت خواهد غروب

  . آورد جا به ،را عشا و مغرب ینمازها ،مغرب هر از پس و عصر و ظهر ینمازها ،ظهر

  و بچرخد نیزم گرد به ییباال  سرعت با اگر و
ً
 بار کی - کمتر ای - تساع سه هر مثال

 - واجـب اطیـاحت -  و ستین واجب نماز ،غروب و زوال و فجر هر هنگام ،بزند دور را نیزم

 بـه را گانـه پـنج ینمازها ،همطلق قربت تیّ ن به ،ساعت چهار و ستیب هر در که است آن

 و ظهـر ینمازهـا و آفتـاب و فجـر طلـوع انیـم را صبح نماز که مالحظه نیا با ،آورد جا

 جـا بـه شـب مـهین و مغـرب انیم را عشا و مغرب ینمازها و غروب و ظهر انیم را عصر

  . آورد

 مشـرق بـه مغـرب از گـرید  لهیوسـ ایـ مـایهواپ بـا اگر که شود یم روشن ،مسأله نیا از

 اوقات در را گانه پنج ینمازها دیبا ،است نیزم حرکت سرعت برابر آن سرعت و رود یم

 اگـر اّمـا ،باشـد نیزم حرکت سرعت از کمتر آن سرعت اگر نیهمچن و آورد جا به خود

  که یصورت به ،باشد نیزم حرکت سرعت از شتریب اریبس آن سرعت
ً
 - ساعت سه هر مثال

  . شود یم روشن ،گذشت آنچه از مسأله حکم ،بزند دور را نیزم بار کی - کمتر ای

ف اگر. چهارم مسأله
ّ
 در ،بخوانـد نمـاز آن در بخواهـد و کنـد سـفر مـایهواپ با مکل

 تیرعا را طیشرا ریسا و داشتن استقرار و بودن قبله به رو نماز هنگام به بتواند که یصورت

 خروج از پس بتواند و باشد داشته وقت که یصورت در گرنه و است حیصح نمازش ،کند

 مـایهواپ در نمـازش - واجـب اطیـاحت بنـابر - آورد جـا به را طیشرا واجد نماز مایهواپ از

 نیا در و بخواند مایپهوا در را نماز است واجب ،باشد تنگ وقت اگراما . ستین حیصح

 قبلـه تیرعا بدون نمازش و بخواند نماز جهت بدان دیبا ،بداند را قبله جهت اگر حال

 قبلـه سـمت از مایهواپ هرگاه دیبا مورد نیا در و ستین حیصح - ضرورت حال در جز -

 و نماز قراءت خواندن از ،قبله از انحراف هنگام در و کند رو قبله سمت به ،شد منحرف

 از کمتر کند یسع دیبا ،کند توّجه قبله خود به نتواند اگر و دینما زیپره نماز واجب راذکا

  . شود منحرف قبله از درجه) ٩٠(
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ص را آن تا دینما یسع دیبا ،نداند را قبله جهت اگر و
ّ

 کـه یصـورت در و کنـد مشـخ

 دایـپ دسـت قبلـه جهت نهیزم در یگرید  معتبر یشرع حّجت ای اننیاطم ای نیقی به نتواند

 اسـت یکـاف ،آورد بدسـت گمان نتواند اگر و دینما عمل خود گمان طبق تواند یم ،کند

 اطیـاحت هرچنـد ؛آورد جـا بـه ،باشـد آن در قبله دهد یم احتمال که یجهت هر به را نماز

  . بخواند جهت چهار به وقت وسعت در را نماز که است آن مستحب

 رو قبله شناخت صورت در بتواند که است یمورد در شد انیب آنچه است ذکر انیشا

ــا قبلــه تیــرعا ییتوانــا کــه یمــوارد در و باشــد قبلــه بــه  در جــز را وقــت نمــاز آخــر ت

  اگـر و دیبگو  قبله به رو را االحرام رةیتکب دیبا ،نداردرةاالحرام یتکب
ً
 را قبلـه نتوانـد اصـال

  . ست رو به قبله باشدیشود و الزم ن یم ساقط لزوم روبه قبله بودن طشر  ،دینما تیرعا

 مـایله هواپیبـه وسـ ،ار خـودیـبـا اخت ،نماز وقت از قبل انسان است زیجا. پنجم مسأله

 ت شرط رو به قبله بودن ویبدون رعا نماز به ناچار مایهواپ در بداند هرچند ،کند مسافرت

  . شد خواهد استقرار

ف اگر. ششم مسأله
ّ
 مـاه شـش آن شـب و ماه شش آن روز که باشد ییجا در مکل

 هـر کـه کنـد یمکان نیکتر ینزد  مالحظه دیبا - واجب اطیاحت بنابر - نماز مورد در ،باشد

 را گانـه پـنج ینمازهـا همطلق قربت تیّ ن به و دارد روز شبانه کی ساعت چهار و ستیب

  . آورد جا به آنجا اوقات طبق

ف اگر و
ّ
 یروز شـبانه ،سـاعت چهـار و ستیب هر در که باشد یمکان ای شهر در مکل

د یـبا ،باشـد عکـس بـر ای و ساعت کی شبش و ساعت سه و ستیب روزش چند هر دارد

  . نماز همان مکان بجا آورد یها نماز را در وقت



  روزه

ل یبرا انسان که است آن روزه .١٩٠٨ مسأله
ّ
 خداونـد شگاهیپ در یاظهار بندگ و تذل

  که یمورد ُنه از ،ربمغ تا صبح اذان از ،متعال
ً
د و در یـنما یخـوددار ،شود یم گفته بعدا

که در وقت مغرب در مورد نماز  یحیهمان توض) ان روزهیپا یبرا( ص مغربیمورد تشخ

  . باشد یم یجار ،مغرب ذکر شد

  روزه واجب شدن طیشرا

ر وجود داشته باشد یط ز یکه شرا یرتو واجب است در ص یبر هر انسان .١٩٠٩ مسأله

  . ردیروزه بگ راماه مبارک رمضان 

  باشد بالغ و عاقل: مل و دّو اّو  شرط

 از قبل نابالغ بچه واجب است که بالغ و عاقل باشد واگر یروزه بر فرد .١٩١٠ مسأله

 روزه ،شـود بالغ صبح اذان از بعد اگر و ردیبگ روزه دیبا ،شود بالغ ،رمضان ماه صبح اذان

 مستحب اطیاحت ،شدبا کرده رمضان ماه روزه قصد اگر یول ؛ستین واجب او بر روز آن

  . کند تمام را آن که است نیا

  نباشد هوشیب: مسّو  شرط

معتبـر در روزه را داشـته نّیـت  نتواند لیدلن یبه ا و شود هوشیب فرد اگر .١٩١١ مسأله
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 روزهنّیـت  صـبح اذان از قبـل کـه یفـرد مثـال عنوان به. ستین واجب او بر روزه ،باشد

 یو بر روز آن روزه ،است آمده شهو  به مغرب اذان از بعد و شده هوشیب سپس ،نداشته

  و نبوده واجب
ً
  . دهد انجام را آن یقضا ستین الزم زین بعدا

 هـوشیب اریـاخت بدون سپس ،کند روزه تیّ ن صبح اذان از شیپ فرد اگر .١٩١٢ مسأله

 اگـر و دیـنما تمام را روز آن روزه دیبا ،الزم اطیاحت بنابر ،دیآ هوش به روز نیب در و شود

مات که یهوشیب مورد در اّما؛ آورد جا به را آن یقضا ،نکرد تمام
ّ

 بـوده یاریـاخت آن مقد

 اطیاحت) دهد  یم قرار یهوشیب دکترِ  اریاخت در را خود ،یجراح عمل یبرا که یفرد مثل(

  . آن را هم بجا آورد یروزه را تمام نموده و قضا که است آن واجب

  باشد پاک نفاس و ضیح از ،است زن دار روزه چنانچه: چهارم شرط

 ایـ ضیحـ هرچند ستین واجب روزه است نفساء ای حائض که یزن بر .١٩١٣ مسأله

  . دینما قضا را آنها است واجب عذر شدن برطرف از بعد و باشد روز از یقسمت در نفاس

ا یـفوق العاده  یا سختیضرر  ،روزه گرفتن: شرط پنجم و ششم وهفتم

  نداشته باشد یگرید یمنع شرع

  : چند دسته هستند ،شود یها م ها شامل آن ن شرطیکه ا یافراد

 قابـل  یا العـاده فوق یا سـختی ،خودش ضرر یکه روزه برا یفرد .الف
ً
دارد کـه معمـوال

  . ستیتحّمل ن

 قابـل ضـرر شیبـرا روزه کـه باشـد داشـته نـانیاطم ایـ نیقی انسان اگر .١٩١٤ مسأله

  که یضرر( دارد یتوّجه
ً
 بدهد احتمال را یضرر نیچناینکه  ای )شود نمی تحّمل معموال

 ،باشـد بجا عاقل افراد نظر در او احتمال چنانچه ،شود دایپ او یبرا ترس ،احتمال آن از و

 نفـس بر تیجنا ای مرگ و هالکت موجب ضرر آن اگر بلکه ؛ردیبگ روزه ستین واجب

 یفرقـ روزه نبودن واجب در و است حراماو  یگرفتن برا روزه ،شود - عضو نقص مثل -

 شدن دتریشد موجب ای گردد توّجه قابل ضرر و یماریب شیدایپ موجب روزه که ستین

 . گردد آن درمان دوره شدن یطوالن ای آن



 ٥٣٩/  روزه  

 روزه چنانچـه ،گریز افراد د یاند و ن دهیرس بلوغ سّن  به تازه که یدختران است ذکر انیشا

 آنـان شـدن ضیمـر  موجب و دارد توّجه قابل ضرر آنان یبرا رمضان مبارک ماه در گرفتن

 اگـر اّمـا ؛شـود یمـ یجـار آنـان مورد در ضیمر  احکام ،شوند ضیمر  ترسند یم ای شود یم

  یول ،ندارد ضرر انآن یبرا گرفتن روزه
ً
ت به مثال

ّ
ت ای روز بودن یطوالن عل

ّ
 تمـام ،گرما شد

  کـه دارد یا العـاده فوق یسخت آنان یبرا روزه کردن
ً
 تحّمـل قابـل یسـخت نیچنـ معمـوال

ـت بـه کـه یهنگـام و درنیبگ روزه ١مطلقه قربت قصد به دیبا ،ستین
ّ
 ایـ دیشـد ضـعف عل

 ،شـد سـخت العـاده فـوق آنـان بـر رمضـان مبـارک مـاه روزه ادامه ،ادیز  یتشنگ احساس

 تنهـا ،دنیآشـام و خوردن در واجب اطیاحت بنابر یول ؛بخورند غذا ای اشامندیب آب توانند یم

 کنـد یمـ باطـل را روزه کـه یکـار انجام از روز هیّ بق در و ندینما اکتفاء ضرورت مقدار به

  .شود باطل می روزه آنان، با خوردن یا آشامیدن، ؛ هرچند در هر صورت،ندینما زیپره

 یُمقـّو  یسـحر مثـل ،تیـتقو  یبرا معمول یها  راه از استفاده با توانند  یم آنان اگر و

 و ضـرر داشـتن بـدون شـتریب اسـتراحت ایـ روز یطـ در یبـدن تیفعال کاهش ای خوردن

  . است الزم کار نیا ،رندیبگ را رمضان مبارک ماه روزه العاده فوق یسخت

 یتـوّجه قابـل ضـرر او یبـرا روزه دارد نـانیاطم ایـ دانـد یمـ که یکس.١٩١٥ مسأله

 ای دارد گمان ای نیقی که یکس و ردیبگ روزه دیبا ،دارد ضرر دیبگو  کشپز  هرچند ،ندارد

 دیـبگو  کشـپز  هرچنـد ،دارد یتـوّجه قابل ضرر شیبرا روزه که دهد یم معقول احتمال

 مـورد ضـرر اگـر بلکـه ؛دیـنما افطار است زیجا و ردیبگ روزه ستین واجب ،ندارد ضرر

  در نانیاطم مورد ای احتمال
ّ

 در و دیـنما افطار و نگرفته روزه است واجب ،باشد حرام حد

 روزه که شود معلوم بعد چنانچه و ردیبگ روزهرجاًء  تواند یم فرد ،حرام ضرر صورت ریغ

  . است حیصح اش روزه ،نداشته توّجه قابل ضرر او یبرا

 تـا و شود خوب ،ظهر اذان از قبل رمضان ماه روز نیب در ماریب فرد اگر .١٩١٦ مسأله

 تیّ ن دیبا ،واجب اطیاحت بنابر ،باشد نداده انجام کند یم باطل را روزه که یکار ،وقت آن

 بر روز آن هروز  ،شود خوب ،ظهر اذان از بعد چنانچه و ردیبگ روزه را روز آن و کند روزه

                                                           
ـی یعنی خصوص روزه واجب را . ١

ّ
نّیت نکند؛ بلکه ازمبطالت روزه پرهیز کند و قصدش از این کار به طور کل

ه باشد
ّ
 الی الل

ً
  . قربة
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  . کند قضاء را آن دیبا و ستین واجب او

 بـا و شود زیجا روزه افطار شود ینم باعث ،مختصر و فیخف یضررها .١٩١٧ مسأله

 شـود یمـ باعـث روزه اگـر نیبنـابرا؛ اسـت واجـب فـرد بـر روزه ضررها گونه نیا وجود

 احسـاس ایـ ابـدی شیافـزا بدنش یدما یاندک ای شود جادیا فرد مزاج در رییتغ یمختصر

 بـه ،گـردد معمـول مقـدار بـه چشم نور کاهش باعث ای دینما بدنش در یسست و عفض

ـ بـه موارد نیا افطار از بعد ساعت دو یکی که یا گونه
ّ
 ریسـا زیـن و گـردد برطـرف یکل

  مـردم عرف و کنند ینم زیپره آن از عاقل افراد که ،ها نیا مانند ِف یخف یضررها
ٌ
 معمـوال

 افـراد نیـا بـر روزه و نشـده محسـوب یشرع عذر یاردمو  نیچن ،ندینما یم تحّمل را آن

  . است واجب

 اّمـا ،نـدارد یضـرر ردیـبگ روزه خواهد یم که یفرد جان بر ،روزه اگر .١٩١٨ مسأله

 یمعقول راه ،آن از یریشگیپ یبرا و برسد مالش ای آبرو به یتوّجه قابل ضرر ترسد یم یو

  .ستین واجب او بر روزه ،باشد نداشته آن افطار و روزه ترک جز

ت به گرفتن که روزه یر زنیرمرد و پیپ .ب
ّ
 یسـخت ایـ سـتین ممکـن آنان یبرا ،یریپ عل

  . دارد فوق العاده

 را یتشنگ تواند ینم و شود یم تشنه ادیز  یعنی است مبتال عطش یماریب به که یکس .ج

  . دارد العاده فوق یسخت او یبرا ای کند تحّمل

  . دارد ضرر اش  بچه ای خودش یبرا فتنگر  روزه ،حمل خاطر به که یا  حامله زن .د

ت به که یردهیش زن . ه
ّ
  . دارد ضرر رخواریش نوزاد ای خودش یبرا گرفتن روزه ،دادن ریش عل

اره ،)  ه ،د ،ج ،ب( ن چهار گروهیح احکام ایتوض
ّ
  . شود یها ذکر م در فصل کف

  . شود یم یگرین رفتن واجب د یکه روزه گرفتن او باعث از ب یفرد .و

 ،تیـکـه از نظـر اهمّ  ین رفـتن واجبـیباعث از بـ ،ر روزه گرفتن فرداگ .١٩١٩ مسأله

جز ترک روزه و افطـار  یراه ،از آن یریشگیپ یو برا تر از آن باشد ا مهمیروزه  با یمساو

 یهتوّج  قابل ضرر ،او گرفتن روزه با بترسد آنکه مثل ؛ستین واجببر او  روزه ،نباشدآن 

  یو بر فرد آن مال ای آبرو ای جان حفظ که یگرید  فرد مال ای آبرو ای جان بر
ً
 واجب شرعا

  . نباشد آن افطار و روزه ترک جز یراه آن از یریشگیپ یبرا و برسد ،باشد یم



 ٥٤١/  روزه  

  نباشد مسافر: هشتم شرط

 ،بخوانـد رکعـت دو سـفر در را یرکعت چهار ینمازها دیبا که یمسافر .١٩٢٠ مسأله

 ،مسافرت شغلش که یکس لمث ،خواند یم تمام را نمازش که یمسافر و ردیبگ روزه دینبا

 . ردیبگ روزه سفر در است واجب ،است تیمعص سفر او سفر ای

 ،طور کـه در بحـث نمـاز مسـافر ذکـر شـد همـان ،رییتخ یها مکان است ذکر انیشا

 در مسـافر روزه بـه مربوط احکام ریسا ست وین یاختصاص به نماز دارد و در روزه جار

  . شود یذکر م مسافر روزه احکام فصل

   روزه ح بودنیصح طیاشر 

 و یقیحق یقضا چه - قضا به ازین و باشد حیصح رمضان مبارک ماه روزه نکهیا یبرا

تبه  قضا چه
ّ
 را آنهـا کـه باشـد ریـز  طیشـرا یدارا انسان دیبا ،باشد نداشته - عقوبت عل

  : نامند یم روزه صّحت طیشرا

  باشد مسلمان: اول شرط

 مـاه روز در یکـافر شخص اگر البّته؛ ستین حیصح کافر فرد از روزه .١٩٢١ مسأله

 انجـام کنـد یمـ باطل را روزه که یکار وقت آن تا صبح اذان از و شود مسلمان ،رمضان

ّمه  یف ما قصد به دیبا ،واجب اطیاحت بنابر ،باشد نداده
ّ

 یعنـی( کند کامسا روز آخر تا الذ

  . دینما قضاء را روز آن ،نکرد امساک اگر و) مبطالت روزه را مرتکب نشود

  نباشد هوشیب ای مست ای وانهید: چهارم و مسّو  و مدّو  طشر 

شود ن امور باعث یا که یصورت در هوشیب ای مست ای وانهید  فرد از روزه .١٩٢٢ مسأله

 از شیپ ،فرد اگر یول ؛باشد ینم حیصح ،ردیانجام نگ یاز و یمعتبر در روزه به درستنّیت 

 آن واجب اطیاحت ،دیآ هوش به روز نیب در و شود مست سپس کند روزه تیّ ن صبح اذان

 قبـل کـه یفرد حکم و آورد جا به هم را آن یقضا و کند تمام را روز آن روزه که است

 ،است شده برطرف یو عارضه روز نیب در و شده هوشیب سپس کرده روزه تیّ ن ،اذان از
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  . ذکر شد) ١٩١٢( مسأله در

  باشد پاک نفاس و ضیح از ،است زن دار روزه چنانچه: پنجم شرط

 ایـ ضیحـ هرچند ،باشد نمی حیصح است نفساء ای حائض که یزن روزه .١٩٢٣ مسأله

 ،رمضـان مبـارک مـاه صبح اذان از بعد که یزن نیبنابرا ؛باشد روز از یقسمت در یو نفاس

 
ً
. ردیـبگ روزه را روز آن توانـد ینمـ ،شـده پـاک نفاس ای ضیح از ،آفتاب طلوع هنگام مثال

  رمضان مبارک ماه روز عصر در چنانچه ،گرفته روزه و بوده پاک که یزن نیهمچن
ً
 ده مثال

  . است باطل یو روز آن روزه ،باشد شده نفساء ای حائض ،مانده آفتاب غروب به قهیدق

 از یریجلوگ قرص ردیبگ روزه بتواند و نشود ضیح نکهیا یبرا زن اگر .١٩٢٤ مسأله

ت به و کند مصرف ماهانه عادت
ّ
  . است حیصح اش روزه ،نشود عادت ،آن استعمال عل

  باشد نداشته ضرر گرفتن روزه :ششم شرط

کـه  دارد یتوّجه قابل ضرر شیبرا روزه که سالم ای ضیمر  فرد از روزه .١٩٢٥ مسأله

 
ً
 بـه هرچنـد ؛باشـد ینم حیصح ،ندینما یم زیپره آن از عقالء و ستین تحّمل قابل معموال

 
ّ

 ذکـر شـد که طور همان و نرسد عضو نقص ای مرگ مثل حرام ضرر حد
ً
مـورد  در ،قـبال

 قابـل ضرر یو یبرا روزه شود معلوم بعد و ردیبگ روزهرجاًء  فرد اگر ،مرحرایغ یضررها

  . است حیصح اش روزه ،نداشته یتوّجه

 روزه اگـر ،نـدارد ضـرر او یبرا روزه که است نیا اش دهیعق که یکس .١٩٢٦ مسأله

 ،واجب اطیاحت بنابر ،داشته یتوّجه قابل ضرر او یبرا روزه بفهمد مغرب از بعد و ردیبگ

  به ضرر هرچند آورد جا به را آن یقضا دیبا
ّ

  . نرسد هم حرام حد

 باطـل اش روزه ،ردیـبگ روزه ضـرر ترس ای ضرر به اعتقاد با یفرد اگر .١٩٢٧ مسأله

  آنکه مگر ،است
ً
 قصـد روزه هنگـام و نداشـته ضـرر یو یبـرا روزه که شود معلوم بعدا

  . است حیصح اش روزه صورت نیا در که ،باشد شده حاصل او قربت از

  نباشد مسافر: هفتم شرط

 ،بخوانـد رکعـت دو سـفر در را یرکعت چهار ینمازها دیبا که یمسافر .١٩٢٨ مسأله



 ٥٤٣/  روزه  

 شـغلش کـه یکسـ مثـل خواند یم تمام را نمازش که یمسافر و ستین حیصح اش روزه

  . باشد یم حیصح اش روزه ،است تیمعص سفر او سفر ای ،مسافرت

  باشد ح داشتهیصحنّیت  :هشتم شرط

  : شود یبه طور مفّصل ذکر مل یذت روزه در مسائل یّ احکام مربوط به ن

  ت روزهیّ احکام ن

 قصد در و دهد انجام قربت قصد به را آن دیبا ردیگ یم روزه که یفرد .١٩٢٩ مسأله

 باطـل اش روزه ،ردیبگ روزه ایر  یاز رو فرد اگر نیبنابرا. کند تیرعا را اخالص شیخو 

  . است

  ای ،بگذارند خود قلب از را روزه تیّ ن انسان ستین الزم .١٩٣٠ مسأله
ً
 فردا دیبگو  مثال

ل یبـرا باشـد داشته قصد که قدر نیهم بلکه ؛رمیگ یم روزه را
ّ
 در و اظهـار بنـدگی تـذل

 انجـام ،کنـد یمـ باطـل را روزه کـه یکـار مغـرب تا صبح اذان از متعال خدواند شگاهیپ

  . است یکاف ،ندهد

 مغـرب از بعـد و بخوابـد و کنـد روزه تّیـن صـبح اذان از قبل فرد اگر .١٩٣١ مسأله

در  ردیـگ فـرا را روزه وقـت تمـام کـه یخـواب نیبنابرا؛ است حیحص اش روزه ،شود داریب

  . کند یبه روزه وارد نم یاشکال ،داشته روزهنّیت  ،آن از قبل فرد که یصورت

  رمضان مبارک ماه روزهنّیت  احکام

 تّیـن آن یفـردا روزه یبـرا رمضـان مـاه از شب هر در تواند یم انسان .١٩٣٢ مسأله

  . کند

کـه توّجـه بـه مـاه  یشخصـ یبـرا رمضـان ماه روزه تیّ ن وقت نیآخر  .١٩٣٣ مسأله

 که معنا نیا به؛ است صبح اذان هنگام واجب اطیاحت بنابر ،رمضان بودن و روزه آن دارد

 از رانّیـت  و باشـد روزه قصـد با همراه او کامسا ،صبح هنگام دیبا ،واجب اطیاحت بنابر
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   ١.ندازدین ریتأخ زمان نیا

 روزه تّیــن ونبـد ،رمضــان مـاه روزه در صـبح اذان از قبــل کـه یکسـ .١٩٣٤ مسأله

 بعد اگر وباشد  یم حیصح او روزه ،کند تیّ ن و دارشودیب ظهر از قبل اگر ،است دهیخواب

 و کنـد کامسـا ٢مطلقه قربت قصد به را روز هیّ بق واجب اطیاحت بنابر ،شود داریب ظهر از

  . دینما اءقض زین را روز آن روزه

  و است رمضان ماه بداند اگر .١٩٣٥ مسأله
ً
 کند مضانر ماه ریغ روزه تیّ ن عمدا

روزه ماه  - که قصد قربت از او حاصل شده باشد یاط واجب در صورتیبنابر احت یحتّ  -

انجـام داده  یا فراموشـیندانستن  دلیلرا به  یتین نیچن اگر یول ،شود یرمضان حساب نم

  . باشد یم یروزه ماه رمضان حساب شده و کاف ،باشد

 متوّجـه ظهـر از بـلق و اسـت رمضان ماه که کند فراموش ای نداند اگر .١٩٣٦ مسأله

توانـد آن روز را روزه  نمی ،باشد داده انجام کند یم باطل را روزه که یکار چنانچه ،شود

 انجـام ،کنـد یمـ باطـل را روزه که یکار ،مغرب تا بنابر احتیاط واجب دیبا ، یول ؛بگیرد

 ظهـر اذان از بعد اگر و دینما قضاء را روزه آن ،هم رمضان ماه از بعدالزم است  و ندهد

 ،کنـد انجـام نـداده باشـد یکه روزه را باطل م یاست و کار رمضان ماه که شود متوّجه

 اّما و دینما قضاء را آن هم رمضان ماه از بعد و کند روزه تیّ نرجاًء  ،واجب اطیاحت بنابر

 دیـبا ،باشـد نـداده انجـام کنـد یم باطل را روزه که یکار و شود متوّجه ظهر از قبل اگر

  . است حیصح اش روزه و دکن روزه تیّ ن

ن کند که کدام روز از ماه رمضـان یّ خود معنّیت  ست دریانسان الزم ن .١٩٣٧ مسأله

ص روز کینّیت  که به یرد و در صورتیگ یرا روزه م
ّ

 و ردیـبگ روزه رمضان ماه از مشخ

 حیصـح او روزه ،اسـت بـوده رمضـان مـاه از یگـرید  روز ،روز آن کـه شـود متوّجه بعد

  باشد  یم
ً
 ماه مسّو  ای مدّو  روز بفهمد بعد ،ردیبگ روزه ماه لاّو  روز تیّ ن به فرد چنانچه مثال

  . است حیصح او روزه ،بوده

                                                           
  . باشد  می جاری  از مسائل بعد در مورد وی  البّته اگر فرد معصیت کرده وتا اذان صبح نّیت روزه نکرد، بعضی . ١
ـی یعنی خصوص روزه واجب را نّیت نکند؛ بلکه ازمبطالت روزه پ. ٢

ّ
رهیز کند و قصدش از این کار به طور کل

 الی الله باشد
ً
  . قربة



 ٥٤٥/  روزه  

  رمضان ماه روزه ریغ نیّ مع واجب روزهنّیت  وقت

 واجـب انسـان بـر یگرید  نیّ مع روزه ،رمضان ماه روزه از ریغ اگر .١٩٣٨ مسأله

  ،باشد
ً
  هچنانچ ،ردیبگ روزه را ینیّ مع روز که باشد کرده نذر مثال

ً
 صـبح اذان تـا عمدا

 ایـ اسـت واجـب او بـر روز آن روزه که نداند اگر و است باطل اش روزه ،نکند تیّ ن

 انجام کند یم باطل را روزه که یکار چنانچه ،دیایب ادشی ظهر از قبل و کند فراموش

 ،دیـایب ادشیـ ظهـر اذان از بعـد اگر و است حیصح او روزه ،کند تیّ ن و باشد نداده

 را روز آن روزه و کنـد کامسا مطلقه قربت قصد به را روز هیّ بق ،واجب اطیاحت بنابر

  . دینما قضاء زین

 ریغ ،است نیّ مع زمانش که یواجب روزه در صبح اذان از قبل که یکس .١٩٣٩ مسأله

 تّیـن و شـود داریـب ظهـر از قبل اگر ،است دهیخواب روزه تیّ ن بدون ،رمضان ماه روزه از

 را روز هّیـبق واجـب اطیاحت بنابر ،شود داریب ظهر از بعد اگر و است حیصح او روزه ،کند

  . دینما قضاء زین را روز آن روزه و کند کامسا ،مطلقه قربت قصد به

اره و قضا روزه مثل نیّ مع ریغ واجب روزهنّیت  وقت
ّ

  کف

 اگـر نیبنـابرا ؛است یباق ظهر اذان تا ،نیّ مع ریغ واجِب  روزه تیّ ن وقت .١٩٤٠ مسأله

اره روزه مثل ینیّ مع ریغ واجب روزه یبرا
ّ
  ،رمضان کمبار  ماه یقضا روزه ای کف

ً
 تـا عمـدا

 کـه باشد داشته میتصم ،تیّ ن از قبل اگر بلکه ؛ندارد اشکال ،نکند تیّ ن ظهر اذان کینزد 

 کنـد  یمـ باطـل را روزه که یکار چنانچه ،نه ای ردیبگ که باشد داشته دیترد  ای ردینگ روزه

  . است حیصح او روزه ،کند تیّ ن ظهر اذان از قبل و باشد نداده انجام

تـا اذان  ،خوِد فرد یمثل روزه قضا ،تیّ قضاء از م یابتیروزه ننّیت  وقت .١٩٤١ مسأله

  . ستیو بدون اجرت ن یو روزه مّجان یجارین روزه استیب یو فرق ١ظهر ادامه دارد

                                                           
ولی اگر در عقد اجاره شرط شود که اجیر، از اذان صبح، نّیت روزه داشته باشد و نّیت را به تأخیر نینـدازد یـا . ١

آنکـه بـه خواهند، بـرای  آنکه بدون اینکه چنین شرطی کنند، معلوم باشد که نّیت از اذان صبح را از اجیر می
 . مقتضای عقد اجاره عمل شود، معتبر است که از اذان صبح نّیت نماید
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  روزهنّیت  گریاحکام د

اره ای قضاء روزه بخواهد اگر .١٩٤٢ مسأله
ّ
  ؛دیـنما نیّ معـ را آن دیـبا ،ردیـبگ کف

ً
 مـثال

اره روزه ای قضاء روزه که کند تیّ ن
ّ
 کند تیّ ن ستین الزم ،رمضان ماه در یول رمیگ یم کف

 روزه و دیـنما فرامـوش ای است رمضان ماه نداند اگر بلکه ،رمیگ یم رمضان ماه روزه که

 قصـد ،آن ماننـد و نـذر روزه در و شود یم حساب رمضان ماه روزه ،کند تیّ ن را یگرید 

  . ستین الزم نذر به وفاء

 : چند صورت دارد ،م به باطل کردن آنیا تصمیروزه نّیت  برگشتن از .١٩٤٣ مسأله

خـود دو قسـم  ،صـورتن یـکـه ا ،مثل روزه ماه رمضـان باشـد ینیّ در روزه واجب مع .١

 : است

اگـر پـس از مـورد ن یـدر ا ،ا نـهیـامرّدد شود که روزه باشد یکند روزه نباشد  قصد .الف

 شده مانیاگر پش اش باطل است وروزه  ،نکند روزهنّیت  دوباره یدیا ترد ین قصد یچن

 ،کنـد روزهنّیـت  دوباره ،)کند یکه روزه را باطل م ییکارها( مفطرات انجام از قبل و

  و کند تمام را روز آن روزه که است آن واجب اطیاحت
ً
 جـا بـه هـم را آن یقضـا بعدا

  . آورد

باطل  - تفطر بودن آن هسکه متوّجه م نیبا ا - از مفطرات یکیقصد کند روزه را با  .ب

 مفطـر و شـده مانیپش ن صورت اگریدر ا ،که در باطل کردن آن مرّدد شود ا آنیکند 

  و کنـد تمـام را روز آن روزه کـه اسـت آن واجـب اطیـاحت ،ندهد انجام را روزه
ً
 بعـدا

  . آورد جا به را آن یقضا

اره روزه مثل ،ستین نیّ مع آن وقت که یدر روزه واجب .٢
ّ
 کمبـار  مـاه یقضا هروز  ای کف

 باشد روزه که شود مرّدد ای نباشد روزه که کند قصد ظهر اذان از قبل فرد اگر ،رمضان

ه بـ - هست آن بودن مفطر متوّجه که نیا با -  روزه را مفطرات از یکی کند قصد ای نباشد ای

 انجـام از قبـل و شـده مانیپشـ چنانچـه ،نـه ایـ آورد جـا بـه کـه شود مرّدد ای جا آورد

  . است حیصح او روزه ،کند روزهنّیت  دوباره ظهر اذان از قبل ،طراتمف

 ،رمضـان ماه لاّو  ای است شعبانماه  آخر دارد کش انسان که را یروز .١٩٤٤ مسأله
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   ومی
ّ

  . ستین واجب ،روز آن در گرفتن روزه و نامند  یم کالش

   ومی در بخواهد فرد اگر .١٩٤٥ مسأله
ّ

 : ردیبگ روزه کالش

  اگر و دینما انرمض ماه روزهنّیت  تواند ینم .الف
ً
 اش روزه ،کنـد رمضـان ماه تیّ ن عمدا

  هرچند باشد؛ می باطل
ً
  . است بوده رمضان ماه شود معلوم بعدا

 یگـرید  واجـب روزه ایـ نذر ای قضاء روزه ای شعبان ماه یمستحبّ  روزه تیّ ن تواند یم .ب

  و دینما
ً
   .شود یم محسوب رمضان ماه روزه ،بوده رمضان ماه شد معلوم اگر بعدا

 ،سـتین رمضـان ماه اگر و رمضان ماه روزه ،است ضانرم ماه اگر کند تیّ ن چنانچه .ج

  . است حیصح اش روزه ،باشد آن مانند ای یمستحبّ  ای قضاء روزه

  که را آنچه کند قصد اگر .د
ً
 ،اوسـت یواقعـ فـهیوظ و خواسـته او از متعال خداوند فعال

  ای دهد انجام
ّ
  و) را قصد نکند یخاّص  روزه( کند روزه قصد یبه طور کل

ً
 معلـوم بعـدا

  . شود یم محسوب رمضان ماه روزه و است یکاف بوده رمضان ماه شود

   ومی که یفرد .١٩٤٦ مسأله
ّ

 از قبـل چـه- روزه نیب در چنانچه ،گرفته روزه را کالش

  دیبا  ،است  رمضان  ماه بفهمد -ظهر از بعد  چه و ظهر اذان
ً
  . دینما  رمضان  ماه  تیّ ن فورا

   ومی در فرد اگر .١٩٤٧ مسأله
ّ

 مـاه دیـفهم  مغـرب  اذان از بعـد و  نگرفت  روزه  کالش

  و است نکرده تیمعص ،بوده رمضان 
ً
  . ردیبگ را رمضان ماه قضاء روزه روز کیباید  بعدا

   ومی در فرد اگر .١٩٤٨ مسأله
ّ

 کمبـار  مـاه دیـفهم روز نیب در و نگرفت روزه کالش

  : دارد حالت سه ،است رمضان

 انجـام ،کنـد یمـ باطـل را روزه کـه یکار ،ضان استن که بفهمد ماه رمیقبل از ا .الف

 از دیـبا ،واجـب اطیـاحت بنـابر و تواند آن روز را روزه بگیرد نمی ،صورت نیا در ،هداد

 مـاه از بعـد دیـبا و دیـنما زیـپره روز مانـدهیباق در کند یم باطل را روزه که ییکارها

  . کند قضاء را روز آن ،رمضان

 مـاه کـه شـود یمـ متوّجـه ظهر از بعد و نداده انجام کند یم باطل را روزه که یکار .ب

 مـاه از بعـد و کند روزه تیّ نرجاًء  ،واجب اطیاحت بنابر ،صورت نیا در ،است انرمض

  . دینما قضاء را آن هم رمضان

مـاه  کـه شـود یمـ متوّجه ظهر از قبل و نداده انجام کند یم باطل را روزه که یکار .ج 
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  اسـت واجـب ،صورت نیا در ،است رمضان
ً
 اش روزه و کنـد رمضـان مـاه تّیـن فـورا

  .است حیصح

  دینما ترک را روزه مفطرات: نهم شرط

کـه  ییزهـایچ( مفطـرات روزه فـرد دیـبا باشد حیصح روزه نکهیا یبرا .١٩٤٩ مسأله

 ،دیـنما زیـپره آنها از دیبا روز نیب در که یمفطرات چه ،دینما ترک) کند یروزه را باطل م

 صـبح اذان هنگام در روزه ح بودنیصح شرط که یفطراتم چه و دنیآشام و خوردن مثل

  نکهیا مثل ،شود یم محسوب
ً
 نشـود رمضـان مبارک ماه صبح وارد جنابت حالت با عمدا

  شده پاک نفاس ای ضیح از که یزن ای
ً
 کـه نـدازدین ریتـأخ صـبح اذان تـا را غسـل عمدا

  . شود یدر مسائل بعد ذکر م احکام لیتفص

  ) مفطرات روزه( کند یم باطل را روزه که یامور

 : کند یم باطل را روزه زیچ چند .١٩٥٠ مسأله

 بـه ایـ خـود بـا مـرد نکهیا یعنی ،استمناء: سوم. جماع: دوم. دنیآشام و خوردن: اول

ق شدن و دیآ رونیب او از یمن که کند یکار ،جماع بدون یگرید  لهیوس
ّ
ن امـر در یا محق

 اطیـاحت بنابر: چهارم. شد ذکر) ٤١٧( مسأله دربا توّجه به توضیحی است که ،مورد زنان

 رسـاندن: پنجم .امبریپ نانیجانش و اکرم امبریپ و متعال خداوند به بستن دروغ ،واجب

. صـبح اذان تـا جنابـت بـر مانـدن یبـاق: ششم. واجـب اطیاحت بنابر حلق به ظیغبار غل

. وانر  ءایاشـ با کردن اماله: هشتم. صبح اذان تا نفاس و ضیح بر زن ماندن یباق: هفتم

 : نهم
ً
  .کردن یق عمدا

  . شود یم ذکر بعد مسائل رد ن موارد،یا احکام و 

  دنیآشام و خوردن. ١

  دارد روزه نکهیا به توّجه با دار  روزه اگر.١٩٥١ مسأله
ً
 ،اشـامدیب ای بخورد یزیچ عمدا

 چـه ،آب و نـان مثـل ،باشد معمول زیچ آن دنیآشام و خوردن چه ،شود یم باطل او روزه
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از  یآب کم اگر یحتّ  ،ادیز  چه باشد کم چه و درخت رهیش و کخا مثل ،نباشد معمول

 آنکه مگر ؛شود یم باطل اش روزه ،و آن را فرو برد بردهو دوباره به دهان  رون آوردیدهان ب

  . قدر اندک باشد که در آب دهان از بین رفته حساب شود آن مقدار آبآن 

 دیـبا ،شـده صـبح بفهمد است خوردن غذا مشغول که یموقع فرد اگر .١٩٥٢ مسأله

  چنانچه و آورد رونیب دهان از را لقمه
ً
 یحیبـا توضـ و است باطل اش روزه ،ببرد فرو عمدا

  که
ً
اره ،شد خواهد ذکر بعدا

ّ
  . شود یم واجب او بر هم کف

  ،اسـت مانـدهها  دندانن یب که را یزیچ دار روزه اگر .١٩٥٣ مسأله
ً
 ،ببـرد فـرو عمـدا

  . شود یم باطل اش روزه

 شیهـا دندان اذان از شیپ ستین زمال  ،ردیبگ روزه خواهد یم که یکس .١٩٥٤ مسأله

 فـرو روز در ،مانـدههـا  دندانن یب که ییغذا بداند اگر یول ،بزند مسواک ای کند ِخالل را

  . بزند مسواک ای کند ِخالل دیبا ،رود یم

  دار روزه اگر .١٩٥٥ مسأله
ً
  . شود ینم باطل اش روزه ،اشامدیب ای بخورد یزیچ سهوا

ت به هرچند ،دهان آب بردن فرو .١٩٥٦ مسأله
ّ
 در آن ماننـد و یترشـ کردن تصّور عل

  . کند ینم باطل را روزه ،باشد شده جمع دهان

 ،باشد دهینرس دهان یفضا به که یزمان تا ،نهیس و سر خالطا بردن فرو .١٩٥٧ مسأله

 باطـل اش  روزه هـم باز ،ببرد فرو را آن و شود دهان یفضا داخل اگر بلکه ؛ندارد اشکال

  . بردن فرو را آن که است مستحب اطیاحت هرچند ؛شود ینم

 سـرم ایـ یتیتقـو  آمپـول هرچنـد ؛کنـد ینمـ باطل را روزه ،ِسُرم و آمپول .١٩٥٨ مسأله

  . باشد ینمک یقند

 بـه آن مـزه هرچنـد ،کنـد ینم باطل را روزه ،گوش و چشم در دارو ختنیر  .١٩٥٩ مسأله

 رسـاندن قصد و ا نهیرسد  یم حلق نداند به چنانچه ،زدیبر  ینیب در را دارو اگر اّما و برسد گلو

 از را گـریز د یـا چیـآب  فـرد اگـر یولـ ،کند ینم باطل را روزه ،باشد اشتهند هم را حلق به آن

  . کند یروزه را باطل م و نموده صدق دنیآشام ،دینما یمر و حلق وارد ینیب قیطر 

افطـار  یبـرا یعـذر شـرع ،ییبه تنها ،ا ضعف داشتنی یاحساس تشنگ .١٩٦٠ مسأله

 یاثـر آن بـه سـختاد است که در یز  یا ضعف فرد به قدری یاگر تشنگ یول ،ستیروزه ن
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 نمیب یادیز 
ً
اّما در ماه  ؛خوردن روزه اشکال ندارد ،شود آن را تحّمل کرد یفتد که معموال

 آن ضـعف ید به مقـدار ضـرورت و از بـیاط واجب بایمبارک رمضان بنابراحت
ِ

ا یـن رفـتن

ه روز از انجـام ّیـاکتفـاء نمـوده و در بق - که ذکر شد یحاتیبا توض - فوق العاده یتشنگ

ا یـبـا خـوردن  ،روزه ،هرچند در هر صـورت ،دیز نمایپره ،کند یکه روزه را باطل م یکار

 . شود یباطل م یدن ویآشام

  ض است ویکه مر  یاّما کس
ً
 یبرا روزه و باشد می هیکل سنگ یماریب به مبتال مثال

ت از یریشـگیپ ای درمان جهت است الزم و دارد توّجه قابل ضرر یو
ّ

 در ،مـرض شـد

 زیجـا شیبـرا آب دنیآشـام و سـتین واجـب یو بـر روزه ،اشـامدیب آب دایز  روز نیب

ـ بق در سـتین واجـب و باشـد یم  ،کنـد یمـ باطـل را روزه کـه یکـار انجـام از روز هّی

  . دینما یخوددار

  . ز وجود داردیغذا خوردن ن ین مسأله برایان ذکر است تمام احکام ذکر شده در ایشا

 قصد فرد که نهایا مانند و غذا دنیچش و پرنده ای بّچه یبرا غذا دنیجو  .١٩٦١ مسأله

  و ندارد را آن بردن فرو
ً
  هرچند ،رسد ینم حلق به زین معموال

ً
 باطـل را روزه ،برود فرو اّتفاقا

  را کار نیا و رسد یم حلق به که بداند لاّو  از انسان اگر یول ؛کند ینم
ً
 ،دهد انجام عمدا

اره بر او واجب م وشده  باطل اش روزه
ّ
   .شود یقضا و کف

 مضمضــه از بعــد اگــر و اســت مکــروه دار روزه یبــرا ادیــز  مضمضــه .١٩٦٢ مسأله

وارد دهـان  ،رون دهان در هنگام مضمضـهیکه از ب یآب دیبا ،ببرد فرو را دهان آب بخواهد

 و زدیـبر  رونیـب را - ن رفته حساب شودیست که در آب دهان از بیقدر کم ن و آن - شده

 از ،آن آب هـم بـار کیـ بـا هرچنـد ،زدیبر  رونیب را دهان آب مرتبه سه که است آن بهتر

  . باشد شده خارج دهان

  ِجماع. ٢

 گـاه ختنـه مقـدار به فقط هرچند ،کند یم باطل را روزه) زشیآم( جماع .١٩٦٣ مسأله

  . دیاین رونیب هم یمن و شود داخل

 روزه ،دیـاین رونیـب هـم یمنـ و شود داخل گاه ختنه مقدار از کمتر اگر .١٩٦٤ مسأله

 گـاه ختنـه مقـدار از کمتـر اگر ،ندارد گاه تنهخ که یشخص مورد در یول ؛شود ینم باطل
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  . شود یم باطل اش روزه زین شود داخل

  اگر .١٩٦٥ مسأله
ً
 داخـل گـاه ختنه اندازه به که کند کش و دینما جماع قصد عمدا

 ،صـورت هـر در و شود یم معلوم) ١٩٤٣( مسأله به مراجعه با مسأله نیا حکم ،نه ای شده

اره ،باشد نداده مانجا کند یم باطل را روزه که یکار فرد اگر
ّ
  . ستین واجب او بر کف

 مجبور جماع به را او ای ،دینما جماع و است روزه که کند فراموش اگر .١٩٦٦ مسأله

 نیبـ در چنانچـه یولـ ،شـود ینمـ باطل او روزه شود خارج او اریاخت از که یطور ،ندینما

  دیبا کند دایپ اریاخت و شود برداشته او اجبار از ای ،دیایب ادشی جماع
ً
 جمـاع حـال از فـورا

  . است باطل اش روزه نشود خارج اگر و شود خارج

  استمناء. ٣

  . شود یم باطل اش روزه ١کند استمناء دار روزه اگر .١٩٦٧ مسأله

  . ستین باطل اش روزه ،دیآ رونیب انسان از یمن اریاخت یب اگر .١٩٦٨ مسأله

 در یعنـی ،شـود یم محتلم بخوابد روز در اگر که بداند دار روزه گاه هر .١٩٦٩ مسأله

 زحمـت بـه دنینخواب سبب به هرچند ؛بخوابد است زیجا ،دیآ یم رونیب او از یمن خواب

  . شود ینم باطل اش روزه ،شود محتلم اگر و فتدین

 واجـب ،شـود داریـب خـواب از یمنـ آمـدن رونیب حال در دار روزه اگر .١٩٧٠ مسأله

  . کند یریجلوگآن  آمدن رونیب از ستین

بب سـ بـه بدانـد هرچند کند ادرار تواند یم ،شده محتلم که یدار روزه .١٩٧١ مسأله

  . دیآ یم رونیب مجرا از یمن ماندهیباق ،کردن ادرار

 یصـورت در و مانده مجرا در یمن بداند اگر شده محتلم که یدار روزه .١٩٧٢ مسأله

 آن مسـتحب اطیـاحت ،دیـآ یمـ رونیـب او از یمن غسل از بعد ،نکند ادرار غسل از قبل که

  . کند ادرار غسل از شیپ که است

  که یکس .١٩٧٣ مسأله
ً
  ،یمنـ آمـدن رونیـب قصـد به عمدا

ً
 و یبـاز خـود زن بـا مـثال

 و اسـت باطـل او روزه ،نکنـد روزه تیّ ن دوباره اگر ،دیاین رونیب او از یمن و کند یشوخ

                                                           
  .ذکر شد) ١٩٥٠(معنای استمناء در مسأله . ١



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ٥٥٢

  . دیبنما هم قضاء و کند تمام را روزه دیبا ،واجب اطیاحت بنابر ،کند روزه تیّ ن اگر

  یمنـ آمـدن رونیـب قصـد بدون دار  روزه اگر .١٩٧٤ مسأله
ً
 و یبـاز خـود زن بـا مـثال

 اتّ  هرچنـد - شـود ینم خارج او از یمن که دارد نانیاطم ای نیقی انچهچن ،کند یشوخ
ً
 فاقـا

 او از یمنـ کـه یصورت در ،ندارد نانیاطم اگر یول است حیصح او روزه - دیآ رونیب یمن

  . است باطل اش روزه ،دیآ رونیب

  بر احتیاط بنا اطهار ائمه و امبریپ و متعال خداوند به بستن دروغ. ٤

 و متعـال خداوند به نهایا مانند و اشاره ای نوشتن ای گفتن با دار روزه اگر .١٩٧٥ مسأله

  اطهار ائمه و اکرم امبریپ
ً
  هرچند است دروغ که بدهد را ینسبت عمدا

ً
 دیـبگو  فورا

ن اگر بطور مثـال یبنابرا ؛است باطل ،واجب اطیاحت بنابر ،او روزه ،کند توبه ای گفتم دروغ

 قصـد قربـته د روزه آن روز را بـیـاط واجب باین کند بنابر احتیروزه ماه رمضان چندر 

 دروغ ،مستحب اطیاحت بنابر است نیهمچن و؛ ردیآن را هم بگ یتمام کند و قضا ١مطلقه

 کـه داشت توّجه دیبا البّته. آنان نانیجانش و امبرانیپ ریسا و زهرا حضرت به بستن

 گناهـان از زهـرا حضرت جمله از نیمعصوم و امبریپ و خداوند به بستن روغد

  . است رهیکب

راسـت بـودن  بر یل معتبریدل که بگوید را یخبر بخواهد دار  روزه اگر .١٩٧٦ مسأله

  را آن ود یـبگو  قـلچنانچـه آن را بصـورت ن ،دروغ ایـ اسـت راست داند ینم و ندارد آن

 
ً
گرنـه ح اسـت و یروزه اش صـح ،ندهد نسبت  اطهار ائمه و  اکرم امبریپ بهمستقیما

  .باطل است ،که در مسأله قبل ذکر شد ییوزه اش به معنااط واجب ر یبنابر احت

 ایـ المتعـ خداونـد قـول از اسـت راسـت نکهیا اعتقاد به را یزیچ اگر .١٩٧٧ مسأله

 باطـل اش روزه ،بـوده دروغ بفهمـد بعـد و کنـد نقـل اطهـار ائمـه ایـ اکـرم امبریپ

  . شود ینم

 امبریـپ ایـ متعـال خداونـد بـه ،اسـت دروغ دانـد یمـ کـه را یزیچ اگر .١٩٧٨ مسأله

                                                           
ـی . ١

ّ
یعنی خصوص روزه واجب را نّیت نکند؛ بلکه ازمبطالت روزه پرهیز کند و قصدش از این کار به طور کل

 الی الله باشد
ً
  . قربة



 ٥٥٣/  روزه  

  و دهد نسبت اطهار ائمه ای اکرم
ً
 اگـر ،بـوده راسـت گفتـه که را آنچه بفهمد بعدا

 و کند تمام را روزه دیبا ،واجب اطیاحت بنابر ،کند یم باطل را روزه کار نیا که دانسته یم

  . آورد جا به هم را آن یقضا

  ،سـاخته یگرید  که را یدروغ اگر .١٩٧٩ مسأله
ً
 امبریـپ ایـ متعـال خداونـد بـه عمـدا

 ألهسـکه در م ییبه معنا اش روزه ،الزم اطیاحت بنابر ،دهد نسبت اطهار هائم ای اکرم

 ،کنـد نقل ساخته را دروغ آن که یکس قول از اگر یول ؛شود یم باطلذکر شد ) ١٩٧٥(

  . ندارد اشکال

 او و اند فرموده یمطلب نیچن امبریپ ایآ که بپرسند دار روزه از اگر .١٩٨٠ مسأله

 عمد ،نه دیبگو  دیبا جواب در که ییجا
ً
 ،یبلـ دیـبگو  دیـبا که ییجا ای ،یبل دیبگو  ا

 
ً
ذکـر ) ١٩٧٥( کـه در مسـأله ییبه معنا ،واجب اطیاحت بنابر اش روزه ،نه دیبگو  عمدا

 زین اطهار ائمه ای متعال خداوند مورد در ن حکمیا ،نیهمچن و شود یم باطل ،شد

  . است یجار

 حـرف اطهـار ائمـه و اکـرم امبریـپ ای متعال خداوند قول از اگر .١٩٨١ مسأله

 را یدروغـ آنـان به ای ،گفتم دروغ دیبگو  ،است روزه که یهنگام در بعد دیبگو  را یراست

  آنچـه دیـبگو  ،باشد یم روزه که یموقع و بدهد ینسبت
ً
 بنـابر ،اسـت اسـتر  ام  گفتـه قـبال

 آنکـه مگـر ،شود یم باطل اش روزه ذکر شد) ١٩٧٥( که در مسأله ییبه معنا ،الزم اطیاحت

   ١.شود  ینم باطل اش  روزه ،صورت نیا در که باشد خبرش حال انیب ،منظورش

  بنا بر احتیاط حلق ظ بهیغل غبار رساندن. ٥

 ،کنـد یم باطل را روزه حلق به ظیغل غبار رساندن ،واجب اطیاحت بنابر .١٩٨٢ مسأله

                                                           
دهد و در روز، بـه   نسبت می را به پیامبر اکرم ب هنگام در مجلسی، سخن دروغی ش به عنوان مثال، فردی . ١

ایـد و   را گفته آیا راست است دیشب شما، چنین سخنی : کند  از او سؤال می که روزه است شخصی  هنگامی 
خبر دادن  شود، زیرا منظور فرد، تنها  بلی، راست است، در این صورت، روزه باطل نمی: در پاسخ بگوید وی 

از او  کـه روزه اسـت شخصـی  است که در شب گذشته برایش رخ داده است و اّما اگر هنگامی  ای   از واقعه
ایـد، راسـت اسـت یـا دروغ؟ و وی در پاسـخ   نسـبت داده آیا آنچه دیشب شما به پیامبر اکرم: کند  سؤال 
اش  فرض، بنابر احتیـاط واجـب، روزهنسبت دادم، راست است، در این  بلی، سخنی که به پیامبر: بگوید

 . شود  باطل می
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 کـه باشـد یزیـچ غبـار ایـ ،آرد مثـل است حالل آن خوردن که باشد یزیچ از غبار چه

که به طور مثال در روزه ماه مبارک  ین روزه داریبنابر  ؛خاك مثل است حرام آن خوردن

تمـام  ١قصـد قربـت مطلقـهه د روزه آن روز را بـیبا ،ظ به حلقش رساندهیرمضان غبار غل

  . ردیآن را هم بگ یکرده و قضا

 نهـایا ماننـد و تنباکو و گاریس دود دار روزه که است آن واجب اطیاحت .١٩٨٣ مسأله

 ،بـه حلـق ظیغلـ یدودها ریسا رساندن از نیهمچن و نرساند حلق به را اتیدخان ریسا از

  . دینما زیپره ،واجب اطیاحت بنابر

  . کند ینم باطل را روزه ،حلق به ظیغل ریغ غبار رساندن .١٩٨٤ مسأله

 در آنکـه مگـر باشـد ظیغلـ هرچنـد ؛کنـد  ینم باطل را روزه آب بخار .١٩٨٥ مسأله

  دار روزه و شود آب قطرات به لیتبد دهان یفضا
ً
 صورت نیا در که دهد فرو را آن عمدا

ازبین رفته حساب  قدر اندک بوده که در آب دهان، ؛ مگر آنکه آنشود یم باطل اش  روزه

   .شود

 و طـوری باشـد کـه شـود دایـپ ظیغل یغبار ،طوفان ای بادعلت  به اگر .١٩٨٦ مسأله

 
ً
 متوّجـه کـه نیا با انسان و رسد یم حلق به ،مراقبت عدم صورت در ،ین غباریچن معموال

 اطیـاحت بنـابر ،برسـد حلـق بـه آن غبـار، و نکنـد مواظبت ،دکن مواظبت تواند یم و است

 و گـرد از اّمـا .شود یم باطلذکر شد ) ١٩٨٢( که در مسأله یحیبا توض اش روزه ،واجب

  آن از زیپره و دیآ یم دیپد طوفان ای باد وزش دراثر که یغبار
ً
اد یـار ز یبسـ یسخت معموال

  . ز شودیست پرهین الزم ،دارد

 یو حلـق وارد نهـایا ماننـد و دود ای غبار و نکند ظبتموا دار  روزه اگر .١٩٨٧ مسأله

 و اسـت حیصـح اش روزه ،رسـد ینمـ حلـق بـه کـه داشـته نانیاطم ای نیقی چنانچه ،شود

 مواظبـت جهـت نیبـد و رسـد ینم حلق به که کرده یم گمان اگر حکم است نیهمچن

 زیـن را روزه آن یقضـا ،ن صـورتیـا در که است آن مستحب اطیاحت یول ؛است ننموده

  . جا آورد هب

                                                           
ـی . ١

ّ
یعنی خصوص روزه واجب را نّیت نکند؛ بلکه ازمبطالت روزه پرهیز کند و قصدش از این کار به طور کل

 الی الله باشد
ً
  . قربة
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 و غبـار اریـاخت  یبـ ای ،نکند مواظبت و است روزه که کند فراموش اگر .١٩٨٨ مسأله

  . شود ینم باطل اش روزه ،برسد او حلق به آن مانند

 فقـط را دارو اگـر شـود یمـ استعمال نفس یتنگ یبرا که آسم یاسپر .١٩٨٩ مسأله

  . کند  ینم باطل را روزه ،شود  ینم یمر وارد دارو و کند  یم ها شش و هیر  وارد

  صبح اذان تا جنابت بر ماندنیباق. ٦

 غسـل رمضان مبارک ماه صبح اذانقبل از باید  ،است جنب که یفرد .١٩٩٠ مسأله

 در جنابت بر ماندن یباق احکام حیتوض و کند ّممیت است ّممیت اش فهیوظ چنانچه ای کند

  . شود یذکرم ندهیآ مسائل در روزه مختلف اقسام

  جنب فردِ  اگر .١٩٩١ مسأله
ً
 اگـر ایـ نکنـد غسـل صـبح اذان تا رمضان ماه در عمدا

 آن ،واجب اطیاحت بنابر و کند تمام را روز آن روزه دیبا ،دیننما ّممیت است ّممیت اش فهیوظ

 چـون و ردیـبگ روزه زیـن را یگـرید  روز دیـبا سپس ؛دهد انجام ١قربت مطلقه تیّ ن به را

 قربت مطلقهت نیّ  به زین را روز آن ،عقوبت ای است قضاء ،گرید  روز آن روزه ستین معلوم

  . ردیبگ روزه

 رمضـان مبـارک ماه در صبح اذان تا جنابت بر یعمد ریغ ماندن یباق .١٩٩٢ مسأله

الع نداشته استیکه از جنابت خو  یز کسیندارد و ن اشکال
ّ

جاهـل بـه موضـوع ( ش اط

 بعد ای رمضان مبارک ماه روز نیب در چنانچه) دانسته یکه حکم جنابت را نم  نینه ا ،بوده

 حیصـح اش روزه ،اسـت گرفتـه روزه جنابـت حال با و بوده جنب که ودش متوّجه آن از

 بدنش یاعضا در نکهیا به اعتقاد با و است جنب دانسته یم که یکس نیهمچن. باشد یم

 آن از بعـد ایـ روز نیبـ در سـپس ،گرفتـه روزه و داده انجـام جنابـت غسل ،ستین یمانع

  که شود متوّجه
ً
بـه ( یگـریل د یـا به دلی بوده غسل نگامه به بدن یاعضا در یمانع اّتفاقا

 
ّ
ش ضـرر قابـل ینکه بفهمـد غسـل بـرایمثل ا  ،غسلش باطل بوده ،)جهل به موضوعت عل

 ،نـدارد زیـن قضا و باشد یم حیصح او روزه ،ا آب غسل نجس بوده استیداشته  یتوّجه

                                                           
ـی یعنی خصوص روزه واجب را نّیت نکند؛ بلکه ازمبطالت روزه پرهیز کند و قصدش از این کار به طور . ١

ّ
کل

 الی الله باشد
ً
  . قربة
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  . است باطل نمازش خوانده نماز حال آن با اگر یول

 اذان تـا هرگـاه ،ردیـبگ را رمضـان اهم روزه یقضا خواهد یم که یکس .١٩٩٣ مسأله

  صبح
ً
 ،نباشـد عمـد یرو از اگـر و ردیـبگ روزه را روز آن توانـد ینمـ ،بمانـد جنب عمدا

 اسـت مسـتحب اطیـاحت هرچند ؛ردیبگ رمضان مبارک ماه قضا روزه ،روز آن در تواند یم

 همـا روزه یقضـا خواهـد یمـ کـه یفـرد مثـال عنـوان به. ردینگ قضا روزه را روز آن که

 بدانـد و شـده محتلم ندیبب و شود داریب خواب از صبح اذان از بعد اگر ،ردیبگ را رمضان

 ؛ردیبگ روزه رمضان ماه یقضا قصد به را روز آن تواند یم ،است شده محتلم اذان از قبل

  . است کار نیا ترک مستحب اطیاحت هرچند

ا مسـتحب یـهـر روزه واجـب  - آن یقضـا و رمضـان ماه روزه ریغ در .١٩٩٤ مسأله

  ،جنب فرد اگر - گرید 
ً
 و نـدارد اشـکال ،بمانـد یبـاق جنابـت حـال بر صبح اذان تا عمدا

  . ردیبگ روزه را روز آن تواند یم

 روز کیـ از بعـد و کنـد فرامـوش را غسـل رمضـان ماه در جنب اگر .١٩٩٥ مسأله

 هـر روزه ،دیـایب ادشی روز چند از بعد اگر و دینما قضاء را روز آن روزه دیبا ،دیایب ادشی

  ،دینما قضاء بوده جنب دارد نیقی که را یروز چند
ً
 بوده جنب روز سه داند ینم اگر مثال

 آن روزه دیبا ،دیایب ادشی روز همان در اگر و کند قضاء را روز سه روزه دیبا ،روز چهار ای

 و باشـد داشـته مطلقـهقربت  قصد ،آن در که است آن واجب اطیاحت و کند تمام را روز

 ییمعنـا بـه مسأله نیا در قضاء از منظور و دهد انجام دیبا زین ار  روزه قضاء ،آن بر عالوه

 . ذکرشد) ١٩٩١( مسأله در که است

 ریسـا شـامل و دارد رمضان مبارک ماه روزه به اختصاص ن حکمیا است ذکر انیشا

  . شود ینم روزه اقسام

 وقـت ّممیتـ و غسـل از کـدام چیه یبرا رمضان ماه شب در که یکس .١٩٩٦ مسأله

 بر یعمد ماندنیباق حکم ،کند جنب را خود اگر ،دارد توّجه هم شتنندا وقت به و ندارد

  . ذکر شد) ١٩٩١( که در مسأله دارد را جنابت

ّمم یاو تنهـا بـه انـدازه تـ تغسل نـدارد و وقـ یوقت برا اگر فرد بداند .١٩٩٧ مسأله

 . ح استیاش صح روزه ،دینمام مّ یمانده تیدر وقت باق است و خود را جنب کند و
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 اشکال یبودن ا حرام ان ذکر استیشا
ّ

  . باشد یمن کار محل

 ،دارد غسـل یبـرا وقـت و اسـت جنب رمضان ماه شب در که یکس .١٩٩٨ مسأله

  چنانچه
ً
 نیـا در و ردیـبگ روزه و کنـد ّممیتـ دیـبا ،شـود تنـگ وقـت تا نکند غسل عمدا

  . باشد یم گناهکار هرچند ؛است حیصح اش روزه صورت

  ستین واجب ،١شود محتلم روز در دار روزه اگر .١٩٩٩ مسأله
ً
  . کند غسل فورا

 تیـم بـدن بـه را خـود بـدن از ییجـا یعنـی کرده تیم مّس  که یکس .٢٠٠٠ مسأله

 مـّس  را تیّ م هم روزه حال در اگر و ردیبگ روزه ،تیّ م مّس  غسل بدون تواند یم ،رسانده

  . شود ینم باطل او روزه ،دینما

  صـورت دو از کیـ چیهـدر  ،که در شب ماه رمضان جنب است یکس .٢٠٠١ مسأله

 : د غسل نکرده بخوابدیاط واجب نبایر بنابر احتیز 

نـان نداردکـه یا اطمیـن یقـی .ب شود یدار نمیداند که اگر بخوابد تا صبح ب یم .الف

  .شود یدار میاگر بخوابد قبل از اذان صبح ب

  . ستیدن و دفعات بعد نین مرتبه اّول خوابیب ین حکم فرقیدر ا

  ،بـار اّول یکه جنب است در شـب مـاه رمضـان بـرا یاگر فرد .٢٠٠٢ مسأله
ً
عمـدا

 : دارد یمختلف یها حکم روزه او صورت ،دار نشودیبد و تا اذان صبح ببخوا

ن که یم به ایشود و با تصم یدار مینان دارد اگر بخوابد قبل از اذان صبح بیا اطمین یقی. ١

  . ح استیصح ین صورت روزه ویدر ا ،بخوابد ،دار شدن غسل کندیبعد از ب

 : دار شودیبدهد که  یمعقول ماحتمال  یول ،دار شدن نداردینان به بیاطم. ٢

  .م بر غسل کردن بخوابدیبا تصم .الف

  . توّجه نداشته و غافل باشد ،کند د غسلیدار شدن بایکه بعد از ب نینسبت به ا .ب

اط واجـب یـد روزه آن روز را تمام کند و بنابر احتیبا ،)الف و ب( ن دو صورتیدر ا

) ١٩٩١( در مسـألهکـه  ییز به معنایرا ن آن یآن را به قصد قربت مطلقه انجام دهد و قضا

اره هم بدهدیبنا بر احت بجا آورد و ،ذکر شد
ّ
  . اط مستحب کف

                                                           
 .١٩٦٦و  ١٩٧٤و بعضی از موارد  ١٩٦٨اش صحیح باشد مانند موارد مسأله  جنب شود و روزه یا به هر طریقی. ١
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 ) دهیآن شب که خواب فردای( واجب بودن روزه فردا .ج
ً
را فرامـوش کـرده باشـد و مـثال

لوعیبعد از اذان صبح در ب
ّ

ح است ین صورت روزه اش صحیدر ا ،ن متوّجه شودین الط

  . اردرد و قضا ندیرا روزه بگ د آن روزیو با

  .شود یدار نمیداند اگر بخوابد تا اذان صبح ب یم. ٣

خواهـد بعـد از  ینم یول ،دار شودیدهد که قبل از اذان صبح ب یا احتمال مین دارد یقی. ٤

  : د داردیا در غسل کردن ترد یدار شدن غسل کند یب

اط واجـب آن را یـو بنابر احتد روزه آن روز را تمام کند یبا ،)٤و٣( ن دو صورتیدر ا

و  - ذکـر شـد) ١٩٩١( در مسـألهکـه  ییبه معنـا - قربت مطلقه انجام دهد و قضانّیت  به

اره بر او واجب م
ّ
  . شود یکف

 نـانیاطم ایـ نیقـی و شود داریب و بخوابد رمضان ماه شب در جنب اگر .٢٠٠٣ مسأله

 شود یم داریب صبح اذان از قبل ،بخوابد دوباره اگر که دهد معقول احتمال ای باشد داشته

 تـا و بخوابـد دوبـاره چنانچـه ،کند غسل شدن داریب از بعد که باشد داشته هم میتصم و

 قربـت تّیـن بـه را آن ،واجـب اطیـاحت بنابر و ردیبگ روزه را روز آن دیبا ،نشود داریب اذان

 ،ذکـر شـد) ١٩٩١( در مسـأله که ییمعنا به را روز آن روزه دیبا سپس. دهد انجام مطلقه

کـه ذکـر  یطیدار شده و با شرایکه از خواب دّوم ب یکس ین حکم برایو هم کند ضاءق

بـه طـور ) خواب سّوم( ن صورتیالبّته در ا. است یز جارین ،مرتبه سّوم بخوابد یبرا ،شد

 
ّ
نـان بـه آن یداده اّمـا اطم یدار شدن میاگر احتمال ب) خواب دّوم( و در صورت اّول یکل

اره هم بدهداط مستحیاحت ،نداشته است
ّ
  . ب است که کف

 حسـاب اول خـواب ،اسـت گرفتـه صـورت احـتالم آن در کـه یخواب .٢٠٠٤ مسأله

 صـبح اذان تـا و بخوابـد دوباره ،احتالم خواب از شدن داریب از پس اگر نیبنابراشود؛ یم

 ،شد بیان) ١٩٩١( در مسأله که ییمعنا به باید ،ذکر شد قبل مسأله در که چنان ،نشود داریب

  . کند قضاء را روز آن روزه

 ضـرر ای وقت یتنگ دلیل به ،رمضان مبارک ماه شب در جنب فرد اگر .٢٠٠٥ مسأله

 انجـام از بعـد یول ؛دینما ّممیت است واجب ،باشد ّممیت اش فهیوظ ،آن مانند و آب داشتن

  . بخوابد تواند یم و بماند داریب صبح اذان تا ستین الزم ّممیت
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  صبح اذان تا نفاس و ضیح بر زن ماندنیباق. ٧

 است شده پاک نفاس ای ضیح از رمضان مبارک ماه شب در که یزن .٢٠٠٦ مسأله

 ّممیت است ّممیت اش فهیوظ چنانچه ای کند غسل دیبا رمضان مبارک ماه صبح اذان قبل از

بعـد  مسائل در روزه مختلف اقسام در نفاس ای ضیح بر ماندنیباق احکام حیتوض و کند

  . شود یذکر م

 کپـا نفـاس ای ضیح از صبح ناذا از قبل رمضان ماه شب در زن اگر .٢٠٠٧ مسأله

  و شود
ً
 دیـبا را روز آن روزه ،دیـننما ّممیتـ اسـت ّممیتـ اش فهیوظ اگر و نکند غسل عمدا

 در دیـبا سـپس. دهـد انجـام ١قربت مطلقه تیّ ن به را آن واجب اطیاحت بنابر و کند تمام

 ای تاس قضاء ،گرید  روز آن روزه ستین معلوم چون و ردیبگ زین را آن یقضا یگرید  روز

  . ردیبگ روزه قربت مطلقه قصد به زین را روز آن ،است عقوبت

 مبـارک مـاه در صـبح اذان تـا نفاس ای ضیح بر یعمد ریغ ماندنیباق .٢٠٠٨ مسأله

 واقع در صبح اذان از شیپ رمضان ماه شب در زن گاه هر نیبنابرا ؛ندارد اشکال رمضان

 از پـس و دیـننما غسـل ،نشـده پـاک هنوز نکهیا به نیقی با خودش یول ،باشد شده پاک

  ،صبح اذان
ً
لوعَ  نیب مثال

ّ
  . است حیصح اش روزه و ردیبگ روزه دیبا ،شود متوّجه نیالط

  زن اگر رمضان ماه یقضا روزه در .٢٠٠٩ مسأله
ً
 ،کنـد کتـر  را ّممیتـ و غسل عمدا

 یعمـد ریـغ طـور بـه چنانچه و ردیبگ قضا روزه را روز آن تواند ینم واجب اطیاحت بنابر

  . ندارد اشکال بوده

 و واجــب یهــا روزه اقســام از ،آن یقضــا و رمضــان مــاه روزه ریــغ در .٢٠١٠ مسأله

  زن اگر ،مستحب
ً
 یبـاق نفاس ای ضیح بر صبح اذان تا و کند کتر  را ّممیت و غسل عمدا

  . ردیبگ روزه را روز آن تواند یم و ندارد اشکال بماند

 و شود کپا نفاس ای ضیح از رمضان ماه در صبح اذان از قبل زن اگر .٢٠١١ مسأله

 صـورت نیـا در و دیـنما ّممیتـ صـبح اذان از قبـل دیـبا ،باشـد نداشـته توق غسل یبرا

                                                           
ی . ١ 

ّ
یعنی خصوص روزه واجب را نّیت نکند؛ بلکه ازمبطالت روزه پرهیز کند و قصدش از این کار به طور کل

 الی الله باشد
ً
  . قربة
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 دارد ضـرر زن یبـرا آب یولـ دارد وسـعت وقـت اگـر نیهمچن ؛است حیصح اش روزه

  . است ّممیت او فهیوظ

  اگـر ،شـده کپا نفاس ای ضیح از رمضان ماه شب در که یزن .٢٠١٢ مسأله
ً
 عمـدا

 حیصـح روزش آن روزه صورت نیا در و دینما ّممیت دیبا ،شود تنگ وقت تا نکند غسل

  . است

 نفـاس ایـ ضیحـ از رمضـان کمبـار  ماه در صبح اذان کینزد  زن اگر .٢٠١٣ مسأله

  . است حیصح اش روزه ،باشد نداشته وقت ّممیت و غسل از کدام چیه یبرا و شود کپا

 و کنـد فرامـوش را نفاس ای ضیح غسل رمضان مبارک ماه در زن اگر .٢٠١٤ مسأله

 لهمسـأ نیبنـابرا. اسـت حیصـح گرفتـه که ییها هروز  ،دیایب ادشی روز چند ای کی از بعد

  . شود یا نفاس نمیض یشامل غسل ح ،)١٩٩٥(

 ،شـود کپـا نفاس ای ضیح از رمضان ماه در صبح اذان از قبل زن اگر .٢٠١٥ مسأله

 ّممیتـ وقـت یتنگ در و نکند غسل اذان تا وکرده  یکوتاه غسل انجام در و بخوابد یول

 قربت مطلقه تیّ ن به را آن ،واجب اطیاحت بنابر و کند تمام را روز آن روزه دیبا ،دیننما هم

 یولـ ؛کنـد قضاء ،ذکر شد) ٢٠٠٧( در مسأله ییمعنا به را روز آن روزه سپس. دهد انجام

 زیـن کردن ّممیت در و نکند غسل اذان تا و بخوابد مرتبه سه هرچند ،نکند یکوتاه چنانچه

 دوم و اول خـواب یبـرا که یخاّص  احکام نیبنابرا. است حیصح او روزه ،نکند یکوتاه

  . ستین یجار ،نفساء و حائض فرد مورد در ،شد انیب جنب فرد به نسبت شتریب و

 شود کپا نفاس ای ضیح از رمضان ماه در صبح اذان از قبل زن اگر .٢٠١٦ مسأله

 است واجب ،باشد ّممیت آن مانند و آب داشتن ضرر ای وقت یکم علت به اش فهیوظ و

 توانـد یمـ و بمانـد داریـب صـبح اذان تـا سـتین الزم ّممیتـ انجام از بعد یول کند ّممیت

  . بخوابد

 را خـود یها  غسل هرچند - است رهیکث استحاضه حال در که یزن اگر .٢٠١٧ مسأله

. است حیصح او روزه  - اوردین جا به شد گفته استحاضه احکام فصل در که یحیبا توض

 البّتـه ؛اسـت حیصـح اش روزه ، - نکند غسل هرچند - متوّسطه استحاضه در که همچنان
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 انجـام را خـود روزانـه یها غسـل رهیـکث ای وّسطهمت مستحاضه که است مستحب اطیاحت

  ١.دهد

  هیتنق ای کردن إماله. ٨

 ،باشـد معالجه یبرا و یناچار یرو از هرچند روان ءیش با کردن إماله .٢٠١٨ مسأله

  . کند  ینم باطل را روزه ،افیش مثل جامد ءیش با کردن اماله یول ؛کند یم باطل را روزه

  کردن یق. ٩

  دار روزه هرگاه .٢٠١٩ مسأله
ً
 یبـرا ایـ مرض دلیل به هرچند کند) استفراغ( یق عمدا

 اگـر یولـ شـود یم باطل اش روزه ،باشد کار نیا به ناچار آن مانند و تیمسموم از نجات

 
ً
  . ندارد اشکال ،کند یق اریاخت  یب ای سهوا

ت به داند یم که بخورد یزیچ شب در فرد اگر .٢٠٢٠ مسأله
ّ
 ،روز رد ،آن خوردن عل

  . است حیصح اش روزه ،کند یم یق اریاخت  یب

خـود بـه خـود  چنانچه ،کند یخوددار کردن یق از بتواند دار روزه اگر .٢٠٢١ مسأله

  که یا  گونه به - است انجام شده
ً
 - نمـوده کردن یق به وادار را خودش ،فرد ندینگو  عرفا

  . باشد یم حیصح اش روزه و کند یریجلوگ آن از ستین الزم

 : برود دار روزه یگلو  در ،گرید  زیر  یایاش ای غذا یاه  خرده اگر .٢٠٢٢ مسأله

 الزم ،نشـود گفتـه خـوردن ،آن دادن فـرو به که باشد پایین رفته یمقدار به چنانچه. الف

 صـورت نیـا در و آورد رونیـب کـردن یقـ با را آن دینبا بلکه ؛آورد رونیب را آن ستین

  . است حیصح اش روزه

 را آن دیـنبا ،آورد رونیـب ایـ ببلعـد را آن ایـ باشد مجبور و شدبا نرفته فرو مقدار نیا به اگر. ب

 ؛کـردن شـود ین کار مجبور به قیا یبرا هرچند آورد رونیب را آن است واجب بلکه؛ ببلعد

  کـه -  یادیـز  یسخت ای ،ضرر او یبرا کردن یق که یصورت در مگر
ً
 تحّمـل قابـل معمـوال

  . شود یم باطل اش روزه ،)کردن یق و دنیبلع( صورت دو هر در و باشد داشته -  ستین

                                                           
  . باشد ها، برای صحت نماز الزم می باشد و انجام غسل ط مستحّبی مربوط به حکم روزه میاین احتیا. ١
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  انسان اگر .٢٠٢٣ مسأله
ً
 ادشیـ معـده بـه دنیرسـ از شیپـ و ببرد فرو را یزیچ سهوا

 را آن اگـر کـه باشـد رفتـه نییپـا یقدر به و گذشته حلق از چنانچه ،است روزه که دیایب

 حیصـح او روزه و آورد رونیـب را آن سـتین الزم ،ندینگو  خوردن آن به کند معده داخل

  . است

ـت بـه کـه باشد داشته نیقی دار  روزه اگر .٢٠٢٤ مسأله
ّ
 گلـو از یزیـچ ،زدن آروغ عل

  دینبا ،کند صدق کردن یق ،آن بر که باشد یطور چنانچه ،دیآ یم رونیب
ً
 ؛بزند آروغ عمدا

  . ندارد اشکال ،باشد نداشته نیقی اگر یول

 رونیـب را آن دیـبا ،دیـایب دهانش ای حلق در یزیچ و بزند آروغ فرد اگر .٢٠٢٥ مسأله

 عمد چنانچه و است حیصح اش روزه ،رود فرو اریاخت  یب راگ و زدیبر 
ً
 بنابر ،ببرد فرو را آن ا

ن چنانچه به طور مثال در روزه ماه رمضـان یبنابرا ؛شود یم باطل اش روزه واجب اطیاحت

آن را هم بجا  یان برده و قضایبه پا ١قصد قربت مطلقهه د روزه آن روز را بین کند بایچن

اره ،اط واجبیاحت بنابر نیهمچن؛ آورد
ّ
  . د بدهدیهم با کف

  مبطالت روزه احکام

  انسان اگر .٢٠٢٦ مسأله
ً
 یکـار ،دانـد یرا مـ یکه حکم شرعنیا با ار ویاخت و با عمدا

   ٣.شود یم ٢باطل او روزه ،دهد انجام کند یم باطل را روزه که

 ،شـود مرتکـب یعمد ریغ طور به را روزه مفطرات از یکی انسان اگر .٢٠٢٧ مسأله

 و غفلـت ،یفراموش ،سهو نیب ،عمد ریغ موارد در و است حیصح اش روزه و ندارد اشکال

 : شود یم استثناء حکم نیا از یموارد یول؛ ستین یفرق اریاخت عدم

                                                           
ـی . ١

ّ
یعنی خصوص روزه واجب را نّیت نکند؛ بلکه ازمبطالت روزه پرهیز کند و قصدش از این کار به طور کل

 الی الله باشد
ً
  . قربة

لیظ به حلـق، دروغ بسـتن بـر خداونـد متعـال و از موارد مثل رساندن گرد و غبار غ این باطل شدن، در بعضی. ٢
احتیاط واجب آن است که در بقّیـه روز مـاه  باشد و در چنین مواردی   بنابر احتیاط واجب می پیامبر اکرم

 . مبارک رمضان، امساک فرد به قصد قربت مطلقه باشد
 تـا اذان صـبح برج البّته توضیح حکم در مورد باطل شـدن روزه کسـی . ٣

ً
نابـت یـا حـیض یـا نفـاس کـه عمـدا

 ذکر شد باقی
ً
 . مانده، قبال
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 کـه یحـال در و بگردانـد دهـان در آب ،شـدن خنک و یتشنگ رفع یبرا فرد اگر. الف

 ذکر م که طور همان ،رود فرو اریاخت یب آب ،است روزه داند یم
ً
 آن یقضا ،شود یبعدا

  . شود یم واجب او بر روز

 از بعـد و ردیبگ روزه و کند فراموش را جنابت غسل ،ضانرم مبارک ماه در فرد اگر. ب

 ،ذکـر شـد) ١٩٩٥( مسألهدر  که طور همان ،دیایب ادشی ،روز چند یا کی شدن یسپر

  . دهد انجام قربت مطلقه قصد به را آن یقضا دیبا

تا صـبح  و بخوابد ،ماندن بر جنابت ذکر شد یخش باقکه در ب یحیاگر جنب با توض. ج

 ،ذکـر شـد) ١٩٩١( در مسـأله که یتیّ ن روز را تمام کرده و با ند روزه آیبا ،غسل نکند

  . ردیهم روزه بگ یگریروز د 

 را روزه ،شـد ذکر مفطرات عنوان به آنچه از یبعض که نداند انسان اگر .٢٠٢٨ مسأله

ت به و کند یم باطل
ّ
 ایـ خـوردن ،آن مفطـر چنانچـه ،انجام دهـد را آن ،حکم ندانستن عل

 بـوده مفطرات ریسا اگر و شود یم باطل اش روزه در هر صورت ،باشد جماع ای دنیآشام

 : دارد صورت چند است

ر ن صـورت جاهـل مقّصـیـکـه در ا( کـرده باشـد یمسأله کوتاه یریادگیاگر در . الف

  . شود یاش باطل م روزه) شود یمحسوب م

 د هم نداشته اسـتیترد  ،نکرده و هنگام انجام مبطل یمسأله کوتاه یریادگیاگر در . ب

   ١.باشد یم حیصح اش روزه )باشد یجاهل قاصر م ن صورتیکه در ا(

کـه ( باشـد داشته یشرع حّجت ،ارتکاب آن یبرا ،هنگام انجام مفطر در ،فرد چنانچه. ج

  . شود ینم باطل اش روزه )شود ین صورت هم جاهل قاصر محسوب میدر ا

  دار روزه اگر .٢٠٢٩ مسأله
ً
 انجـام ،کنـد یمـ باطـل را روزه که ییکارها از یکی سهوا

  ،شده باطل اش روزه نکهیا اعتقاد به و دهد
ً
 حکـم ،آورد جا به را آنها از یکی دوباره عمدا

                                                           
قادر  دهد ولی   دارد و احتمال مفطر بودن آن را می که شک در مفطر روزه بودِن عملی  شایان ذکر است فردی . ١

بایـد آن عمـل را انجـام ندهـد و  اش احتیاط است یعنـی  مربوط به آن نیست، وظیفه حکم شرعی  به یادگیری 
 آن عمل را انجام دهد، مقّصر محسـوب میچنانچه با امک

ً
شـود؛ بنـابراین جاهـل قاصـر بـه   ان احتیاط، عمدا

  . آید  حساب نمی
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  . شود یم یجار او درباره قبل مسأله

 ،شـود ینمـ باطـل او روزه ،زندیبر  دار روزه یگلو  در زور به یزیچ اگر .٢٠٣٠ مسأله

 جماع ای دنیآشام ای خوردنیکی از سه مورد  به را خود روزه که کنند بورشمج اگر یول

  ،کند باطل
ً
 و میزنـ یمـ تـو بـه یجـان ایـ یمـال ضـرر ینخور غذا اگر: ندیبگو  او به مثال

 سـه آن ریـغ در و شـود یمـ باطـل او روزه ،بخورد یزیچ ضرر از یریجلوگ یبرا خودش

  . شود یم طلبا اش روزه ،واجب اطیاحت بنابر ،زین مورد

 ایـ زنـدیر  یمـ شیگلـو  در یزیچ داند یم که برود ییجا دینبا دار روزه .٢٠٣١ مسأله

 یناچـار یرو از و بـرود اگـر و کنـد باطـل را خـود روزه خودش که کنند یم مجبورش

 نیهمچنـ و شـود یمـ باطـل او روزه ،دهـد انجام کند یم باطل را روزه که یکار خودش

  . زندیبر  شیگلو  در را یزیچ چنانچه ،الزم اطیاحت بنابر است

  است مکروه دار روزه یبرا که یموارد

 : است جمله آن از و باشد مي مکروه دار روزه یبرا مورد چند .٢٠٣٢ مسأله

 دیشـد کراهت یول ؛کند ینم باطل را روزهن کار یکه ا آب در سر تمام بردن فرو .١

 در ،دنیکشـ  سـرمه و چشم  به ختنیر  دوا .٢. است آن  ترک در مستحب اطیاحت و دارد

 و گـرفتن خـون مانند یکار هر دادن انجام .٣. برسد حلق به آن یبو  ای مزه که یصورت

  بـه کـه  ندانـد اگـر ،خـتنیر  ینـیب در دارو .٤. شـود یمـ ضـعف باعـث کـه رفتن حمام

ـرن هـا  ایگ کردن بو .٥. ستین زیجا ،رسد یم حلق به بداند اگر  و  رسد یم حلق
ّ

 یولـ ،معط

. آب در زن نشسـتن .٦ . باشـد ینمـ مکروه و ندارد اشکال ،روزه حال در عطر از استفاده

 یکار هر و دندان دنیکش .٩. است بدن در که یلباس کردن تر .٨ .افیش استعمال .٧

 آب ،جهت  یب .١١. تر چوب با کردن کمسوا .١٠. دیایب خون دهان از آنسبب  به که

 یکـار ،یمنـ آمـدن ونر یـب قصـد بدون انسان نکهیا .١٢. کردن دهان در یگرید  عیما ای

  . ک شودیش تحر شهوت که کند
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  قضا روزه احکام

  ستین واجب ،روزه یقضا که یموارد از یبعض

ف ستین الزم ریز  موارد در .٢٠٣٣ مسأله
ّ
 : دهد انجام را روزه یقضا مکل

  . دینما قضاء بوده وانهید  که را یوقت یها روزه ستین واجب ،شود عاقل وانهید  اگر. ١

 بلـوغ از قبل امیّ ا در که را ییها روزه یقضا ستین واجب ،دیگرد  بالغ فرد که یهنگام. ٢

  . آورد جا به است نگرفته

  . دینما قضاء بوده کافر که را یوقت یها روزه ستین واجب ،شود مسلمان کافر اگر. ٣

ما در که یشخص ای هوشیب فرد اگر. ٤
ُ
ما ای یهوشیب حالت از و گردد اریهوش است ک

ُ
 ک

ما در ای بوده هوشیب که را ییاروزه یها روزه دیآ رونیب
ُ
 روزهنّیـت  و بـرده یم سر به ک

  . دینما قضا ستین الزم ،نداشته

 مطـابق ایـ ،اسـت داده انجـام شیخـو  مـذهب با مطابق ،مخالف دفر  که را ییها روزه. ٥

 بعـد ،است آورده جا به - که قصد قربت از او حاصل شده یدر صورت - عیّ تش مذهب

  . دینما قضا ستین الزم ،دیگرد  یامام دوازده عهیش آنکه از

 گذشت از قبل و ردینگ را رمضان ماه روزه ،نفاس ای ضیح ای یماریب دلیل به فرد اگر. ٦

. ندارند قضاء ها روزه آن ،ردیبم ،کند قضاء نگرفته که را ییها روزه آن بتواند که یزمان

 روز در و نگرفتـه روزه یماریب علت به رمضان مبارک ماه در که یپدر مثال عنوان به

 را او یهـا روزه یقضـا ستین الزم بزگتر پسر بر ،است رفته ایدن از سال همان فطر دیع

  . ردیبگ

  است واجب ،روزه یقضا که یموارد از یبعض

ف است واجب ریز  موارد در .٢٠٣٤ مسأله
ّ
 : آورد جا به را روزه یقضا مکل

ت به انسان که یا روزه. ١
ّ
 به که را یزیچ هرچند، ،دینما قضاء دیبا ،انجام نداده یمست عل

  . باشد خورده درمان و معالجه یبرا ،شده مست آن سبب

 ( شود کافر یمسلمان اگر. ٢
ّ

 کـه را یوقتـ یهـا روزه ،گردد مسلمان دوباره و) گردد مرتد
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ّ

  نیب یفرق حکم نیا در و دینما قضاء دیبا بوده مرتد
ّ

  و یفطر مرتد
ّ

  مرتد
ّ
  . ستین یمل

ت به فرد که را ییها روزه. ٣
ّ
 ،اسـت نگرفته ،ستین زیجا آن در گرفتن روزه که یسفر عل

  . دینما قضا است واجب ،عذر شدن برطرف از بعد

 قضـا اسـت واجـب ،عه شـدیشـ آنکه از بعد ،نداده انجام مخالف فرد که را ییها روزه. ٤

  . دینما

 بواج ،عذر شدن برطرف از بعد ،نگرفته نفاس ای ضیح واسطه به زن که را ییها روزه. ٥

  . دینما قضا است

  ومی در فرد اگر. ٦
ّ

 روزه رمضـان مـاه لاّو  ایـ اسـت شـعبان مـاه آخر داند ینم که کالش

  و ردینگ
ً
  . آورد جا به را آن یقضا است واجب ،بوده رمضان مبارک ماه بفهمد بعدا

  و ردینگ روزه است فطر دیع روز نکهیا اعتقاد به فرد اگر. ٧
ً
 روز ،روز آن شود متوّجه بعدا

  . آورد جا به را روز آن یقضا است واجب ،بوده رمضان مبارک ماه خرآ

  را رمضان ماه روزه انسان اگر .٢٠٣٥ مسأله
ً
 : ردینگ عمدا

  شیخو  یخوار روزه از دیبا. الف
ً
ا

ّ
  . دینما توبه یاله درگاه به جد

  . آورد جا به را آن یقضا است واجب. ب

اره فصل در که یطیشرا با. ج
ّ
اره ،شود یذکر م روزه کف

ّ
 بـر رمضـان مبـارک ماه عمد کف

 ای ،ردیبگ روزه ماه دو یخوار روزه روز هر یبرا است واجب و شود  یم ثابت او عهده

  . کند آزاد بنده کی ای ،بدهد طعام ریقف شصت به

 یبـرا ،واجـب اطیاحت بنابر ،اوردین جا به را روزه آن یقضا ندهیآ رمضان ماه تا چنانچه. د

  کی روز هر
ّ

ا زین طعام ُمد
ّ
  . بدهد رهکف

  گر روزه قضاءیاحکام د

 را آنها تعداد و دارد رمضان مبارک ماه یقضا روزه روز چند که یکس .٢٠٣٦ مسأله

  ،کرده فراموش ای داند ینم
ً
 مقـدار چنانچـه ،بـوده روز پنج ای چهار ای سه که داند ینم مثال

 جـا بـه اسـت مشـکوک کـه را یتعداد ستین واجب و است یکاف ،ردیبگ روزه را کمتر

 انجـام را آنهـا تمـام کنـد نیقی که ردیبگ روزه یقدر به است مستحب اطیاحت یول ،آورد
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 یاحت است بهتر ،مثال ذکر شده در نیبنابرا است داده
ً
  . ردیبگ قضا روزه روز پنج اطا

 وقـت چـه کـه کند کش بعد و ردینگ روزه روز چند یعذر یبرا اگر .٢٠٣٧ مسأله

 نگرفتـه روزه دهـد یمـ احتمال که را یشتریب مقدار ستین واجب ،شده طرف بر او عذر

  ،دینما قضاء
ً
 مـاه پنجم عصر داند ینم و کرده مسافرت رمضان ماه از قبل که یکس مثال

  نکهیا ای و ششم عصر ای برگشته سفر از رمضان
ً
 کـرده مسافرت رمضان ماه اواخر در مثال

 مسـافرت رمضـان مـاه پـنجم و سـتیب شـب که داند ینم و برگشته رمضان ماه از بعد و

در ( را روز پنج یعنی کمتر مقدار تواند یم صورت دو هر در ،ششم و ستیب شب ای کرده

 کـه اسـت آن مسـتحب اطیاحت هرچند ؛کند قضاء) ماه بودن کاملدر صورت مثال دّوم،

  . دینما قضاء را روز شش یعنی شتریب مقدار

 در بیـترت تیـرعا ،باشـد داشـته قضـاء روزه رمضـان مـاه چند از اگر .٢٠٣٨ مسأله

 اگـر یول ؛ندارد اشکال ردیبگ لاّو  که را کدام هر یقضا نیبنابرا. ستین الزم آنها یقضا

  ،باشد کم آخر رمضان ماه یقضا وقت
ً
 داشـته قضـاء آخـر رمضـان مـاه از روز پنج مثال

 لاّو  کـه اسـت آن مستحب اطیاحت ،باشد مانده دیجد رمضان ماه به هم روز پنج و باشد

  . ردیبگ را آخر رمضان ماه یقضا

 نیّ معـ ،تّیـن در و باشـد واجـب او بر رمضان ماه چند زهو ر  یقضا اگر .٢٠٣٩ مسأله

 حسـاب سـال نیآخر  یقضا ،است رمضان ماه کدام یقضا ردیگ یم که را یا روزه نکند

  . باشد یر ساقط نمین کفاره تأخیبنابر ا ،شود ینم

 کی یکس اگر نیبنابرا ؛ستین الزم مواالت تیرعا های قضاء، در روزه .٢٠٤٠ مسأله

 در ،نگرفتـه - چه با عذر و چه بدون عذر - را رمضان بارکم ماه روزه هم سر پشت هفته

  . دهد انجام هم سر پشت ،را روزه روز هفت ستین واجب ،آن یقضا هنگام

 قضـا روزه و دارد خـودش از رمضـان مـاه روزه یقضـا که یدار روزه .٢٠٤١ مسأله

 قضـاء وقـِت  اگـر یولـ دیـنما باطـل را خود روزه ،ظهر اذان از قبل تواند یم ،است گرفته

 هفـت فقـط و دارد قبـل رمضـان ماه از قضاء روزه هفته کی ،فرد نکهیا مثل ،باشد تنگ

 آن مسـتحب اطیاحت ،صورت نیا در ،است مانده یباق دیجد سال رمضان ماه به هم روز
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 یقضـا روزه یعمـد افطار ،ظهر اذان از بعد اّما و ١دیننما باطل را شیخو  روزه که است

اره و ستین زیجا رمضان ماه
ّ
  . دارد کف

 اسـت آن مسـتحب اطیاحت ،باشد گرفته را یتیّ م روزه یقضا یفرد اگر .٢٠٤٢ مسأله

  ٢.نکند باطل را روزه ظهر اذان از بعد که

 اذان از بعـد اگـر ،گرفتـه را خـودش رمضان ماه روزه یقضا که یکس .٢٠٤٣ مسأله

  ظهر
ً
 واجـب ،کنـد  باطـل را شیخو  روزه استمناء ای جماع ای دنیآشام ای خوردن به عمدا

  کی کدام هر به ای کند ریس را ریفق ده است
ّ

 روز سـه ،توانـد ینمـ اگـر و بدهـد طعام ُمد

ـبـه  ،که ذکـر شـد یرد و چنانچه افطار روزه قضا در بعد از ظهر با مبطالتیبگ روزه
ّ
 تعل

اره بر او واجب  ،که جاهل قاصر باشد یدر صورت ،باشد یندانستن مسأله و حکم شرع
ّ
کف

کـه هنگـام  یاط واجـب در مـوردیـبر احتبنـا یحّتـ - اگر جاهل مقّصر باشد یست ولین

اره الزم م - د نداشتهیترد  ،ارتکاب مبطل
ّ
  . باشد یپرداخت کف

  که قضا و کفاره روزه واجب است یموارد

 استمناء ای جماع ای دنیآشام ای خوردن با را رمضان ماه روزه یکس اگر .٢٠٤٤ مسأله

ـبـه  و شـدبا اریـاخت و با یعمد که یصورت در ،٣کند باطل جنابت بر ماندن یباق ای
ّ
 تعل

اره ،قضاء بر عالوه ،نباشد اکراه ای اضطرار و یناچار
ّ
 یولـ؛ شـود یمـ واجب او بر هم کف

 بـر مانـدن یبـاق مثـل شـده مرتکـب اریـو با اخت یعمد را روزه مبطالت ریسا که یکس

 و خـدا امبریـپ و متعـال خداونـد به بستن دروغ ،کردن اماله ،کردن یق ،نفاس و ضیح

اره پرداخت ،امامان
ّ
 کـه اسـت آن مسـتحب اطیـاحت هرچنـد ؛ستین واجب او بر کف

اره ،قضاء بر عالوه
ّ
  . بدهد هم کف

  به ،ذکر شد قبل مسأله در که را گانه پنج موارد از یکی یکس اگر .٢٠٤٥ مسأله
ّ
ت عل

                                                           
 - به سبب نذر و ماننـد آن -است که انجام روزه خصوص آن روز  شایان ذکر است آنچه ذکر شد در صورتی . ١

  . ز ظهر، جایز نیستقبل ا بر فرد، واجب نشده باشد و گرنه افطار و باز کردن روزه، حّتی 
البته این در صورتی است که اتمام روزه همان روز به سبب شرط ضمن عقـد اجـاره و ماننـد آن معـّین نشـده . ٢

 جایز نیست
ً
  .باشد و گرنه افطار و بازکردن روزه مطلقا

 ذکر شد ماندن بر جنابت به معنایی   باطل شدن در مورد باقی. ٣
ً
 . است که قبال
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آن را  و کنـد یمـ باطل را روزه ،ن مواردیا که دانسته  ینم یعنی ،دهد انجام ،ندانستن مسأله

 : اردد صورت چند ،انجام دهد

 هنگـام در و) شـود محسـوب مقّصر جاهل( کرده یمسأله کوتاه یریدر فراگ اگر. الف

 بنـابر او بـر کفـاره ،اسـت داده یم را آن بودن مفطر تمالاح و داشته دیترد  مفطر انجام

  . شود  یم واجب ،الزم اطیاحت

 یوتـاهک یا حتّ یو ) جاهل قاصر باشد( نکرده باشد یکوتاه ،مسأله یریفراگدر اگر . ب

د یـدر هنگـام انجـام مفطـر ترد  ،اّما در هر دو صورت ،)ر باشدجاهل مقّص ( کرده باشد

اره بر او  ،نداشته باشد
ّ
  . شود یواجب نمکف

کـه در ( داشـته باشـد یحّجت شرع ،در هنگام ارتکاب آن ،انجام مفطر یبرا چنانچه. ج

اره بر او ،)دیآ ین صورت هم جاهل قاصر به حساب میا
ّ
  . ستیواجب ن کف

 هرچند ،کند ینم باطل را روزه ،ن مفطراتیکه ا داشته یقطع دهیعق که یکس نیبنابرا

مات در
ّ

 یکوتـاه ،مفطرات روزه یریفراگ در نکهیا مثل ،باشد مقّصر یا دهیعق نیچن مقد

اره ،باشد کرده
ّ
 او بـر روزه دانسـته ینمـ که یکس است نیهمچن و ستین واجب او بر کف

 بـر روزه که اند داشته اعتقاد و هستند بلوغ سّن  اوائل در که ینکودکا مانند ،است واجب

  . باشد ینم واجب آنان

 ،ذکر شـد) ٢٠٤٤( مسأله در که یا گانه پنج موارد دانسته  یم که یکس .٢٠٤٦ مسأله

اره آنها انجام با که دانسته ینم یول کند یم باطل را روزه
ّ
 ،شـود یم واجب او عهده بر کف

اره
ّ
اره دیبا و شود  ینم ساقط او از کف

ّ
  . بدهد کف

کـه بـا انجام دهد  را یکار رمضان مبارک ماه روزه حال در یکس اگر .٢٠٤٧ مسأله

و  - اسـتمناء مثـل - باشد یم حرام ،خود یبه خود ،که مفطر روزه است  نیصرف نظر از ا

 را روزه کـه داشـته یقطعـ دهیـعق یول ،دانسته یم را آن حرام بودن که باشد ین در حالیا

اره زین صورت نیا در ،است داده ینم را آن بودن مفطر لاحتما و کند ینم باطل
ّ
 او بر کف

  . شود  ینم واجب

  است واجب ،روزه یقضا فقط که یموارد

  که یموارد جز به مورد چند در .٢٠٤٨ مسأله
ً
 یقضـا فقـط ،شـد اشـاره آنهـا بـه قبال
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اره و است واجب انسان بر روزه
ّ
 : ستین واجب کف

 اذان تا شد ذکر) ٢٠٠٣( مسأله در که یحیا توضب و باشد جنب رمضان ماه شب در: لاّو  

 مسأله در که یلیتفص به لاّو  خواب نیهمچن و نشود داریب مسّو  ای مدّو  خواب از صبح

  . ذکر شد) ٢٠٠٢(

 روزه روز چند ای کی جنابت حال با و کند فراموش را جنابت غسل رمضان ماه در: مدّو 

  . ذکر شد) ١٩٩٥( مسأله در آن حیتوض که ردیبگ

 ایـ کنـد ایـر  ایـ نکنـد روزه تّیـن یول ،انجام ندهد کند یم باطل را روزه که یکار :مسّو 

 کنـد یمـ باطـل را روزه که یکار دکن قصد اگر نیهمچن و نباشد روزه که کند قصد

 در یحیتوض به ،انجام ندهد را آن یول ،دهد انجام
ً
  . روزه ذکر شدنّیت  که قبال

 باطـل را روزه کـه یکار ،نه ای شده صبح کند قیتحق نکهیا بدون رمضان ماه در: چهارم

  . است بوده صبح شود معلوم بعد ،دهد انجام کند یم

 کنـد یمـ باطـل را روزه کـه یکـار او گفتـه به انسان و نشده صبح دیبگو  یکس: پنجم

 اعتمـاد بـا فرد اگر ،حکم است نیهمچن. است بوده صبح شود معلوم بعد ،دهد انجام

 باطـل را روزه کـه یکار و نشده صبح که دینما نانیاطم آن مانند و ویراد  ای ساعت به

  . است بوده صبح شود معلوم بعد ،دهد انجام کند یم

 کنـد الیـخ ایـ ،نکنـد نانیاطم ای نیقی او گفته به انسان و شده صبح دیبگو  یکس: ششم

 انجـام کنـد یمـ باطـل را روزه که یکار و نکند قیتحق هم خودش و کند یم یشوخ

  . است بوده صبح شود لوممع بعد ،دهد

  او حرف که یگرید  فرد گفته به :هفتم
ً
 اشـتباه بـه انسـان ایـ ،اسـت حّجـت شیبرا شرعا

  . است نبوده مغرب شود معلوم بعد ،کند افطار ،است حّجت او حرف که باشد معتقد

 نبـوده مغـرب شـود معلـوم بعد ،کند افطار و شده مغرب که کند نانیاطم ای نیقی: هشتم

 بعـد ،کنـد افطـار شده مغرب نکهیا گمان به آن مانند و یابر یهوا در اگر یول ،است

  . است اط واجبیبنابر احت ،قضاء ،ن صورتیدر ا ،نبوده مغرب شود معلوم

تبه : نهم
ّ
 ؛رود فـرو اریـاخت  یبـ و بگردانـد دهان در آب یعنی ،کند مضمضه یتشنگ عل

 یتشـنگ ر ازیـغ یبـه جهتـ ایـ ،دهد فرو را آب و است که روزه کند فراموش اگر یول
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 و کنـد مضمضـه ،وضـو ماننـد اسـت مسـتحب آنجاهـا در مضمضـه که یموارد مثل

 در را یگـرید  زیـچ ،آب ریـغ دار روزه اگـر نیهمچنـ. نـدارد قضاء ،رود فرو اریاخت  یب

 او بر قضاء ،رود فرو اریاخت  یب و کند ینیب داخل آب ای ،رود فرو اریاخت یب و ببرد دهان

   .ستین واجب

 ،هّیـتق و اکـراه مورد چنانچه ،کند افطار هیّ تق ای یناچار ای اکراه دلیلبه  یکس آنکه :دهم

 واجـب اطیـاحت بنـابر ،زیـن ن مفطـراتیـر ایغ در و؛ باشد جماع ای دنیآشام ای خوردن

  . طور است نیهم حکم

 اطیاحت بنابر و ردیبگ روزه را روز آن فرد دیبا لاّو  مورد در قبل مسأله در .٢٠٤٩ مسأله

 یف ما قصد به هم را آن یقضا دیبا سپس ،دهد انجام ١مطلقه قربت تیّ ن به را آن ،واجب

ّمه
ّ

 . بجا آورد عقوبت و قضاء از أعّم  الذ

 اطیـاحت بنـابر و ردیبگ روزه را روز آن فرد دیبا است روز نیب در اگر هم مدّو  مورد در

 بـه هـم را آن یقضـا دیـبا صورت هر در و دهد انجام مطلقه قربت تیّ ن به را آن ،واجب

ّمه یف ما قصد
ّ

   .دهد انجام عقوبت و قضاء از أعّم  الذ

 ایـ نکـرده روزه تّیـن روز تمـام در ایـ گرفته ییایر  روزه که یصورت در سّوم مورد در

 انجـام و دهـد انجـام را آن یقضـا دیـبا و اسـت باطـل اش  روزه ،نباشد روزه کرده قصد

 و روزه کتـر  یکی ؛کرده تیمعص دو ،کند افطار چنانچه و باشد می حرام او بر مفطرات

اره که یمفطرات در و کردن افطار یگرید 
ّ
اره ،دارد کف

ّ
 اّمـا ؛شـود  یمـ واجـب او بر هم کف

 کـرده قصـد ایـ شـده مانیپشـ بعد و نباشد روزه کرده قصد ای کرده ایر  روز نیب در اگر

 ایـ شـده مانیپش بعد و نداده انجام را آن یول ،دهد انجام کند  یم باطل را روزه که یکار

 ،شـده مانیپش روزن یب در و نشده مرتکب هم یمفطر و نکرده روزه تیّ ن روز یابتدا از

 اطیـاحت بنـابر هـم را آن یقضـا و ردیـبگ روزه را روز آنرجـاًء  دیبا ،واجب اطیاحت بنابر

 صـورت در و اسـت حـرام او بـر ،صـورت هـر در مفطرات ارتکاب و دهد انجام ،واجب

اره که یمفطر انجام
ّ
اره ،دارد کف

ّ
  . شود  یم الزم هم کف

                                                           
ـی یعنی خصوص روز . ١

ّ
ه واجب را نّیت نکند؛ بلکه ازمبطالت روزه پرهیز کند و قصدش از این کار به طور کل

 الی الله باشد
ً
  . قربة
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 یقضـا و کنـد کامسا روز یانتها تا دیبا و است باطل روزه نهم تا چهارم موارد در 

 ،واجب اطیاحت بنابر ،کامسا و است باطل روزه زین دهم مورد در و دهد انجام هم را آن

  . دهد انجام هم را آن یقضا دیبا و است الزم

 توانـد یمـ هـم قیـتحق از قبل ،نه ای شده صبح هک کند کش انسان اگر .٢٠٥٠ مسأله

  اگر یول؛ دهد انجام کند یم باطل را روزه که یکار
ً
 دیبا ،بوده صبح که شود معلوم بعدا

  . ندارد کفاره اّما آورد جا به را آن یقضا

 فجر مشاهده یبرا افق به کردننگاه ( قیتحق از بعد ،رمضان ماه در اگر .٢٠٥١ مسأله

 انجـام کنـد یمـ باطـل را روزه کـه یکـار و شده صبح هک نشود معلوم او یبرا ،)صادق

 . ستین الزم قضاء و است حیصح اش  روزه ،بوده صبح شود معلوم بعد ،دهد

 در مـورد ایـن حکـم آن ماننـد و ویراد  ای ساعت لهیوس به قیتحق که است ذکر انیشا

 . ندارد را صادق فجر مشاهده یبرا افق به نگاه کردن حکم و ستین یکاف

اره
ّ

 روزه یها کف

اره به مربوط احکام انیب به فصل نیا در
ّ
  : شود یروزه پرداخته م یها کف

اره اقسام
ّ

  روزه یها کف

اره .٢٠٥٢ مسأله
ّ
 دسـته چهار به توان  یم را رمضان مبارک ماه روزه به مربوط یها کف

  . شود یح آن پرداخته میکه در مسائل بعد به توض ،نمود میتقس

اره
ّ

اره : دسته اّول از اقسام کف
ّ

  در ماه مبارک رمضان یافطار عمدکف

اره .٢٠٥٣ مسأله
ّ
  کـه دارد یفرد به اختصاص ،مبارک ماه در یعمد افطار کف

ً
 عمـدا

 نمـوده باطـل ،ذکـر شـد) ٢٠٤٤( مسـأله در کـه یموارد از یکی ارتکاب با را خود روزه

  . است

اره در .٢٠٥٤ مسأله
ّ
 ای ،کند آزاد بنده کی دیبا فرد ،رمضان ماه روزه یعمد افطار کف

 کند ریس را ریفق شصت ای ،ردیبگ روزه ماه دو شود یم گفته بعد ائلمس در که یدستور به



 ٥٧٣/  روزه  

  کی کدام هر به ای
ّ

 یتقر  که ُمد
ً
 ماننـد و نان ای جو ای گندم یعنی طعام ،است »گرم ٧٥٠« با

تواند، یـک مـد  به هر تعداد فقیری که می دیبا ،نباشد ممکن شیبرا چنانچه و بدهد نهایا

در  کـه است آن واجب اطیاحت و دینما استغفار ،ستین ممکن هم آن اگر و طعام بپردازد

اره ،دیگرد  حاصل ییتوانا شیبرا ندهیآ در وقت هر ،)صدقه و استغفار( صورت دو نیا
ّ
 کف

  . دینما کامل را آن ای بپردازد را

اره ماه دو خواهد یم که یکس .٢٠٥٥ مسأله
ّ
 و مـاه کی دیبا ،ردیبگ را رمضان ماه کف

 هّیـبق اگـر و ردیبگ روزه یپ در یپ را) گرید  ماه زا آن روز کی و تمام ماه کی( روز کی

 یعرفـ عـذر اگـر یولـ ؛نـدارد اشـکال ،ندهـد انجام یپ در یپ یعرف عذر سبب به را آن

  . باشد هم سر پشت ماه دو هر که است آن واجب اطیاحت ،باشد نداشته

اره روزه ماه دو خواهد یم که یکس .٢٠٥٦ مسأله
ّ
 یموقع دینبا ،ردیبگ را رمضان ماه کف

 آن روزه کـه -  قربـان دیـع ماننـد یروز ،روز کی و ماه کی نیب در داند یم که دکن شروع

  . است شده واقع -  باشد یم واجب آن روزه که -  رمضان ماه مانند ای -  است حرام

 کیـ عـذر بـدون آن نیبـ در اگر ،ردیبگ روزه یپ در یپ دیبا که یکس .٢٠٥٧ مسأله

  . ردیبگ سر از دوباره را ها روزه دیبا ،ردینگ روزه روز

 ای یماریب مثل یعذر ردیبگ روزه یپ در یپ دیبا که ییروزها نیب در اگر .٢٠٥٨ مسأله

 طـرف بـر از بعـد دیـآ شیپـ او یبرا ،است مجبور آن رفتن در که یسفر ای نفاس ای ضیح

 شدن طرف بر از بعد بالفاصله را هیّ بق بلکه ،ردیبگ سر از را ها روزه ستین واجب ،عذر شدن

 کـه یزنـ ماننـد ،آورد وجـوده ب را عذر خود اریاخت با فرد خودِ  اگر یول آورد یم جا به عذر

 
ً
  . ردیبگ سر از را ها روزه مرتبه دو است الزم ،کند حائض را خود با استفاده از دارو عمدا

اره یبرا دیبا که یکس .٢٠٥٩ مسأله
ّ
 بـه اگر ،بدهد طعام ریبه شصت فق ،روز کی کف

 طعـام شصـت ،ریـفق شصـت بـه آنکـه یجا به تواند ینم ،دارد یدسترس نفر شصت تمام

 طعـام شصـت همـان مجمـوع در کـه بدهـد یشـتریب طعام ،ریفق یکمتر تعداد به ،بدهد

  ؛بشود
ً
 یولـ ،کنـد اکتفـا آن بـه و بدهد طعام ُمد دو کدام هر نفر یس به ستین زیجا مثال

 ریـفق آن بـه ُمـد کی -باشند نابالغ هرچند- ریفق خانواده و الیع از فرد هر یبرا تواند یم

 -باشـند نابـالغ اگـر- آنها بر تیوال  ای خانواده و عائله از وکالت به تواند  یم ریفق و بدهد
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  و کند دایپ را ریفق نفر شصت نتواند اگر و دینما قبول
ً
 ،دیـنما دایـپ را نفـر یس فقط مثال

 ییتوانـا ندهیآ در گاه هر ،واجب اطیاحت بنابر یول بدهد طعام ُمد دو کدام هر به تواند یم

  کی زین گرید  ریفق نفر یس به ،کرد دایپ
ّ

  . بدهد طعام ُمد

خـوِد  چـه ،کنـد باطل حرام عمل ای حرام ءیش با را خود روزه فرد اگر .٢٠٦٠ مسأله

 شـده حـرام یجهتـ بـه ای ،استمناء و زنا ،شراب مثل باشد حرام در اصل ،عمل ای ءیش آن

  ضرر انسان یبرا که یحالل یغذا خوردن مثل ،باشد
ّ
 همسر با کردن یکینزد  و دارد یکل

اره کی ،ضیح حال در خود
ّ
 ؛اسـت یکاف ،ذکر شد) ٢٠٥٤( مسأله در آن حیتوض که کف

اره که است آن ،مستحب اطیاحت یول
ّ
 مـاه دو و کند آزاد بنده کی یعنی ؛بدهد جمع کف

 و نـان ایـ جـو ایـ گنـدم ُمد کی آنها کدام هر به ای کند ریس را ریفق شصت و ردیبگ روزه

 ،اسـت ممکن کهرا  آنها کدام   هر ،نباشد ممکن شیبرا سه هر چنانچه و بدهد نهایا مانند

  . دهد انجام

  اکرم امبریپ و متعال خداوند به را یدروغ دار روزه اگر .٢٠٦١ مسأله
ً
 نسـبت عمدا

اره ،دهد
ّ
اره که است آن مستحب اطیاحت یول ندارد کف

ّ
  . بدهد کف

ــاره  یک روز مــاه رمضــان مفطراتــیــاگــر روزه دار در  .٢٠٦٢ مسأله
ّ
کــه باعــث کف

 ،ها را چند بـار تکـرار کنـد از آن یکین که یچه ا ،ک بار انجام دهدیش از یشود را ب یم

ن یچه ا و دیا چند مرتبه استمناء نمایا چندمرتبه جماع یاشامد یا بیچند مرتبه بخورد  یعنی

 آب خورد وبعد جماع  ،که چند مفطِر مختلف را انجام دهد
ً
ک یـ ،دیـا اسـتمناء نمایمثال

اره برا
ّ
  ،اگر فرد طور همین. است یها کاف همه آن یکف

ً
روزه واجب ماه رمضـان را عمـدا

ا یـهرچنـد جمـاع  - روز چند بار مفطر انجـام دهـد ت روزه نداشته باشد و دریّ رد و نینگ

اره کافیباز هم پرداخت  - استمناء باشد
ّ
  . است یک کف

 ،کنـد جمـاع است دار روزه که خود زن با رمضان ماه در دار روزه اگر .٢٠٦٣ مسأله

اره دیبا ،باشد کرده اکراه را زن چنانچه
ّ
ـاره ،واجـب اطیـاحت بنـابر و خودش روزه کف

ّ
 کف

ـاره کیـ کـدام هـر بـر ،بـوده یراض جماع به زن اگر و بدهد زن اکراه بابت یگرید 
ّ
 کف

  . شود یم واجب

 بـه ستین واجب ،دینما اکراه جماع بر را خود دار روزه شوهر ،یزن اگر .٢٠٦٤ مسأله
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اره ،مرد اکراه علت
ّ
ـاره زیـن او شـوهر بـر ،)اکـراه حالـت( ،صورتن یا در و بدهد کف

ّ
 کف

  . ستین واجب

 نیبـ در و کنـد اکـراه جماع بر را خود زن ،رمضان ماه در دار روزه اگر .٢٠٦٥ مسأله

ـاره کی کدام هر بر ،شود یراض زن جماع
ّ
 آن مسـتحب اطیـاحت و شـود یمـ واجـب کف

اره دو مرد که است
ّ
اره کی زن و کف

ّ
  . بدهد کف

 است خواب که خود دار روزه زن با رمضان کمبار  ماه در دار روزه اگر .٢٠٦٦ مسأله

اره کی ،دینما جماع
ّ
اره و است حیصح زن روزه و شود یم واجب او بر کف

ّ
 او بـر هم کف

  . ستین واجب

 کـار جماع ریغ که کند اکراه را خود شوهر ،زن ای ،را خود زن ،مرد اگر .٢٠٦٧ مسأله

خـارج  موجب که یا  مالعبه ای دنیآشام و خوردن مثل کند یم باطل را روزه که یگرید 

اره آنها از کی چیه بر ،آورد جا به ،شود یم یمن شدن
ّ
  . ستین واجب کف

ـت به که یکس .٢٠٦٨ مسأله
ّ
 زن توانـد ینمـ ،ردیـگ ینمـ روزه یمـاریب ایـ مسـافرت عل

اره ،دینما اکراه را او اگر یول ،کند جماع بر اکراه را خود دار روزه
ّ
  . ستین واجب مرد بر کف

  که یکس .٢٠٦٩ مسأله
ً
 مسافرت ظهر اذان از بعد اگر ،دهکر  باطل را خود روزه عمدا

اره از فرار یبرا ظهر از قبل ای ،کند
ّ
اره ،دینما سفر کف

ّ
 اگـر بلکه ؛شود ینم ساقط او از کف

اره ،زیند یایب شیپ او یبرا یمسافرت ظهر اذان از قبل
ّ
  . است واجب او بر کف

  ،یفرد اگر .٢٠٧٠ مسأله
ً
 ایـ ضیحـ مانند یعذر بعد و کند باطل را خود روزه عمدا

ـاره که است آن مستحب اطیاحت ،شود دایپ او یبرا مرض ای نفاس
ّ
  ،بدهـد کف

ً
 مخصوصـا

  . اوردیب وجود به را یمرض ای ضیح ،دارو مانند یا لهیوس به اگر

 و کنـد افطـار توانـد ینمـ ،نـه ایـ شـده مغرب که کند کش انسان اگر .٢٠٧١ مسأله

 ،دهد انجام را روزه یقضا دیبا نکهیا بر عالوه ،نمود افطار رمضان مبارک ماه در چنانچه

اره احکام فصل در که یطیشرا با
ّ
اره شد ذکر کف

ّ
  . شود یم واجب او بر هم کف

  او گفتـه و شـده مغرب دیگو  یم که یکس گفته به دار روزه اگر .٢٠٧٢ مسأله
ً
 شـرعا

 ایـ اسـت بوده مغرب که کند کش ای ،نبوده مغرب بفهمد بعد و کند افطار ،ستین معتبر

اره و قضاء ،نه
ّ
 فقـط ،اسـت حّجت او گفته که بوده معتقد اگر و شود یم واجب او بر کف
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  . باشد یم الزم قضاء

 عـادل مرد دو ای است رمضان ماه لاّو  روز که کند نانیاطم ای نیقی اگر .٢٠٧٣ مسأله

  یاّما و است رمضان ماه اول روز که دهند شهادت بّینه عنوان به
ً
 باطل را خود روزه عمدا

اره ،بوده شعبان ماه آخر که شود معلوم بعد ،کند
ّ
  . ستین واجب او بر کف

  و شـّوال لاّو  ایـ اسـت رمضان ماه آخر که کند کش انسان اگر .٢٠٧٤ مسأله
ً
 عمـدا

اره ،بوده شّوال اول شود معلوم بعد ،کند باطل را خود روزه
ّ
  . ستین واجب او بر کف

اره اقسام از دّوم دسته
ّ

  ه ساالنهیفد: کف

  به انسان اگر .٢٠٧٥ مسأله
ّ
 تـا او یمـاریب و ردیـنگ را رمضـان ماه روزه ،یماریبت عل

 ،ردیـبگ روزهنتوانـد  سـال امیا یتمام در که یا  گونه به ،بکشد طول بعد سال رمضان ماه

 رمضـان مـاه دنیفـرا رسـ از پس یول ؛ستین واجب او بر نگرفته که را ییها روزه یقضا

  کی روز هر یبرا دیبا ،بعد سال
ّ

 یتقر ( ُمد
ً
 و نـان ایـ جـو ایـ گنـدم یعنی طعام) گرم ٧٥٠ با

 فـرا از قبـل آن پرداخـت و نامنـد یمـ هـم سـاالنه هیفد را آن که بدهد ریقف به نهایا مانند

 ؛ستین حیصح ،بعد سال رمضان ماه دنیرس

اره از ماه رمضان قبـل بـه عهـده دارد، می
ّ
 سی روز کف

ً
توانـد روز  البّته کسی که مثال

ـارۀ ده روز بـه 
ّ
ارۀ پانزده روز را بپردازد و نیز کسـی کـه کف

ّ
عهـدۀ پانزدهم ماه شعبان کف

ارۀ پنج روز را بپردازد و همینطور اوست، روز بیست و پنجم ماه شعبان می
ّ
  ؛...تواند کف

 یکـاف ریـفق کردن ریس ،یبعد مسائل در شده ذکر موارد و مورد نیا در است ذکر انیشا

  . بپردازد یر باشد به وین که مال و ملک فقیک مد طعام را به عنوان ای است الزم و ستین

 آخـر سال نیب در آنکه از بعد ،بکشد طول سال چند انسان یماریب اگر .٢٠٧٦ مسأله

 بـه کـه قبل یها  سال روزه یقضا و ردیبگ را آخر سال رمضان ماه یقضا دیبا ،شد خوب

 ُمد کی قبل یها  سال از روز هر یبرا دیبا یول؛ ستین واجب او بر نگرفته ،یماریبعلت 

   ١.بدهد ریفق به طعام

                                                           
روزه نگرفته و قبل از فرا رسیدن ماه رمضان سال  در پی  که به علت بیماری، سه سال پی  به عنوان مثال، فردی . ١

سـال اّول و دّوم  هـای   روزه در این صورت، قضای . او بر طرف شده است چهارم، در اّول ماه رجب، بیماری 
اره  از او ساقط است و باید برای 

ّ
پرداخت نماید و اّما نسبت بـه سـال سـّوم، ) فدیه(هر روز از آن دو سال، کف

سال سوم را تا قبل از فرا رسیدن  های   روزه که قضای  آن سال را انجام دهد و در صورتی  های   روزه باید قضای 
اره بر او واجب نیستما

ّ
 . ه رمضان سال چهارم به جا آورد، پرداخت کف
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  به انسان اگر .٢٠٧٧ مسأله
ّ
 و باشـد نگرفتـه روزه یمـاریب از ریـغ یگـرید  عذرت عل

 اطیـاحت و کنـد قضـاء دیبا نگرفته که را ییها روزه ،بماند یباق بعد رمضان ماه تا او عذر

  کی روز هر یبرا که است آن واجب
ّ

  . بدهد ریفق به طعام ُمد

ـ بـه فـرد اگر .٢٠٧٨ مسأله
ّ
 مـاه از بعـد و ردیـنگ را رمضـان مـاه روزه ،یمـاریب تعل

 بعـد رمضان ماه تا نتواند که کند دایپ یگرید  عذر یول ودش طرف بر او یماریب ،رمضان

 یبرا ،واجب اطیاحت بنابر و دینما قضاء نگرفته که را ییها روزه دیبا ،ردیبگ را روزه یقضا

 عذر ،یماریب جز به رمضان ماه در اگر نیهمچن و بدهد ریفق به زین طعام ُمد کی روز هر

 بعـد سال رمضان ماه تا و شود طرف بر عذر آن رمضان ماه از بعد و باشد داشته یگرید 

  به
ّ
 اطیاحت بنابر و دینما قضاء نگرفته که را ییها روزه دیبا ،ردیبگ روزه نتواند یماریبت عل

  کی روز هر یبرا ،واجب
ّ

  . بدهد ریفق به زین طعام ُمد

اره اقسام از سّوم دسته
ّ

اره تأخ: کف
ّ

  ریکف

 نـدهیآ رمضان ماه تا و ردینگ روزه عذر بدون رمضان ماه در انسان اگر .٢٠٧٩ مسأله

 
ً
 یبـرا ،واجب اطیاحت بنابر و کند قضاء را روزه دیبا ،اوردین جا به هم را روزه یقضا عمدا

  کی روز هر
ّ

  چـون اسـت ذکـر انیشـا. بدهـد ریفق به هم طعام ُمد
ً
 مـاه روزه فـرد عمـدا

 افطـار کفـاره شـد ذکـر) ٢٠٤٤( مسـأله در کـه یمـوارد در دیبا است نگرفته را رمضان

  . بپردازد زین را یعمد

ـ بـه رمضان ماه در انسان اگر .٢٠٨٠ مسأله
ّ
 مـاه از بعـد و ردیـنگ روزه یعـذرت عل

  ندهیآ رمضان ماه تا و شود طرف بر او عذر ،رمضان
ً
 روزه دیبا ،ردینگ را روزه یقضا عمدا

  . بدهد ریفق به هم طعام ُمد کی روز هر یبرا و کند قضاء را

ـ بـه رمضان ماه در انسان اگر .٢٠٨١ مسأله
ّ
 مـاه از بعـد و ردیـنگ روزه یعـذر تعل

 تـا ردیـنگ را روزه یقضـا ،یانگـار سـهل ای عمد یرو از و شود برطرف او عذر ،رمضان

 عـذر شدن طرف بر از بعد را قضاء دیبا ،کند دایپ عذر وقت یتنگ در و شود تنگ وقت

  . بدهد ریفق به طعام ُمد کی روز هر یبرا و ردیبگ

ـ بـه رمضان ماه در انسان اگر .٢٠٨٢ مسأله
ّ
 مـاه از بعـد و ردیـنگ روزه یعـذر تعل
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 کـه باشـد داشـته میتصـم عذر آن شدن طرف بر از بعد و شود طرف بر او عذر ،رمضان

 یگـرید  عـذر وقـت یتنگ در ،دینما قضاء آنکه از قبل یول ،کند قضاء را خود یها روزه

بنـابر  یحّتـ - ز الزم اسـتیـن و ردیـبگ عـذر شدن طرف بر از بعد را قضاء دیبا ،کند دایپ

د آمدن عـذر یتا زمان پد روزه یر در انجام قضایتأخ یبرا یط واجب اگر عذر عرفایاحت

  . ر بدهدیک مد طعام به فقیهر روز  یبرا - باشدداشته د یجد

اره اقسام از چهارم دسته
ّ

  ه روزانهیفد: کف

 گـرفتن روزه ،شود یم ذکر فصل نیا در که یحیبا توض ،گروه چهار بر .٢٠٨٣ مسأله

اره دیبا ،آن دموار  از یبعض در و ستین واجب
ّ
و احکام ١ندینما پرداخت) روزانه هیفد( کف

  . شود یآن در مسائل بعد ذکر م

  ه روزانهیگروه اّول از موارد فد

 کـنمم آنـان یبـرا ،یریـپسـبب  بـه گرفتن روزه که یزن ریپ و مرد ریپ .٢٠٨٤ مسأله

 هـر یبـرا دیبا) فوق العاده یسخت( مکه در صورت دّو . دارد فوق العاده یسخت ای ستین

  کی روز
ّ

 یتقر ( طعام ُمد
ً
 آن کـه بدهد ریفق به نهایا مانند و نان ای جو ای گندم) گرم ٧٥٠ با

 ریفق کردن ریس ،شود یذکر م بعد مسائل در که یموارد و مورد نیا در و نامند یم هیفد را

  کی است الزم و ستین یکاف
ّ

ر باشـد بـه او یـکه مال و ملک فق نیعنوان ا به را طعام مد

  . بدهد

 بتوانـد رمضان ماه از بعد چنانچه ،نگرفته روزه یریپ سبب هب که یکس .٢٠٨٥ مسأله

  . آورد جا به ،نگرفته که را ییها روزه یقضا که است آن مستحب اطیاحت ،ردیبگ روزه

  ه روزانهیگروه دّوم از موارد فد

 توانـد ینمـ و شـود یمـ تشـنه ادیـز  که است یماریب به مبتال انسان اگر .٢٠٨٦ مسأله

 او بر روزه ،)استسقاء مرض مثل( دارد فوق العاده یختس او یبرا ای کند تحّمل را یتشنگ

                                                           
  . ذکر شد در فصل شرایط واجب شدن روزه این چهار گروه به طور اجمالی . ١
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  کی روز هر یبرا دیبا ،)فوق العاده یسخت( دوم صورت در یول ستین واجب
ّ

 طعـام ُمـد

 ذکـر انیشـا. دیـنما قضـاء سـتین واجب ،ردیبگ روزه بتواند بعد چنانچه و بدهد ریفق به

 باشـد آن مانند که یمرض هر شامل و ندارد استسقاء مرض به اختصاص حکم نیا است

  . باشد  یم ،زین گردد فرد در دیشد یتشنگ احساس موجب و

  ه روزانهیسوم از موارد فد گروه

 اش  هبّچـ ایـ خـودش یبرا روزه و است کینزد  او مانیزا وقت که یزن .٢٠٨٧ مسأله

 دیـبا و ١ردیـد روزه بگیـنبا در موارد ضرر حرام، بلکه ؛ستین واجب او بر روزه ،دارد ضرر

 دیبا نگرفته که را ییها روزه ،صورت دو هر در و بدهد ریفق به طعام ُمد کی روز هر یبرا

 
ً
 . شود  ینم ساقط او از یحاملگ دلیل به ،روزه قضاء و دینما قضاء بعدا

  پرداخت( حکم نیا ،است ذکر انیشا
ّ

 وقـت کـه دارد یا  حاملـه زن به اختصاص) مد

 یا  حامله زن شامل و است دهش یحاملگ نهم ماه وارد نکهیا مثل است کینزد  او مانیزا

  . شود  ینم ،ستین کینزد  او مانیزا زمان که

  ه روزانهیچهارم از موارد فد گروه

 او هیـدا ایـ بّچـه مـادر چه ،است کم او ریش و دهد یم ریش بّچه که یزن .٢٠٨٨ مسأله

 ضرر دهد یم ریش که یا بّچه ای خودش یبرا روزه چنانچه ،دهد ریش بدون اجرت ای ،باشد

 هر یبرا دیبا و ردید روزه بگینبا در موارد ضرر حرام، بلکه ،ستین واجب او بر روزه ،دارد

  دیـبا نگرفتـه کـه را ییها روزه ،صورت دو هر در و بدهد ریفق به طعام ُمد کی روز
ً
 بعـدا

 . شود  ینم ساقط او از دادن ریشسبب  به روزه قضاء و دینما قضاء

 ریشـ کـه دارد یمـورد به ختصاصا حکم نیا ،واجب اطیاحت بنابر ،است ذکر انیشا 

  ،باشد بچه دادن ریش یبرا یگرید  راه اگر اّما ،باشدرا داشته ن راه یتنها هم ،هبّچ  دادن
ً
 مثال

 ،خشـک ریشـ مثـل نیگز یجا یرهایش از بتواند ای ،کنند شرکت او دادن ریش در زن چند

  . ستین زیجا یزن نیچن یبرا نگرفتن روزه ،واجب اطیاحت بنابر ردیبگ ککم
                                                           

ت ضرر، حرام می. ١
ّ
 . شود ذکر می ٢١٢٣از مسأله  ٦شود در قسمت  مواردی که در آنها روزه گرفتن، به عل
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اره روزهیاحکام د
ّ

  گر کف

  کی روز هر یبرا دیبا که یکس .٢٠٨٩ مسأله
ّ

اره عنوان به ریفق به طعام ُمد
ّ
 ریتـأخ کف

اره تواند یم ،بدهد هیفد ای
ّ
  . بدهد ریفق کی به را روز چند هیفد ای کف

 دیـبا ،نـدازدیب ریتـأخ بـه سـال چنـد را رمضان ماه روزه یقضا فرد اگر .٢٠٩٠ مسأله

 به  و ردیبگ را قضاء
ّ
  کی روز هر یبرا ،لاّو  سال در ریتأخ تعل

ّ
 و بدهـد ریـفق به طعام مد

   ١.ستین واجب او بر یزیچ ،یبعد سال چند ریتأخ یبرا اّما

اره آوردن جـا به در دینبا انسان .٢٠٩١ مسأله
ّ
 الزم یولـ ،کنـد یکوتـاه روزه یهـا کف

  ستین
ً
  . دهد انجام را آن فورا

اره اگر .٢٠٩٢ مسأله
ّ
 ،رداو یـن جا به را آن سال چند و شود واجب انسان بر هیفد ای کف

  . شود ینم اضافه آن بر یزیچ

  روز آن در چنانچـه ،ردیـبگ روزه را ینـیّ مع روز که کند نذر اگر .٢٠٩٣ مسأله
ً
 عمـدا

اره دیبا ،کند باطل را خود روزه
ّ
اره و بدهد کف

ّ
 احکام فصل و نذر احکام فصل در آن کف

ارات
ّ
  . آمد خواهد کف

 پسر بر ،الزم اطیاحت بنابر که( پدر رمضان ماه یقضا روزه احکام

  )است واجب زرگترب

 مـاه روزه یقضـا دیـبا ،الزم اطیـاحت بنابر ،بزرگتر پسر ،پدر مرگ از بعد .٢٠٩٤ مسأله

 توانـد یمـ و آورد جا به ،شد انیب) پدر یقضا نماز( فصل در که یحیبا توض را او رمضان

  کی روز هر یجا به
ّ

 یتقر ( مد
ً
 یقضـا ،صورت نیا در که بدهد ریفق به طعام) گرم ٧٥٠ با

 ریاج شیها روزه یبرا که کرده تیّ وص تیّ م اگر یول ؛ستین واجب او بر ،پدر یها  روزه

 یهـا روزه یبـرا او مـال ثلـث از دیـبا ،صـورت نیا در و ستین یکاف طعام دادن ،رندیبگ

                                                           
وز روزه قضاء داشته و انجام آن را پنج سال به تأخیر انداخته اسـت، پرداخـت که یک ر  به عنوان مثال، فردی . ١

اره تأخیر 
ّ

ـاره تـأخیر ) یک مّد طعام(یک کف
ّ

ت تأخیر پنج ساله، پنج کف
ّ
بر او واجب است و الزم نیست به عل

  . بپردازد
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   ١.کنند ریاج را یفرد ،شیقضا

 نـذر روزه ماننـد را یگـرید  واجـب روزه ،رمضان روزه از ریغ پدر اگر .٢٠٩٥ مسأله

  . ستین الزم بزرگتر پسر بر آن یقضا ،باشد رفتهنگ و شده ریاج ای ،باشد نگرفته

 مـاه روزه یقضـا ،بزرگتـر پسر است مستحب اطیاحت مادر مرگ از بعد .٢٠٩٦ مسأله

 که همچنان؛ آورد جا به ،شد انیب) پدر یقضا نماز( فصل در که یلیتفص به را او رمضان

  کی روز هر یجا به است یکاف
ّ

 یتقر ( مد
ً
 مـادر راگ یول ،بدهد ریفق به طعام) گرم ٧٥٠ با

 نیـا در و سـتین یکـاف طعـام دادن ،رنـدیبگ ریـاج شیهـا روزه یبـرا کـه کـرده تیّ وص

  . کنند ریاج را یفرد ،شیقضا یها  روزه یبرا مادر مال ثلث از دیبا ،صورت

  مسافر روزه احکام

 ،بخوانـد رکعـت دو سـفر در را یرکعت چهار ینمازها دیبا که یمسافر .٢٠٩٧ مسأله

 ریـز  موارد ،ن حکمیا از و - مستحب روزه چه و باشد واجب روزه چه - ردیبگ روزه دینبا

 : شود یم استثناء

 ده آن یجـا بـه است واجب ،است ناتوان تمّتع حّج  در واجب یقربان از که یکس. الف

 هرچند ؛ردیبگ روزه حج سفر همان نیب در را آن لاّو  روز سه دیبا که ،ردیبگ روزه ،زرو 

 حیتوضـ و آورد جـا بـه وطـن بـه برگشـتن زا پس را ماندهیباق روز هفت و باشد مسافر

  . است شده ذکر حّج  مناسک کتاب در آن احکام

 نیزمسـر  از ،آفتاب غروب از قبل ،عرفات وقوف در تمّتع حج مناسک در که یکس. ب

ـاره شـتر کیـ دیـبا ،برنگردد عرفات به دوباره و شود خارج عرفات
ّ
 اگـر و بدهـد کف

اره نیا نتواند
ّ
 در را روز جدهیه نیا تواند یم و ردیبگ روزه ،روز جدهیه دیبا بدهد را کف

ه سفردر حال همان
ّ
 و آورد جـا بـه وطن به بازگشت از بعد ای و برگشتن راه در ای و مک

  . است شده ذکر حّج  مناسک کتاب در آن احکام لیتفص

کـه چـه در  آن ایـ سـفر در را آن کـه کرده نذر را ینیّ مع روز یمستحبّ  روزه که یکس. ج

                                                           
پـدر  د نمـاز قضـای روزه پدر بر پسر بزرگتـر هماننـ شایان ذکر است همه احکام و شرایط واجب شدن قضای . ١

  . پدر، مراجعه شود بیشتر با احکام آن به فصل مربوط به نماز قضای  آشنایی  برای . است
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 یمسـتحبّ  روزه احکـام فصـل در آن حیتوض که آورد جا به ،ا درسفر نباشدیشد سفر با

  . شود یذکر م

 کـه ردیـگب روزه روز سـه حاجـت طلـب یبرا منّوره نهیمد در خواهد یم که یمسافر. د

  . شود یذکر م یمستحبّ  روزه احکام فصل در آن حیتوض

 ای ،تمسافر  شغلش که یکس مثل خواند یم تمام را نمازش که یمسافر .٢٠٩٨ مسأله

 واجـب روزه مـورد در بلکـه؛ ردیـبگ روزه سـفر در توانـد یم ،است تیمعص سفر او سفر

  . ردیبگ روزه سفر در دیبا رمضان مبارک ماه روزه مثل نیّ مع

 مسـافرت ،روزه از فرار یبرا یول ؛ندارد اشکال رمضان ماه در مسافرت .٢٠٩٩ مسأله

 و باشـد آن از بعـد چـه و رمضـان مـاه مسـّو  و سـتیب گذشتن از قبل چه؛ است مکروه

  نیهمچن
ّ
 ایـ عمـره ای حّج  یبرا نکهیا مگر ،دارد کراهت رمضان ماه در سفر یبه طور کل

  . باشد یضرورت سبب به

 ،باشـد واجـب انسـان بـر یگـرید  نیّ مع روزه رمضان ماه روزه ریغ اگر .٢١٠٠ مسأله

 ،باشـد اعتکـاف یروزهـا از سـوم روز ایـ ،باشد شده واجب آن مانند ای اجاره به چنانچه

 قصـد دیـبا اسـت ممکن چنانچه ،باشد سفر در اگر و کند مسافرت روز آن در ندتوا ینم

 نـذر با که یمستحبّ  روزه حکم و ردیبگ روزه را روز آن و بماند ییجا در روز ده که کند

  . شود یذکر م یمستحب روزه احکام فصل در شده واجب فرد بر

ا یـاجـب روزه و ( در سفر روزه گرفتـه ،ندانستن مسألهسبب که به  یکس .٢١٠١ مسأله

اش باطل است و اگر بعد از مغرب مسـأله  روزه ،دهین روز مسأله را فهمیو در ب) مستحب

نبـودِن  یندارد کـه اصـل مسـأله شـرع یح است و فرقیکه گرفته صح یا روزه ،را بفهمد

 به  یدانسته ول یکه اصل آن مسأله را منیا ایروزه مسافر را نداند 
ّ
از  یندانسـتن بعضـت عل

   ١.در سفر روزه گرفته است ،مسافر ات احکامیّ خصوص

اشـتباه در  خـاطر به اگر ،ستین یشرع ،سفر در روزه داند یم که یفرد .٢١٠٢ مسأله

                                                           
 ١٦٣٩مسـأله  هـای  دانسـته بـه مثال  کـه خصوصـّیات احکـام مسـافر را نمی توضیح بیشتر در مورد کسی  برای . ١

 . ، مراجعه شود)ندانستن مسائل نماز مسافر(
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١،ت خودیمطابقت دادن حکم مسأله با وضع
 از بعـد و ردیـبگ روزه و نداند خود را مسافر 

 سفر بوده معتقد که یفرد مثل است حیصح اش روزه ،گردد شیخو  اشتباه متوّجه مغرب

 متوّجـه مغـرب از بعد و است گرفته روزه و است فرسخ هشت از کمتر نیّ مع دمقص تا او

 ،گردد متوّجه روز نیب در چنانچه اّما. است بوده شتریب ای فرسخ هشت ،فاصلهآن  که شود

  . است باطل اش روزه

 گـرفتن روزه کـه کند فراموش ای است مسافر که کند فراموش فرد اگر .٢١٠٣ مسأله

 یاط واجـب در صـورتیـبنابر احت یحتّ  - ردیبگ روزه سفر در و باشد یم باطل مسافر یبرا

  . باشد یروزه او باطل م  - که بعد از مغرب متوّجه شود

 دیـبا ،واجـب اطیاحت بنابر ،دینما مسافرت ظهر اذان از  بعد دار روزه اگر .٢١٠٤ مسأله

  کند تمام را خود روزه
ً
کـه بـه  یصـورت در و باشد نداشته سفرنّیت  شب از اگر خصوصا

  . ستین الزم آن یقضا ،واجب عمل کرده و روزه را تمام کنداط ین احتیا

 ،واجــب اطیــاحت بنــابر ،کنــد مســافرت ظهــر اذان از قبــل دار روزه اگــر .٢١٠٥ مسأله

  ،ردیبگ روزه را روز آن تواند ینم
ً
 دیـنبا یولـ. باشـد داشته سفر تیّ ن شب از اگر خصوصا

  به دنیرس از شیپ
ّ

ص حد
ّ

بـا  وگرنـه هـدد انجـام کنـد یمـ باطـل را روزه کـه یعمل ،ترخ

اره ،ذکر شد) ٢٠٤٤( مسأله در که یحیتوض
ّ
  . شود یم واجب او بر کف

 ییجـا به ای ،برسد وطنش به ظهر اذان از قبل رمضان ماه در مسافر اگر .٢١٠٦ مسأله

 انجـام کند یم باطل را روزه که یکار چنانچه ،بماند آنجا در روز ده خواهد یم که برسد

 اّمـا و ندارد قضاء ،صورت نیا در و ردیبگ روزه ار  روز آن دیبا ،واجب اطیاحت بنابر ،نداده

 دیـبا و سـتین واجـب او بر روز آن روزه ،داده انجام کند یم باطل را روزه که یکار اگر

  . کند قضاء را آن

 کـه برسـد ییجـا بـه ایـ ،برسـد وطـنش بـه ظهر اذان از بعد مسافر اگر .٢١٠٧ مسأله

 ،داده انجام را مفطرات از یکی سفر در که یصورت در ،بماند جا آن در روز ده خواهد یم

 آن روزه اسـت نـداده انجام مفطر اگر و کند قضاء را روز آن دیبا و است باطل اش  روزه

                                                           
 گفته می. ١

ً
  . شود جاهل به موضوع است  اصطالحا
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  حال هر در و است باطل اش روزه ،واجب اطیاحت بنابر بلکه ؛ستین واجب او بر روز
ً
 بعدا

  . دهد انجام را آن یقضا

 از خارج شـدن ،هرظ اذان از بعد ای ظهر اذان از قبل سفر شروع در مالک .٢١٠٨ مسأله

  نه است شهر خود
ّ

ص حد
ّ

 شیخـو  وطـن از ظهـر اذان از قبـل کـه یکسـ نیبنابرا ،آن ترخ

  از ظهر اذان از بعد یول ،است شده خارج
ّ

ض حد
ّ

 روزه مـورد در ،شـود یم خارج وطن ترخ

 وطـن بـه برگشـت در نیهمچنـ. است رفته مسافرت ظهر از قبل که دارد را یمسافر حکم

 وطـنش یکـینزد  به ظهر اذان از قبل ،فرد اگر نیبنابرا است شهر خود به دنیرس ،مالک ،زین

 گـردد شهرش وارد ظهر اذان از بعد یول ،شود دهید  شهر آخر یها خانه که یا گونه به برسد

  . است دهیرس وطن به ظهر اذان از بعد که دارد را یمسافر حکم روزه مورد در

  یمستحبّ    ژه روزهیو  احکام

 تّیـن روز از وقـت هـر درچنانچـه  ،نـداده انجـامه مبطل روز  که یکس .٢١٠٩ مسأله

 اگـر البّته؛ است حیصح او روزه ،باشد مغرب تا یکم فاصله هرچند ،بکند یمستحب روزه

 غـروب نیبـ فاصـله در بخواهـد و کـرده غـروب آفتـابکه  است مطمئن ای داند  یم فرد

ح به حساب یصح اش اط واجب روزهیبنابر احت ،دینما یمستحب روزه تیّ ن مغرب تا آفتاب

  . دیآ ینم

 روزه شـود مرّدد ای ،نباشد روزه که کند قصد فرد اگر ،مستحب روزه در .٢١١٠ مسأله

 به که شود مرّدد ای ،دهد انجام کند یم باطل را روزه که یکار کند قصد ای ،نباشد ای باشد

 و ظهـر از قبـل چه آفتاب غروب از قبل و اوردین جا به را آن مفطر چنانچه ،نه ای آورد جا

  . است حیصح او روزه ،کند روزه تیّ ن دوباره ظهر از بعد چه

 بلکه ،برساند آخر به را آن ستین واجب ،ردیبگ یمستحب روزه یکس اگر .٢١١١ مسأله

 در و کنـد قبـول را او دعـوت اسـت مستحب کند دعوت غذا به را او مؤمنش برادر اگر

 روزه بـه اصاختصـ ،ین حکم مسـتحبّ یا و دینما افطار ،باشد ظهر از بعد هرچند ،روز نیب

  . شود  ینم قضاء روزه شامل و دارد یمستحب

 کـه بـهیّ ط نـهیمد در مگر ،ردیبگ یمستحبّ  روزه تواند ینم سفر در مسافر .٢١١٢ مسأله



 ٥٨٥/  روزه  

 واجـب اطیـاحت و ردیـبگ یمستحب روزه آنجا در روز سه ،حاجت خواستن یبرا تواند یم

  . باشد جمعه و پنجشنبه و چهارشنبه یروزها ،روز سه آن که است

 یروزه مسـتحبّ  - نیّ ر معین و چه غیّ چه مع - را ینذر کند روزاگر فرد  .٢١١٣ مسأله

که نذر  مگر آن ،که نماز در آن شکسته است به جا آورد یتواند آن را در سفر ینم ،ردیبگ

که  ا آنیلحاظ کرده باشد که روزه را در سفر انجام دهد  ،نذرنّیت  ن باشد و دریّ روزه مع

  . ردیگروزه ب ،چه مسافر باشد چه مسافرنباشد

 روز ده اقامت قصد که ییجا ای وطن در را ینیّ مع روز کند نذر فرد اگر .٢١١٤ مسأله

 روز آن در توانـد یم ،نشود سفر حال در روزه شامل ،نذرش ای ردیبگ یمستحب روزه نموده

 خـود بـر نـذر بـا که یمستحب روزه و کند مسافرت یشرع مسافت حد به ،ار خودیبا اخت

 روز ده اقامـت قصـد سـتین الزم ،باشـد سـفر در چنانچـه و ردینگ را است کرده واجب

 و نکند مسافرت نشود ناچار تا که است آن مستحب اطیاحت هرچند ؛ردیبگ روزه و کرده

  . دینما اقامت قصد است سفر در چنانچه

 یمسـتحب روزه را ینـیّ مع روز کـرده یحینـذر صـح فرد که یموارد در .٢١١٥ مسأله

  کــه یصــورت در و ردیــبگ روزه را روز همــان دیــبا ،ردیــبگ
ً
 ،ردیــنگ روزه را روز آن عمــدا

  را روز آن یقضا دیبا و است گناهکار
ً
اره است واجب آن بر عالوه و آورد جا به بعدا

ّ
 کف

 یشـرع عـذرسـبب  به چنانچه اّما و بپردازد ،آمد خواهد نذر فصل در کهرا  نذر شکستن

  به مسافرت مثل
ّ

 نگیـرد، ار  نذرشـده روزه نفاس ای ضیح ای یماریب ای یشرع مسافت حد

  را آن یقضا است الزم
ً
اره یول ؛دهد انجام بعدا

ّ
  . ندارد کف

 عهـد متعـال خداونـد بـا ،قسم ای عهد صّحت طیشرا تیرعا با فرد اگر .٢١١٦ مسأله

 عمـل نیا با و ردیبگ یمستحب روزه را ینیّ مع روز که بخورد متعال خداوند به قسم ای کند

 کـه یصـورت در و ردیـبگ روزه ار  روز همـان دیـبا ،دینما واجب خود بر را ّی مستحب روزه

 
ً
  کـه قسـم ایـ عهـد شکستن کفاره است واجب و است گناهکار ،ردینگ روزه عمدا

ً
 بعـدا

  . دهد انجام را آن روزه قضاء ستین واجب یول بپردازد آمد خواهد

 روزه توانـد ینمـ ،دارد خـودش از رمضـان مـاه یقضـا روزه کـه یکس .٢١١٧ مسأله

 از قبـل کـه یصـورت در ،ردیـبگ یمسـتحبّ  روزه و کند فراموش چنانچه و ردیبگ یمستحبّ 
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 دیبنما قضاء روزه تیّ ن تواند یم و خورد یم هم به او یمستحبّ  روزه ،دیایب ادشی ظهر اذان

 و اسـت باطـل ،اط واجـبیاحت بنابر او یمستحبّ  روزه ،شود متوّجه ظهر اذان از بعد اگر و

  . دباش یم حیصح اش  یمستحبّ   روزه ،دیایب ادشی مغرب از بعد اگر

مثـل  - رمضـان مبارک ماه یقضا از ریغ یگرید  یقضا روزه که یکس .٢١١٨ مسأله

  . ردیبگ یمستحبّ  روزه تواند یم دارد عهده بر - نیروزه نذر مع یقضا

اره روزه که یکس .٢١١٩ مسأله
ّ
 نیهمچنـ. ردیـبگ یمسـتحب روزه توانـد یمـ ،دارد کف

 ردیـبگ یمسـتحب روزه چنانچـه ،شده ریاج یتّ یم واجب روزه آوردن جا به یبرا که یکس

ـاره روزه ایـ قضـا روزه کـه یکس زین و ندارد اشکال
ّ
 روزه توانـد  یمـ دارد خـودش از کف

  . دهد انجام تیّ م یبرا یمّجان ای یجاریاست یقضا

خواهد نـذر روزه   یماه رمضان بر عهده دارد و م یکه روزه قضا یفرد .٢١٢٠ مسأله

که  یکند در حالن یکه آن را مع ا آنی ،ن نکندیّ که روز آن را مع یدر صورت ،کند یمستحبّ 

ح ینـذرش صـح ،وجـود دارد ،قبـل از روزه نـذر ،و امکان انجام روزه قضـا یفرصت کاف

اّمـا  ست روزه نذر را قبل از روزه قضـا انجـام دهـد ویز نیصورت جا در هردو یول ،است

انجام روزه قضا قبل از انجـام روزه نـذر  ین کند و فرصت و امکان برایاگر نذر روزه مع

  . نذرش باطل است ،اشدنداشته بوجود 

  روزه اقسام

 روزه .ج مسـتحب روزه .ب واجب روزه .الف: باشد یم قسم چهار روزه .٢١٢١ مسأله

 . مکروه روزه .د حرام

  : باشد یم ریز  موارد آنها جمله از که باشد یم یاقسام یدارا واجب یها روزه اّما

اره روزه. ٣ قضا روزه. ٢ رمضان مبارک ماه روزه. ١
ّ
  . کف

  . است شده واجب قسم ای عهد ای نذرسبب  به که یا روزه. ٤

  . است شده واجب عقد ضمن شرط ای ر شدنیاجسبب  به که یا روزه. ٥

  . ذکر شد) ٢٠٩٧( مسأله در آن حیتوض که تمّتع حّج  یقربان در عوض روزه. ٦

  . اعتکاف امیا مسّو  روز روزه. ٧



 ٥٨٧/  روزه  

  مستحب یها روزه

 ذکـر  کـه مکـروه و حرام یروزها از ریغ ،سال یروزها تمام روزه .٢١٢٢ مسأله
ً
بعـدا

 آن از کـه اسـت شـده سـفارش شـتریب روزها از یبعض یبرا و باشد می مستحب ،شود یم

 : است جمله

 و اسـت ماه دهم روز از بعد که یلاّو  چهارشنبه و ماه هر آخر پنجشنبه و لاّو  پنجشنبه. ١

  چنانچه و دینما قضاء است مستحب ،اوردین اج به را آنها یکس اگر
ً
 روزه نـدنتوا اصال

  کی روز هر یبرا است مستحب ،ردیبگ
ّ

 یتقر ( طعام ُمد
ً
 نان ای جو ای گندم) گرم ٧٥٠ با

ه نقره نخود ٦/١٢ ای نهایا مانند و
ّ
  . بدهد ریفق به) درهم کی( ١دار سک

  . ماه هر پانزدهم و چهاردهم و زدهمیس. ٢

  . اشدب روز کی هرچند ماه دو نیا از یبخش یحتّ  و شعبان و رجب ماه تمام. ٣

  . نوروز دیع روز. ٤

  . شّوال نهم تا چهارمهای  روز. ٥

  . قعده  یذ نهم و ستیب و پنجم و ستیب روز. ٦

 یها روزه در که ییاستثنا مورد مگر) عرفه روز( حّجه  یذ نهم روز تا حّجه  یذ اول روز. ٧

  . شود یم ذکر مکروه

   ).حّجه  یذ ١٨( ریغد دیسع دیع روز. ٨

   ).حّجه  یذ ٢٤( مباهله روز. ٩

  . محّرم هفتم و مسّو  و لاّو  روز. ١٠

   ).األول عیرب ١٧( اکرم غمبریپ مسعود الدیم روز. ١١

  . ٰی األول یجماد پانزدهم روز. ١٢

   ).رجب ٢٧( اکرم رسول حضرت مبعث روز. ١٣

  حرامهای   روزه

 : باشند یم ن قراریا از حرامهای  اکثر روزه .٢١٢٣ مسأله

                                                           
ه دار رایج نمی. ١

ّ
ه در این زمان، که نقره سک

ّ
  . دار باشد باشد، الزم نیست سک
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  . قربان دیع و رفط دیع روز در گرفتن روزه. ١

 مـاه اول تّیـن بـه ،رمضان ماه اول ای است شعبان ماه آخر داند ینم انسان که را یروز. ٢

  . رمضان مبارک

نّیـت  ک شـبانه روز از اذان صـبح تـا سـحر روز بعـد بـهینکه فرد یمثل ا؛ وصالروزه . ٣

 یول؛ ردیزه بگرو  ،ن آن افطار کندینکه دربیا دو شبانه روز را بدون ایرد یروزه بگ ،روزه

ر یروزه بـه تـأخنّیـت  بـدون ،ا تا شب دّومیاگر فرد افطار کردن را تا سحرگاه شب بعد 

ز افطـار یبدون قصد روزه ن اط مستحب آن است کهیهرچند احت ؛اشکال ندارد ،ندازدیب

  . ندازدیر نیکردن را تا سحرگاه به تأخ

 نیهمچنـ و ناسـازگار باشـد شوهر یجنس یبهره ور حّق  باچنانچه  زن یمستحبّ  روزه. ٤

 بنـابر ،)نیر معـیـواجب غ(مورد  نیا درکه  نیّ مع ریغ نذر مانند ،نیّ ر معیواجب غ  روزه

 نیهمچنـ و باشـد ینمـ یاداء شدن نـذر کـاف یو برا است باطل روزه ،واجب اطیاحت

 نیّ مع ریغ واجب ای یمستحبّ  روزه گرفتن از را او شوهر اگر ،واجب اطیاحت بنابر است

 زن بـدون که است آن مستحب اطیاحت و ناسازگار نباشد او حّق  با هرچند ،دیمان ینه

  . ردینگ یمستحبّ  روزه شوهر اجازه

 یاز رو ،تّیـاذ نیـا و شـود مادر و پدر تیّ اذ موجبکه  یدر صورت ،فرزند یمستحبّ  روزه. ٥

 ،روز نیبـ در و ردیـبگ یمسـتحبّ  روزه ،مـادر ای پدر اجازه بدون فرزند اگر و باشد یدلسوز

 نیـا و شـود آنـان تّیـاذ موجب فرزند نمودن مخالفت چنانچه ،کند ینه را او مادر ای پدر

  . دینما افطار دیبا و است حرام آنان با مخالفت ،باشد یدلسوز یاز رو ،تیّ اذ

اسـت کـه موجـب هالکـت و  یا فرد ضرر دارد و آن ضرر به گونه یکه برا یا روزه. ٦ 

  . شود ینقص عضو مت بر نفس مثل یا جنایمرگ 

 ذکر شدیشا
ً
 ایـ باشـد داشـته نـانیاطم ایـ نیقـی انسـان اگر ،ان ذکر است چنانکه قبال

  کـه دارد یتـوّجه قابـل ضـرر شیبرا روزه که دهد معقول احتمال
ً
 تحّمـل قابـل معمـوال

 بـر تیـجنا ایـ مرگ و هالکت موجب ضرر آن اگرو  باشد نمی حیصح اش روزه ،ستین

  . است حرام روزه ،شود عضو نقص مثل نفس

 به کتب ریسا در که هست هم یگرید  حرام یها روزه ،شد گفته که ییها روزه از ریغ
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  . است شده ذکر مفّصل طور

  مکروههای    روزه

 : باشد ین قرار میا از مکروههای  روزه از یبعض .٢١٢٤ مسأله

  . قربان دیع ای است عرفه روز دارد کش انسان که یروز. ١

ت به چنانچه عرفه روز روزه. ٢
ّ
  . بخواند را عرفه روز یدعاها نتواند ،روزه ضعِف  عل

 روزه قصـد بدون انسان عاشورا روز در است سزاوار یول؛ عاشورا روز در گرفتن روزه. ٣

  . کند یدار خود دنیآشام و خوردن از عصر تا

  . زبانیم اجازه بدون مهمان روزه. ٤ 

  ) مستحب و مکروه( روزه چند حکم متفّرقه

 از - سـتندین روزه هرچند - رمضان ماه در است مستحب نفر چند یبرا .٢١٢٥ مسأله

 : ندینما یخوددار کند یم باطل را روزه که یکار

 اذان از قبـل و باشد داده انجام کند یم باطل را روزه که یکار سفر در که یمسافر: لاّو 

  . برسد بماند آنجا در روز ده خواهد یم که ییجا به ای وطنش به ظهر

 آنجـا در روز ده خواهـد یمـ کـه ییجا به ای وطنش به ظهر اذان از دبع که یمسافر: مدّو 

  . برسد بماند

 ظهـر اذان از قبـل اگـر اسـت نیهمچنـ و شود خوب ظهر اذان از بعد که یضیمر : مسّو 

 انجـام چنانچـه اّمـا و باشـد دهدا انجـام کند یم باطل را روزه که یکار و شود خوب

  . ردیبگ وزهر  دیبا ،واجب اطیاحت بنابر ،باشد نداده

  . شود کپا نفاس ای ضیح خون از روز نیب در که یزن: چهارم

  و شود مسلمان که یکافر: پنجم
ً
  . باشد داده انجام کند یم باطل را روزه که را یکار قبال

 مـاه روز در است مکروه ،دارد عذر نگرفتن روزه در که یکس و مسافر .٢١٢٦ مسأله

  دنیآشام و خوردن در و دینما جماع رمضان
ً
  . کند ریس را ودخ کامال

 اگـر یولـ ؛بخواند کردن افطار از قبل را مغرب نماز دار روزه است مستحب .٢١٢٧ مسأله
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 بهتـر ،بخوانـد نمـاز قلب حضور با تواند ینم که دارد غذا به یادیز  لیم ای اوست منتظر یکس

  . آورد جا به آن لتیفض وقت در را نماز است ممکن تا یول ؛کند افطار اول است

  ماه اول شدن ثابتهای    راه

 : شود یم ثابت زیچ چهار بهقمری  ماههر ِل اّو  .٢١٢٨ مسأله

ح ریـغ چشـم یعنـی یمعمول چشم با دیبا ،دنید  و ندیبب را ماه انسان خود آنکه: لاّو 
ّ
 مسـل

 بـا آن شدن دهید  ،نباشد مشاهده قابل یمعمول چشم با ماه هالل چنانچه نیبنابرا ؛باشد

  . ستین یکاف تلسکوپ

 ،ماننـد آن ییل و ابزار بـزرگ نمـایا وسای تلسکوپ ای نیدورب از استفاده است یهیبد

 دیـبا یولـ؛ نـدارد اشـکال ،آسـمان در ماه هالل یمکان تیّ موقع رصدِ  و نمودن دایپ یبرا

 قابـل مـاه هـالل هم باز ،رود کنار تلسکوپ ای نیدورب اگر که باشد یا  گونه به دن ماهید 

   ١.باشد یمعمول چشم با مشاهده

                                                           
  کردند و در امور مختلـف زنـدگی  را آغاز می بوده که با آن ماه قمری  از زمان قدیم هالل، نزد عرب، میقاتی . ١

یید نمود، قرآن کریم در سوره مبارکه بقره در ایـن بـاره کردند، اسالم نیز همین امر را تأ  خود به آن اعتماد می
ه قل هی «: فرماید  می

ّ
   .»مواقیت للّناس والحّج  یسئلونک عن االهل

مردم ) نظام زندگی(برای ) و تقویم طبیعی(آنها، بیان اوقات : کنند، بگو ماه از تو سؤال می های  درباره هالل 
  . حّج است) تعیین وقت(و 
سواد و در هر   شود که مردم أعّم از باسواد و بی افراد بشر محسوب می برای  یک تقویم طبیعی در حقیقت ماه  

بشر  اجتماعی  است نظام زندگی  استفاده کنند و بدیهی  توانند از این تقویم طبیعی  از جهان باشند، می ای  نقطه
پذیر نیست؛ به همین دلیل خداونـد  کانام - تعیین تاریخ برای  یک وسیله دقیق و عمومی  یعنی  -بدون تقویم 
  . را در اختیار همگان قرار داده است این تقویم جهانی  نظام زندگی،  بزرگ برای 

 یکی  
ً
قـرار داده شـده  طبیعـی  های  از امتیازات قوانین اسالم این است که دستورات آن بر طبق مقیاس اصوال

بـر آن  ر اختیار همگـان قـرار دارد و گذشـت زمـان اثـری است که د ای  وسیله طبیعی  های  است؛ زیرا مقیاس
بینـیم اسـالم،  در اختیار همـه نیسـت؛ بـه همـین دلیـل مـی غیر طبیعی  های  اّما به عکس، مقیاس. گذارد نمی

طول قامت و در مورد تعیین وقت، غـروب  بند انگشتان و گاهی  گام و گاهی  وجب، گاهی  مقیاس را گاهی 
  . گذشتن خورشید از نصف الّنهار و دیدن ماه قرار داده استآفتاب و طلوع فجر و 

چنـان کـه در آیـه  آن(مردم را آن هم به صورت عام دارد  است آنچه که صالحّیت میقات بودن برای  بدیهی  
ح باشد؛ اّما هالل مـاهی  است که قابل رؤیت با چشم معمولی  هالل ماهی ) شریفه آمده است

ّ
کـه  و غیر مسل

ربین و تلسکوپ دیدن آن امکان پذیر است و بعد از کنار زدن آن ابزار، دیگر قابـل دیـدن بـا چشـم تنها با دو 
  . مختلف قرار داده شده باشد های  عموم مردم در زمان نباشد، صالحّیت ندارد که میقات برای  معمولی 

و عید فطر  ومینو ائمه معص همچنان که اگر میزان شرعی، دیدن با تلسکوپ باشد، روزه پیامبر خدا 
از حاالت در اّیـام  خاص از سال در شرع قرار داده شده، در برخی  که در روزهای  آنان و حّج و سایر اعمالی 
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یا غبار زیاد در آسمان است چنانچـه طـوری باشـد کـه اگـر آن  و اگر مانعی مثل ابر

 ماه وجود نداشت در آسمان) عارضی(مانع 
ً
قابل دیدن بود اّول ماه  با چشم معمولي یقینا

  .شود ثابت می

ه: مدّو 
ّ

 ریـغ چشـم بـا را مـاه ندیبگو  ،شود یم دایپ نانیاطم ای نیقی آنان گفته از که یا عد

ح
ّ
 نیهمچنـ و میـا دهیـد  دارنـد افق اّتحاد شهر آن با که ییهاشهر  ای شهر همان در مسل

راه کـه از آن  یز هـر راه معقـولیـن و شـود دایـپ نیقـی آن لهیوس به که یزیچ هر است

  . دا شودینان پیاطم

ح ریـغ چشـم با را ماه شب در که ندیبگو  عادل مرد دو: مسّو 
ّ
 اگـر یولـ؛ میـا دهیـد  مسـل

 اگـر است نیهمچن و شود ینم ثابت ماه لاّو  ،ندیبگو  گریکدی برخالف را ماه یژگیو 

در  یزیـا چیمعارض  یدارا شهادت ای باشد داشته آنها اشتباه به نانیاطم ای نیقی انسان

  باشد ارضحکم مع
ً
 باشـند مـاه دنیـد  دنبـال بـه شـهر مـردم از یادیز  گروه اگر مثال

 ایـ ،نکنـد را همـا دنید  یاّدعا گرید  یکس ،عادل نفر دو از شیب یول) ندینما استهالل(

 آنـان انیـم از عـادل نفر دو و) ندینما استهالل( باشند ماه دنید  دنبال به یگروه آنکه

 آنهـا انیـم در گـرید  عـادل نفـر دو که یدرحال ،نندینب گرانید  و کنند دن ماهید  یاّدعا

 آسـمان و باشـند لاّو  عادِل  دو آن مانند ،ینیب زیت در و هالل یجا دانستن در که باشد

 بـه مـاه لاّو  ،یمـوارد نیچنـ نیا در ،نباشد دو آن دنید  از یاحتمال مانع و شدبا صاف

  . شود ینم ثابت عادل دو شهادت

  ؛شـود یماه بعـد ثابـت م ،صورت نیگذرد که در ال هر ماه بروز از اّو  یس: چهارم
ً
مـثال

                                                                                                                                
اعتمـاد  بر دیدن معمـولی  آن واقع نشده باشد و روشن است که آن بزرگواران در مورد آغاز ماه قمری،  واقعی 

مثـل  بـزرگ نمـایی  انصراف از دیـدن بـا ابزارهـای  ومیناند و روایات و نصوص صادره از معص کرده  می
  . دوربین یا تلسکوپ دارد

قابـل مشـاهده  باشد که آن ذّره، با چشم معمولی  شیئی  از خون بر روی  بسیار کوچکی   همچنان که اگر ذّره 
نجاسـت اشـیاء  ی توان معیـار بـرا  قابل مشاهده باشد را نمی بسیار قوی  های  نبوده و فقط در زیر میکروسکپ

ص که در شرط نهم از شرایط شکسته 
ّ

قرار داد و حکم نمود که آن شیء نجس است، یا در مبحث حّد ترخ
تـوان دیـدن بـا دوربـین یـا   بود و هرگـز نمی شدن نماز مسافر توضیح آن گذشت، معیار، دیدن با چشم عادی 

  . تلسکوپ را میزان در تعیین حدّ ترخص شهر قرار داد
م له در مبحث رؤیت هـالل، می فقهی  با مبانی  آشنایی  ن محترم برای خوانندگا 

ّ
أسـئلة (تواننـد بـه کتـاب   معظ

  . مراجعه نمایند) حول رؤیة الهالل مع أجوبتها، وفق ما أفاده سماحة السید السیستانی
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 یسـ یا وقتـی و شود یم ثابت رمضان ماه لاّو  ،بگذرد شعبان ماه لاّو  از روز یس یوقت

  . شود یم ثابت شّوال ماه لاّو  ،بگذرد رمضان ماه لاّو  از وزر 

کـه اول مـاه  ینسـبت بـه روز ،ق و تفحص از ثابت شدن مـاهیتحق ،ان ذکر استیشا

 ،گذشـته یهـا از راه یکیکه با  یباشد و انسان در صورت یالزم نم ،ستیبودن آن معلوم ن

روز مشکوک را جـزء همـان  - نها یق کرده باشد یخواه تحق - ش ثابت نشدهیل ماه برااّو 

  . آورد یکه در آن قرار داشته به حساب م یماه

 فردا روز س یکه نم ین کسیبنابر ا
ً
 ،ل مـاه رمضـانا اّو یام ماه شعبان است  یداند مثال

د آن روز را از مـاه شـعبان بـه حسـاب آورده و ینکه سؤال و جستجو نمایتواند بدون ا یم

د یـع( ل شوالا اّو یام ماه رمضان است  یس ،داند روز بعد یاگر نم طور همین. ردیروزه نگ

و در رد یـد آن روز را روزه بگیـن صـورت بایق ننموده و در ایتواند سؤال و تحق یم ،)فطر

 معلوم شود آن روز ک از دویهر 
ً
 یفرد مرتکب گنـاه ،اول ماه بوده ،صورت چنانچه بعدا

  . نشده است

 حکـِم  از نکـهیا مگـر ؛دشو  ینم ثابت شرع حاکم حکِم  به ماه لاّو  .٢١٢٩ مسأله

 ریـغ چشـم بـا ماه شدن دهید  به نیقی ای نانیاطم ،او نزد ماه شدن ثابت ای شرع حاکم

ح
ّ
 ،دارنـد افـق اّتحـاد شـهر آن با که ییشهرها ای شهر همان در) یمعمول چشم( مسل

  . شود حاصل

 آنـان گفتـه از نکـهیا مگر ،شود ینم ثابت نیمنّجم ییشگو یپ با ماه لاّو  .٢١٣٠ مسأله

ح ریغ چشم با ماه شدن دهید  به نانیاطم ای نیقید فر  یبرا
ّ
 همـان در) یمعمـول چشم( مسل

   ١.شود حاصل دارند افق اّتحاد شهر آن با که ییشهرها ای شهر

 شب ،قبل شب که شود ینم لیدل ،آن کردن غروب رید  ای ماه بودن بلند .٢١٣١ مسأله

 دّوم شـب کـه شـود ینمـ لیـدل باشـد داشته طوق ماه اگر نیهمچن و است بوده ماه اول

                                                           
شود، ازخصوصّیات ماه  یبنابر این چنانچه منجّمین و کارشناسان مورد اعتماد، که از گفته آنان اطمینان پیدا م. ١ 

الع دهند و خصوصّیات ذکر شده طوری باشـد کـه فـرد،  - ها قبل ها یا سال حّتی از ماه -در تاریخ معّینی 
ّ

اط
باشـد، ایـن اطمینـان، اّول مـاه را بـرای  اطمینان پیدا کند که ماه در منطقه او با چشم معمولی قابل رؤیت می

  . کند وی، ثابت می
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  . باشد

 آن بـا افـق در کـه گرید  یشهرها در ،شود ثابت ماه ِل اّو  یشهر در اگر .٢١٣٢ مسأله

 اّتحاد از منظور و شود یم ثابت ماه ِل اّو  زین ،)باشند داشته افق اّتحاد( باشند یم مّتحد شهر

 ابر مانند یمانع اگر دوم شهر در شود دهید  ماه لاّو  شهر در اگر که است آن نجایا در افق

  ١.شود یم دهید  ،نباشد غبار و گرد ای

                                                           
هـای  ن معنا، هم افق بودن یا نبودن دو منطقه نسبت به یکدیگر، امر ثابتی نیست؛ بلکه در ماهپس با توجه به ای. ١

  : توضیح بیشتر این است که. باشد مختلف، ممکن است متفاوت 
ر است؛ از جمله 

ّ
زمـان غـروب خورشـید و مـاه و اخـتالف : برای رؤیت هالل در شب اّول ماه، اموری مؤث

ای ماه و خورشید که از اختالف ارتفاع ماه  ّصات خورشید و ماه و جدایی زاویهزمان غروب آن دو و نیز مخت
طور درصد روشنایی هالل و به اصـطالح فـاز  گیرد و همین و خورشید و نیز اختالف سمت آن دو نشأت می

  ... ماه و
 بـ های قمری ویژگی گاه ممکن است در یکی از ماه 

ً
ا نوارنّیـت های فوق باعث شود، ماه در افق شهری مثال

شـود کـه در شـهر بـه خصـوص دیگـر،  زیاد و مّدت مکث طوالنی دیده شود که این امر باعث اطمینان می
 ماه دیده می

ً
شد و به اصطالح بین رؤیت ماه با این شرایط در شـهر اول  چنانچه ابر یا مانع دیگری نبود، حتما

  . و رؤیت ماه در شهر دّوم مالزمه وجود دارد
 مـّدت مکـث مـاه و اّما در ماه قم 

ً
ری دیگر، ممکن است در همان شهر اّول، ماه دیده شـود، اّمـا از آنجـا کـه مـثال

  جدایی  زاویه
ً
ای آن با خورشید، کم بوده، نتوان اطمینان پیدا کرد که اگر در شهر دّوم، ابر یا مانع دیگری نبود حتمـا

  . رؤیت ماه در شهر دوم مالزمه وجود ندارد شد و به تعبیر دیگر، بین رؤیت ماه در شهر اول با ماه دیده می

پس یک شهر، در یک ماه قمری، نسبت به شهر دیگر هم افق بوده اّما در ماه دیگر نسبت بـه همـان شـهر،  
  . باشد هم افق نمی

ی و عموم ممکن است گفته شود 
ّ
  : البّته به طور کل

 مانعی از دیده که -، در شرق شهر دّوم )شهر اّول(اگر شهری که ماه دیده شده  
ً
 - شدن ماه در آن بـوده مثال

 
ً
قرار داشته باشد، چنانچه در خط عرض جغرافیایی، بیش از یک یا دو درجـه اخـتالف نداشـته باشـد، غالبـا

 دیده شدن ماه در شهر اّول، اّول ماه را برای شهر دّوم نیز ثابت می
ً
کند؛ بنـابر ایـن  مالزمه وجود داشته و غالبا

 برای نیشابور، سبزوار، شاهرود، دامغان، تهران، قروین، سقز، ثابت شدن رؤیت م
ً
اه در مشهد، اّول ماه را غالبا

  .  کند ثابت می... سردشت و
های ماهی دارد که  ، وجود مالزمه و ثابت شدن ماه، در شهر دیگر، بستگی به ویژگی اّما در غیر این صورت 

  . گردید در شهر اول رؤیت شده که در توضیحات به آن اشاره
به طور مثال در برخی از موارد ممکن است خصوصّیات رؤیـت مـاه طـوری باشـد کـه دیـده شـدن مـاه در  

کنـد و در بسـیاری  شهرهایی از پاکستان یا هندوستان یا حّتی عراق و عربستان، اّول ماه در مشهد را هم ثابت 
تر مثل شاهرود هـم اّول  شهرهای نزدیکاز موارد هم ممکن است دیده شدن ماه حّتی در تهران یا اصفهان یا 

الع نمود ماه را در مشهد ثابت ننماید، که در هر مورد می
ّ

  . توان از متخّصصین متدّین کسب اط
از آنچه ذکر گردید روشن شد که مرزها و تقسیمات کشوری و شهری به هیچ وجه در اّتحاد افق و عدم آن،  

 . باشد دخیل نمی
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دا یـن بـه اثبـات هـالل مـاه شـّوال پیقـیگذشـته  یکه در سـالها یفرد .٢١٣٣ مسأله

ت یـدر رؤ  یاز اخـتالف مبـان یو اکنـون متوجـه بعضـ نموده است و افطار می کرده یم

دهـد  یدا کرده و احتمال مـید پیگذشته خود شک و ترد  یها نیقیهالل شده و در مورد 

 یاگر کس یول ؛ردیآن روزها را بگ یست قضایالزم ن ،د نبودهیع که افطار کرده یروزهای

پرداخـت  امـارد یـآن روزهـا را بگ ید قضایدا کند باینان پیاطم ،ن خودیقیبه اشتباه بودن 

 
ّ
  . ستیاره الزم نکف

 بعـد چنانچـه ،ردینگ روزه و نشود ثابت یکس یبرا رمضان ماه لاّو  اگر .٢١٣٤ مسأله

  . دینما قضاء را روز آن روزه دیبا ،بوده ماه لاّو  ،قبل شب که شود ثابت

 دیـبا ،شـّوال اول ایـ اسـت رمضان ماه آخر داند ینم انسان که را یروز .٢١٣٥ مسأله

 نیهمچنـ. کنـد افطـار دیـبا ،است شّوال لاّو  که بفهمد روز نیب در اگر یول ،ردیبگ روزه

 ،کند  افطار است نگرفتن روزه اش فهیوظ و شده اعالم فطر دیع نکهیا اعتقاد به که یکس

 م
ً
 آخـر روز و نبوده فطر دیع ،شود  متوّجه بعد و شامد ایب آب ای خورده غذا روز نیب در ثال

اره یول ردیبگ قضا روزه روز کی دیبا ،است بوده رمضان ماه
ّ
 و شود ینم واجب او بر کف

 واجـب اطیـاحت بنـابر ،شود موضوع نیا متوّجه مفطر ارتکاب از پس روز نیب در چنانچه

 . دینما زیپره مفطرات ریسا و دنیآشام و وردنخ از مغرب تا دیبا



   درباره وقت روزه چند مسأله مستحدثه

 با ،کند افطار خود شهر در بدون آنکه مغرب از پس دار روزه شخص اگر. مسأله اّول

 نکـرده غـروب دیخورشـ هنـوز که برسد ییجا به و کند مسافرت غرب سمت به مایهواپ

 مسـتحب اطیـاحت هرچنـد ؛کنـد کامسـا دیـجد مکان در مغرب تا ستین واجب ،است

  . است کامسا

 خود شهر از ،)ظهر اذان( دیخورش زوال از پس رمضان ماه در یکس اگر. مسأله دّوم

 واجـب اطیـاحت ربنـاب ،است نشده زوال وقت هنوز ،آن در که برسد یشهر به و کند سفر

  . ستین واجب او بر قضا صورت نیا در و کند تمام را روز آن روزه دیبا

 ،فرالّسـ ریکث فرد مثل است سفر در گرفتن روزه اش فهیوظ که یکس اگر. مسأله سّوم

 سـفر ییهـوا قیـطر  از ،روزه تّیـن با ،خود شهر در) صبح اذان( صادق فجر طلوع از پس

 طلـوع از قبـل تا تواند یم ،است نکرده طلوع صادق رفج هنوز که برسد یشهر به و کند

  . دهد انجام را دنیآشام و خوردن مثل روزه مفطرات آنجا فجر

 از ،فرالّسـ ریکث مثل است سفر در گرفتن روزه اش فهیوظ که یکس اگر. مسأله چهارم

 بـه کـه کنـد سـفر یشهر به ،شده دهید  آن در رمضان مبارک ماه هالل که خودش شهر

 و ستین واجب او بر روز آن روزه ،است نشده دهید  آن در هالل هنوز ،افق فاختال لیدل

 کند سفر یشهر به سپس و کند دیع ،شده دهید  آن در شّوال ماه هالل که یشهر در گرا
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 دیـبا - واجب اطیاحت بنابر - است نشده دهید  آن در هالل هنوز ،افق اختالف لیدل به که

 یاحت زین را روز آن وزهر  یقضا و کند کامسا را روز آن هیّ بق
ً
  . آورد جا به اطا

ف اگر. مسأله پنجم
ّ
  که است ساکن ییجا در مکل

ً
 آن شـب و ماه شش آن روز مثال

 یگـرید  شـهر به رمضان مبارک ماه در ای که است واجب ،روزه مورد در ،باشد ماه شش

 برود یگرید  شهر به رمضان مبارک ماه از بعد آنکه ای ،ردیبگ روزه آنجا در بتواند که برود

 نـاتوان مـورد دو هـر از و وانـدت ینم اگر و دهد انجام را ها روزه یقضا آنجا در بتواند که

  کی ه آن است کهیفد از منظور و بدهد هیفد دیبا ،روزه یجا به ،است
ّ

 نـان مثل طعام مد

  . در آورد ریفق ملکّیترا به ) نگرفته روزه که روز هر یازا به(



  اعتکاف

  اعتکاف .٢١٣٦ مسأله
ً
ـف ،قربـت قصـد بـه مسـجد در فـرد که است آن شرعا

ّ
 و توق

 ماننـد یعبـاد اعمـال انجـام قصـد به ،اقامت که است آن مستحب اطیاحت و کند اقامت

 قسـم ،عهد ،نذر لهیوس به که باشد یم مستحب یها عبادت از اعتکاف ؛باشد دعا ای نماز

  . شود یم واجب ...و

 کـه سـال طـول در یزمـان هـر و ندارد یبخصوص معّیناعتکاف وقت  .٢١٣٧ مسأله

 رمضـان کمبـار  اهم ،آن وقت نیبهتر  و باشد یم حیصح هم اعتکاف ،است حیصح روزه

  . است رمضان ماه آخر دهه ،بهتر و است

 ،روز سـه آن وسـِط  شِب  دو همراه به روز سه ،اعتکاف زماِن  حداقل .٢١٣٨ مسأله

ز اسـت؛ هرچنـد آن یشـتر از سـه روز جـایب یول ؛ستین حیصح آن از کمتر و باشد یم

 اعتکاف،و یک روز یا یک شب یا بخشی از یک روز یا یک شب باشد  ،مقدار زیادی

 
ّ

روز ششم معتکف د یبا ،پنج روز کامل معتکف شد ،البّته اگر فرد ؛ندارد یمعّینکثراحد

احتیـاط  ؛ بلکه بنابر احتیاط واجب هرگاه فرد دو روز بـه اعتکـافش اضـافه کـرد،بماند

ست که روز بعد را هم معتکف بماند؛ بنابر ایـن اگـر هشـت روز معتکـف واجب آن ا

طـور در مـورد  را هم معتکف بمانـد و همین احتیاط واجب آن است که روز نهم ماند،

   ...روز دوازدهم و پانزدهم و
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 روز صبح اذان ،محاسبه سه روز که حداقل زمان اعتکاف است یابتدا .٢١٣٩ مسأله

ـق شـدن  ١.اسـت سـوم روز مغـرب اذان ،واجـب اطیاحت بنابر آن یانتها اّول و
ّ
و در محق

از اذان صـبح روِز اّول  توانـد بعـد سه روز تلفیقی کافی نیسـت؛ یعنـی فـرد نمی اعتکاف،

مثـل اینکـه از اذان  معتکف شود؛ هرچند کمبود روز اّول را از روز چهارم جبـران نمایـد،

  .ظهر روز اّول تا اذان ظهر روز چهارم در مسجد بماند

  اعتکاف ح بودنیصح طیشرا

ت شود کـه یرعا یطیالزم است شرا ،ح باشدیکه اعتکاف صح آن یبرا .٢١٤٠ مسأله

  : شود یتصر ذکر مبه صورت مخ ،درمسائل بعد

اعتکاف را به قصد  ،باشد عاقل و مسلمان ،معتکف: تا چهارم لاّو  شرط

اقل سه روز باشد
ّ

  قربت انجام دهد و حد

د مسـلمان و عاقـل باشـد و از یبا ،)معتکف( کند یکه اعتکاف م یکس .٢١٤١ مسأله

قصد قربت و اخالص داشـته  ،وضو ذکر شدنّیت  طور که در ان اعتکاف همانیآغاز تا پا

اقل سه روز معتکف باشد ،ذکر شد) ٢١٣٨( که در مسأله یو طورباشد 
ّ

  . حد

  باشد روزه معتکف: پنجم شرط

 کـه یکسـ نیبنـابرا ،  باشـد روزه ،اعتکـاف امّیـا در دیبا کننده اعتکاف .٢١٤٢ مسأله

 امّیـا در و سـتین حیصح اناعتکافش ،نفساء و حائض زن و ضیمر  ،ردیبگ روزه تواند ینم

 یحّتـ - باشـد یا روزه هر بلکه ؛باشد اعتکاف خصوصم ،روزه که ستین الزم ،اعتکاف

 . است یکاف - قضاء و یمستحبّ  ،یجاریاست روزه

تیشا
ّ

 ،کند یکه روزه را باطل م یهرکار ،که معتکف روزه است یان ذکر است در مد

  . شود یز میباعث باطل شدن اعتکاف ن

                                                           
راهـم ) پس از اذان مغرب روز سـّوم(و شب چهارم ) قبل از اذان صبح اّولین روز(شب اّول  تواند  البّته فرد، می. ١

ت، در محاسبه، جزء سه روز به حساب نمی نیت اعتکاف داشته باشد؛ ولی   .آید  این مدّ



 ٥٩٩/  اعتكاف  

 جـامع مسجد در ای گانه چهار مساجد در اعتکاف: ششم و هفتم شرط

  ک مسجد انجام شودیده و در بو 

 مسـجد ایـ کوفه مسجد ای یالّنب مسجد ای الحرام مسجد در اعتکاف .٢١٤٣ مسأله

 یمسـجد ،جامع مسجد از و منظور باشد یح میز در مسجد جامع هر شهر صحیبصره و ن

ه به اختصاص که است
ّ
  و باشد نداشته یخاّص  گروه ای خاص منطقه ای محل

ّ
 اجتماع محل

ت و مناطق مردم آمد و رفت و
ّ

 . باشد شهر مختلف محال

ثابت نیسـت؛  – که ذکر شد یر از مساجدیغ - ر مساجدیاعتکاف در سامشروع بودن 

سـت یکه مسجد ن ییاّما در جاو اشکال ندارد  اّما انجام آن رجاًء و به امید مطلوب بودن،

 حس
ً
م ن به قصد رجاء هـم انجـایبنابر ا ؛باشد ینم مشروعاعتکاف عمل  ،ه استیّ نیو مثال

  . دنشو 

 اعتکـاف کی نیبنابرا. شود انجام مسجد کی در است  الزم اعتکاف، .٢١٤٤ مسأله

 بـه مگـر ؛باشند هم به مّتصل ای باشند هم از جدا چه داد انجام مسجد دو در توان ینم را

  که باشند مّتصل هم به یا  گونه
ً
  . شوند حساب مسجد کی عرفا

  او اجازه که یکس اجازه با اعتکاف: هشتم شرط
ً
  باشد ،است برمعت شرعا

  او اجازه که یکس اجازه با دیبا اعتکاف .٢١٤٥ مسأله
ً
بنـابر  ؛باشد  ،است معتبر شرعا

ف فرد در مسجد ین در مواردیا
ّ
 ،حـرام اسـت یگـریت د یا رضـایـبدون اجـازه  ،که توق

ن یـن باشـد و ایت والـدّیـبه طور مثال اگر اعتکاف باعث اذ. باشد یز باطل میاعتکاف ن

نکـه زن بـدون اجـازه شـوهر از منـزل خـارج و یا ایـاشد و آنان ب یدلسوز یاز رو ،تیّ اذ

  . باطل است ین اعتکافیچن ،معتکف شده باشد

 نشـود خارج آن از و بماند یباق اعتکاف مکان در معتکف: نهم شرط

  ،خروج که یموارد در مگر
ً
  است زیجا شرعا

ت اعتکـاف با .٢١٤٦ مسأله
ّ

امـور  ید در مسـجد بمانـد و جـز بـرایـمعتکف در مد
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کـه در مسـأله بعـد ذکـر  - یکـار ضـرور یارج نشـود و اگـر بـرااز مسجد خـ یضرور

  . خارج از مسجد نماند ،آن کار الزم است یکه برا یشتر از زمانیب ،خارج شود -شود یم

 اعتکاف برا یموارد .٢١٤٧ مسأله
ّ

از  یدر بعض ز ویآن جا یکه خارج شدن از محل

 : باشد ین قرار میاز ا ،ها واجب است آن

ـ ؛سـتیانجـام آن ن جز یا که چاره ییها ضرورت. ١
ّ
 ).رفـتن ییستشـو د( یمثـل تخل

ا غسـل واجـب ی ٣نماز واجِب اداء یوضو برا. ٤ ٢.غسل استحاضه. ٣ ١.غسل جنابت.٢

  ا امکـان نداشـتهیـ ٤ا وضو در مسجد مانع داشـتهیکه انجام غسل  یر جنابت در صورتیغ

هـر آنچـه . ٩ ٦نمـاز جمعـه ،ضیادت مـر یـع ،تّیـز میـتجه ،ع جنـازهییتش. ٨تا  ٥ ٥.باشد

   ٧.دیآ یبه حساب م یضرورت عرف

باشد کـه انجـام دادن  یکار یخارج شدن از مسجد اگر برا ،ر موارد ذکر شدهیدر غ

  ،یمسـتحبّ یـا وضـوی مثل غسل  ،آن بهتر از انجام ندانش باشد
ّ

اط یـاشـکال و احت محـل

  . باشد یم

 از - که در مسأله قبـل ذکـر شـد - یضرور کار سبب به ،معتکف اگر .٢١٤٨ مسأله

ت یول ،شود خارج مسجد
ّ

 از اعتکـاف صورت که یا گونه به ،گردد یطوالن خروجش مد

 ایـ و اضـطرار ایـ اجبار ای إکراه یرو از خروجش هرچند ،است باطل اعتکافش ،برود نیب

  . باشد یفراموش

                                                           
  . اش ماندن جنب در مسجد بوده یا باعث نجس کردن مسجد شود که الزمه. ١
 . شود  ش را انجام ندهد، اعتکافش باطل نمیالبّته اگر مستحاضه، غسل واجب. ٢

 اشـکال . ٣
ّ

خارج شدن برای وضوی نماز واجِب قضاء، در صورتی که وقت قضاء وسـعت داشـته باشـد، محـل
 .است

 باعث نجس شدن مسجد شود. ٤
ً
 . مثال

 . نداشته و ممکن باشد، بنابر احتیاط واجب نباید از مسجد خارج شود اگر غسل در مسجد مانعی . ٥
ه مکّرمه معتکف شده، برای  کسی . ٦

ّ
تواند از مسجد خارج شده و هرجـا   نماز جماعت یا فرادا هم می که درمک

ه که می
ّ
 . خواهد نماز بخواند  از شهر مک

تواند برای  بنابر این چنانچه شرکت در امتحانات حوزه، دانشگاه یا مدارس، ضرورت عرفی باشد، معتکف می. ٧
ت خروجش طوالنی گردد، بـه آن، با رعایت سایر شر   اعتکاف خارج شود؛ ولی نباید مدّ

ّ
ایط خروج، از محل

ای که صورت اعتکاف از بین برود؛ به طور مثال اگر یک روز از اّیام اعتکـاف، تـا حـدود دو سـاعت،  گونه
  .برای امتحان خارج شود، اشکال ندارد
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 و ،اگر معتکف .٢١٤٩ مسأله
ً
 اعتکـاف  ،ر مـوارد مجـازیار در غیبا اخت عمدا

ّ
از محـل

تهرچند به  ،خارج شود
ّ
اعتکـافش  ،باشـد یفراموشـ یا از روی یم شرعندانستن حک عل

مگر در  ؛شود یباطل نم یاعتکاف و ،ا اجبار خارج شودیاّما اگر به اکراه  ؛شود یباطل م

   ).٢١٤٨( مورد مسأله

 ،خـارج نشـود یولـ ،اگر خارج شدن از مسجد بر معتکف واجب باشد .٢١٥٠ مسأله

   ١.شود یگناهکار است اّما اعتکافش باطل نم

ش از ید بیمعتکف نبا ،دن از مسجد مجاز استکه خارج ش یدر موارد .٢١٥١ مسأله

ر یـز  ،د در روزینبا ،در صورت امکان ،رون مسجد بماند و در خارج از مسجدیاز بیمقدار ن

 ،شـود یه انجـام نمـیر سـایـجز با نشستن معتکف ز  ،اگر انجام آن کار یول؛ ندیه بنشیسا

مگـر  ؛ندید بنشـیـاز نبایـاط واجب بعد از انجام آن کار و رفـع نیاشکال ندارد و بنابر احت

کـه خـارج شـدن از مسـجد  یتوانـد درمـوارد یالبّته معتکف م. دیش آیپ یآنکه ضرورت

  . است آن کتر  مستحب اطیاحت هرچند ؛ه راه برودیر سایز  ،مجاز است

 ،اط واجـبیـبنـابر احت ،ام خارج شدن از مسجد در موارد مجازگدر هن .٢١٥٢ مسأله

ر یتخـاب مسـکـه انمگـر آن ؛نتخاب شودر رفت و برگشت ار دین مسیتر  الزم است کوتاه

ت کمتر ،دورتر
ّ

د از آن راه یـن صـورت بایخارج از مسجد باشد که در ا یباعث شود مد

  . برود

 واجـِب  اعتکـاِف  ریـغ در ،اعتکاف ِت یّ ن هنگام ،آغاز از تواند یم انسان .٢١٥٣ مسأله

 با دتوان  یم یو نیا بنابر. کند رها را اعتکاف ،آمد شیپ یمشکل اگر که کند شرط ،نیّ مع

 - در روز سّوم یحتّ  - را اعتکاف ،مانع و مشکل آمدن شیپ وقت در ،شرط نیا دادن قرار

تـیش آمـدن هـیپـ بـدون کند شرط معتکف اگر اّما ،ندارد هم یاشکال و کند رها
ّ
 یچ عل

ح بـه حسـاب یصـح ین شـرطیاط واجـب چنـیـبنـابر احت ،دیـنما قطـع را اعتکاف بتواند

 بعد) آن نیب در اعتکاف کردن رها شرط( ن شرطیا ادند قرار است ذکر انیشا. دیآ ینم

                                                           
 اعتکاف . ١

ّ
 در محل

ً
انجام غسل جنابت از مسـجد  بماند و برای  باقی البّته اگر معتکف جنب شده باشد و عمدا

 اعتکاف خارج نشود، اعتکافش باطل می
ّ

  . شود  محل
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 اعتکـاف تّیـن با همزمان دیبا بلکه؛ ستین حیصح آن شروع از قبل ای اعتکاف شروع از

  . باشد

  ترک کند که بر معتکف حرام است را ییکارها: شرط دهم

کـه در  ییح بودن اعتکـافش الزم اسـت از کارهـایصح یبرا ،معتکف .٢١٥٤ مسأله

 : آن کارها عبارت هستند. دیز نمایپره ،شود یمادامه ذکر

 از دنیبوسـ و لمس و استمناء. ٣. همسر با زشیآم و جماع. ٢ خوش یبو دن ییبو . ١

  . فروش و دیخر . ٥ کردن مجادله. ٤) واجب اطیاحت بنابر( شهوت یرو

 در ،باشـد ینکه باطل کننده اعتکاف مـیانجام موارد فوق عالوه بر ا ،ان ذکر استیشا

واجـب  بنابر فتوی حرام اسـت و اگـر اعتکـاف، واجب معّین باشد، ،فصورتی که اعتکا

جـایز اط واجـب یبنابر احت ،ه مواردیّ و در بق یبنابر فتو باز هم مورد جماع  در معّین نباشد،

  . نیست

ت دنشییبو  از چه -ات یّ عطر  دنییبو  معتکف یبرا .٢١٥٥ مسأله
ّ

ت چه و ببرد لذ
ّ

 لذ

ت آن دنییبو  از که یورتص در خوشبو اهانیگ دنییبو  و ستین زیجا  -نبرد
ّ

 ،بـرد یمـ لـذ

ت آن دنییبو  از اگر و ستین زیجا
ّ

 توانـد یمـ معتکف نیهمچن. ندارد اشکال برد ینم لذ

ر ندهیشو  مواد از
ّ

 خوشبو دندان ریخم ،شامپو ،جامد ای عیما صابون جمله از خوشبو و معط

  که یمساجد در و دینما استفاده
ً
 عطـر یبو  تشماماس ،زنند یم عطر نیمعتکف ریغ معموال

  ر،عط یبو  احساس یول ؛ستین زیجا آنان
ً
 را خـود ینـیب سـتین الزم و ندارد یمانع ظاهرا

  . ردیبگ

 بـه که یصورت در ،ینید  ای یو یدن مسائل سر بر جدال اعتکاف حال در .٢١٥٦ مسأله

 قصـد بـه اگـر اّمـا اسـت حرام ،باشد یبرتر و تیفضل اظهار و مقابل طرف بر غلبه قصد

 نـه ،باشـد مقابـل طرف اشتباه و خطا کردن طرف بر و قتیحق شدن روشن و حق اظهار

 معتکـف تیّ ن و قصد ،کمال نیبنابرا. باشد می عبادات نیبهتر  از بلکه ،ستین حرام تنها

  . است

 و داد نـوع هـر ،واجب اطیاحت بنابر و فروش و دیخر  ،اعتکاف حال در .٢١٥٧ مسأله



 ٦٠٣/  اعتكاف  

 حیصـح ،شده انجام لهمعام هرچند ؛است حرام ...و معاوضه ،مضاربه ،اجاره مانند یستد

ناچار به  ،اجات اعتکافیر احتیا سای یه مواد خوراکیّ ته یالبّته اگر معتکف برا. باشد می

د و فـروش اشـکال یـخر  ،١ه آن نداشـته باشـدیّ ته یبرا یگرید و فروش شود و راه د یخر 

  . ندارد

  را اعتکاف محّرمات معتکف اگر .٢١٥٨ مسأله
ً
ـالع وجـود بـا و عمـدا

ّ
 حکـم از اط

ت ندانستن مسأله مرتکب شود؛ اّما در ندانستن و جهـل   ،دهد انجام یشرع
ّ
یا آنکه به عل

 ولـی  ؛شـود یم باطل اعتکافشمعذور نبوده و جاهل مقّصر باشد،
ً
 یا از رویـاگـر سـهوا

تا آنکه به یباشد  یفراموش
ّ
ندانستن مسأله مرتکب آن شده و در ندانسـتن آن جاهـل  عل

  . باشد یح میاعتکافش صح ،قاصر بوده

  اعتکاف یقضا ماحکا

 کـه یمبطالت از یکی انجام لهیوس به را اعتکافش ،معتکف شخص اگر .٢١٥٩ مسأله

 ،واجب اطیاحت بنابر ،باشد نیّ مع واجِب  اعتکاف اگر ،کند باطل ،شد ذکر شیپ مسائل در

 اعتکـاف آنکه مثل ،باشد نیّ مع ریغ واجِب  اعتکاف در اگر و کند قضاء را اعتکاف دیبا

 سـر از دوبـاره را اعتکـاف کـه است واجب ،کند نذر باشد یمعّین وقت در آنکه بدون را

 ،کنـد باطـل را اعتکـاف ،مدّو  روز انیـپا از بعد و باشد مستحب اعتکاف در اگر و ردیگ

 مستحب اعتکاف ،مدّو  روز اتمام از قبل اگر و کند قضاء را اعتکاف واجب اطیاحت بنابر

 . ندارد قضاء و ستین او عهده بر یزیچ ،کند باطل را

با انجام  ،اعتکافش مشروط باشد) ٢١٥٣( حات مسألهیان ذکر است اگر طبق توضیاش

  . ستیچ کدام الزم نیه ،ا از سر گرفتنیقضا  ،اعتکافمبطل 

 ،شود حائض ،اعتکاف مدّو  روز انیپا  از بعد شده معتکف که یزن اگر .٢١٦٠ مسأله

  است واجب
ً
 الزم واجـب اطیـاحت بنـابر او بر اعتکاف قضاء و شود خارج مسجد از فورا

  . مشروط باشد) ٢١٥٣( حات مسألهیاعتکافش با توض آنکه مگر ،باشد  یم

                                                           
به این معنا که حّتی شخص غیر معتکفی را نیابد که این خرید و فروش را به وکالت از او انجـام دهـد و تهّیـه . ١

 . آن اجناس، بدون خرید، مثل هدیه یا قرض گرفتن امکان نداشته باشد
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 بـه را آن قضـاء دیـنبا یول ؛ستین یفور واجب ،واجب اعتکاف قضاء .٢١٦١ مسأله

 
ّ

 مسـتحب اطیـاحت و شـود حسـاب واجـب اداء در یانگـار سهل که اندازد ریتأخ یحد

 آن را  که است
ً
  . کند قضاء فورا

اره
ّ

  اعتکاف کردن باطل کف

  را واجب اعتکاف ،عتکفم اگر .٢١٦٢ مسأله
ً
 روز در چـه ،کنـد باطلبا جماع  عمدا

اره ،شب ای باشد
ّ
ـاره ،مـبطالت ریسا در و شود یم واجب کف

ّ
 اطیـاحت هرچنـد ؛نـدارد کف

اره که است مستحب
ّ
 . بدهد کف

اره
ّ
ـاره هماننـد ،اعتکاف باطل کردن کف

ّ
 کمبـار  روزه مـاه یباطـل کـردن عمـد کف

  . است رمضان



 
ّ

  حج

  حّج  دنش واجب طیشرا

 عمر تمام در ،را دارا باشد یطیشرا که یکس بر متعال خداوند خانه حّج  .٢١٦٣ مسأله

 اإلسالم مو آن را ح شود یم واجب مرتبه کی
ُ
ة  : آن شرائط عبارتند از؛ نامند یجَّ

 واجب ،حّج  -باشد بلوغ هب کینزد  هرچند - بالغ ریغ فرد بر پس. باشدبالغ : لاّو  شرط

 یجـا یولـ ،باشـد یمـ حیصـح حجـش ،دهـد انجـام ّج حـ ،نابالغ زیّ مم بچه اگر و ستین

  . ردیگ ینم را االسالم  حّجة

   ١.باشد عاقل: مدّو  شرط

  . نباشد بنده و عبد و بوده آزاد: سوم شرط

  : دارد یبستگ مورد چند به بودن عیمستط و باشدع یمستط: چهارم شرط

  . یمال ییتوانا. ١

  . یبدن ییتوانا. ٢

  . آن بودن منیا و راه بودن باز. ٣

  . وقت داشتن وسعت. ٤

                                                           
مـوارد نائـب گـرفتن بـر او الزم  مـوارد، انجـام حـج، و در بعضـی  باشد در بعضی  البّته اگر جنون فرد ادواری . ١

 . تر ذکر شده است مفصل های  شود که تفصیل آن در کتاب  می
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ت در خانواده نفقات نیتأم ییتوانا. ٥
ّ

  . حّج  سفر مد

  . حّج  از بازگشت از پس یزندگ مخارج نیتأم ییتوانا. ٦

  . یبده نداشتن. ٧

  . آمد خواهد ندهیآ مسائل در آن موارد لیتفص و

آن  ،دهـد انجـام خـود یبـرا حـّج  چنانچه ،باشد ینم عیمستط که یکس .٢١٦٤ مسأله

  که یصورت در پس ،کند  ینم االسالم حّجة زا تیکفا ،حج
ً
 را حّج  دیبا ،شود عیمستط بعدا

  یگرید  ابتین به ،باشد ینم عیمستط که یکس اگر نیهمچن. آورد جا به
ً
 ( تبّرعا

ً
 با ای) مّجانا

 ،اسـت آورده جـا بـه حّج  او ابتین به که یفرد یبرا ،آن حج ،دینما حّج  اجرت افتیدر 

  . کند  ینم االسالم حّجة از تیکفاب یود فرد ناخ یبرا یول ،باشد یم یکاف

ق شدن طیشرا
ّ

  استطاعت محق

   یمال ییتوانا: لاّو  شرط

 حّج  سفر توشه ،فرد یعنیشرط است  توانایی مالی ،در واجب شدن حج .٢١٦٥ مسأله

 باشد داشته کند هیّ ته را آنها بتواند که یمال ای) آن به اجیاحت صورت در( یسوار مرکب و

برگشت  و رفت نهیهز  مثل حّج  سفر در ازین مورد یهانهیهز  و مخارج ،ترروشن ریتعب به و

 ریسـا و اقامـت مکـان اجـاره ،پوشـاک ،یدنیآشـام ،خـوراک ،)نقـل و حمـل( ١تا وطـن

  . باشددارا  را) آن به اجیاحت صورت در( یسوار مرکب نیهمچن و حج سفر اتیضرور 

 جـبوا ،شـود ینمـ محسوب عیمستط و ندارد یمال ییتوانا که یشخص .٢١٦٦ مسأله

  . بپردازد کار و کسب به و نموده اقدام یمال استطاعت شدن فراهم یبرا ستین

ا یاست  یمخارج حج کاف یبرا نداند و باشد داشته یمال انسان گاه هر .٢١٦٧ مسأله

  . کند قیتحق و فحص است الزم ،اطیاحت بنابر ،نه

                                                           
ی   اگر می ولی . که قصد دارد پس از حج، در آنجا ساکن شود یا محل دیگری . ١

ّ
ساکن شود که  خواهد در محل

سکونت درآنجـا نیسـت، داشـتن هزینـه  نه رفتن با آنجا بیش از برگشت تا وطن است، چنانچه ناچار برای هزی
ق شدن استطاعت کافی  برگشت تا وطن برای 

ّ
 . است محق
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از دارد یها ن که فرد به آن یر ضروریز اموال غیو ن یزندگ یاموال ضرور .٢١٦٨ مسأله

 یسـت بـرایالزم ن - شـتر از شـأنشینـه ب - مناسب شأن اوست ،تیّ فیمقدار و کو از نظر 

 یهـا کتاب ،اثاث منزل ،نیماش ،ین فروش خانه مسکونیبنابر ا. رفتن به حج فروخته شود

چنانچـه  ،کنـد ینت استفاده مـیز  یبرا هک ییها لباس ،ابزار کار ،لیتحص رمورد استفاده د

که  یاز و شأنش باشد طوریش از نیست واگر بیالزم ن ،از و شأنش نباشدیش از اندازه نیب

داشـته  یگـریا آنکـه مـال د یـ ،باشد یمصارف حج کاف یبرا ،از و شأنیمقدار اضافه بر ن

 طـور همین. شـود یع محسوب مـیمستط ،فرد ،شود یم یمه کردن آن کافیکه با ضم باشد

 ماش یکس
ً
 ین کـم ارزش تـریا ماشـی تواند آن را به منزل یدارد که م یا منزلین یکه مثال

مه مـال یا بـه ضـمیـ ییبه تنهـا - با مقدار زائد و ل کندیتبد ،ستیهم ن یکه کسر شأن و

   ١.شود یع محسوب میبه حج برود مستط - که دارد یگرید 

 را حـّج  نـهیهز  کفـاف کـه باشـد داشـته پـول یمقـدار یکسـ گاه هر .٢١٦٩ مسأله

 در ،دارد یگـرید  لیوسـا ایـ خـود یبـرا منـزل دیـخر  ایـ ازدواج بـه اجیاحت یول ،دهد یم

ت ز  و یبه سـخت یدر زندگ شود موجب حّج  راه در پول آن صرف که یصورت
ّ
اد یـمشـق

 عیمسـتط ،نباشـدفـوق العـاده  یسـخت موجـب چنانچـه و سـتین واجب او بر حّج  ،فتدیب

اگـر بـدون داشـتن خانـه  ،ن به طور مثالیبنابر ا. است واجب او بر حّج  و شده محسوب

 ،ع است که عالوه بر داشتن پـول خانـهیمستط یوقت ،افتد یمالعاده فوق  یسختبه  ،یملک

  . پول رفتن به حج را هم داشته باشد

واجـب  ،دارد که با توّجه به مسائل گذشته یا لهیا وسیملک  ،انساناگر  .٢١٧٠ مسأله

مـت معمـول یکـه آن را بـه ق یداریـچنانچـه خر  ،رفتن به حج بفروشـد یاست آن را برا

اجحاف مت معمول یکه فروش آن به کمتر از ق یدر صورت ،آن بخرد وجود ندارد یبازار

فـروش  ،د آن را بفروشد و به حج برود و اگر اجحاف باشـدیبا ،نباشد) ادیضرر ز ( بر فرد

  . ستیآن واجب ن

اسـت و مخـارج  ینه حج کـافیهز  یدارد که برا یکه مقدار مال یکس .٢١٧١ مسأله

                                                           
 به مالی  و همین. ١

ً
ت پیری  نیاز شده مثل خانمی  اکنون از آن بی  احتیاج داشته ولی  طوراست اگر قبال

ّ
یا  که به عل

  . باشد  مورد نیازش نمی زیور آالت وی  غیر آن
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ت تأمبدو ) ر از آن مالیغ( یگریاش از راه مشروع د  خود و خانواده
ّ
 باشد ین مین مشق

مخـارجش را  یگـریا شخص د یدهد  یرام شدارد که کفاف مخارج ینکه شغلیمثل ا-

ز یو ن - کند یکه استحقاق آن را دارد استفاده م یه در حالیّ ا از وجوه شرعیکند  ین میتأم

ش بـا قبـل آن بعـد از حّجـ یزنـدگ ،که اگر آنچه دارد را در راه حج صـرف کنـد یکس

  . ع بوده و حج بر او واجب استیمستط ،نکند یتفاوت

 آن در کـه اسـت یمکان از استطاعت ،استطاعت معتبر در وجوب حج .٢١٧٢ مسأله

ف اگر ،نیبنابرا ؛وطنش و شهر از نه ،است
ّ
 یبـرا و نباشـد عیمسـتط خودش شهر در مکل

  یگرید  شهر به آن ریغ ای تجارت
ً
ه مثال

ّ
 بتوانـد که آورد دست به یمال آنجا در و برود جد

ه به آنجا زا آن با
ّ
 دارا زیـن را اسـتطاعت طیشرا ریسا و دهد انجام را حّج  اعمال و رود مک

 دیـنما حـّج  کـه یصـورت در و آورد جـا به را حّج  دیبا و شود یم محسوب عیمستط ،باشد

  هرچند
ً
ه به خود وطن از بتواند که کند دایپ یمال بعدا

ّ
 واجـب او بـر حـّج  گـرید  ،رود مک

  . ستین

   یبدن ییتوانا: مدّو  شرط

 اسـت کـه معنان یبه اباشد  یمکه شرط واجب شدن حج  یبدن ییتوانا .٢١٧٣ مسأله

ت بدون بتواند که باشد داشته یبدن ییتوانا و مزاج سالمِت  فرد
ّ
  که یادیز  مشق

ً
 قابل عرفا

ه به) حرج( ستین تحّمل
ّ
  . آورد جا به را حّج  و برود مک

 ید بهبـودیـو تا آخـر عمـر ام ندارد یبدن ییدارد اّما توانا یمال ییکه توانا یالبّته کس

  . ردیشود نائب بگ یکه گفته م یطید با شرایبا ،ندارد

  آن بودن منیا و راه بودن باز: مسّو  شرط

 از او یآبرو ای مال ای جان ،راه در که بترسد انسان ای باشد بسته ،راه اگر .٢١٧٤ مسأله

 ،باشـد رتردو  هرچند برود بتواند یگرید  راه از اگر یول ستین واجب او بر حّج  ،برود نیب

 راه نـدیبگو  کـه باشـد یمعمـول ریـغ و دور قدر آن راه آن آنکه مگر ؛برود راه آن از دیبا

  . ستین واجب او بر حّج  ،صورت نیا در که است بسته ،حّج 
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ث دها و حوا بینسبت به آس که یصورت در ،زن بر حّج  واجب بودن در .٢١٧٥ مسأله

 الزم ،نباشـد مـنیا اگر وست ین شرط محرم داشتن همراه ،من باشدیبر خودش ا یاحتمال

 نیا یبرا هرچند ؛باشد منیا خود بر او بودن با که باشد داشته خود همراه به یکس است

 را ریـاج اجـرت پرداخـت ییتوانـا کهاست  یصورت دراین  البّته ،دینما ریاج را یفرد کار

  . بود نخواهد واجب او بر حج، چنین صورتی در وگرنه ،باشد داشته

  وقت داشتن وسعت: چهارم شرط

 معنـان یـکه شـرط واجـب شـدن حـج اسـت بـه ا وقت داشتن وسعت .٢١٧٦ مسأله

ه به سفر قدر به فرد که باشد یم
ّ
 بنـابر ؛باشـد داشـته وقـت ،حّج  اعمال آوردن جا به و مک

 یکـاف وقـتامـا  ،شود حاصل حّج  یادا یبرا یکاف یمال ییتوانا یفرد یبرا چنانچه نیا

مات نمودن فراهم یبرا
ّ

 مـایهواپ طیبلـ و زایـو  ،گذرنامـه گرفتن مثل ،سفر بدون حرج مقد

 یو بـر سـال آن در حـّج  انجـام و نشـده محسوب عیمستط ،صورت نیا در ،باشد نداشته

 شـروط ریسـا بعـد یها سال ای سال در که دارد نانیاطم ای نیقی اگر یول باشد ینم واجب

 تطاعتاسـ اسـت واجـب ،گـردد مشـّرف حّج  به تواند یم و بود خواهد دارا را استطاعت

ن یو اّمـا اگـر چنـ کنـد حفـظ ندهیآ یها سال ای سال در حّج  انجام یبرا را شیخو  یمال

  . دینمانده حفظ یسال آ یخود را برا یست استطاعت مالیالزم ن ،ندارد ینانیا اطمین یقی

ت در خانواده نفقات نیتأم ییتوانا: پنجم شرط
ّ

  حج سفر مد

کـه  ید مخـارج کسـانشود که فرد نتوانـ می چنانچه انجام حج موجب .٢١٧٧ مسأله

بـر  یآنـا یکه هرچند خرجـ یا کسانی - مثل زن و بّچه - آنان بر او واجب است یخرج

را  ،فـوق العـاده دارد یسـخت یو ینان بـراپرداخت نکردن نفقه آ یول ،ستیواجب ن یو

  . باشد یع نبوده و حج بر او واجب نمین صورت فرد مستطیدر ا ،ن کندیتأم

  حّج  از بازگشت از پس یزندگ خارجم نیتأم ییتوانا: ششم شرط

ف طوریّ اگر وضع .٢١٧٨ مسأله
ّ
ت به باشد که یت مکل

ّ
 مصـرف ایـ حـّج  به رفتن عل
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 اشخـانواده و خـود یتنگدسـت و فقـر از ترس ،راه نیا در دارد که یدرآمد و پول نمودن

 ،بـرود حـّج  بـه اگـر کـه یطور ،باشد حّج  امیّ ا در ،درآمدش وقت نکهیمثل ا ،باشد داشته

 اش یزندگ نهیهز  نتواند که یاگونه به باشد اندک درآمدش ای باشد نداشته یدرآمد گرید 

  . ستین واجب او بر حّج  ،دینما نیتأم سال امیّ ا از یبعض ای سال یروزها هیّ بق در را

 ،اسـت یکـاف حّجش مصارف یبرا که باشد داشته مال یمقدار یکس اگر نیهمچن

 از معاش إمرار قدرت و باشد اشنوادهخا و خود معاش إمرار و کسب لهیوس ،آن مال یول

 حّج  و نبوده عیمستط صورت نیا در ،باشد نداشته هم باشد شأنش مناسب که یگرید  راه

  . ستین واجب او بر

ـه توانـد یم که یزن .٢١٧٩ مسأله
ّ
 یامـوال خـودش از ،برگشـتن از بعـد اگـر ،بـرود مک

  هم شوهرش و باشد نداشته
ً
 حـّج  انجـام و ندهـد را او یخرجـ و نفقـه و باشـد ریفق مثال

ت و حرج به یزندگ در گردد موجب
ّ
 او بـر حـّج  و باشـد ینمـ عیمسـتط ،افتدیب ادیز  مشق

  . ستین واجب

  یبده نداشتن: هفتم شرط

اّمـا  ،باشـد حـّج  نـهیهز  مقدار به که گردد حاصل یمال انسان یبرا اگر .٢١٨٠ مسأله

برداشـته  یا زکات بر عهـده دارد کـه اگـر مقـدار بـدهیخمس  ایبه اشخاص  یبدهکار

 نخواهـد واجـب او بـر حّج  ،صورت نیا در ،نباشد حّج  نهیهز  به یکاف آن ماندهیباق ،شود

 دهیبه اشخاص رسـ یبده پرداخت وقت نکهیا نیب ستین یفرق ،حکم نیا مورد در بود و

  کـه باشد دور اریبس یبده پرداخت وقت نکهیا مگر؛ نه ای باشد
ً
 وجـود بـه عقـالء اصـال

 اّول نکـهیا نیبـ سـتین یفرقـ نیهمچنـ و سـال پنجـاه مانند ؛نکنند توّجه یا یبده نیچن

  و گرفته قرض
ً
 قـرض بعـد و آورده بدسـت را مـال آن لاّو  ایـ آورد بدست را مال آن بعدا

 آن آوردن بدسـت از بعـد شـدنش بدهکار در او از یریتقص که یصورت در ؛باشد گرفته

  . باشد نزده سر مال

 به یکاف که کند قرض ار  یمال ،نداردحج  یمال ییتوانا که یکس هرگاه .٢١٨١ مسأله

 پرداخـت ییتوانا که بداند هرچند - شد نخواهد واجب او بر حّج  ،باشد حج سفر مخارج
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 باشد دور اریبس قرض پرداخت زمان دیرس سر آنکه مگر - داراست ندهیآ در را اش یبده

  که
ً
 فـرد ،صـورت نیـا درکـه  ،نکنند توّجه یا یبده و قرض نیچن وجود به عقالء اصال

  . شد خواهد واجب او بر حّج  و شده محسوب عیمستط

  ،دارد یمـال ییتوانـا که یفرد .٢١٨٢ مسأله
ً
 ،اجیـاحت مـورد ریـغ هیسـرما یدارا مـثال

 آنها فروش متیق و باشد یم فروش قابل که باشد آن مانند و یاضاف یها نیزم و امالک

 یو چنانچـه ،ع محسـوب گـرددیجه مستطیو در نت باشد حّج  به تشّرف نهیهز  یبرا یکاف

 گرفتـه قـرض مال با بخواهد و کند قرض شیخو  حّج  سفر نهیهز  یبرا و نفروخته را آنها

  . باشد یح میش صححّج  ،شود مشّرف حّج  به شده

  که یکس .٢١٨٣ مسأله
ً
 زکات ای خمس اکنون هم و شده ثابت او عهده بر حّج  قبال

  به آنها پرداخت در ریتأخ و بپردازد را آنها است الزم ،باشد یم بدهکار زین
ّ
 حّج  سفرت عل

 ایـ خمـس و حـّج ( دو هـر یادا یبرا که شده فراهم او یبرا یمال اگر البّته؛ ستین زیجا

 در ریتـأخ یبـرا او از و نمـوده مراجعـه او نـدهینما ای شرع حاکم به ،ستین یکاف) زکات

 یبررس را یو حال او ندهینما ای شرع حاکم و کند یم اجازه کسب ،یشرع حّق  پرداخت

  قصد ،فرد که یمورد در و نموده
ّ

 پس ممکن فرصت نیلاّو  در یشرع حّق  یادا در یجد

 بـه را زکـات و خمس یادا تا دهد یم اجازه او به ،باشد داشته را حّج  سفر از بازگشت از

  و انداخته ریتأخ
ً
 حـّق  پرداخـت بـر را حـّج  انجـام دیـبا فـرد ،صورت نیا در ،بپردازد بعدا

م یشرع
ّ

  . دینما مقد

  و استطاعت یطلبکار

  نانسا اگر .٢١٨٤ مسأله
ً
  نیتأم یبرا و باشد طلبکار شرعا

ّ
 حـّج  نهیهز  از یبخش ای کل

 و بـدون  یده و بـدهیافت طلب رسـیچنانچه وقت در  ،باشد داشته ازین طلب آن به
ً
شـرعا

 یهـا هرچند با مراجعه بـه دسـتگاه - باشد ١ا قابل تقاصیقابل وصول فوق العاده  یسخت

حاضـربه  ،ل خود قبـل از وقـتیار با مده اّما بدهکیافت آن نرسیا آنکه وقت در ی - یدولت

  . ع محسوب شده و حج بر او واجب استیمستط ،فرد طلبکار ،پرداخت آن باشد
                                                           

 .در موارد مشروع و مجاز تقاص. ١
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 غیافت طلب فرا رسیاگر وقت در  .٢١٨٥ مسأله
ً
ا یـر ممکـن یـده اّما وصول آن شـرعا

ا قدرت دارد ینکه بدهکار قدرت پرداخت ندارد یمثل ا ،باشدفوق العاده  یهمراه با سخت

در  ،سـتیبـدون زحمـت فـوق العـاده ممکـن ن یازد و امکان اجبار وپرد نمی آن را یول

 حـال به نسبت نکهیا بدون - باشد ممکن آن از کمتر به طلب که فروختن مقدار یصورت

 و - )گـرددن طلبکـار بـر ادیـز  ضرر آمدن وارد موجب یعنی( شود محسوب إجحاف فرد

 ،فـرد ،باشـد حـّج  بـه تشـّرف یهـانـهیهز  نیتـأم یبرا یکاف ،طلب فروش از حاصل مبلغ

   ١.است واجب او بر حّج  و شده محسوب عیمستط

 ،آن آوردن جـا بـه در یوا اّمـ باشـد شده واجب یکس بر حّج  گاه هر .٢١٨٦ مسأله

 کـه یبیترت هر به را حّج  است واجب ،برود نیب از استطاعتش نکهیا تا کند ریتأخ و اهمال

 ،ردیـبم حـّج  آوردن جـا بـه از قبـل چنانچـه و باشـد یسخت با اگر یحتّ  آورد جا به شده

 از بعـد اجـرت بدون یکس چنانچه و ندینما قضا را حّج  ،یو ما ترک از که است واجب

  . بود خواهد یکاف و حیصح ،دینما حّج  او ابتین به فوتش

 ییتوانـا و دیبنما را حّج  نهیهز  کفاف که شود یمال کمال انسان هرگاه .٢١٨٧ مسأله

 محسـوب عیمسـتط ،باشـد فراهمهم  تاستطاع طیشرا ریسا و باشد داشته را حّج  به رفتن

 یمـال اسـتطاعت از کـه کند یتصّرف مال آن در اگر پس. است واجب او بر حّج  و شده

 : کند کتدار  را آن نتواند و شود خارج

ص او یبرا چنانچه. الف
ّ

 داشـته را آن یروزهـا در حـّج  بـه رفـتن ییتوانا که باشد مشخ

ق ،کرد ینم رفمص را مال اگر یعنی است
ّ
 ،صـورت نیـا در ،شـد یم حّج  انجام هب موف

  . شود یم مستقّر  او ذّمه در حّج 

 در ،نه ای گردد مشّرف حّج  به توانسته یم ،مال وجود فرض با که نباشد معلوم چنانچه. ب

  . شود ینم مستقّر  او ذّمه در حّج  صورت نیا

 مـتیق از کمتـر بـه را آن آنکـه ماننـد ،داده انجـام مـال در که یتصّرف ،حال هر در و

                                                           
کند و تأخیر دیـن   شایان ذکر است اگر وقت طلب فرا نرسیده و بدهکار هم قبل از موعد، آن را پرداخت نمی. ١

) کانلزوم فروش طلب در صورت ام(همین حکم  - مثل بیشتر موارد -تا موقع سر رسید به نفع بدهکار است 
  . است جاری 



  ٦١٣/  حج 

 در هرچنـد اسـت؛  حیصـح باشد دهیبخش عوض بدون را آن نکهیا ایباشد  فروخته یواقع

ق گرید  گونه به ووابسته به آن مال بوده  حّج  ضهیفر انجام  چنانچه ،»الف« صورِت 
ّ
 بـه موف

  به ،نشود آن انجام
ّ
  . شود یم محسوب گناهکار ،خود استطاعت بردن نیب ازت عل

 ،باشـد حّج  مخارج و مصارف مقدار به که دباش داشته یمال انسان اگر .٢١٨٨ مسأله

الع یول
ّ

 مـال وجـود از آنکـه ایـ اسـت بـوده غافـل آن وجود به نسبت ای نداشته آن از اط

الع مذکور
ّ

 او بـر حـّج  یمـال نیچنـ وجـود با که دانسته ینم یول ،نبوده غافل و داشته اط

الع یب و غافل ،حّج  وجوب حکم به نسبت نکهیا ای است واجب
ّ

 از بعـد و اسـت بوده اط

ن مـوارد یـدر تمـام ا ،دیگرد  متوّجه ،رفت نیب از اش یمال استطاعت و شد تلف مال نکهیا

 مسـتقّر  او بـر حـّج  ،باشـد معذور و نبوده مقّصر شد ذکر که یغفلت و جهل مورد در اگر

 داشـته را وجـوب طیشـرا هّیـبق ،آن مـال داشـتن هنگـام در و باشد مقّصر اگر و شود ینم

 . گردد یم مستقّر  یو ذّمه بر حّج  ،است

  یاستطاعت بذل

ق مخارج داشتن به استطاعت که همچنان .٢١٨٩ مسأله
ّ
 و بخشـش بـه ،شـود یم محق

ق زین ،گرید  شخص توّسط آنها مبلغ پرداخت ای آنها بذل
ّ
 استطاعت را آن که شود یم محق

 .نامند یم یبذل

د خـرج یه بگو ا آنکی آن حج برود را به انسان ببخشد که با ١یمال ین اگر کسیبنابر ا 

ار او یـدر اخت یمـال ا آنکـهیـدهم  یات در طول زمان حج رام خانوادهسفر حج تو و نفقه 

ده خـود عمـل عـو  بـهکـه وی  نان داشته باشدید حج برو و فرد اطمیبگذارد و به او بگو 

  . واجب است ع محسوب شده و حج بر اویمستط ،ردیگ یا مال را از او پس نمیکند  یم

ت در را یکسـ خـانواده مخارج و حّج  سفر مخارج اگر .٢١٩٠ مسأله
ّ

ـه کـه یمـد
ّ
 مک

 را آنبلکه تنها ( نکنند او ِک مل یول ،برو حّج : ندیبگو  و بدهند او به گردد یبرم و رود یم

 پـس او از را مـذکور مـال کـه باشـد داشـته نـانیاطم کـه یصورت در ،)ندینما مباح او بر

                                                           
باشد و نیز اگر نفقه خانواده اش را ندارد آن  کافی ) و برگشت اگر نیاز بود(مخارج حج و رفت  که برای  مالی . ١

 . مال به اندازه تأمین نفقه خانواده اش در طول سفر باشد



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ٦١٤

  . شود یم واجب او بر حّج  ،رندیگ ینم

 فـرد و کنـد بـذل یفـرد بـه را حـّج  سفر به رفتن نهیهز  فقط یکس اگر .٢١٩١ مسأله

 مسأله در که یلیتفص البّته ؛ستین واجب او بر حّج  ،باشد نداشته را حّج  از برگشتن نهیهز 

 .باشد به وطن یا غیر آن ذکر شد در اینجا نیز جاری می در مورد برگشت )٢١٦٥(

 سـفر از گشـتبر  هنگـام تا را اشخانواده مخارج و نفقه اگر حکم است نیهمچن و 

 ،حّج  به نرفتن صورت در یحتّ  نکهیا ای ،باشد داشته را آن فرد خود نکهیا مگر ؛ندهد حج

ت به نکهیا ای ،باشد نداشته را آن نیتأم قدرت
ّ
 در ،خانواده مخارج و نفقه نکردن نیتأم عل

ت و حرج
ّ
  . نباشند او بر النفقه واجب هم اشخانواده و ردینگ قرار ادیز  مشق

 اسـت واجب ،برود حّج  به آن با که ببخشد انسان به یمال یشخص اگر .٢١٩٢ مسأله

: دیـبگو  و دیـنما واگـذار انسـان بـه را انتخـاب اریـاخت ،بخشنده اگر اّما کند قبول را آن

 در و ببخشد را یمال بخشنده ای ،نرو حّج  به یخواه یم و برو حّج  به مال نیا با یخواه یم

 از کیـ چیه در ،نبرد بودن مخّیرصورت  نه به و معّیننه به صورت  ،حّج  از ینام بخشش

  . ستین واجب یا هیهد نیچن قبول ،صورت دو نیا

 ؛سـتیع شـدن فـرد نیبدهکار بودن مـانع از مسـتط ،یبذل استطاعت در .٢١٩٣ مسأله

 ،ن کنند هرچند آن فـرد بـدهکار باشـدیرا تأم ین اگر مخارج رفت و برگشت فردیبنابر ا

  ١.شود یحج بر او واجب م

 در کـه ییمعنـا به ،حّج  از بازگشت از پس یزندگ مخارج نیتأم ییتوانا .٢١٩٤ مسأله

 و رفـت مخـارج اگـر نیبنـابرا ؛سـتین شـرط یبـذل اسـتطاعت در ،شـد انیب ششم شرط

ت در را یکس خانواده مصارف و برگشت
ّ

ـه کـه یمـد
ّ
 او بـه ،گـردد یمـ بـر و رود یمـ مک

 هـم برگشـتن موقـع در هرچنـد ؛شـود یم واجب او بر حّج  ،کند حّج  نکهیا یبرا ببخشند

 . باشد نداشته کند یزندگ آن با بتواند که یمال

 هّیـبق در اش یزنـدگ مخـارج آن درآمـد بـا و باشـد حـّج  امیـا در تنهـا فرد درآمد اگر البّته

 نـهیهز  نتوانـد بـرود حـّج  بـه اگـر کـه یطـور ،شـود یمـ نیتـأم آنها از یبعض ای سال یروزها

                                                           
بـوده و حـج واجـب در سر رسـید آن باشـد، فـرد مسـتطیع ن البته چنانچه رفتن به حج مانع از پرداخت بدهی . ١

 . شود  نمی



  ٦١٥/  حج 

 او بـر حـّج  ،صـورت نیـا در ،دیـنما نیمتأ را سال یروزها از یبعض ای سال هیّ بق در اش یزندگ

 سـال یروزهـا هیّ بق در اش یزندگ مخارج یکسر بخشنده فرد نکهیا مگر ؛بود نخواهد واجب

  . بود خواهد واجب او بر حّج  و شده محسوب عیمستط صورت نیا در که ،بدهد هم را

 نیتـأم را حـّج  سـفر نـهیهز  از یمقـدار که باشد داشته یمال انسان اگر .٢١٩٥ مسأله

  نهیهز  یبرا یکاف و کند یم
ّ

 و کند بذل او به یکس را اشماندهیباق و نباشد حّج  سفر کل

 بـه ،حـّج  از بازگشـت از پـس یزنـدگ مخـارج نیتـأم ییتوانـا یو که یصورت در ببخشد

 او بـر حـّج  و شـده محسـوب عیمسـتط باشد داشته را ،گذشت ششم شرط در که ییمعنا

  . شود ینم جبوا یو بر حّج  ،باشد نداشته اگر و شود یم واجب

 شرط او با و بدهند یکس به است یکاف حّج  یبرا که مال یمقدار اگر .٢١٩٦ مسأله

 خدمت آن هرچند ،دیبنما خدمت داده را مال که یشخص به حّج  سفر ریمس در که کنند

 یبـرا مـال آن کـردن قبـول و شود یجاد نمیا آن به یبذل استطاعت ،باشد حالش به قیال 

 انجـام بـا منافـات ،خـدمت و کنـد قبـول اگـر یول ؛باشد ینم واجب او بر حج به تشّرف

 ریسـا و آورد جـا بـه را خـود حـّج  ،خـدمت ضمن در بتواند و باشد نداشته حّج  مناسک

 و شـده محسـوب عیمسـتط - هفتم و ششم شرط جمله از - باشد دارا را استطاعت طیشرا

 . شود یم واجب او بر حّج 

 گریاحکام د

 حـّج  از کـه را یواجبـ عمل شود مجبور حّج  به رفتن سبب به فرد اگر .٢١٩٧ مسأله

 انجـام ،اسـت مهّمتـر حـّج  از ،آن از یدور کـه را یحرام کار ای ،دینما کتر  ،است ترمهّم 

 دو هـر در یولـ ؛انجام حـرام نشـود ایمجبور به ترک واجب  تا نرود حّج  است الزم ،دهد

 حـرام ایـ ،ترک ،تر همجب مباعث شود وا امر نیا و برود حّج  به حال نیا در اگر ،صورت

 دارا صـورت در و باشد یم حیصح حّجش اّما ،است گناهکار هرچند ،انجام شود ،تر مهم

  . بود خواهد االسالم حّجة از یکاف ،طیشرا ریسا بودن

ق شدن از پس حّج  وجوب .٢١٩٨ مسأله
ّ
 در دیبا فرد پس ،است یفور طشیشرا محق

 در دیـبا نـداد انجـام اول سال در را آن یکس اگر و دهد انجام را آن ،استطاعت اّول سال
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  . است طور همین بعد یها سال به نسبت ،حکم و دهد انجام دوم سال

  یابتیاحکام حّج ن
 داشـته را االسـالم حّجة انجام ییتوانا ،خود که یصورت در عیمستط فرد .٢١٩٩ مسأله

  دیبا ،باشد
ً
 بـا ایـ یمّجـان طـور بـه او طـرف از یگرید  شخص حّج  و برود حّج  به شخصا

 . ستین یکاف اجرت

 : است واجب حّج  در گرفتن بینا دمور  چند در .٢٢٠٠ مسأله

  نکـهیا از باشـد دیـناام و شـود مسـتقّر  او بـر حّج  شده عیمستط که یکس اگر. الف
ً
 بعـدا

 بینا عنوان به خود طرف از را یگرید  دیبا ،آورد جا به حّج  حرج بدون بتواند خودش

 یادا در ،طیشـرا ریسـا بـودن فـراهم و اسـتطاعت وجـود بـا یفـرد نکهیا مثل ،بفرستد

 ایـ یریـپ لیـدل بـه ،بعـد و اوردیـجـا نه نموده و حج واجب را بـ یکوتاه حّج  ضهیفر 

 العـاده داشـته فـوق یسخت ،حّج  انجام ای دینما حّج  نتواند ،آن مانند و یناتوان و یماریب

  نکهیا از باشد دیناام و باشد
ً
 جـا بـه حـّج  العـاده، فوق یسـخت بدون بتواند خودش بعدا

  . بفرستد بینا عنوان به خود طرف از را یگرید  است الزم ،صورت نیا در ،آورد

 اسـت فراهم زین طیشرا ریسا و کرده دایپ مال حّج  رفتن قدر به که یلاّو  سال در اگر. ب

 نکـهیا از باشـد دیـناام و کنـد حّج  نتواند آن مانند ای یناتوان ای یماریب ای یریپ لیدل به

 
ً
 طـرف از را یگـرید  دیـبا ،آورد جا به حّج  العاده فوق یسخت بدون بتواند خودش بعدا

نـه یها به اندازه هز تن ین صورت چنانچه مال ویبلکه در ا؛ بفرستد بینا عنوان به خود

  . شود یواجب م یب گرفتن بر ویهم نا باز -ینه بلد -باشد  یقاتیحج م

 فـوت سپس شده مستقّر  او ذّمه بر حّج  و اوردهین جا به را حّج  یول بوده عیمستط که یفرد. ج

 کـه ندارد فرق و ندینما ریاج یابتین حّج  انجام یبرا را یکس ،او ماترک از دیبا ،است نموده

  دیبا و داشته را حّج  انجام ییتوانا خودش شخصآن 
ً
 انجام و داده یم انجام را حّج  شخصا

  . است نکرده رفتار شیخو  فهیوظ به یول ،بفرستد بینا داشته فهیوظ آنکه ای است نداده

الع یاست براان ذکر یشا
ّ

ت یّ فیک ،ابت مثل شرائط نائبیشتر احکام نیات بیّ از جزئ اط

 یهـا الزم است به کتـاب ،اعمال حج برای آشنایی با طور همینانجام حج توسط نائب و 

 . حج مراجعه شود »مناسک« مانندتر  مفصل



   منکر از ینه و معروف به امر

   »منکر« و »معروف« یامعن

 ایـ و کنـد یمـ درک را آن یخـوب عقـل که یکین کار یعنی »معروف«  .٢٢٠١ مسأله

س شرع
ّ

 « و است کرده ییراهنما آن بودن خوب به را ما ،مقد
َ
 ناپسند و بد کار یعنی »رمنک

س شرع ای و کند یم درک را آن بودن بد ،عقل که
ّ

گـاه آن بـودن ناپسـند از را مـا مقـد  آ

  . است نموده

  منکر از ینه و معروف به امر واجب شدن طیشرا

ر یط ز یشود که شرا یواجب م یاز منکر در صورت یعروف و نهامر به م .٢٢٠٢ مسأله

 : باشد وجود داشته

  . باشد یشرع یها حرام از منکر و یشرع واجبات از معروف. ١

 طـور بـه هرچند - را منکر و معروف ،کند می از منکر یا نهیکه امر به معروف  یکس. ٢

  . بشناسد - یاجمال

 خالفکـار شـخص در ریتـأث احتمـال ،کند یر ماز منک یکه امر به معروف و نه یکس. ٣

  . بدهد

  . باشد آن انجام به مشغول ای باشد داشته را منکر انجام قصد ،خالفکار شخص. ٤
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  . نباشد معذور ،واجب ترک ای منکر ارتکاب در رخالفکا شخص. ٥

 ،کنـد یاز منکر مـ یکه امر به معروف و نه یکس یبرا منکر از ینه و معروف به امر. ٦

  . باشد نداشته توّجه قابل مقدار به یمال ای ییآبرو  ای یجان ضرر ایفوق العاده  یسخت

  باشد یشرع های حرام از منکر و یشرع واجبات از معروف: لاّو  شرط

اسـت و در  واجـب ،ترک حـرام و امر به معروف در موارد ترک واجب .٢٢٠٣ مسأله

از  یف و نهـمکروه است امر بـه معـرو  ،مستحب وانجام منکر ،که انجام معروف یموارد

 . باشد یمنکر مستحب م

اسـت الزم  ،مکروهـات و مسـتحبات بـه نسبت منکر از ینه و معروف به مرا در البّته

 و نشـده تّیـاذ که شود گرفته نظر در ،ردیگ یم قرار ینه و امر مورد که یفرد تیشخص

اد یـز  ،مکروهـات از ینهـ و اتمسـتحبّ  بـه امـر در دیـنبا نیهمچنـ. نگـردد اهانـت به او

  . گردد ینید  یها برنامه و نید  از فرد انزجار سبب کهشود  یریگختس

  بشناسد - یاجمال طور به هرچند - را منکر و معروف: مدّو  شرط

 د بدانـدیـبا ،کنـد منکـر از ینهـ و معـروف به مرا خواهد یم که یفرد .٢٢٠٤ مسأله

 از ،شده مرتکب را آن فرد که یکار ای است واجبات از ،نموده ترک را آن فرد که یکار

 گریدکـی از را آنهـا و شناسـد ینم را منکر و معروف که یکس نیا بنابر ؛باشد یم گناهان

 یگـاه هرچنـد ؛سـتین واجـب منکـر از ینه و معروف به امر یو بر ،دهد ینم صیتشخ

 بـاب از منکـر و معـروف شناختن و گرفتن ادی  ،کردن منکر از ینه و  معروف  به  امر یبرا

مه
ّ

  . شود یم واجب ،مقد

  بدهد خالفکار شخص در ریتأث احتمال: مسّو  شرط

 اسـت آن واجـب اطیاحت ،ندارد ثرا او یامر و نه که داند یم یاگر کس .٢٢٠٥ مسأله

 ممکـن کـه یطـور هـر بـه خالفکار ستهیناشا یکارها از را خود یناراحت و کراهت که

 اثـر او در کـه بدانـد هرچنـد ؛دیـنما اظهـار) آن مانند و نوشتار ای رفتار ای گفتار با( است
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   ١.داشت نخواهد

ر و کننـد منکـر از ینهـ و معروف به امر ،افراد از یبعض اگر .٢٢٠٦ مسأله
ّ
 واقـع مـؤث

 منکـر از ینهـ و معـروف بـه امر که بدهند ییعقال احتمال ،افراد از گرید  یبعض و نشود

ر ،آنان
ّ
 . ندینما منکر از ینه و معروف به امر که است واجب آنان بر ،باشد مؤث

   باشد آن انجام مشغول ای داشته را منکر ارتکاب قصد شخص: چهارم شرط

 مشـغول آنکـه ای باشد داشته را واجب ترک ای چنانچه فرد قصد انجام منکر .٢٢٠٧ مسأله

 اگـر نیبنـابرا؛ از منکر واجـب اسـت یامر به معروف ونه ،باشد واجب ترک و منکر انجام به

 رکتـ را یواجبـ ایـ شـود مرتکـب را یگنـاه دارد قصـد یشخص نان داشته باشد کهیاطم فرد

 ،خـالف عمـل وسـتنیپ وقـوع بـه از قبـل ،یو بـه نسبت منکر از ینه و معروف به امر ،دینما

 واجـب ترک ای گناه ارتکاب بر میتصم مذکور فردِ  که باشد یبار نیلاّو  هرچند؛ است واجب

 . باشد نشده واجب ترک ای تیمعص انجام مشغول هم هنوز و است گرفته

 اسـتمرار و اصرار قصد ،فرد ستین الزم ،منکر از ینه و معروف به امر وجوب در ،نیا بنابر

  آنکه ای باشد داشته را واجب ترک ای منکر انجام بر
ً
کـه ن یو همـ باشـد گنـاه بـه مشـغول فعال

  میتصم ،فردمعلوم باشد 
ّ

آن  خـواه ،اسـت یکـاف ،دارد را واجـب تـرک ای منکر انجام بر یجد

  . نباشد او لاّو  بار ای شود خالف کار مرتکب خواهد یم بار نیلاّو  یبرا ،فرد

 و کند تکرار را خود خالف یکارها نخواهد خالفکار شخص چنانچه .٢٢٠٨ مسأله

 فـرد اگـر بلکـه ؛سـتین واجـب منکـر از ینهـ و معـروف به امر ،شود آن مرتکب دوباره

 یکارهـا نـدارد قصـد ،خالفکـار شخص که بدهد) توّجه قابل احتمال( ییعقال احتمال

 واجـب منکـر از ینهـ و معـروف بـه امـر زیـن صورت نیا در ،کند تکرار را خود خالف

 واجب ترک ای منکر ارتکاب قصد یشخص که دهد یم احتمال فرد اگر نیهمچن. ستین

 واجـب منکـر از ینهـ و معـروف بـه امـر ،زین صورت نیا در ،ندارد نانیاطم یول ،دارد را

  . باشد نمی

                                                           
ای ندارد و امر به معروف و نهی از منکر بر  هرچند نظر مشهور بین فقهاء این است که در این صورت، وظیفه. ١

  .او واجب نیست
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  نباشد معذور واجب ترک ای منکر ارتکاب در شخص: پنجم شرط

 آن کـه باشـد داشـته اعتقـاد و دهـد انجام را یمنکر کار ،شخص اگر .٢٢٠٩ مسأله

  بلکه ،ستین حرام ،کار
ً
 و کـرده کتر  را یواجب کار ،شخص آنکه ای و باشد یم مباح مثال

 نیـا مـورد در چنانچـه ،صـورت نیـا در ،سـتین واجـب ،کـار آن کـه باشد داشته اعتقاد

  ،اعتقادش
ً
آن  نکـهیا مثـل ؛ستین واجب منکر زا ینه و معروف به امر ،باشد معذور شرعا

 . باشد نیچن او دیتقل مرجع یفقه نظر ای باشد نموده اشتباه موضوع در شخص

س شارع که باشد ییکارها از منکر اگر است ذکر انیشا
ّ

 یراض آن وقوع به هرگز مقد

 هرچند ،باشد می واجب آن از یریجلوگ ،که جانش محترم است یکشتن فرد مثل ستین

ف یحتّ  و باشد معذور هدهند انجام
ّ
  . نباشد هم مکل

 را واجب ای شود یم مرتکب را منکر که یشخص بدهد احتمال فرد اگر .٢٢١٠ مسأله

  ،آن مورد در ،کند یم ترک
ً
 ،یو نداشتنعذر  بر حال ظاهر چنانچه ،باشد یم معذور شرعا

 ریسـا بـودن جمـع بـا ،منکـر از ینه و معروف به امر ،باشد واجب ترک ای منکر انجام در

 عـذربر  حـال ظـاهر ایـ باشـد نداشته وجود یحال ظاهر اگر اّما و است واجب ،آن طیشرا

 از ینهـ و معـروف بـه امر صورت نیا در ،باشد واجب ترک ای منکر انجام در یو داشتن

   ١.ستین واجب منکر

کـه امـر بـه  یکسـ یبـرا ،منکـر از ینه و معروف به امر: ششم شرط

 یمال ای ییآبرو  ای یجان ررض ای حرجکند  می از منکر یمعروف و نه

  باشد نداشته توّجه قابل مقدار به

 ،توّجـه قابـل مقـدار بـه یمـال ای و ییآبرو  ای یجان ضرر که یصورت در .٢٢١١ مسأله

 دیـتهد گـر از مسـلمانان رایا افراد د ی منکر از کننده ینه و معروف به کننده امر شخص

                                                           
است و ظاهر حال این است  که در ماه مبارک رمضان در بین روز مشغول روزه خواری  به عنوان مثال، جوانی . ١

که در کهولت سن  با وجود سایر شرایط الزم است؛ اّما در مورد پیرمردی  از منکر وی  هی ندارد، ن که عذری 
کند، ظاهر حال بر معذور بودن   گیرد یا در بین روز افطار می  برد و روزه نمی  به سر می و کاهش ُبنیه جسمانی 

  . کر الزم نیستاز من با احتمال معذور بودن، نهی  باشد؛ بنابر این در چنین موردی   او می
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ت موجب ای کند
ّ
 منکـر از ینهـ و وفمعـر  به امر ،گردد تحّمل قابل ریغ یدشوار و مشق

س شارع نزد یقدر به منکر و معروف کار نکهیا مگر؛ ستین واجب
ّ

 کـه باشـد مهّم  ،مقد

ـ ؛نمود تحّمل را ها یدشوار و ضررها ،آن راه در دیبا
ّ
 ،مـواردن گونـه یـادر  یبـه طـور کل

کـه  یمعروفـ( آن عمل یو بد یبا خوب ،شود یگر میا مسلمانان د یکه متوّجه فرد  یضرر

سـه و یمقا ،ت مـورد آنّیـاز نظر درصد احتمـال و اهمّ  ،)شود یانجام م که ینکرا میترک 

 منکـر از ینهـ و معـروف بـه امـر فـهیوظ ،هـم ضرر صورت در یگاه گردد و یم یبررس

  . شود ینم ساقط

  منکر از ینه و معروف به امر مراتب

 : است یمراتب و مراحل یدارا منکر از ینه و معروف به امر .٢٢١٢ مسأله

 مثـل ییبـه کارهـا منکر انجام ای معروف ترک از یقلب یناراحت و یدرون رانزجا اظهار. ١

رفـت و  تـرک ای یو با نگفتن سخن ای گناهکار شخص از گرداندن رو ای کردن اخم

  . او با معاشرت آمد و

ر با زبان .٢
ّ
 ای منکر عذاب و معروف ثواب انیب و ارشاد موعظه و صورت بهو گفتار  تذک

 اسـتفاده بـا هرچند ؛نگردد محسوب دروغ که یاگونه به ندنترسا و دیتهد صورت به

  . باشد گناه از یخال که خشن و تند کلمات از

 یولـ ،آن مانند و نمودن حبس ،دادن قرار تنگنا در ،زدن ککت لیقب از یعمل اقدامات. ٣

  به دینبا
ّ

 آن ماننـد و بدن شدن مجروح ای عضو نقص ای شکستن سبب که برسد یحد

 قصـاص ایـ هیـد  موجب که باشد یاگونه به دینبا یعمل اقدامات گرید  ریبتع به و شود

  . گردد

 کیـ در ،منکـر از ینهـ و معـروف بـه امـر مدّو  و لاّو  مرتبه که آنجا از .٢٢١٣ مسأله

 دیـبا دیـنما یم منکر از ینه ای کند یم معروف به امر که یفرد ،دارند قرار سطح و درجه

 است شتریب آن ریتأث و کمتر آن تیّ اذ که کند ابانتخ را دّوم ای اّول مرتبه از یمورد ،ابتدا

ر دّوم ای اّول مرتبه تا و هر دو مرتبه را انجام دهد است الزم یگاه و
ّ
 نوبـت ،باشـد یمـ مؤث

ر دّوم و اّول مرتبـه اگر اّما ؛رسد ینم سّوم مرتبه به
ّ
 سـّوم مرتبـه بـه نوبـت ،نشـد واقـع مـؤث
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 مرتبـه انتخـاب در کـه اسـت آن واجـب اطیاحت و دینما یم اقدام آن با مطابق و رسد یم

 . ردیبگ اجازه شرع حاکم از) یعمل اقدامات( سّوم

ت نظـر از مختلف درجات یدارا ،گانه سه مراتب از کی هر است ذکر انیشا
ّ

 و شـد

 مرتبـه آن درجـات نیب بیترت ،گانه سه مراتب از کی هر در است الزم و باشد یم ضعف

 آنن یو توه تیّ اذ که کند انتخاب را یا درجه ،مرتبه هر رد ابتدا دیبا فرد و گردد مراعات

 اقـدام دتریشـد و تـر سـخت درجات به نگرفت جهینت اگر و است شتریب آن ریتأث و کمتر

 موجب که نمود منکر از ینه و معروف به امر یا گونه به توان یم چنانچه نیا بنابر. دینما

ر و نگردد فرد به یاحترام یب ای تیّ اذ
ّ
 که نمود استفاده یا درجه از دینبا ،شود واقع هم مؤث

  . شود یم فرد به یاحترام یب ای تیّ اذ موجب

 یریشگیپ و منکر از ینه و معروف به امر یبرا ذکر شد که طور همان .٢٢١٤ مسأله

 ایـ یکبـود ایـ یسـرخ موجـب کـه داد انجام را یعمل ستین زیجا ،منکر ای ُجرم وقوع از

 ؛گـردد آن ماننـد و قتـل ایـ عضـو نقـص ایـ قطع ای یشکستگ ای جراحت ای بدن یاهیس

ن مـوارد یاقدام به ا ینباشد و چنانچه فرد یگریراه د  ،از آن منکر یریجلوگ یبرا هرچند

 یجـار آن بـر یعمـد تیـجنا احکـام ،بـوده یعمد اقدام نیا اگر د ضامن است وینما

 یجـار آن بـر ییخطـا تیـجنا احکـام ،اسـت بـوده سـهو و خطا یرو از اگر و شود یم

 از تـر مهـم یا مفسـده شـود یمـ آن مرتکب فرد که یمنکر و جرم بر آنکه مگر ؛شود یم

 یبـرا ،صـورت نیـا در که باشد داشته وجود ه موارد ذکر شدهیّ بدن وبق یاهیو س یسرخ

 ن مـواردیـا بـه اقـدام اسـت زیجـا ،دارند اجازه شانیا بینا ای امام از که یافراد ای فرد

  . شود ینم محسوب ضامن دارد که یا اجازه زانیم به فرد ،حال نیا در و ندینما

  از منکر یگر امر به معروف ونهیاحکام د

 فـراهم بـا ،یالهـ محّرمـات و واجبات در منکر از ینه و معروف به امر .٢٢١٥ مسأله

 کـارِ  بـا اگر که است الزم جامعه افراد همه بر البّته ؛است ییکفا واجب ،آن طیشرا بودن

 ای گفتار با را خود یناراحت و انزجار و نباشند تفاوت یب شدند مواجه یواجب ِک تر  ای حرام

ف همه بر مقدار نیا و ندینما ابراز ،آن مانند و کردار
ّ
 در هرچند. است ینیع واجب ،نیمکل
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 و یناراحت اظهار ،دهد ینم منکر از ینه و معروف به امر در ریتأث احتمال فرد که یموارد

  . باشد یم واجب ،اطیاحت بنابر ،حرام بارتکا ای واجب ترک از یقلب انزجار ابراز

به  ،هدف بلکه  ؛ستین  الزم قربت قصد ،منکر از ینه و  معروف  به  امر  در .٢٢١٦ مسأله

 ثـواب به  دنیرس  موجب ،قربت قصد البّته ؛باشد یم  حرام از یریجلوگ  و  واجب پا داشتن

  . است یخروا  پاداش و یاله 

 مـردم از یاصـخ صـنف بـه منکـر از ینهـ و معـروف بـه امـر وجوب .٢٢١٧ مسأله

 ،فاسق ای عادل افراد ،آنان ریغ و علماء بر ،آن طیشرا بودن فراهم با بلکه ،ندارد اختصاص

  . باشد یم واجب مردم و یحکومت نیولمسؤ  ،ریفق ای ثروتمند

ف هـر بر ،منکر از ینه و معروف به  امر  واجب بودن .٢٢١٨ مسأله
ّـ
 بـه نسـبت مکل

 و خانواده در یشخص اگر نینابراب ؛است یشتریب تیاهم یدارا یو کانینزد  و خانواده

 حجـاب ،خمـس ،روزه ،نمـاز لیقب از ،ینید  واجبات به نسبت که باشد یم فرد کانینزد 

 ،ربـا لیقب ازها  حرام ارتکاب به نسبت ای شمارد یم کسب را آنها و است توّجه یب ...و

 ،دباشـ یمـ کبا یب و مباالت یب ...و یلهو  یقیموس و غنا به دادن گوش ،دروغ ،بتیغ

 -  منکـر از ینهـ و معـروف بـه مـرا گانه سه مراتب مراعات با -  یشتریب تیّ اهمّ  با دیبا

 دعوت حرام ترک و واجب یکارها انجام به را او و ردیبگ را یو حرام یکارها یجلو 

  . دینما

 زیجـا ،شـوند یمـ یواجبـ تـرک ایـ حرام مرتکب یفرد مادرِ  ای پدر اگر .٢٢١٩ مسأله

 و نرم رفتار ای گفتار ریغ به ،فرزند توّسط آنان به سبتن منکر از ینه و معروف به امر بودن

  ،میمال
ّ

 اطیـاحت ،اسـاس نیـا بـر. گـردد تیرعا آن مورد در اطیاحت و است اشکال محل

 از ینهـ و معروف به امر را شیخو  نیوالد ،ینرم و متیمال با فرزند که است آن واجب

   ١.دیننما رفتار آنان با تند گفتار و خشونت با وقت چیه و کند منکر

ر یط ز یتمام شرا که یصورت در مگر ؛ستین زیجا نابالغ بّچه زدن ککت .٢٢٢٠ مسأله

                                                           
از منکر نسبت بـه والـدین جـز بـا گفتـار تنـد و خشـن ممکـن  شایان ذکر است چنانچه امر به معروف و نهی . ١

د، از مجتهد دیگری 
ّ
دارد با رعایت األعلم فـاألعلم  که در این مورد فتوی  نباشد، احتیاط آن است که فرِد مقل

 . تقلید نماید و مطابق با نظر او رفتار نماید
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 : ت شودامراع

 آنـان به رساندن ضرر ای گرانید  تیّ اذ سبب ای باشد داده انجام را یحرام کار ،بّچه. الف

  . باشد شده

  . دهد انجام را کار نیا ،دارد اجازه او از که یکس ای نابالغ هبّچ  یشرع ّی ول. ب

  برای نه ،باشد تیترب و ادب کردن قصد به زدن. ج
ّ
   ).دل شدن کخن( خاطر یتشف

  . نزند ضربه سه از شیباو را . د

  . باشد فیخف و آهسته بلکه ؛شود سرخ طفل بدن که نباشد یاگونه به ،زدن.   ه

  . باشد زدن تیترب و ادب کردن تنها راه .و

 بـا نکـهیا مگـر ؛ندارنـد را او زدن حق ،نابالغ بّچه آموزگارِ  ،خواهر ،برادر ،مادر ،نیبنابرا

  . باشند کرده اجازه کسب) یپدر بزرگ پدر ای پدر( او یشرع ّی ول از ،فوق شروط وجود

 نابـالغ هبّچ  بدن شدن اهیس ای شدن کبود ای شدن سرخ باعث زدن کتک اگر نیهمچن

  . شد خواهد انیب اتید  احکام فصل در ،آن هید  مقدار و دارد هید  ،گردد

 کـه یکسـ سـتین واجب و باشد نمی الزم موضوعات در جاهل ارشاد .٢٢٢١ مسأله

الع ،موضوع به نسبت
ّ

 شـارع معلـوم باشـد کـه یمـورد در مگـر ؛نمود ارشاد را ندارد اط

س
ّ

  به نسبت هرچند - کار آن وقوع به مقد
ِ

 اشـتباه مثـل ندارد تیرضا - موضوع به جاهل

  . است زیجا او قتل که یکس با است حرام او قتل که یکس

الع یب یمورد در یفرد چنانچه .٢٢٢٢ مسأله
ّ

ـت بـه و باشـد یشـرع حکـم از اط
ّ
 عل

 فـرد کـه یصـورت در ،گـردد مرتکـب را یحرامـ ای ترک را یواجب ،یشرع مسأله ندانستن

م درصدد ،جاهل
ّ
 و یو ارشـاد ،باشـد داشته وجود زین ریتأث احتمال و است یریفراگ و تعل

 قابـل ریـغو فـوق العـاده  یسخت موارد در مگر ؛است واجب او به یشرع مسأله دادن ادی

 حرام مرد بر طال انگشتر از استفاده داند ینم که یکس نیبنابرا ؛توّجه قابل ضرر ای تحّمل

 مقابـل در زن یپـا قدم پوشش ای است حرام غنا و یلهو  یقیموس به دادن گوش ای است

ت به و است واجب نامحرم
ّ
  مسائل ندانستن و یشرع حکم به جهل عل

ّ
 ،شیتالابـ محـل

 . است واجب فوق طیشرا وجود با او ارشاد ،کند ینم تیرعا ران موارد یا
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 گناهان از توبه

 قتیحق. است واجبات نیتر  واجب و امور نیتر  مهم از گناهان از توبه .٢٢٢٣ مسأله

ِفُر ( گفتن و است یقلب امور از آن وباشد  یم گناهان از یمانیپش ،توبه
ْ
ْسَتغ

َ
  أ

ّ
 یتنها برا) هالل

ق شـدن با و است الزم آن در گناه از یقیحق یمانیپش و ستین یتوبه کاف
ّ
 یمانیپشـ محق

 
ّ

ِفُر ( جمله گفتن ،گناه از یجد
ْ
ْسَتغ

َ
  أ

ّ
 اطیـاحت بـا مطابق آن گفتن هرچند ؛ستین الزم) هالل

 : باشد دو امر الزم است خود را داشته ینکه توبه آثار شرعیا یو برا است مستحب

  میتصم فرد. الف
ّ

  . باشد داشته گناه به بازگشت عدم بر یجد

  . دینما اصالح شرع دستور با مطابق امکان صورت در است نموده فاسد را آنچه. ب

   گناهان از یبعض شناخت

 : از اندعبارت اسالم عتیشر  در محّرمات و گناهان از یبعض .٢٢٢٤ مسأله

 از امن .۳. متعال خداوند رحمت از یدیام نا .٢. متعال خداوند به کفر و کشر  .١

 امـان در او مجـازات و یالهـ عذاب از را شیخو  گناهکار فرد یعنی متعال خداوند مکر

 آنچـه ریـغ بـه حکـم کـردن .٥ .است فرموده نازل متعال خداوند آنچه انکار .٤ .بداند

 در فسـاد کـردن و متعـال خداوند یایاول با جنگ . ٦. است فرموده نازل متعال خداوند

. آنهـا کـردن خـراب در یسـع و مسـاجد در متعال خداوند ذکر از مانع شدن .٧. نیزم

ــار بــا نیمســلم جنــگ از فــرار.٨
ّ
. متعــال خداونــد راه از مــردم کــردن گمــراه .٩. کف

  ضرر کردن وارد ای یخودکش.١٠
ّ
 و مسـلمان کشـتن .١١. عضو نقص مثل بدن به یکل

. آن ماننـد و کردن مجروح ،زدن به او با تجاوز نیهمچن و است محترم او خون که یکس

 و علم بدون گفتار. ١٥. متعال خداوند به دروغ قسم. ١٤. دروغ. ١٣. نیجن سقط.١٢

 آن اظهـار کـه ییجـا در شـهادت کتمان. ١٧. ناحّق  به دادن شهادت. ١٦. ل معتبریدل

 پرداخـت. ١٩. یالهـ واجبـات ریسا و حج و روزه و نماز یعمد کتر . ١٨. است الزم

 نیوالـد عقـوق. ٢١. داتعبـا و طاعـات در ایـر . ٢٠. واجـب خمـس و زکات نکردن

. رحــم قطــع. ٢٢  ).آنــان بــه الزم احســان تــرک و مــادر و پــدر بــا یبــدرفتار و تّیــاذ(
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 و تعاون. ٢٥ . یباز قمار. ٢٤ . یلهو  یقیموس و غنا مانند حرام لهو به مشغول شدن. ٢٣

 و باشـد یشـرع عمـل اصـل آنکـه مگر ؛آنان هیناح از ُپست قبول و نیظالم با یهمکار

. یشـرع قسـم و نـذر و عهد شکستن .٢٦. باشد نیمسلم مصلحت به پستآن  رشیپذ

 و مال کردن خرج هودهیب( ریتبذ . ۲٨. مسلمانان ریغ با یحتّ  یشکن مانیپ و انتیخ .٢٧

 سـتهیشا آنچـه از ادتریـز  مـال صـرف( اسـراف . ٢٩ ).ستین ستهیشا آنچه در آن صرف

ــاع( جــو آب و خمــر شــرب .٣٠ ).اســت
ّ
. حرِســ .٣١ . هــا دهمســت کننــ ریســا و) فق

 جمـع( ادتیٖ ق .٣٥. یشرع بّینه بدون یکس به زنا دادن نسبت .٣٤ . زنا .٣٣. لواط.٣٢

 ریسـا و ییارضـا خـود و اسـتمناء .٣٦ ).لـواط بـه مـرد دو ای ،زنا به زن و مرد نیب کردن

 در رکـردید  افتیدر  و معامله ای قرض در ربا .٣٧. شوهر و زن ریغ در یجنس استمتاعات

وام و معـامالت ،عقـود بـر یگـواه ای ثبت ای اجراء نیهمچن ،نید  پرداخت در ریأخت یازا

 و خمـر یبهـا ماننـد) حـرام مـال از ارتـزاق و خوردن( ُسْحت خوردن .٣٨. یربو  یها

ــرد اجــرت ،زناکــار زن اجــرت و مســکرات ــا آواز کــه خــوان آواز ف ــ ییغن ــد یم . خوان

 مـال در تصـّرف .٤١. یدزد .٤٠. ردیـگ یم حکم صدور یبرا یقاض که یا رشوه.٣٩

 . ٤٣. او تیرضا بدون یگرید  مال در تصّرف و غصب. ٤٢ . ناحق و ظلم به میتی
ّ

 غـش

 و گوشت حرام واناتیح و کخو  گوشت خوردن .٤٥ . یفروش کم. ٤٤. معامالت در

 که کردن ینیچ سخن و ینّمام. ۴٧ . نیمؤمن نیب گناه و فحشاء ع کردنیشا. ٤٦ . مردار

 اطیـاحت بنابر ،١روز سه از شیب مسلمان با قهرکردن. ٤٨. گردد نیمؤمن نیب تفرقه موجب

 گفتـار بـا آن اثر اظهار همراه حسد. ٥٠ . واجب اطیاحت بنابر ،وعده خلف. ٤٩ . واجب

 ناپسـند صـفات و یاخالقـ لیـرذا از هرچنـد ؛سـتین حـرام ،اثـر اظهـار بدون و عمل ای

 و مؤمن به اهانت .٥٢ . یو لعن و منمؤ به گفتن ناسزا و فحش .٥١. شود یم محسوب

الع یبرا تجّسس .٥٤ . مؤمن اسرار یافشا .٥٣ . او کردن لیذل
ّ

 یعلنـ ریغ گناهان از اط

 زدن تهمـت .٥٦. مسلمان ِعْرض ای مال ای جان به کردن وارد ضرر .٥٥ . مؤمن پنهان و

  . بتیغ .٥٧. مؤمن به

                                                           
داشته باشـد  ای  مگر آنکه وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، آن را اقتضاء نماید یا آنکه قهر نکردن، مفسده. ١

  .تر باشد که مراعات آن از نظر شرعی، مهم
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ب .٥٨  نیسـرزم انسـان کـه است آن مانز نیا در آن از منظور و هجرت از پس َتَعرُّ

 اموزدیـب آن در را یشرع احکام و ینید  معارف توانست یم که یشهر ای کشور ای یاسالم

 بـه و کـرده کتـر  را دیـنما اجتنـاب یالهـ یهـا حرام از و دهد انجام را یاله واجبات و

 یکاسـت مـانشیا و نید  که ندیگز  اقامت آن در و شود منتقل یشهر ای کشور ای نیسرزم

 گـردد رنگ کم و فیضع و سست ،حق دیعقا به اعتقادش و مانیا که یاگونه به ردیذپ

 و دهـد انجـام شده امر آنها به اسالم عتیشر  در که را یواجبات از یبعض ای همه نتواند ای

 رفتـه یاسـالم ریـغ کشـور بـه که یمسلمان نیبنابرا ؛دینما کتر  شده ینه که را یگناهان

 ایـ خـانواده و او مـانیا و نیـد  یکاسـت بـه کشـور آن در او نـدنما کـه بدانـد اگر است

 هنیمـ بـه برگشـتن آنکـه مگـر؛ برگـردد خـود هنیمـ بـه دیـبا شود یم دهیکش ،فرزندانش

 سـتین تحّمـل قابـل کـه یاالعاده فوق زحمت و حرج ای مرگ خطر در را یو ،یاسالم

 موجـب کـه یرورتضـ هماننـد شـود فیتکل رفع باعث که دیآ شیپ یضرورت ای اندازدیب

 در و شـود یم آن امثال و یحتم مرِگ  خطر از جان حفظ یبرا مردار خوردن ز شدنیجا

  به دیبا هم فرض نیا
ّ

  . ستین زیجا آن از شتریب و کند اکتفاء ضرورت و الزم حد

   ها ها و معروف ومنکر گناهان از برخی احکام یلیتفص شناخت

ز یـو ن کرهـااز گناهـان و من یمربـوط بـه برخـ یشـتریان احکـام بین بخش به بیدر ا

  : شود یپرداخته مها  از واجبات و معروف یتعداد

  یقیموس و غناء

 چـه ،شـعر چـه ؛یلهو  سخنان از است عبارت آن و باشد می حرام غناء .٢٢٢٥ مسأله

 و شـود یمـ خوانـده لهو اهل نزد معمول و مرسوم یآوازها و ها لحن و ها سبک با که ،نثر

 . باشد ینم محزون و زیانگ غم یغنا و شاد یغنا نیب یفرق ،رابطه نیا در

 و است مرسوم لهو اهل نزد در آواز کدام نکهیا و غنا صیتشخ اریمع است ذکر انیشا

  ؛باشد یم مردم عرف ،ستین کدام
ً
 بگردانند گلو در یطور را صدا آن در که یآواز مثال

  . است حرام ،باشد مناسب لهو مجالس با که بکشند و
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 آن خوانـدن سـبک یولـ دارد یلهـو  ریـغ نمـت و محتـوا که ییصداها .٢٢٢٦ مسأله

 : که یصورت در ،است لهو مجالس با مناسب

  . است  حرام  ،ییغنا  لحن با آن خواندن ،باشد اذکار و دعا ،قرآن. الف

 شـعر چـه ،شـود یمـ خوانده یلهو   سبک با که) اذکار و دعا ،قرآن ریغ( سخنان ریسا. ب

 و زیـآم حکمـت کلمـات ،هیـمرث و هحـیمد ،یاسـالم لغز ،دهیقص مثل نثر چه و باشد

  . ستین زیجا ،واجب  اطیبنابراحت ،آن مانند

 ،سـتین یلهـو  هم آن خواندن سبک و ندارد یباطل متن و محتوا که ییصدا نیبنابرا

  . ندارد اشکال

باشد  یم حرام زین آن بر گرفتن اجرت و است حرام ،غنا به دادن گوش .٢٢٢٧ مسأله

  . ستین زیجا زین آن دادن ادی و گرفتن ادی نیهمچن و شود ینم اجرت کمال ،رندهیگ و

 ییهـاآهنـگ و صـداها ،آن و باشـد می یانسـان فنـون از یفنّ  ،یقیموس .٢٢٢٨ مسأله

 یاز نظر حکم شـرع یقیشود موس یم جادیا کیموز  مخصوص ابزار نواختن از که است

 : دو نوع است

 یقیسـمو  مثـل ؛نباشـد لهـو مجالس مناسب که  است  یقیموس آن: حالل یقیموس. الف

 آن مجـالس بـا مناسـب ،عـرف در کـه یعزادار سنج و طبل و) ینظام مارش( تشار 

  . شود ینم محسوب

 شـنونده یعنـی اسـت لهـو مجـالس مناسـب کـه اسـت یقیموس آن: حرام یقیموس. ب

 ( یقیموس
ً
لـع ،امـور نیا از که یزمان خصوصا

ّ
 نیـا کـه دهـد یمـ صیتشـخ) باشـد مط

   ١.درو  یم کار به لهو  مجالس در   آهنگ 

 دهـد یمـ گوش آن به فرد که ای یقیموسآیا ( موضوع نیا  صیتشخ است ذکر انیشا

ـف  شـخص عهده  به ،)نه ای است لهو مجالس با مناسب
ّ
 عـرف و باشـد می عـرف و مکل

 ریـغ و یرانیا یقیموس نیب یفرق ،حکم نیا در و دهد یم صیتشخ را  آن موارد از یاریبس

  . ستین آن مانند و کیکالس ریغ و کیسکال ،یسّنت ریغ و یسّنت یقیموس و یرانیا

                                                           
هـای تلویزیـونی، و موسـیقی آور شـبکه های تند و طرب آهنگ و از جمله موارد آن، موسیقی نوارهای ترانه یا . ١

  . باشد های شبانه و مجالس عروسی گناه می س فساد، رقص، عیش و نوش، پارتیمناسب با مجال
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   ١.باشد یحرام م ،حرام یقیگوش دادن به موس

 یخوشگذران و یهوسران یبرا که است یمجلس ،لهو مجلس از منظور .٢٢٢٩ مسأله

 ،خمـر شـرب مثـل حـرام امـور ارتکـاب بـا آن یخوشـگذران هرچند است شده لیتشک

 یقیموسـ بـه دادن وشگـ و نـواختن نیبنـابرا. نباشـد همـراه ،مرد و زن نامشروع اختالط

 بـه ایـ شـده نواختـه یعـاد مجلـس در هرچنـد ؛اسـت حرام ،مجالس نوع نیا با مناسب

  . شود داده گوش یفرد صورت

 ،ستین زیجا آن به دادن گوش و یلهو  یقیموس نواختن که طور همان .٢٢٣٠ مسأله

 و شود ینم آن کمال ،رندهیگ و باشد می حرام زین ،حرام یقیموس نواختن بر گرفتن اجرت

م و میتعل
ّ
  . است حرام زین آن تعل

 یقیموسـ ایـ نـه ایـ اسـت  غنـاء آواز کـه دکن کش ،یمورد درفرد  اگر .٢٢٣١ مسأله

 ،دانـد یمـ را یلهو  یقیموس و لهو و غنا فیتعر  که یکس یبرا ،یلهو  ریغ ای است یلهو 

  . است اطیاحت خالف یول ؛ستین حرام آن دنیشن

 نیبنـابرا ؛دباش یم لهو مجالس با آن تناسب ،یقیموس بودن حرام اریمع .٢٢٣٢ مسأله

 آنکـه ایـ »کنـد ینمـ جـادیا من در را یخاّص  حالت یقیموس نوع نیا«:دیبگو  یکس اگر

 البّتـه ،سـتین یقیموسـ بودن حالل ای حرام اریمع او حرف نیا ،»ندارد اثر من در«: دیبگو 

 تناسـب لهـو مجلـس بـا یقیموسـ که دهد یم نشان شخص در خاّص  یحالت جادیا ،گاه

 . ستین ورط نیا شهیهم یول ؛دارد

اّمـا ؛ ٢مناسب با مجالس لهو حرام اسـت یقیدادن به غنا و موسگوش  .٢٢٣٣ مسأله

مرتکـب  ،آن صـدا بـه گوشـش بخـورد یا غنا گوش ندهد ولیحرام  یقیاگر فرد به موس

خـود  یبه خود ،ا غنایحرام  یقیموس ین به گوش خوردن صدایبنابر ا ؛حرام نشده است

 ،را از گوش فرا دادن به آن صدا بـاز داردآنکه بخواهد خود  یست و چنانچه برایحرام ن

                                                           
ی . ١

ّ
جـایز  آنکـه گـوش دادن بـه صـدایی  شود برای   که در این فصل ذکر شده استفاده می از مسائلی  به طور کل

بـا و آهنـگ آن مناسـب  موسـیقی . نباشـد ب آواِز خوانده شـده، غنـایی . الف: باشد چهار شرط الزم است
دینـی،  و خـالف شـرع، مثـل دعـوت بـه بـی  خواندن خواننده مطالب منفـی  محتوای . مجالس لهو نباشد ج
  . زن که با نازک و لطیف کردن صدا همراه است نباشد مردان، آواز خوانی  برای . د. فحشاء و ابتذال نباشد

  . با توضیحی که در مسائل قبل ذکر شد. ٢
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ن یـد ایبا ،گفتن ذکر و مانند آن باشد ایمثل کتاب خواندن  یگریالزم باشد مشغول امر د 

ـق شـرایاز منکر ن یفه امر به معروف و نهیکار را انجام دهد و وظ
ّ
ط آن واجـب یز با تحق

 . است

 مراکـز در و ها انرسـتور  ،آهـن راه سالن و بازارها ،ها پارك ،ها اتوبوس در .٢٢٣٤ مسأله

 مجلـس و شـود  پخـش لهـو مجـالس بـا مناسـب یا یقیموسـ اسـت ممکن که یعموم

 بـه یعمـد دادن گـوش از دیبا یول ؛است زیجا آمد و رفت ،شود ینم محسوب تیمعص

 ،بخـورد انسـان گـوش بـه اریاخت و قصد بدون یقیموس آهنگ اگر و کرد یخوددار آن

  . ندارد اشکال

م و میتعل .٢٢٣٥ مسأله
ّ
 یقیموسـ کـه یکسان از لیتجل و قیتشو  و یلهو  یقیموس تعل

  . شود یم محسوب باطل جیترو  و ستین زیجا ،نوازند یم یلهو 

 و ییغنـا آواز ایـ یلهـو  یقیموس ینوارها ریتکث و عیتوز  ،فروش ،دیخر  .٢٢٣٦ مسأله

  . ستین زیجا آنها ریتکث یبرا اجرت گرفتن

 در اریـمع و است حرام ،حرام یقیموس مخصوص ابزار فروش و دیخر  .٢٢٣٧ مسأله

 تّیـفیک کـه یالهیوسـ ،نیبنـابرا ؛اسـت مـردم عرف نظر ،حرام یقیموس مخصوص آالت

  که است یاگونه به آن ساخت
ً
ـت و ارزش مـردم نـزد در معمـوال

ّ
 نیـا آن ینگهـدار عل

 محسـوب یلهـو  یقیموسـ مخصـوص آالت از ،شود استفاده حرام یقیموس در که است

  . شود یم

 یبـ چه دار زنگ چه - زدن رهیدا و است لهو آالت از) دف( رهیدا.  .٢٢٣٨ مسأله

 ،ینیسـ لیـقب از یلیاّمـا زدن بـه وسـا ؛سـتین زیجا آن ریغ و یعروس مجالس در  -زنگ

اگـر بـه طـور  ،آن ریـغ و یعروسـ مجـالس در ستندین لهو آالت از که ...و تشت ،قابلمه

) دار تمیر ( یخاص نحو به زدن تیّ فیک اگر یول ؛ز استیخود جا یباشد به خود یمعمول

 در ،واجـب اطیـاحت و دارد اشـکال ،باشـد است حرام یقیموس و غنا السمج مناسب که

  . است آن کتر 

 اگر شده فراهم آنها کردن آرام و هابچه یباز یبرا که یقیموس آالت .٢٢٣٩ مسأله

 زیجـا آنها ستد و داد ،باشد لهو مجالس با ناسبم یقیموس همان آنها از حاصل یقیموس
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ف و بالغ افراد و ستین
ّ
 کننـد اسـتفاده یلهو  یقیموس نواختن یبرا هاآن از توانند ینم مکل

 الزم ،نابـالغ بچـه ّی ولـ بـر ،واجـب اطیـاحت بنابر و دهند فرا گوش آن یلهو  یقیموس به ای

 . دارد باز یلهو  یقیموس و غنا به دادن گوش از را او که است

  رقص

مرد در برابـر زن طور رقصیدن  و همینرقصیدن زن در برابر مرد نامحرم  .٢٢٤٠ مسأله

طـور  همـین  ،مـردان یبـرا مـردان رقـص ایـ زنـان یبـرا زنان رقصو  است نامحرم،حرام

  رقصیدن زن در برابر مرد محرم و نیز رقص مرد در برابر زن محرم،
ّ

 باشـد می اشکال محل

 همچـون یگـرید  حـرام عمل با همراه هرچند ؛است این موارد کتر  در واجب اطیاحت و

و  شـوهرش ینباشد و رقص زن بـرا مرد و زن اختالط ای یلهو  یقیموس پخش ای نواختن

  . ز استیجا ،نباشد یگریکه د  ییدر جا ییبه تنها طور بر عکس، همین

  ینقاش و مجّسمه

 :اندنوع سه ریتصاو  .٢٢٤١ مسأله

  ،باشـد ...و درخت ،بوته ،گل مثل روح یب موجودات به مربوط ریتصو  اگر. الف
ّ
 یاشـنق

 . ارداشکال ند ،مه آنز ساختن مجّس یو ن -برجسته باشد هرچند -آن 

اش مثل ،باشد یبرجستگ بدون دار روح موجودات رِ یتصو  اگر. ب
ّ
 و وانیـح و انسـان ینق

 ریتصـاو  و) عکـس( یفتـوگراف ریتصـاو  و نـدارد اشـکال ،یوتریکـامپ عکس یطّراح

  . دارد را حکم نیهم هم ما زمان در معمول یونیز یتلو 

 انسان مجّسمه مثل - باشد برجسته و مجّسم شکل به ،دارروح موجودات رِ یتصاو  اگر. ج

ر یاط واجب تصو یا بنابر احتیباشد  ١ا در حکم کاملیر کامل یچنانچه تصو  - وانیح و

 اطیـبنابراحت ،آنهـا سـاخت اجـرت و ساختن ،دیبه حساب آ ٢دار ناقص از موجود روح

                                                           
کـه  ویر برجسته شخِص نشسته، یا تصویر برجسته نـیم رخ از انسـان یـا کسـی تصویر در حکم کامل مانند تص. ١

  . دستش را پشت سرش قرار داده است
که سر  دار مانند مجّسمه یا تصویر برجسته شخِص دست بریده یا پا بریده یا فردی  تصویر ناقص از حیوان روح. ٢

 . ندارد
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 از نظـر صـرف بـا و خـود یخـود بـه - آنهـا فـروش و دیـخر  یولـ ؛است حرام ،الزم

مکروه  هرچند ؛است زیجا منزل در ها آن نگهداشتن و ندارد لاشکا - گرید  یها عنوان

 و گـچ ،کیپالسـت ،فلـز ،چـوب ،سنگ نیب یفرق ساخت آن حرام بودن در و باشد یم

  . ستین آن مانند و پارچه

 یبـرا یشـینما یهـاعروسـک ایـ یبـاز اسـباب یهاعروسک ساختن .٢٢٤٢ مسأله

 ،رونـد مـی کـار به باسل شینما یبرا که ییهامانکن ،واناتیح اشکال یبر گچ ،کودکان

 حکـم ،وانـاتیح یهـاشـکل بـه اءیاشـ ریسـا ایـ ونیز یتلو  ای تلفن یهاهیپا ،انسان ماکت

  . دارند را مجّسمه

  .٢٢٤٣ مسأله
ّ
 واناتیح و انسان مثل دارروح موجودات شکالا یگلدوز و یدوزهتک

 نداشـته توّجه قابل یبرجستگ اگر ،دارد یبرجستگ یمقدار که آن مانند و پارچه یرو بر

شـایان ذکـر اسـت . حکـم مجسـمه را دارد ،صـورت نیـا ریـغ در و ندارد اشکال دباش

  . باشد حکم مجسمه را دارا مي زین یددوزیمروار 

 کارخانه ای فرد و ساخته یاکارخانه ای فرد را مجّسمه سر که یصورت در .٢٢٤٤ مسأله

 ایـ فـرد همـان آنکـه ایـ کننـد یمـ مّتصل بدن به را سر یافراد و سازد یم را بدنش ،گرید 

- مجّسمه بدن ساخت ،کند یم وصل بدن به را سر سازد یم را بدن که یدّوم رخانهکا

 باشـد یم حرام ،الزم اطیبنابراحت  -است صادق آن بر دار روح موجود از ناقص ریتصو  که

 اشکال ،تنها سرِ  ساخت یول جایز نیست؛ ،الزم اطیاحت بنابر هم بدن به سر کردن ملحق و

  . ندارد

 اهانت و مؤمن حرمت کهت مصداق اگر شخاصا کاتوریکار  دنیکش .٢٢٤٥ مسأله

 عـرف در اگـر یول ؛باشد کار نیا به یراض شخص خود هرچند ؛ستین زیجا باشد او به

    . ندارد اشکال ،دیاین حساب به نیتوه و کهت ،امروز

  یتراش شیر 

 اطیاحت بنابر ،باشد دنیتراش مثل اگر ،آن کردن نیماش ای شیر  دنیتراش .٢٢٤٦ مسأله

  . ستین زیجا ،واجب
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 را محاسـنش و شیـر  هیـبق و دارد نگـه را چانـه قسـمت یمو  فرد اگر .٢٢٤٧ مسأله

 یرو کـه ییمـو  دنیتراشـ یولـ ؛ستین زیجا ،واجب اطیاحت بنابر ،کار نیا هم باز بتراشد

 وستهیپ طور به انگشت بند کی طول مقدار به آنکه شرط به ؛ندارد یمانع ،دهییرو  ها گونه

 هیـِلْح  اسـتخوان یرو بـر هـاگونـه نییپـا و چانه قسمت در که ییموها از هم به مّتصل و

 را) هیـلح استخوان یانتها( گوش موازات تا چانه از ،دهییرو  آن طرف دو در) نییپا کف(

  که یطور بگذارد یباق و نتراشد
ً
  . است شیر  و هیلح یدارا فرد آن کند صدق عرفا

 را شخص که یگرانید  که است آن ،یتراش شیر  در بودن حرام مالک .٢٢٤٨ مسأله

   .»ندارد شیر « :ندیبگو  نندیب یم گفتگو و تخاطب مجلس در

 ایـ یبرقـ نیماشـ ،نـدارد یفرقـ باشـد که یالهیوس هر به شیر  دنیتراش .٢٢٤٩ مسأله

 زیجـا ،واجـب اطیـاحت بنابر ،صورت هر در و گرید  ییایمیش مواد ،شیر  ریخم ،غیت ،یدست

  . ستین

  . شود ینم کمال  را شیر  دنیتراش اجرِت  بنابر احتیاط واجب، شگر،یآرا .٢٢٥٠ مسأله

 انـدکرده شیر  دنیتراش به مجبور را فرد که یموارد در شیر  دنیتراش .٢٢٥١ مسأله

 مانند و الزم درماِن  یبرا فرد که یشرع اضطرار هنگام ای ستین آن از ییرها یبرا یراه و

 و حـرج ای ضرر موجب شیر  دنیتراش کتر  ای باشد شیر  دنیتراش به ناچار و مضطر آن

ت
ّ
   .است زیجا ،ستین تحّمل قابل که باشد یادیز  مشق

 بلکـه ؛ندارد اشکال آن دنیتراش ای) لیسب( لب یباال  یمو  کردن کوتاه .٢٢٥٢ مسأله

به  یول ؛ستین حرام ،افتدیب باال لب یرو که یطور به آن کردن بلند وباشد  یم مستحّب 

  . خود مکروه است یخود

  قمار و یبند شرط

 کـه یمـوارد و هـا یباز و مسابقات در طرف چند ای دو نیب یبندشرط .٢٢٥٣ مسأله

 . باشد یم حرام ،است مطرح رقابت و تباخ و برد آن در

 پول چه ،ردیبگ یزیچ بازنده از برنده بگذارند قرار که است نیا ،یبندشرط از منظور

 یمـال ارزش کـه یعمل بازنده آنکه ای است یمال ارزش یدارا که یگرید  ءیش چه باشد
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  . دهد انجام به طور مّجانی ،برنده یبرا را دارد

 کننـد شـرط ،گـرید  یخـانگ یها یباز ای یزشور  مسابقه در نفر دو اگر .٢٢٥٤ مسأله

 یبـاز یهـا هـا و نـرم افـزار دستگاه با یباز در آنکه ای ،بدهد برنده به را یمبلغ بازنده که

  آنکه ای بدهد برنده به را یمبلغ ،باخت را یباز کدام هر کنند شرط
ّ

 ایـ یبـاز مخارج کل

  . ستین زیجا و داشته را قمار حکم ،کند حساب را شیخو  سهم از شتریب

 و یخـانگ یهـا یبـاز ایـ بـالیوال ،فوتبال مثل یورزش مسابقات در اگر .٢٢٥٥ مسأله

ا ی یخوراک ،خودشان یبرا پول آن با برنده میت ای فرد تا بگذارند یمبلغ کدام هر ،آن مانند

 میتـ ای فرد به و شود هیّ ته آن مانند و زهیجا ،کاپ شده جمع پول با ای کنند هیتهگر یز د یچ

 . ستین زیجا و داشته را قمار کمح ،شود داده برنده

 یگرید  به مبلغ فالن ،شد بازنده کس هر که کنند شرط هم ن موارد بایز اگر در ایو ن

 نیبـ در یإلزامـ و التـزام نکهیا مگر ؛باشد ینم زیجا و شده محسوب ن کار قماریا ،بدهد

  . نباشد صادق ،١تباخ و برد مقابل در عوض قرارداد و نباشد

 یبنـد شـرط نیبنابرا ؛ستین افراد نیب یفرق ،یبند رطش حرام بودن در .٢٢٥٦ مسأله

  . ستین زیجا هم ،شاوندانیخو  ،خواهر و برادر ،فرزند و پدر ،شوهر و زن نیب

 و  سـتین  یفرقـ  مسـابقات مختلف انواع نیب ،یبند شرط حرام بودن در .٢٢٥٧ مسأله

 ،دو ،یکشـت ،زیـم یس رویتنـ ،سیتنـ ،بسـکتبال ،بـالیوال ،فوتبال ،شنا ی مثلمسابقات  شامل

 مسـابقه دو تنهـا و شـود یم ...و یکوهنورد ،یسوار دوچرخه ،یبردار وزنه ،یقرانیقا ،پرش

مسـابقه  و یسوار شتر ای یدواناسب مسابقه ،سبق. شود یم استثناء »هیِرما« و »َسْبق« نام به

 هایی که در جنگ کاربرد دارد، با حیواناتی مانند آن است و شامل مسابقه با انواع ماشین

کـه  است یراندازیت مسابقه ،هیِرما و شود ها و مانند اینها نیز می تانک یماهای جنگی،هواپ

و  شامل تیر اندازی با انواع مختلف اسلحه و ادوات جنگی معمول و متـداول در جنـگ

  .  شود نیز پرتاب نیزه و سرنیزه و شمشیربازی می

 ،دو آن ژهیـو  یشرع ماحکا و طیشرا تیرعا با مسابقه دو نیا در طرفه دو یبندشرط

                                                           
 . رنده نیز بازنده را متعّهد به پرداخت نداندیعنی بازنده خود را ملزم به پرداخت ندانسته و ب. ١
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   ١.باشد یم حالل شده بسته شرط آن بر که یزیچ ای پول و است زیجا

لیموارد که فرد  یدر بعض .٢٢٥٨ مسأله
ّ
ن صـورت یـبه ا را  یمسابقات ورزش ،یا تشک

زه یا نفـر برنـده جـایم یگرفته و در انتها به ت یمبلغ ،کند که از مسابقه دهندگان یبرگزار م

ن یا ،بدهند یزه احتمالیمقابل جا درآن را دهند  یکه پول م یا افرادیچنانچه فرد  ،دهد یم

 ،شـود یکـه ارائـه مـ یا درمقابـل امکانـاتیبدهد  یاناّما اگر مبلغ را مّج ؛ ستیز نیکار جا

زه را از پول یجا ،زه دهندهیندارد که جا یاشکال ندارد و فرق - یزه احتمالینه جا - دنبده

  . گریا از مال د یه کند یّ ها ته آن

هـا در  میا تـیـکنـان یبـرد و باخـت باز  یتماشـاگران بـر رو ِی بند شرط .٢٢٥٩ مسأله

 ییهـا برگـه یجه مسـابقه را روینت ،که افراد یز مواردیباشد و ن یحرام م یمسابقات ورزش

 ٢دهند یل میر آن تحو یا غی یورزش پول به مرکز یکنند و آن برگه را با مبلغ می ینیش بیپ

قمار و حرام بوده  ،شود یزه داده میاند جا کرده ینیش بیکه درست پ یان به کسانیو در پا

 . باشد یز حرام میو گرفتن آن مال ن

  قمار لیوسا ریسا و شطرنج

 ،کننـد یبـاز یبندشرط با چه ؛است حرام ،نرد تخته و شطرنج با یباز .٢٢٦٠ مسأله

ت و هوش شیافزا ،یسرگرم ،حیتفر  یبرا نکهیمثل ا ،آن بدون چه
ّ
 لیوسا و کنند یباز ،دق

 اطیـاحت بنابر ،یبند شرط بدون و است حرام ،یبند شرط با ،پاسور و ورق لمث قمار گرید 

. کننـد یبـاز یبنـد شـرط با که یصورت در ،قمار لیوسا ریغ با یباز و جایز نیست ،الزم

  . ندارد اشکال ،خود یبه خود ،یبند شرط بدون و است حرام

 و سـاختن ،نیهمچن ؛است حرام ،قمار لیوسا فروش و دیخر  و تجارت .٢٢٦١ مسأله

 حرام ،قمار لیوسا با یباز عنوان به مکان دادن اجاره. باشد یم حرام هم آنها ساخت زدم

ن بـردن یجز از ب یراه ،با قمار یاز باز یریاز منکر و جلوگ یبلکه اگر نه ؛است باطل و

                                                           
در سبق و رمایه، برای  بندی  شایان ذکر است شرط. تر ذکر شده است مفّصل های  توضیح احکام آن در کتاب. ١

  . تماشاگران یا افراد دیگر دهد جایز است؛ نه برای   اندازی که مسابقه می خود سوارکار یا تیر 
 . غ از طریق اینترنت یا موارد مشابه هم همین حکم را داردو واریز مبل پیش بینی . ٢
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 کملـ قمـار لهیوسـ اگـر البّتـه؛ باشـد یمـن بردن آن واجب یاز ب ،باشد  له قمارنداشتهیوس

د از حاکم شـرع اجـازه گرفتـه یبا ،ن بردن آنیاز ب یاط واجب برایاحت بنابر ،باشد یگرید 

  . شود

 طرف ،مقابل در چنانچه ،یبندشرط بدون وتریکامپ با قمار لیوسا یباز .٢٢٦٢ مسأله

 طـرف اگـر و باشـد یمـ لیوسـا آن خـود با یباز مثل ،کند یباز او با که هست یگرید 

  . ستین زیجا ،الزم اطیبنابراحت ،است دستگاه خودِ  ،مقابل

  و نـه ایـ له قمارهستیداند اآلن وس یکه فرد نم یا لهیبا وس یباز .٢٢٦٣ مسأله
ً
 قـبال

  اگـر و نـدارد اشکال خود یبه خود یبند شرط بدون ،نبوده قمار لهیوس هم
ً
 لهیوسـ قـبال

 یبـاز ،نه ای شده خارج بودن، قمار لهیوس از مردم نیب درکه  دارد شک حاال و بوده قمار

  که یحاتیتوض با( ستین زیجا آن با
ً
    ).شد ذکر قبال

   بتیغ

 یپنهـان بیـع انسان که است نیا ،بتیغ از منظور و است حرام ،بتیغ .٢٢٦٤ مسأله

 و اهانـت قصد به چه ،کند ادی ،یگرید  نزد ،سرش پشت و ابیغ در را یامام دوازده عهیش

 بیع ،نیتوه و اهانت قصد به اگر و قصد نیا بدون چه و باشد او تیّ شخص آوردن نییپا

  . است شده مرتکب گناه دو دینما اظهار را یو

در صورتی غیبت است کـه  یاد کردن عیب که در مسأله قبل ذکر شد، .٢٢٦٥ مسأله

 انیـب یگـاه یولـ ،سـتین بـتیغ ،آشـکار و ظاهر بیع انیب عیب مخفی باشد؛ بنابر این

 و تّیـاذ ،مـؤمن یآبـرو خـتنیر  و نیتوه و اهانت مثل ،گرید  یجهت از ،آشکار یها بیع

 را موضـوع اصـل اگـر نیهمچنـ. شـود یم حرام ،آن مانند و وا کردن مسخره ،مؤمن آزار

 یهـابیـع ای بیع شود یم موجب شتریب حاتیتوض گفتن و دانند یم شنونده و ندهیگو 

ص یگرید  پنهان
ّ

  . است حرام کار نیا ،شود مشخ

 ایـ بَسـنَ  در ایـ باشد او اندام در فرد پنهان ِب یع کند ینم یفرق بتیغ در .٢٢٦٦ مسأله

نکـه یا ایو  گفتارش و سخنان در ای باشد اخالقش ای رفتار و کرد عمل در آنکه ای خاندانش

 . ستین حیتصر  و هیکنا نیب ،بتیغ بودن حرام در یفرق و یو یدن ایباشد  ینید  امور در
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 را بیع آن که یعمل با ای نوشتار ای باشد گفتار با ،بیع کردن ادی کند ینم یفرق زین و

 از پخش قیطر  از یگرید  به آن ارائه ای چشم ای دست حرکات ،سر با اشاره مثل ؛بفهماند

 گنـاه کیـ تنهـا بـتیغ ،نیبنابرا ؛آن مانند و بلوتوث پیامک،،ییو یدیو  لمیف ،ید یس ،نوار

  . دارد یعیوس دامنه و ستین یزبان

 از را بـتیغ بـودن حرام ،شود یم بتیغ او از که یشخص بودن یراض .٢٢٦٧ مسأله

 بـتیغ شـخص که بداند بتیغ هنگام در کننده بتیغ شخص اگر نیبنابرا ؛برد ینم نیب

 بـاز شود ینم ناراحت و دارد تیرضا ،شود گفته یگرید  به او پنهان بیع نکهیا از شونده

  . است حرام و بتیغ او پنهان بیع گفتن هم

 انسـان اگـر پـس ،باشد معلوم و معّین دیبا شده بتیغ فرد ،بتیغ در .٢٢٦٨ مسأله

 معلوم وباشد  یم ترسو ،نیحس فرزندان از یکی ای است ترسو ،شهر اهل از یکی: دیبگو 

 و جهـت از اسـت ممکـن یگـاه یولـ ؛باشد ینم   بتیغ ،است یکس چه منظور نباشد

 حـرام مؤمن استهزاء ،مؤمن تیّ اذ ،ریتحق و سرزنش ،نیتوه و اهانت مثل یگرید  عنوان

  . باشد

 مـورد یوقتـ و کننـد یم ذکر ابشیغ در را یکس بیع ،افراد از یبعض .٢٢٦٩ مسأله

 نکـهیا ایـ »میگو  یم هم خودش نزد را حرف نیا من« :ندیگو  یم ،دشون یم واقع اعتراض

 نباشـد بتیغ« :ندیگو  یم نکهیا ای »است قتیحق ای اوست صفت بلکه ستین بتیغ نیا«

 بـتیغ ،اسـاس و هیـپا یبـ یعـذرها نیـا کـه داشـت توّجـه دیبا »است یلیبخ آدم یفالن

 نییپـا نظـر از( یثرا چیه ندهیگو  توّسط بیع گفتن اگر یحتّ  ؛کند ینم زیجا را شخص

 بـوده بتیغ هم باز ،ندارد شنونده نظر در) شده بتیغ شخص تیّ شخص امدنین ای آمدن

  . است حرام و

ِط یبت هم با وجود شـرایاز غ ینه ،از منکر واجب است یازآنجا که نه .٢٢٧٠ مسأله

 فـرد یاریـ به که بتیغ شنونده بر است مستحب اطیاحت باشد و یواجب م ،از منکر ینه

 نیـا آنکـه شـرط بـه کند دفع او از را بتیغ آن و دینما دفاع او از و زدیخ بر شده بتیغ

  . باشد نداشته مفسده کار

 توبـه بـتیغ گنـاه از دیـبا ،کند بتیغ یامام دوازده عهیش از انسان اگر .٢٢٧١ مسأله
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 یامدهایپ شده بتیغ شخص از دنیطلب تیّ حالل چنانچه است مستحب اطیاحت و دینما

 در مـواردی کـه غیبـت، ؛ بلکـهدینما استغفار شیبرا ای دهد انجام را کار نیا ندارد یبد

اگـر حاللّیـت خواسـتن از  توهین و هتک حرمتی را نسبت به غیبت شونده در بر داشته،

اسـت در  الزم بنـابر احتیـاط، جبران هتک حرمت و تـوهین بـه وی محسـوب گـردد، او،

   .از وی حاللّیت بطلبد ای نداشته باشد، صورتی که مفسده

 هرچنـد نـدارد اشـکال کردن صحبت یگرید  سر پشت مورد ندچ در .٢٢٧٢ مسأله

 : شود یم ذکر آن موارد از یبعض ،شود محسوب بتیغ

 تـوان یمـ او سر پشت ،است ننموده توبه آن از و دهد یم انجام گناه آشکارا که یکس. ١

  . ستین زیجا او پنهان یها بیع انیب اّما ؛کرد نقل را او یعلن گناه یگرید  یبرا

 زیجـا او بـتیغ ،مظلوم و دهید  ستم فرد یبرا ،کند یم ستم و ظلم یگرید  به هک یکس. ٢

 بـتیغ که کند اکتفا یمورد به تنها مظلوم فرد که است آن واجب اطیاحت یول ؛است

  . باشد یم یگرید  از ککم درخواست قصد به

 او ییراهنمـا و حتینصـ ،بخواهـد مشـورت ازدواج مثـل یامر مورد در یشخص اگر. ٣

 به است الزم یول ؛گردد فرد آن بیع شدن آشکار موجب امر نیا هرچند ؛ستا زیجا

  را یفـرد خواهـد یمـ اگـر اّما .کند اکتفا ضرورت مقدار
ً
 درخواسـِت  بـدون و ابتـدائا

 کـه اسـت زیجا او برای یگرید  بتیغ یصورت در دینما ییراهنما و حتینص ،مشاوره

  . آمد خواهد وجود به یبزرگ مفسده ،نکند ارشاد و ییراهنما را او اگر بداند

 تیمعصـ و گناه از را شده بتیغ شخص که باشد نیا بتیغ از مقصود که ییجا در. ٤

  . نباشد ممکنگر یبه روش د  منکر از او کردن منع آنکه شرط به ؛دارد باز

 در نیـد  به رساندن ضرر ترس که است یاگونه هب شده بتیغ فرد عمل که ییجا در. ٥

 الزما امّ  ؛نشود مترّتب ینید  ضرر تا است زیجا او بتیغ ،صورت نیا در ،دارد وجود آن

  . شود اکتفاء ینید  ضرر رفع مقدار به تنها است

 صـدور و قضـاوت مقـام در آنـان یگـواه رّد  و شـاهدان عـدالت به کردن وارد رادیا. ٦

  . حکم
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 او حفـظ که باشد یضرر از شده بتیغ شخص حفظ ،بتیغ از مقصود که ییجا در. ٧

  . است واجب ،ضرر آن در شدن واقع از

   دروغ

 تیّ واقع که است یزیچ از دادن خبر ،آن و باشد می حرام گفتن دروغ .٢٢٧٣ مسأله

 قلـم بـه ایـ دیـبگو  زبـان  بـه را دروغ نکـهیا نیب ستین یفرق ،در حرام بودن دروغ و ندارد

 یکتـاب در دیگو  یم که را یدروغ نکهیا نیب ستین  یفرق زین و بفهماند اشاره به ای سدیبنو 

  . باشد خودش  اختراع ای باشد  دهید 

بودن  یشوخ ، ...ایا حالت فرد یا رفتار یاگر از نوع کالم  یدروغ شوخ .٢٢٧٤ مسأله

 متوّجه ،مقابل طرف که یاگونه بلکه اگر معلوم هم باشد به؛ آن معلوم نباشد حرام است

  قصد ،ندهیگو  که شود
ّ

 یولـ ؛باشـد یز نمـیاط واجب جایبنابر احت ،ندارد یقیحق و یجد

 یامـر از دادن خبـر و تیـحکا قصد که یحال د دریبگو  یرا به عنوان شوخ یاگر خبر

  . شود ینم محسوب دروغ ،باشد نداشته

ب
ّ
  امتحانات در تقل

ب .٢٢٧٥ مسأله
ّ
 چـه ستین زیجا ،مراکز دیگر و هادانشگاه ،مدارس امتحانات در تقل

از اسـتفاده  راه از ایـ باشـد دست بغل یدانشجو  ای آموز دانش از گرفتن ککم قیطر  از

 یگـرید  قیـطر  هر ای نیناظر  اغفال و انداختن اشتباه به قیطر  از ای یپنهان طور به هاورقه

  . باشد

ب خود امتحانات از یبعض در که یمحّصل ای دانشجو .٢٢٧٦ مسأله
ّ
 بـه و کـرده تقل

 مرتکـب ،اسـت نمـوده دایـپ دسـت ،دکتـرا و سانسیل فوق ،سانسیل مثل یباالتر مدارک

 کـه یا فهیوظ به چنانچه ،دینما افتیدر  یشتریب حقوق ،اساس آن بر اگر و شده تیمعص

 را کامـل تخّصـص اگـر یول است حالل او حقوق ،کند عمل درست شده مقّرر او یبرا

 ایـ یدولتـ مؤّسسـه بـه عنـوان نیـا بـه را خـود سـتین زیجا ،ندارد یافتیدر  مدرک مطابق

 اسـناد ،یلیتحص دارکم َجْعل است ذکر انیشا. دینما یمعّرف استخدام جهت ،یخصوص
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 زیجـا در هـر صـورت یقـیحق اسـناد و مـدارک عنـوان بـه آن ارائـه و آن مانند و یرسم

  . باشد ینم

  زبان گناهان از یبعض

دشـنام و ناسـزا در  و است حرام ،مؤمن به ییگو  ناسزا و دادن دشنام .٢٢٧٧ مسأله

  یکند که معنا یصدق م یصورت
ّ

 قصـد اگـر یولـ ؛قصد شـده باشـد یآن به طور جد

 
ّ

  باشدن یجد
ً
 مثـل یگـرید  عنـوان بـه اسـت ممکـن دیبگو  را آن یشوخ عنوان به مثال

 و بــودن حاضــر نیب یفرقــ آن حــرام بــودن در و باشــد حــرام ،آن ریــغ و نیتــوه صــدق

 اسـت عرف آن صیتشخ مالک و ستین شود یم داده دشنام او به که یفرد بودن بیغا

  که آنچه هر و
ً
 آن در کش که آنچه هر و دباش می حرام است صادق آن بر دشنام عرفا

  . ستین حرام است

 مختلـف انـواع نیبـ یفرق ،ییگو  ناسزا و دشنام حرام بودن با رابطه در .٢٢٧٨ مسأله

 شـده داده دشـنام فرد که دهند دشنام گرید  زبان به را یزبان اهل اگر یحتّ  ستین هازبان

 فـرادا نیبـ آن حـرام بـودن در یفرق نیهمچن و است حرام هم باز فهمد ینم را آن یمعنا

 شـرع کـه یاگونـه به پرداخته شرع مخالفت به که گذار بدعت فرد به نسبت مگر ؛ستین

 و بالغ به دادن دشنام نیب ،حرام بودن در یفرق که همچنان ،نداند الزم را احترامش تیرعا

 ،آمـوز دانـش و استاد ،خواهر و برادر ،وشوهر زن ،فرزند و نیوالد نیب یفرق و ستین نابالغ

  . باشد ینم آن مانند و کارگر و کارفرما

 و ییبـدگو  و او بیـمعا انیـب ،آن از منظـور و است حرام ،مؤمن ِهجاء .٢٢٧٩ مسأله

کدام هر  مذّمت و ییبدگو  و شعر صورت به چه و باشد نثر صورت به چه ،اوست مذّمت

 را امـر نیـا یعمـوم مصـلحت که یزمان مگر ؛ستین ییکو ین کار ،مؤمن از ریغ ،مردم از

 و ییبـدگو  ماننـد شـود یم واجب مذّمت و ییبدگو  ،هنگام نیا در یگاه و دینما اقتضاء

  . نکنند دایپ شیگرا بدعتش به مردم تا بدعتگذار فاسق فرد از مذّمت

 یفّحاش و ییناسزاگو  قصد فرد هرچند است حرام ،کیرک کالم گفتن .٢٢٨٠ مسأله

  که است یکالم هر آن از منظور و باشد  نداشته
ً
 ایـ یفرد هر به نسبت آن به حیتصر  عرفا
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 حرام ینسبت به هر کس آن اول نوع ؛شود یم محسوب حیقب و زشت ،همسر ریغ به نسبت

 باشـد؛ می زیجـا همسـر بـه نسبت و ستین زیجا همسر ریغ به نسبت آن دوم نوع و است

 حـرام ،دشـنام جهـت از کند استفاده همسرش به دشنام و ییگو  ناسزا در را آن اگر البّته

  . باشد یم

  مردان یبرا طال آالت وریز 

 دسـت در طال حلقه ای طال انگشتر مانند آن آالت وریز  و طال دنیپوش .٢٢٨١ مسأله

 و دسـت بـه طـال یمچـ ساعت بستن ای گردن به طال گردنبند و ریزنج ختنیآو  ای نمودن

ن یـا بـا خوانـدن نمـاز و نماز ریغ در چه باشد نماز در چه است حرام مرد یبرا ،آن مانند

  . است باطل ،موارد

 قبـل مسـأله در آن حیتوض که مردان یبرا طال ستعمالا حرام بودن در .٢٢٨٢ مسأله

 دیسـف یطـال ای سرخ یطال ای باشد زرد یطال خواه ،ستین آن اقسام نیب یفرق ،ذکر شد

 و اسـت طـال از ریـغ یگـرید  فلـز و سـتین طال ،نیپالت که داشت توّجه دیبا یول ؛باشد

   ١.ندارد اشکال مردان یبرا آن از استفاده

 کشـ ایـ اسـت طـال جنس از او انگشتر ای حلقه که نداند یمرد اگر .٢٢٨٣ مسأله

  و بخواند نماز آن با و نه ای باشد یم طال از او انگشتر ای حلقه که باشد داشته
ً
 متوّجـه بعدا

  . است حیصح نمازش ،بوده طال جنس از که شود

 از او بنـدگـردن و ریزنج ای انگشتر ای حلقه که کند فراموش یمرد اگر .٢٢٨٤ مسأله

                                                           

فلـز دیگـر مخلـوط  کم است، آن را با مقـداری  پذیری  خشک با انعطاف فلّزی ) ٧٩Au(خالص  طالی . الف. ١
و نسـبت فلـز دیگـر را  »عیار«خالص را  آن بیشتر شود؛ نسبت طالی  پذیری  کنند تا استحکام و انعطاف  می
 طالی . مندنا  می »بار«

ً
نخـود فلـز دیگـر  ٦خـالص و  نخود طـالی  ١٨در یک مثقال آن،  عیار یعنی  ١٨ مثال

 آلیاژ برنج باشد، رنگ طال زرد می »بار«اگر . وجود دارد
ً
 فلز مس باشـد، رنـگ  »بار«اگر . ماند  مثال

ً
مثال

 نقره باشد، رنگ طال سفید می »بار«شود و اگر   طال سرخ می
ً
بار  زرد را با مقداری  طالی  امروزه. شود  مثال

بـه نـام طـالی  کنند و آلیاژی   مخلوط می… و ) ٢٢Ti(یا تیتانیم ) ٤٧Ag(مثل نقره  فلز سفید رنگی  سفید یعنی 
  .زرد که رنگ آن تغییر کرده است سفید، همان طالی  بنابراین طالی . آورند  سفید به دست می 

با طال فرق دارد، قیمتش از طال بیشـتر، مثـل نـاِن قـاق، خشـک کمیاب است، ذاتش  فلزی ) ٧٨Pt(پالتین . ب 
بـا پالتـین . پـذیر شـود کنند تا نرم و انعطاف  مثل نقره به آن اضافه می باشد، باری  است و برش آن مشکل می

 کارهای 
ً
  . سازند  ظریف و نازک می سفید کارهای  درشت و با طالی  معموال
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  و اندبخو  نماز آن با و است طال
ً
 حیصـح نمـازش ،بوده طال جنس از که دیایب ادشی بعدا

 . است

ت به که یمرد طور همین
ّ
 یصورت در ،کرده یم  دست در طال حلقه ،مسأله ندانستن عل

 اّما؛ است حیصح اشگذشته ینمازها ،)در جهل خود معذور بوده( بوده قاصر جاهل که

 اگـر دیـبا را اش گذشـته ینمازهـا ،)در جهل خود معذور نبـوده( بوده مقّصر جاهل اگر

  . کند قضا ،اگر وقت گذشته و دوباره بخواند ،وقت هست

ر و س
ّ

  گاریمواد مخد

ر در .٢٢٨٥ مسأله
ّ

 ،باشـد یمهّمـ انیـز  و ضرر یدارا که یصورت استعمال مواد مخد

 اطیـاحت بلکـه. آن ریـغ ایـ شـود حاصـل دائـم ادیل اعتیبه دل ضرر نکهیچه ا ؛است حرام

  که است آن واجب
ً
  . شود زیپره آن از - ندارد یمهمّ  ضرر که یصورت در یحتّ  - مطلقا

 موجـب اگـر آورده رو گاریسـ بـه تـازه که یفرد یگار برایدن سیکش .٢٢٨٦ مسأله

 ،است حرام باشد ، - ندهیآ در هرچند - عضو نقص مثل یمهمّ  و توّجه قابل انیز  و ضرر

 وجـود ضـرر الاحتمـ ایـ دارد ضرر به گمان ای باشد ینیقی و معلوم ضرر آن نکهیا از أعّم 

ی به باشد داشته
ّ

 از مـنیا اگـر اّمـا. باشـند کمنایب شخص آن سالمت بر عقالء که حد

 . ستین حرام ،کشد یم کمتر که جهت نیبد هرچند ،باشد دیشد انیز  و ضرر

 اسـتعمال بـر دادن  ادامـه اگـر ،نمـوده عادت دنیکش گاریس به که یفرد به نسبت اّما

 دنیکشـ گاریس و بردارد  دست آن از دیبا است یمهمّ  و توّجه قابل ضرر  موجب ،گاریس 

  - شود یگرید  ضرر موجب گاریس کتر  آنکه مگر؛ دینما کتر  را 
ِ

 از حاصـل ضـرر مثـل

بـه  ،باشـد سـخت اریبسـ او یبـرا گاریسـ کتر  آنکه ای  -آن از دتریشد ای دنیکش گاریس

  .  ستین تحّمل قابل که به طور معمول یحد

  رحم قطع و رحم صله

 که هرچند است حرام ،لیفام و شاوندانیخو  با رابطه ترک و رحم قطع .٢٢٨٧ مسأله

  ،خود ،شاوندیخو  آن
ً
 ای باشد خوار شراب ای نباشد خوان نماز ای باشد کرده رحم قطع قبال
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؛ باشـد اثـر یبـ هـم حتینص و ارشاد و موعظه و باشد اعتناء یب ینید  احکام از یبرخ به

 بر او قیتشو  ای وی حرام کار دییتأ موجب وندشایخو  با رحم صله از یخاص نوع اگر البّته

 زیجا رحم صله نوع آن ،شود یم گناه به فرد خود یابتال موجب ای شود یم منکر ارتکاب

ف فرد و ستین
ّ

  . دهد انجام را رحم صله یگرید  وهیش به است موظ

 یحضور مالقات و دارید  تنها با و دارد گوناگون یها روش رحم صله .٢٢٨٨ مسأله

 و لیـمیا ،مکاتبه و ینگار نامه ،یتلفن تماس با تواند یم فرد و شود ینمانجام  فرد منزل در

  در مالقات ،امکیپ
ّ

 واسـطه با او احوال از شدن ایجو  ای راه نیب در ای شاندیخو  کار محل

 بـه اجیـاحت کـه یمـوارد در شیبرا یمال ککم ارسال قیطر  از هرچند ،او به احسان با ای

البته الزم است مالحظه شود  ؛دهد انجام را یاله فهیظو  نیا ،آن مانند و دارد یمال ککم

به طـور  احسان است الزم و کند یم فرق هم با موارد و اشخاص حسب بر رحم صله که

  گرفت نظر در را مورد هر در معمول
ً
 کـه اسـت یاگونـه به مورد تیّ خصوص یگاه مثال

ـق شـدن یبـرا رساندن سالم ای واسطه با احوال شدن ایجو  تنها
ّ
 واجـب رحـِم  صـله محق

  . داد انجام را امر نیا گرید  قیطر  از دیبا و ستین یکاف

 نسـبت کـه هسـتند یکسـان ،رحم صله در شاوندانیخو  و اقوام از منظور .٢٢٨٩ مسأله

 ،ارحام در مالک نیبنابرا ؛ندیآ یم حساب به شاوندیخو  مردم نیب در و دارند انسان با یبَس نَ 

 آن یهـانمونـه نیتـر واضـح از آنـان دانفرزنـ و خالـه ،ییدا ،عّمه ،عمو و است مردم عرف

 زن ،زن بـرادر مثل کنند یم دایپ انسان به ینسبت ،ازدواج واسطه به تنها که  یکسان و باشند می

 بـه تنهـا کـه یکسـان نیهمچنـ ؛شـوند ینم محسوب انسان رحم ،آن مانند و عمو زن ،برادر

  . ندیآ ینم حساب به نسانا رحم ،کنند یم دایپ انسان به ینسبت رضاع و خوردن ریش واسطه

   نیوالد از اطاعت

 مربوط که ییکارها به نسبت مادر و پدر مقابل در فرزند واجب فهیوظ .٢٢٩٠ مسأله

 : است امر دو شود یم آنها خود به

 و فقـر صـورت در شـان یزنـدگ یازهاین نیتأم و یمال کمک آن از منظور: آنها به احسان. ١

 اقتضـا را آن یبشـر طبع که یمقدار به معمول زهاندا به آنها یهاخواسته برآوردن زین و ازین
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 حسـاب بـه او بـا مادر و پدر خوب یرفتارها به نسبت یناسپاس ،مقدار آن ترک و کند یم

 تیّ وضـع نظـر از مـادر و پـدر با توّجه به مختلف بودن حال احسان نیا باشد و یم ،دیآ یم

  . کند یم فرق آن مانند و یبدن ضعف و قّوت ،ر نبودنیا فقیر بودن یفق ،یجسم و یمال

 جهت از چه و گفتار نظر از چه ،آنان به نسبت نکردن یادب یب و آنان با کین برخورد. ٢

: اسـت شـده نقـل تیروا در که همچنان ،باشند کرده ظلم او به نیوالد هرچند ،رفتار

   ١.امرزدیب را شما متعال خداوند بگو بلکه مران را آنها زدند را تو اگر

 بـه مربـوط کـه ییکارهـا بـه نسـبت مادر و پدر مقابل در فرزند فهیوظ .٢٢٩١ مسأله

  شود یم فرزند
ً
 انجـام ایـ ندهـد انجـام را کـار فالن ای نرود جا فالن خواهند یم او از مثال

 : دارد صورت دو ،شوند یم تیّ اذ آنان از یکی ای مادر و پدر ،فرزند مخالفت با و بدهد

 نیـا در ،باشـد فرزندشـان الحـ بـه شـفقت و یدلسـوز یرو از آنـان شـدن تیّ اذ. الف

 ایـ پـدر چـه دهد انجام با خواسته آنان را یمخالفت نیچن است حرام فرزند بر ،صورت

 آنکه ای یا وی را به انجام عملی امر کرده باشند باشند کرده ینه عمل آن از را او مادر

 یدوسـتان بـا فرزنـد اگـر نیبنـابرا. شـوند یمـ تیّ اذ شان او با خواسته مخالفت از فقط

  و برند یم رنجفرزندشان با او  ارتباط نیا از نیوالد که دارد معاشرت
ً
 خـاطر آزرده قلبا

 معاشـرت نیـا از را او نیوالد هرچند است واجب رفاقت نیا کتر  فرزند رب ،شوند یم

  ٢.باشند نکرده ینه

 و امـر در بلکـه ،نباشد فرزندشان حال به شفقت و یدلسوز یرو از آنان شدن تیّ اذ. ب

 در ،باشـند داشته نظر در را نشا یشخص نفع ای خود مصلحت تنها فرزند به نسبت ینه

ت دیبا البته؛ است زیجا آنان با مخالفت صورت نیا
ّ
 ینافرمـان و مخالفت نیا نمود دق

 آنـان بـا کیـن برخـورد و معروف به معاشرت فهیوظ خالف که باشد یا گونه به دینبا

ـت بـه نیوالـد اگـر نیهمچن ،شد انیب قبل مسأله در آن حیتوض که گردد محسوب
ّ
 عل

 و نموده ینه معروف به عمل از ،یاخالق لیرذا و دهینکوه یها  خصلت و بد صفات

                                                           
  ١ر، باب البّر بالوالدین، حاصول کافی، کتاب االیمان و الکف. ١
گیری از آنان حّتی در صورتی کـه باعـث  البّته اگر رفاقت با آنها باعث ارتکاب امور خالف شرع شود، کناره. ٢

  . اذّیت والدین نباشد هم واجب است



 ٦٤٥/  امر به معروف و نهي از منکر  

  . ستین واجب آنان اطاعت ندینما امر منکر به

 دیـنبا فرزند خواهند یم او از را یحرام خواسته مادر ای پدر که یموارد تمام درز یو ن 

 حـرام ارتکاب به امر ای یاله واجب ترک به امر یوقت آنان با مخالفت و دهد انجام را آن

ن اگر پدر و مادر به فرزند خود امـر کننـد کـه نمـاز یبنابرا ؛است واجب ،ندینما یم یاله

 یریادگیـا بـا یـت نکنـد و یـا حجاب را در مقابـل نامحرمـان رعایرد یا روزه نگینخواند 

 و د خواسته آنـان را اطاعـت کنـدینبا فرزند ،فرزندشان مخالف باشند الزم یمسائل شرع

  . فرزند ندارد یبرا یاثر یت شدنیّ ن اذیت شوند چنیّ ن بابت اذین از ایچنانچه والد

  : فرمودند حضرتش که  است شده نقل نیالمؤمن ریام از مورد  نیا در

 » 
ٰ

  ال
ٰ

 ط
َ
ْوٍق  اَعة

ُ
ل

ْ
 ف ِلَمخ

ٖ
  ةِ یٖ َمْعص ی

ٰ
خ

ْ
  ١.»ستین روا خالق تیمعص در مخلوق از اطاعت« »اِلِق ال

  گرید یها ها و منکر از معروف یدر مورد بعض چند مسأله متفّرقه

 باشـد دیشـد هرچنـد زدن به صـورت، سیلی و کردن  هیگر  و یزن نهیس .٢٢٩٢ مسأله

 و َجَزع عنوان در داخل باشد دالشهداءیّ س حضرت ایبر  یناراحت و حزنسبب  به اگر

وجـب تقـّرب بـه درگـاه ن امـر مسـتحب بـوده ومیا که شوند یم حضرت آن بر ُبکاء

 ( غیبل ضرر ترس نکهیا شرط به ،باشد یخداوند متعال م
ّ
 توّجـه دیـبا و نباشـد نیب در) یکل

 اهتمـام در دیـنبا و است ینید  شعائر نیمهمتر  از الشهداء دیّ س یعزادار مراسم داشت

  . شود یکوتاه ستهیشابه طور  آن یبرگزار به

ــ قیمصــاد  از دنیپوشــ اهیســ .٢٢٩٣ مسأله ــر یعــزادار یعرف ــ حضــرت ب
ّ
 هأباعبدالل

ک آن به و بوده مستحب یامر که باشد یم یهد ائمه ریسا و نیالحس   یادیـد ز یتأ

 . است شده

 هائّمـ شـهادت یهـاشـب و روزهـا در یعروسـ ای عقد مجلس ییپا بر .٢٢٩٤ مسأله

 نیـا حرمـت کهت موجب که یدرصورت یشاد یها کاروان یانداز راه و نیمعصوم

  .ستین زیجا ،ها شود مناسبت و امیّ ا

د براگ .٢٢٩٥ مسأله
ّ
 رفتـار و عمـل بـا همـراه اگـر یگـریا د یـخود  یرفتن جشن تول

                                                           
یعه، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب. ١

ّ
 ١٧،ح١٠وسائل الش
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د موقع است بهتر یول ؛ندارد اشکال ،نباشد یخالف
ّ
 و نفـس محاسـبه یبرا یتیموقع را تول

 . دهد قرار شیخو  اعمال

 لمیف به نگاه با ای باشد دست با چه است حرام ،ییارضا خود و استمناء .٢٢٩٦ مسأله

 . ستین مرد و زن نیب یفرق و آن مانند و لیّ تخ ای عکس ای



  خمس

  : شود یم واجب خمس مورد چند در .٢٢٩٧ مسأله

 حـالل مـال :دوم. کسـب ریغ از حاصل درآمد ،هم یموارد در و یکسب درآمد :اول

 فـرو یعنـی یغواصـبا  که یجواهر :پنجم. گنج :چهارم. معدن :سوم. حرام به مخلوط

 کـافر که ینیزم ،شهورم بنابر :هفتم. جنگ متیغن :ششم. دیآ یم بدست ایدر  در رفتن

  . بخرد مسلمان از یذمّ 

  یکسب ریغ و یکسب درآمد. ١

ق م ینکه به چه اموالیا انیقبل از ب
ّ
ابتـدا  ،رد و چه موارد خمـس نـداردیگ یخمس تعل

  : شود یذکر م یاحکام مربوط به سال خمس

  و احکام مربوط به آن یخمس سال

ـم ،کشـاورز ،کارمند ،صنعتگر ،کاسب ،تاجر .٢٢٩٨ مسأله
ّ
 افـراد ریسـا و گرکـار  ،معل

 و رسد یم فرا شان یسال خمس ،ک سال از شروع به کسب و کاریپس از گذشت  ،شاغل

 گذشته روز درآمد هرچند بپردازند دیآ یم ادیز  سالشان مخارج از که را آنچه خمس دیبا

هـا  نهیهز ( بوده و در مؤونه که موجود ید خمس هر مالیبا ،که سر سال معنان یبه ا؛ باشد

 - شـود یذکـر مـ) بـه بعـد ٢٣١٦( کـه در مسـائل یحاتیبا توض - صرف نشده )و مخارج
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 اسـت کار و کسب شروع روز نیاول ،نیشاغل یبرا یخمس سال یابتدا ،نیبنابرا. دنبپرداز 

 نظـر در یاجداگانـه سـال ،کسبشـان سـود و منفعـت هـر یبـرا توانند ینم شاغل افراد و

 حساب و مانند تجارت و زراعت باشند داشته متفاوت کسب نوع چند آنکه مگر رندیبگ

 سـال ،کسـب هـر یبـرا تواننـد یم ،صورت نیا در که باشد جدا هم از آنها خرج و دخل

 . دهند قرار یاجداگانه

 اهـل از یبرخـ ماننـد دارند درآمد سال از یخاّص  مواقع در که یکسان .٢٢٩٩ مسأله

 سال کی طول در ها آن یکسب درآمد مجموع اگر  و برخی از باغداران و کشاورزان، منبر

 محسـوب شـاغل ،باشـد یمقـدار قابـل تـوّجه شـانانهیسـال مصـارف و مخارج نسبت به

 . دهند قرار یا   جداگانه یخمس سال ،یدرآمد هر یبرا توانند ینم و شوند یم

این است که درآمـد کسـبی وی در طـول  مالک شاغل بودن فرد در مبحث خمس،

قدار قابل توّجهی باشد؛ به طور مثال اگـر م اش، نسبت به مخارج و مصارف سالیانه سال،

، این فـرد، درصد مخارج و مصارف وی باشد، ٥به اندازه  درآمد کسبی فرد،
ً
شـاغل  عرفـا

، درصـد مخـارجش باشـد، ٢٥آید؛ اّما اگر درآمد کسـبی او  به حساب نمی
ً
شـاغل  عرفـا

غیـر  باشد و در موارد تردید عرفـی مراعـات مقتضـای احتیـاط بـین احکـام شـاغل و می

  .شود ترک نشود که در مسائل بعد ذکر می شاغل،

 از کـه یسـود مثـل شـان یاّتفاق یدرآمدها یبرا توانند ینم شاغل افراد .٢٣٠٠ مسأله

 آنـان بـه کـه یمال ای آمده بدست ،ستین آنها یشغل کسب مورد که یگرید  ءیش فروش 

  . دهند قرار یاجداگانه سال ،شده داده هیهد

 یزندگ مخارج آن از که ندارند یغلش که یکسان یعنی شاغل ریغ افراد .٢٣٠١ مسأله

 اتّ  آنکه ای کنند یم استفاده مردم ای دولت ککم از و کنند لیتحص را
ً
 بدسـت یسود فاقا

 ،آن فائـده و سـود را بـه دسـت آورده انـد کـه یموقع از سال کی آنکه از بعد ،آورند یم

 یبرا توانند یم و بپردازند آمده ادیز  سالشان مخارج از که را یمقدار خمس دیبا ،بگذرد

  . رندیبگ نظر در یاجداگانه سال ،یسود و منفعت هر

 ،درآمـد هـر یبـرا یخمسـ سـال شـروع زمان ،رشاغلیغ افراد مورد در .٢٣٠٢ مسأله

 یشخصـ ،مثـال عنوان به. آن لیتبد موقع نه و شوند یم درآمداست که مالک آن  یموقع

 دارها را شیخــو  یزنــدگ فرزنــدانش کمــک از و ســتیشــاغل ن کــه دیــر یبگ نظــر در را



 ٦٤٩/  خمس  

 هیـهد الیـر  ٤٠٠،٠٠٠ مبلـغ یو بـه ،مـاه مهـر اول خیتـار  در فرزندانش از یکی. کند یم

 او. کنـد یمـ یداریـخر  بـرنج یمقـدار مبلـغ نیـا با ،ماه آذر اول خیتار  در یو. دهد یم

 سـال یابتـدا امـا ردیـبگ نظـر در هـابـرنج نیا یبرا را ١یاجداگانه یخمس سال تواند یم

 مـاه مهر اول یعنی - نموده یداریکه با آنها برنج را خر  یلغزمان مالک شدن مب ،یخمس

 مـاه مهـر اول تا چنانچه حال ).ماه آذر اول( برنج به مبلغ نیا لیتبد زمان نه باشد و یم -

  . بپردازد را مانده یخمس مقدار باق دیبا یو ،بماند یباق هابرنج نیا ،ندهیآ سال

ز یـو ن دهـد قـرار یقمـر ایـ یشمسـ را یخمسـ سـال تواند یانسان م .٢٣٠٣ مسأله

به ندازد یقب بب که اگر بخواهد آن را عین ترتیبه ا؛ ر دهدییرا تغ یخمس سال تواند یم

ر مـاه قـرار یـاهـد آن را اول تخو  ین بوده و حاال مـیش اول فرورد یطور مثال سال خمس

 کـه هـم مـاه ریـت  اول سپس ،کند پرداخت را مالش خمس ،نیفرورد  د اولیبا یو دهد

 شود یم عوض فرد یخمس سال ،ن کاریبا ا؛ را بپردازد  ریاخ ماه سه آمد در خمس  دیرس

 از زودتر قرار دهد را اش یخمس سال بخواهد اگر و
ً
 مـاه ید اول بـه نیفرورد  اول مثال

 تا بپردازد را شیدرآمدها مجموع خمس زودتر ماه سه یعنی ماه ید اول دیبا ،دهد رییتغ

  . گردد عوض سالش

 تـا مؤونـه ،ردیـبم سال نیب در و آورد بدست یآمددر  و منفعت فرد اگر .٢٣٠٤ مسأله

 انتظار بدون ماندهیباق درآمد خمس است واجب و شده کسر منفعت آن از مرگش موقع

  سال شدن کامل
ً
 مراسم و دفن و کفن نهیهز  مانند فوت بعد مخارج و شود پرداخت فورا

  کـه بـوده یانکس از تیم اگر البته. باشد ینم کسر قابل ماندهیباق درآمد از میترح
ً
 عمـدا

 سـال درآمد خمس پرداخت ،است ننموده هم خمس دادن به تیّ وص و داده ینم خمس

  . ستین واجب ورثه بر او آخر

 آن خمـس دیآ دستش به یدرآمد وقت هر سال نیب در تواند یم انسان .٢٣٠٥ مسأله

 آخـر تا بداند اگر یول ندازدیب ریتأخ به سال آخر تا را تواند پرداخت خمس یم و بدهد را

  دیبا ،واجب اطیاحت بنابر ،کند ینم دایپ ازین آن درآمد به الس
ً
  . بدهد را آن خمس فورا

                                                           
 . دهد  هریک از اموال دیگرش قرار می که برای  هایی  غیر از سال یا سال. ١
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  که خمس آنها واجب است ییدرآمدها

انسان که پرداخت  یهادرآمدهمچنان که از مسائل گذشته روشن شد  .٢٣٠٦ مسأله

  : باشد یدو نوع م ،خمس آنها الزم است

 ،صـنعت ایـ تجـارت قیطر  از است که انسان یو آن تمام اموال: یکسب یدرآمدها. الف

 ،ا اجـاره دادن منـزلیـ یا کـارگریـ یریو حقوق بگ یاستخدام یا کارهای  یکشاورز 

 اءیاشـ یآورجمـع ایـی خشـکز ای یزایدر  واناتیح دیص ،گریئ د یا شیله یا وسیمغازه 

 ،آورد بدسـت ،گـرید  یهـاکسـب ایـ ها جنگل و ها ابانیب از ییدارو  اهانیگ مثل مباح

  هرچند
ً
  . دگرفته باش یاجرت و آورده جا به را یتیم روزه و مازن مثال

 بدسـت ،)شغل(کسب  ریاست که فرد از غ یو آن تمام اموال :یر کسبیغ یدرآمدها. ب

که با  یا مالیزه وپاداش داده شده یا جایده شده یا بخشیه یکه به او هد یآورد مثل مال

   ١.ده استیت به او رسیوص

تا آخر سال در مؤونه مصرف نشـود و از مخـارج سـال تمام موارد الف و ب چنانچه 

  . د خمس آن داده شودیبا ،٢دیایاد بیاش ز  نوادهفرد و خا

کــه بــه آن  - اســت پرداختــه را آن خمــس کــه ییکــاال  یشخصــ اگــر .٢٣٠٧ مسأله

 ارث او بـه کـه یمال مانند باشد یم ٣مخّمس حکم در که ییکاال  ای - ندیگو  یمخّمس م

 هیـهد سـال نیبـ درآمـد جـزء ،افتیدر  از پس آن کاال ،دینما اهداء یگرید  به را ،دهیرس

 در صـرف و بمانـد یبـاق یخمسـ سـال یانتهـا تـا چنانچه که شود یم محسوب رندهیگ

 . بپردازد را آن است خمس الزم ،)رندهیگ هیهد( او بر ،نشود ٤مؤونه

  موارد استثناء از پرداخت خمس و احکام مربوط به آن

 خلـع طـالق عـوض ،مـرد کـه را یالمـ و ردیـگ یمـ زن که را یاهیمهر  .٢٣٠٨ مسأله

                                                           
 . شود  که در مسائل بعد استثناء می به جز مواردی . ١
 . شود  احکام مفّصل مؤونه شدن و توضیحات بیشتر در مسائل بعد ذکر می. ٢
  . گویند که پرداخت خمس آن واجب نیست مال در حکم مخمس به مالی می. ٣
و مسائل  ٢٣١٦ها ومخارج است که در مسأله  شود، هزینه  د تکرار میمنظور از مؤونه که در مسائل خمس زیا. ٤

  . شود  بعد از آن توضیح آن ذکر می
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 از کـه یاهید   مانند باشد عضو هید  چه شود یم افتیدر  هک یشرع هید  نیهمچن و ردیگ یم

 در یحتـ ،باشـد) قتـل هیـد ( نفـس هیـد  چـه و شـود یم افتیدر  پا ای دست شکستن بابت

  . ندارد خمس ،بگذرد آن بر سال که یصورت

 آن بـر سـال کـه یصـورت در یحّتـ ،بـرد یمـ ارث بـه انسان که را آنچه .٢٣٠٩ مسأله

 : ندارد خمس لیذ شروط مراعات با ،بگذرد

  .برسد انسان به ارث مبحث در معتبر قواعد اساس بر و باشد یشرع هیارث. الف

ع فرد. ب
ّ
   ١.باشد داشته بردن ارث توق

ق نگرفته باشد ،زنده بودن فرد زمان در ،دهیرس ارث به که یبه مال. ج
ّ
   ٢.خمس تعل

   ٣.نباشد ربدهکا خمس ،تیم. د

 یکس و داشته خمس مال آن بداند و برسد ارث به فرد به یمال اگر .٢٣١٠ مسأله

 دیـبا مـذکور وارث ،نـداده را آن خمـس) تیـم( دهیرسـ ارث بـه او از مال نیا که

 بدانـد وارث و نباشـد خمـس مـال آن خـود در اگـر نیهمچن و بدهد را آن خمس

 مـال از را خمـس دیبا ،است بدهکار خمس ،دهیرس ارث به او از مال آن که یکس

   بـه) تیـم( دهیرسـ ارث به او از مال که یکس اگر ،صورت دو هر در یول بدهد او

  یول داشته دهیعق ای نداشته دهیعق خمس دادن
ً
 سـهل و یکوتـاه یرو از ایـ عمـدا

 اگر یول بپردازد را او بر واجب خمس ،وارث ستین الزم ،داده ینم خمس یانگار

 اسـت الزم ،باشـد داشـته ،بوده واجب اش برعهده که یخمس دادن به یتیوص تیم

 اصـل از را شده تیوص خمس تماِم  دیبا ،صورت نیا در و شود عمل او تیّ وص به

 کیـ( ثلـث از شـود پرداخـت دیـبا کـه یخمس مقدار هرچند؛ ندینما پرداخت مال

  . باشد شتریب مالش) سوم

ـق و برسد ارث به یفرد به یمال اگر .٢٣١١ مسأله
ّ
 گرفتـه بداند به آن مال خمس تعل

                                                           
ع آن را نداشته و از غیر پدر و فرزند باشـد، احتیـاط واجـب آن اسـت کـه اگـر از  اگر ارثی . ١

ّ
به او برسد که توق

 . مخارج سالش زیاد بیاید خمس آن ارث را، بدهد
 . شود  که در مسأله بعد ذکر می ثنایی مگر مورد است. ٢
 . شود  که در مسأله بعد ذکر می مگر مورداستثنایی . ٣
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 بنابر ،نه ای داده را آن خمس) تیم( دهیرس ارث به او از مال نیا که یکس دینما کش اّما

 انیـب قبـل مسأله در که باشد ییاستثنا مگر بدهد را آن خمس است الزم ،واجب اطیاحت

ق م یده از مواردیکه به ارث رس یشد و اگر نداند مال
ّ
رد یـگ یاست که خمس به آن تعل

کـه در  یداند بـه مـال ین که نمیا ایو  - هیمثل مهر  - ست که خمس نداردا یا از مواردی

ق گرفته  یمصرف م یو خانوادگ یزمان زنده بودن فرد در امور شخص
ّ
ا یـشده خمس تعل

که خمس بـه آن  یدرآمد( سالگشت شده درآمدن یداند آن مال با ع ینکه نمیمثل ا - نه

ق گرفته ول
ّ
در  - ا بـا مـال مخّمـسیـشده  یداریخر ) خمسش پرداخت نشده است یتعل

 . ستیالزم ن ها پرداخت خمس بر وارث ن صورتیا

 از قبـل و باشـد نمـوده هیـته سـال نیبـ درآمـد بـا را یملکـ یفرد اگر .٢٣١٢ مسأله

ق وقف، ،سال گذشت
ّ
 شده وقف ملک آن اصل ،دینما وقف آن را  با رعایت شرائط تحق

 وقـف اگـر البتـه. نـدارد خمس ،دهیگرد  وقف آنان یبرا ملک که یکسان و واقف یبرا

 کـه است آن واجب اطیاحت ،باشد شتریب او شأن از و متعارف ریغ آن کمال یبرا مذکور

  . بدهد را شأنششتر از یب مقدار خمس واقف

  ینـیّ مع افراد بر را یملک یفرد  اگر .٢٣١٣ مسأله
ً
 و دیـنما وقـف خـود اوالد بـر مـثال

 ملـک نیـا در شیخـو  دیصـالحد بـه تواننـد یمـ اوالد که نموده ذکر وقفنامه در واقف

 آن از و کننـد یکار درخت و زراعت کمل آن در چنانچه ،ندینما یدرختکار و زراعت

 و بدهنـد را آن خمـس دیـبا ،دیـایب ادیـز  آنـان سـال مخـارج از که آورند بدست یمنفعت

  ببرند نفع کمل آن از هم یگرید  طور اگر نیهمچن
ً
 خمس دیبا ،رندیبگ را آن اجاره مثال

  . بدهند ،دیآ یم ادیز  سالشان مخارج از که را یمقدار

 داده ریـفق بـه زکـات ایـ خمـس عنـوان بـه ،استحقاق یرو از که یمال .٢٣١٤ مسأله

 ،دیـایب ادیـز  سـالش مخـارج از چنانچـه ،آن از حاصـل منـافع یول ندارد خمس ،شود یم

  . دارد خمس

ـارات ماننـد واجـب صـدقه بابـت ریفق که را یمال .٢٣١٥ مسأله
ّ
 ایـ مظـالم رّد  ایـ کف

 اطیـاحت بنـابر ،باشـد آمـده ادیـز  سـالش مخـارج از و کـرده افـتیدر  یمستحب صدقات
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 ١بدهد را آن خمس دیبا ،واجب

   مؤونه 

) مؤونه( ها ومخارج آن سال نهیپس از کسر هز  نانسا یهادرآمدخمس  .٢٣١٦ مسأله

کسر نموده و سپس خمـس  ،تواند مؤونه خود را از درآمد ین فرد میشود بنابر ا یواجب م

 : باشد یمؤونه دو نوع م. دیت نماماند را پرداخ یم یه که باقچآن

 زیـن کـار و کسب یهانهیهز  ای کار و کسب مؤونه آن به که درآمد لیتحص مؤونه. الف 

 راه در انسـان کـه اسـت ییهـانـهیهز  و مصـارف یتمـام ،آن از منظور: شود یم گفته

 تلـف حکـم مـال در و وجود نـدارد یدر مقابل آن بدل و دهد یم انجام درآمد کسب

ل ،باربر ،شاگرد اجرت مانند؛ باشد یشده م
ّ

 اتیمال ،مغازه اجاره ،پاسبان و سندهینو  ،دال

 امور نیا یتمام ،گردد یم محسوب تلف حکم در و شده مصرف که یمخارج سائر و

 و شـود یمـ داده درآمـد مانـدهیخمـس باق سـپس و بـوده کسـر قابـل ،سـال درآمد از

 یکسـب ابزار بر درآمد کسب راه در که یاستهالک و نقص است لیقب نیا از نیهمچن

 بـر وارده کاسـتهال دماننـ شـود یم وارد) مخّمس ابزار کار( که خمس آن داده شده

 یا هیـنقل لهیوس ،رهیغ و یکشاورز ،یاطیخ آالت ابزار ،آن وسائل و یصنعت یهاکارگاه

 مبلـغ بـه را ینیماشـ یفـرد ،مثـال عنـوان بـه. شـود یمـ حمـل مسـافر ایـ بـار آن با که

 بـه کسـالی مـدت بـه را آن و دینما یم یداریخر  مخّمس مال از تومان ونیلیم ستیب

 جهـت بـه یخمسـ سـال یانتهـا در نیماشـ متیق. دهد یم ارهاج ون بهیلیپنج م مبلغ

کـه از اجـاره  یون درآمدیلیاز پنج م ،هنگام نیا در ،است ون شدهیلیشانزده م استفاده

 واجـب االجـاره مـال ون ازیـلیم کی خمس پرداخت ن به دست آمده تنهایدادن ماش

  . شود یم محسوب درآمد لیتحص مؤونه جزء ،گریون د یلیچهار م و است

 حیتوضـ که ،شود یم گفته زین یخانوادگ یزندگ مخارج ای مؤونه آن به که سال مؤونه. ب

  . آمد خواهد بعد مسأله در آن

                                                           
 درختی  اند، منفعتی  که به او بابت صدقه داده اگر از مالی . ١

ً
بدهـد، در   انـد، میـوه که به او صدقه داده ببرد مثال

 . مس داردخ که آن منفعت از مخارج سالش زیاد بیاید، بنابر فتوی  صورتی 
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 ایـ بـرد یم کـار بـه اش یخانوادگ و یشخص یزندگ در  انسان که آنچه .٢٣١٧ مسأله

 : سه دسته است دینما یم صرفم

 ،روغـن ،آرد ،نان ،جو ،گندم مثل شود یم مصرف خودش آنچه و یمصرف یکاالها. الف

  . آن مانند و خچالی در موجود یها یخوردن ،حبوبات ،هیادو  ،یچا ،شکر و قند

 شـود یمـ اسـتفاده منافعش از و است یباق خودش که یمصرف ریغ و ثابت یکاالها. ب

 یطـال آالت وریز  زیون ،ظروف ،لباس ،منزل مثل فرش اثاث هیکل ،یونمسک خانه مانند

 اءیاشـ ،فراغـت اوقـات گـذران و اسـتراحت یبرا باغ ،هینقل لهیوس ،کتاب ،انهیرا ،بانوان

 منـزل نییتـز  در آنهـا از فـرد کـه دکـور ،لوسـتر ،عکـس قاب ،گلدان ،گل مثل ینییتز 

  . آن مانند  و کند یم استفاده

 یصـدقات ،دهـد یمـ گرانید  به فرد که یزیجوا و ایهدا مانند یزندگ یرجا یهانهیهز . ج

 از ییرایپـذ صـرف کـه یمخـارج ،کند یم گرانید  به که یتانفاقا ،پردازد یم فقرا به که

 را یمبلغـ ،کنـد یمـ نهیهز  یحیتفر  ای یارتیز  یسفرها در که یمبالغ ،دینما یم مهمانان

 خود مخارج به مربوط یبده اداء بابت که یپول ،دهد یم کفارات و نذر اداء بابت که

 ایـ آنهـا لیتحص ای اوالد ازدواج نهیهز  صرف که یمال ،کند یم پرداخت اشخانواده و

 کـه یمـال ،دهد یم که یاهید  ،کند یم اشخانواده و خود یها یماریب درمان و معالجه

  . آن مانند و دهد یم گرانید   اموال به وارده  خسارت غرامت عنوان به

 ک
ّ
 از فـرد و نـدارد خمس ،شرط پنج مراعات ن سه بند ذکر شد بایکه در ا یموارد هیّ ل

  : باشد یم معاف آن خمس پرداخت

 خمس و گذشته آن بر سال که یدرآمد نه ،باشد ه شدهیسال ته نیب منافع و درآمد با. اول

  . است نداده را آن و شده واجب آن

  . باشد اشخانواده و فرد شأن حد معمول و در .دّوم

  . نباشد حرام مصارف سائر ر ویاز موارد اسراف و تبذ. سّوم

  . باشد سال نیب در فرد ازین کاال مورد ،»الف و ب« در مورد .چهارم

مثل آذوقه منزل الزم است تا آخر سال مصرف شـده باشـند و در  »الف« در مورد. پنجم
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و در  ١قـرار گرفتـه باشـدتا آخر سال مورداسـتفاده  و لوازم منزل، مثل لباس »ب« مورد

  . نه انجام شده باشدیتا آخر سال آن هز  ،»ج« مورد

 خمـس دیـبا شود شمرده ریتبذ و اسراف ای دباش حرام ریمس در مصرف اگر نیبنابرا 

شتر یب مقدار خمس ،باشد شأن از شتریب و معمول ریغ مصرف اگر نیهمچن. شود داده آن

 باشـد داشـته تیـارجح یشرع نظر از آن فمصر  که یموارد یحت. بدهد دیبا را شأن از

 صرف را شیخو  سال درآمدعمده  فرد آنکه مثل باشد متعارف ریغ ،آن مالک یبرا یول

 خمس ،شأنش بر زائد مقداراط واجب یبنابر احت ،٢دینما فقرا یبرا انفاق و مساجد یآبادان

  . دارد

 یبهداشـت لـوازم ،عطـر ،یخـوراک مـواد مثـل یزنـدگ یمصرف یکاالها .٢٣١٨ مسأله

 فـرد چنانچـه دیـآ مـی ادیـاز آن ز  یمقـدار سال سر در که) صابون ،شامپو ،دندان ریمخ(

شـده از نظـر  یداریـخر  آنچـه یریـتعب بـه و دینما هیته را مقدار آن از کمتر توانسته نمی

  - شـود یمـ فروخته بازار در که است یا اندازه نیکمتر  مقدار
ً
 عطـر نیتر  کوچـک مـثال

 آن از شـتریب اگـر اّما ،ندارد خمس - دهیخر  بوده اش تفادهاس مورد که را بازار در موجود

 باشـد داشـته مـتیق چنانچـه مانـدهیباق مقـدار اسـت آمده یاضاف یمقدار و کرده هیته

  مانـدهیباق مقـدار اگـر اّما و دارد خمس اندک باشد هرچند
ً
 یمـال ارزش و مـتیق اصـال

  . گردد پرداخت آن خمس ستین الزم ندارد

کـه در  یر مصـرفیـو غ یمصـرف یده بـودن در کاالهـااز و استفایمورد ن .٢٣١٩ مسأله

 از و اسـتفاده و اسـتعمال آنهـا قبـل از فـرایـن یذکر شد به معنا) ٢٣١٧( شرط چهارم مسأله

که تا سر سال مورد استفاده قرار نگرفتـه  ییپس خمس کاال  ؛باشد یم یدن سال خمسیسر 

ه یـمگـر آنکـه ته؛ ودالزم اسـت پرداخـت شـ ،از و در معرض استفاده بـودهیهرچند مورد ن

له در وقـت یه آن وسـیـا آنکـه تهیاز به آن موجب کسر شأن باشد ینکردن آن قبل از وقت ن

  . فوق العاده باشد یموجب سختو ا دشوار یر ممکن ین سال غیبه آن در ب یاز احتمالین

                                                           
 .شود ذکر می ٢٣١٩و  ٢٣١٨مگر آنکه جزء مورد استثنایی باشد که در مسأله . ١
و فرض این باشد که مصرف الزم دیگری مثل نفقات همسر و فرزندان یا بدهی شرعی که وقـش فـرا رسـیده . ٢

  .است نداشته باشد
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 ایـ و نـهیهز  را آن در عمـل انسـان که است آن یزندگ مخارج ای مؤونه .٢٣٢٠ مسأله

 سـخت ای ییجو  صرفه ای کردن قناعت لیدل به اگر پس ،دهد یم قرار خود استفاده مورد

 را آن خمـس دیـبا ،دیـایب ادیز  انسان سال مخارج از یزیچ ،اشخانواده ای خود بر گرفتن

  . بدهد

دوره مثـل نداشده هیته سال نیب درآمد با که یامجموعه لوازم و اءیاش .٢٣٢١ مسأله

 بـازار در کـه یخـانگ لوازم و ظروف یهامجموعه از یبعض ای ریتفس و لغت کتاب یها

 فـروش بـه یانفـراد و یتکـ طـور بـه و شـود یفروختـه مـ یامجموعـه و یاطـوردوره به

ه هـم یـبق ،ردیـبگ قـرار استفاده مورد آنها از یبعض سال طول در  که یصورت در ،رسد ینم

 اتّ  یول بوده فرد ازین معرض در اگر و خمس ندارد
ً
 حکم ،نشده استفاده کدام چیه از فاقا

 . دارد را) ٢٣١٩( مسأله

 را دختـرش هیز یجه انسان که باشد نیچن متعارف یا نطقهم در اگر .٢٣٢٢ مسأله

د یهاسال در
ّ

ن صـورت یـبـه ا هیز یجه نکردن هیته و کند هیته یجیتدر  طور به متعد

 هیـته وقـتش در نتوانـد آن را نکهیا جهت از هرچند -  باشد فرد منافات داشته با شأن

 سـال آن منافع از سال نیب در اگر ،گردد یم او به ییآبرو  صدمه موجب نیا و -  کند

  و نباشـد ادیـز  شـأنش از که بخرد را اجیاحت مورد هیز یجه از یمقدار
ً
 آن هیـته عرفـا

 خمس ستین الزم ،شود شمرده او متعارف انهیسال مصارف جزء سال کی در مقدار

 دفعـه کی را ترشدخ هیز یجه تواند یم و دارد یمال ییتوانا که یاّما فرد. بدهد را آن

 ،ستین او یبرا شأن کسر ،جهاز یجیتدر  نکردن هیته و کند فراهم ازین سال همان در

 را آن خمـس دیـبا بگـذرد آن بـر سـال و دینما هیته جیتدر  به را دخترش جهاز اگر

تهیه جهیزیه  همانند برای پسر نیز ندهیآ یزندگ اجیاحت مورد لوازم هیته حکم و بدهد

 . است دختر

 نیتـأم ایـ نـدهیآ یزنـدگ لـوازم ای جهاز هیته یبراپول و درآمدی که  است ذکر انیشا

اگـر شـرائط فـوق را  یحتـ شـود  انـداز می کنار گذاشته و پس ،ازدواج مراسم یهانهیهز 

  . باید خمسش در انتهای سال خمسی محاسبه شود  ،داشته باشد

 در یمسـکون خانـه و مسـکن جیتدر  به سال یاثنا درآمد از که یکس .٢٣٢٣ مسأله
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  ؛سازد یم شیخو  یبرا سال چند ّی ط
ً
 در و کنـد یمـ یداریخر  را نیزم اول سال در مثال

 دیبا ،سازد یم را بناء جیتدر  به بعد یهاسال در و دینما یم هیته را ازین مورد آهن دوم سال

 یمسـکون خانـه ،مسـکن آن آنکه مگر دینما پرداخت را اموال آن خمس ،سال یانتها در

 فـراهم کـردن ،خانـه دار شـدن تنهـا راه و باشـد فـرد شـأن حـد در و یفعل اجیاحت مورد

 فـراهم کـه یطـور ،باشد معمول فرد آن امثال یبرا اش یجیتدر  هیته و باشد آن یجیتدر 

مات نکردن
ّ

  ،شدن دار خانه مقد
ً
 و او خـانواده حق در یکوتاه و فرد یبرا شأن کسر عرفا

چنانچـه خانـه را بـه  صورت نیا رد که ؛شود محسوب آنان ندهیآ به نسبت یانگار سهل

 پرداخـت سـاکن آن گـردد، تدریج بسازد و درهمان سالی که سـاختش بـه پایـان رسـید،

 در مسـکن هیـته یبـرا آن انـداز پـس و پـول گذاشـتن کنار یول ؛ستین الزم آن خمس

  . دارد خمس اگر شرائط فوق را داشته باشد یحت ،ندهیآ

 مخـارج از ،کنـد یم گرید  یهاارتیز  و حج سفر خرج فرد که را یمال .٢٣٢٤ مسأله

 بعـد سـال از یمقدار تا او سفر اگر و کرده خرج سال آن در که شود یم محسوب یسال

  . بدهد را آن خمس دیبا ،کند یم خرج قبل سال درآمد از بعد سال در آنچه ،بکشد طول

ا عمره ثبت نام کرده یحج  ین سال برایب درآمدرا که فرد با آن از  یپول .٢٣٢٥ مسأله

ک صورت خمس ندارد و یدر  ،شود یبعد مشّرف م یا در سالهای یسو پس از سال خم

 با استطاعت ین است که حج یآن صورت ا
ً
بـر  یا نـذر شـرعیـا عمره واجب بوده و قبال

  : ن پول خمس ندارد به شرط آن کهین حالت ایدر ا. باشد )مستقّر شده( ذّمه او آمده

  . باشد قرار گرفتن وجود نداشتهجز ثبت نام و در نوبت  یگریراه د  ،تشّرف یراب .الف

  . ن پول را پرداخت کند نداشته باشدیخمس ا ،که از آن یگریمال د  .ب

ا آنکـه سـال اول یـباشـد  یا عمـره مسـتحبیـن صورت مثل آنکـه حـج یر ایاّما در غ

ا آنکـه ی - ثابت نشده یکه هنوز حج بر ذّمه او به طور قطع - استطاعت حج واجب باشد

 حج بر ذمه ا
ً
پـول  ،داشـته باشـد ش آزاد راید فیخر  ییاکنون توانا یو آمده و نرفته ولقبال

 . سال خمس دارد یثبت نام در انتها

 یاسـتفاده شخصـ یگر بـراید  یا جایکه در منزل  یواناتیاهان و حیگ .٢٣٢٦ مسأله

 : ن قرار استیحکم خمس آنها و محصول و رشد آنها از ا ،شود یم ینگهدار



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ٦٥٨

 ا در حیاگر مخّمس : خود آنها. الف
ً
ه شده ین سال تهیبا درآمد ب کم مخّمس نباشد مثال

ا اسـتفاده یـوان یـا پشـم حیـا تخـم مـرغ یر یاز ش یاستفاده شخص یچنانچه برا ،است

ل ین قبیاز ا یا مواردیاهان و یدرختان وگ یه هوایا تصفی ییبایز  ،هیسا ،وهیاز م یشخص

 مؤو یاگیوانات ین حیکه ا یرتشود در صو  یم ینگهدار
ً
نـه فـرد بـه حسـاب اهان عرفـا

   ١.د خمس ندارد و گرنه پرداخت خمس آن الزم استیآ یم

 ،وانـاتیمثـل بچـه ح ،شـود یکه از خود مال جدا ممحصولی : محصول و رشد آنها. ب

خشـک آمـاده  یهـا شـاخهیا آماده جدا سازی اسـت مثـل  تخم مرغ، میوه، ،پشم ،ریش

ا رشـد کـه سـر سـال یـالزم است خمس آن مقدار از محصـول  ،جداشدن و مانند آن

  . در مؤونه صرف نشده پرداخت گردد یخمس

اه یـا گیـوان یوان اگر آن حیکه مّتصل به خود مال است مثل چاق شدن ح یاّما رشد

  شـود یم یه و امثال آن نگهداریسا ،وهیم ،تخم مرغ ،ریاز ش یاستفاده شخص یبرا
ً
و عرفـا

  ٢.افزایش یابد قیمت آنخمس ندارد هرچند  ،دیآ یمؤونه فرد به حساب م

مثـل  - کنـد یش از آن استفاده میکه انسان در مؤونه زندگ یزیاگر چ .٢٣٢٧ مسأله

ـ - یا لوازم زندگی یخانه مسکون
ّ
ـ ،دا کنـدیـمـت پیق یترق

ّ
مـت یق یپرداخـت خمـس ترق

سـت بعـد از گذشـت یا اگر شـاغل نی یو اگر بعد از گذشت سال خمس؛ ستیواجب ن

 ه آن خمس نیمت اولیق ،ک سال آن را بفروشدی
ّ
ئ یآن شـ ،چنانچه ،مت آنیق یدارد و ترق

ن یاگر آن را از درآمد ب یده خمس ندارد ولیبه او رس - هیمثل هد - ر معاوضهیق غیاز طر 

 یا ،ه کردهیته - د و فروشیمثل خر  - ق معاوضهیسال و از طر 
ّ
سـال  درآمـد ،متیق ین ترق

د خمسـش یـصـرف نشـود بامؤونـه شود که اگر تا آخر آن سـال در  یفروش محسوب م

 . پرداخت گردد

قبـل از گذشـت سـال  یعنـی - در همان سـال اول اسـتفاده را که آن یو اّما در صورت

و  بفروشـد - از به دسـت آوردنـش ک سالیست قبل از گذشت یا اگر شاغل نی یخمس

                                                           
  .مس داردچنانچه آن شیء، مؤونه نباشد و از درآمد بین سال تهّیه شده باشد، خ. ١
و اگر حیوان مؤونه امسال نباشد، و از مال مخّمس تهّیـه شـده باشـد، رشـد مّتصـل آن، چنانچـه زیـادی مـال . ٢

  . محسوب شود، خمس دارد
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مـت یاصـل ق ،بماند و صـرف در مؤونـه سـال نشـود یسال باق یمت فروش آن تا انتهایق

 اط واجب یجنس بنابر احت
ّ
ق ین سال واز طر یرا از درآمد ب شیء اگر آن ،مت آنیق یو ترق

ر معاوضـه بدسـت آورده بنـابر یـق غیـطر  از آن را و اگـر یبنابر فتـو  ه نمودهیمعاوضه ته

  . اط واجب خمس داردیاحت

در را سـت و آن یا در حکم مخّمس نیدارد که مخّمس  یاگر فرد مال .٢٣٢٨ مسأله

کـه پـس از گذشـت سـال  یدر صورت - منزله یمثل اثاث - ش استفاده نمودهیمؤونه زندگ

 ،ک سـال از وقـت بدسـت آوردن آن مـالیست پس از گذشت یا اگر شاغل نی یخمس

 یاحت
ّ
اّمـا اگـر در  ١.ستیپرداخت خمس آن الزم ن ،برطرف شود یاجش به آن به طور کل

 ین همان سال اّول احتیب
ّ
اط واجـب یـبنـابر احت ،رف شودطبر  یاجش به آن مال به طور کل

 . خمس آن را بپردازداست 

 در بعضــ ییزهــایالبّتــه چنانچــه آن مــال از چ
ً
ســال  یهــا از فصــل یاســت کــه مــثال

زمستان و تابسـتان  یکه برا یو تابستان یزمستان یها رد مثل لباسیگ یمورداستفاده قرار م

تبه  ،پرداخت خمس ،شود یسال بعد کنار گذاشته م
ّ
ـت آن الزم  عل

ّ
کنـار گذاشـتن موق

  . ستین

 ایـ همسـر ماننـد دهـد یمـ را او یزندگ مخارج تمام یگرید  هک یکس .٢٣٢٩ مسأله

د خمـس آن مقـدار از یـبا ،باشـد داشـته یدرآمـد منبـع هم خود که یصورت در ،فرزندان

ن اگـر تمـام مخـارجش را یـبنابر ا ؛بپردازد ش را که درمؤونه سالش صرف نکردهدرآمد

الزم است خمس  صرف نکرده را در مؤونه سالش یزیدهد و خودش چ می ا پدریشوهر 

  . آمدش را بپردازدتمام در 

 اگـر ،داشـته یدرآمـد و  فائده آنها ریغ ای تجارت و کسب از که یکس .٢٣٣٠ مسأله

 ایـ) مخّمـس حکـم در مـال( ستین واجب آن خمس پرداخت که دارد هم یگرید  مال

 کسبش درآمد از فقط را خود سال مخارج تواند یم )مخّمس مال( داده را خمسش نکهیا

  . دینما صرف

                                                           
 .ذکر شد ٢٣٢٧حکم فروش آن، در مسأله . ١



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ٦٦٠

  نیمسائل مربوط به شاغل یه و ابزار کار و برخیماسر

 ا دریـر ّیـه متغیالتجاره که در عرف بازار آن را سرما ه کسب ومالیسرما .٢٣٣١ مسأله

 : دونوع است ،نامند یردش مگ

 یزنـدگ امـور یاست کـه فـرد بـرا یا هین مقدار سرمایکه آن کمتر  یه اساسیسرما .الف

کـه بـا  یطـور؛ ازمنـد اسـتیبـه آن ن - مناسب با آبرو و شأنشان - اش خود و خانواده

ا یـر ممکن یغ ،اش ن خود و خانوادهمناسب با شأ یاداره امور زندگ ،کمتر از آن مقدار

سـته شـأن او یکه شا یشود به کسب یا مجبور میباشد و  یطاقت فرسا م یهمراه با سخت

  . ست مشغول شودین

نه از مـال مخّمـس  - ه شده باشدین سال تهیب درآمدکه از  یدر صورت یه اساسیسرما

ن یـک صورت و آن ایالزم است خمس آن پرداخته شود مگر در  - ا در حکم مخّمسی

؛ را بپـردازد یه اساسینده نه چندان دور نتواند خمس سرمایا در آیاکنون  فرد هم است که

دسـتگردان و پرداخـت بـه صـورت اقسـاط  که اگر خمـس آن را هرچنـد بـا معنان یبه ا

اهمراه بـا یـر ممکـن یـغ ،مناسب با شأن و بـه صـورت معمـول یمور زندگاداره ا ،بپردازد

سـت یسـته شـأن او نیکـه شا یشـود بـه کسـب یا آنکه مجبور مـیطاقت فرسا بوده  یسخت

توانـد  یالبّتـه اگـر مـ. سـتیه الزم نین صورت پرداخت خمس سـرمایدر ا. مشغول شود

خـت همـان مقـدار الزم ا اقسـاط بدهـد پردایه را به صورت نقد یاز سرما یخمس قسمت

  . باشد یم

توسـعه و گسـترش بـوده و بـرای  یه اساسـیکه آن اضافه بـر سـرما یا ه توسعهیسرما .ب

  . شود یبه کار گرفته م یتجار یها تیفّعال

  .باشد یواجب م اگر از درآمد بین سال تهّیه شده، ،یا ه توسعهیپرداخت خمس سرما

 آالت ابــزار ،یجــارت مکــان و مغــازه لیــقب از کســب لیوســا و ابــزار .٢٣٣٢ مسأله

 بار حمل یبرا هینقل لهیوس ،یکشاورز و یمعمار ،ییبّنا ،یبافندگ ،یبّزاز ،یآهنگر ،ینّجار

  . شد ذکر قبل مسأله در که دارند را کسب هیسرما حکم ،آن مانند و مسافر ای

 نهـایا ماننـد و مـرغ ،گوسفند ،گاو پرورش به که یمرغداران و دامداران .٢٣٣٣ مسأله
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 گوشتشـان ایـ آنهـا فـروش ،واناتیح نیا پرورش از هدف که یصورت در ،هستند مشغول

 جهـت راوانـات یآن ح چنانچهاما  هستند کسب هیسرما حکم در مذکور واناتیح ،باشد

 پـرورش مـرغ تخـم و پشـم ،ریشـ ماننـد هـاآن از حاصـله یهـافرآورده از یاستفاده کسب

  . شوند یم محسوب کسب آالت ابزار حکم در دهند یم

ر یاغیـبـه مالـک  یتجـار یها مکان یستأجر بابت سرقفلرا که م یمال .٢٣٣٤ مسأله

 یکنـد کـه آن حـق دارا یدا مـیدر آن مکان پ یحق ،پردازد و در مقابل آن مال یمالک م

ه و ابـزار کسـب اسـت کـه حکمـش در یمستأجر در حکم سرما یبرا ،است یارزش مال

 . مسائل قبل ذکر شد

 اش یشـاورزک محصـوالت از یقسمت و برسد فرا فرد یخمس سال اگر.٢٣٣٥ مسأله

 درآمـد از دهیرسـ ثمر به که یمحصوالت ،باشد دهینرس ثمر گربهید  یبخش و دهیرس ثمر به

 آنچه و دارد خمس ،نشود صرف مؤونه در سال یانتها تا چنانچه و شده محسوب امسال

 کـه یمحصـوالت البته. شود یم محسوب ندهیآ سال درآمد از رسد یم ثمر به بعد سال در

 دارنـد یمـال ارزش و موجودنـد ،یخمسـ سـال سر در یول شود یم برداشت بعد سال در

  . دارد خمس و شود یم حساب امسال درآمد از آنها یفعل متیق ،باشند نارس هرچند

 
ّ
  - در حکم مخّمس ای مخّمس مال متیق یترق

ّ
  متیو تنزل ق یترق

ـیـاگر مال مخّمس  .٢٣٣٦ مسأله
ّ
دا کنـد چنـد یـمـت پیق یا درحکـم مخّمـس ترق

 : صورت دارد

مـت آن وجـود یشده وامکـان معاملـه و گـرفتن ق یا نگهداریه یتجارت ته یرامال ب .١

  . دارد

 یدر ا 
ّ
واجب است  یدر سر سال خمس ،یمت بازاریق ین صورت پرداخت خمس ترق

   ١.هرچند آن را نفروخته باشد

  :دو صورت دارد شده؛ این مورد،ن یا نگهداریه یتجارت ته یمال برا .٢

  به فرد منتقل شده ضه مثل ارث،از طریق غیر معاو  مال،.الف
                                                           

 ذکر می طال و ارز با شرایطی . ١
ً
 . باشند  می شود مستثنی  که بعدا
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 یدر ا 
ّ
  یمت آن حتیق ین صورت ترق

ً
 یاگـر وارثـ پس از فـروش خمـس نـدارد مـثال

ون تومـان ارزش داشـته و آن را بـه قصـد تجـارت یـلیکه از پدرش ارث برده صد م یباغ

پرداخت داشته باشد ون تومان ارزش یلیست مین باغ دو یاکنون ا نکرده باشد و ینگهدار

 یلیخمس صد م
ّ
  . ستیپس از فروش باغ الزم ن یآن حتّ  یون ترق

  به فردمنتقل شده  از طریق معاوضه مثل خرید و فروش،مال . ب

ـ ،فروخته نشـده یتا وقتمال  در این صورت، 
ّ
مـت آن خمـس نـدارد و هرگـاه یق یترق

سـال فـروش  درآمـدمت آن جـزء یش قیافزاقیمت خرید آن خمس ندارد و  ،فروخته شد

  . د خمسش پرداخت شودیبا ،سر سال در مؤونه آن سال صرف نشود است که اگر تا

ورده مثل آن که مـال بـه غیرمعاوضه به دست آق یرا از طر  مالیاگر  شایان ذکر است

بـا پرداخـت ( که خمـس آن را از خـود مـال پرداختـه یدر صورت ،ده شده باشدیاو بخش

پـس ازفـروش خمـس  یحّتـ ،مـتیق یترق ،)آن رامخّمس نموده باشد خمس از خود آن،

آن حکـم اشـیاء غیـر  چهـار پـنجم ،خمس آن پرداخت شده یگریندارد و اگر از مال د 

  .را دارد یک پنجم آن حکم اموال معاوضیو معاوضی 

چنانچـه ناشـی  شود، افزوده می بر قیمت اشیاء، مقداری که بر اثر توّرم، .٢٣٣٧ مسأله

با پول  طوری که آن کاال، یعنی ارزش پول بسیار کاهش یافته باشد، ش باشد،از توّرم فاح

 دو یا چند برابر قیمت،
ً
بنـابر احتیـاط  این افزایش قیمـت، معامله گردد، بسیار بیشتری مثال

ی قیمت بر آن جاری می درآمد محسوب شده و احکام مربوط واجب،
ّ
البّته . گردد به ترق

در تـوان  می ،مانند سایر موارد احتیاط واجب باشد، می از آنجا که این حکم بنا بر احتیاط،

  .از مجتهد دیگری تقلید نمود ذکر شد،) ٨(با رعایت شرایطی که در مسأله  آن،

 بـه تجـارت قصد به ،هینس معامله ای قرض با را ییکاال  ای ءیش فرد اگر .٢٣٣٨ مسأله

 داشته متیق شیافزا یخمس سال یانتها تا کاال نیا و دینما یداریخر  التجاره مال عنوان

  نیا ،باشد
ّ
 نیـبنـابر ا ،بعد سال درآمد نه گردد یم محسوب امسال مددرآ جزء متیق یترق

  آن خمس دیبا فرد
ّ
ـت بـه کاال اصل هرچند دینما پرداخت را متیق یترق

ّ
 فـرد نکـهیا عل

  . ندارد خمس ،است نکرده پرداخت سال یانتها تا را خود یبده

 متیق و دینما یداریخر ) التجاره مال( تجارت یبرا را یجنس فرد اگر .٢٣٣٩ مسأله
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 خمـس پرداخـت ،دیـآ نییپا متشیق ،سال همان نیب در و نفروشد را آن یول دبرو  باال آن

  . ستین واجب او بر رفته باال که یمقدار

سـر  ،نموده یداریخر ) التجاره  مال( تجارت یرا که برا یاگر فرد جنس .٢٣٤٠ مسأله

مـت آن وجـود داشـته یامکان معاملـه و گـرفتن ق و دا کندیمت پیش قیافزا یسال خمس

 ،دیاین بییمتش درسال بعد پایمتش باالتر رود آن را نفروشد و قید آن که قیاّما به ام ،باشد

ن یاگر ا یمت سر سال قبل را پرداخت کند ولیش قید خمس افزایاط واجب بایبنابر احت

 ،دیش آیه کرده و در مؤونه سال صرف نشده پیر تجارت تهیغ یکه برا یمال یط برایشرا

 مال
ً
سر  ،دیبعد از آن استفاده نما یها ا سالیه تا در سال ره کردیده و ذخیخر  را که یمثال

متش در سال بعـد یفرد خمس آن را نپردازد و ق یدا کند ولیمت پیش قیافزا یسال خمس

بـه  و پرداخت خمـس، ستیمت سر سال قبل بر او واجب نیش قیخمس افزا ،دیاین بییپا

  ١.قیمت فعلی کافی است

  آنها خمس حکم و بستان و باغ ساختن و کردن آباد

 یو هـدف و بکـارد را یدرختـان آن در و کنـد آباد را یباغ یفرد اگر .٢٣٤١ مسأله

 : دارد صورت سه ،باغ خود با تجارت نه باشد باغ محصوالت و هاوهیم با تجارت

بـاغ  ،ن صـورتیـدر ا. ا در حکم مخّمس آباد کـرده اسـتیباغ را با مال مخّمس . الف

  . خمس ندارد

ق گرفته و پرداخت نشـدهکه به آن خم یباغ را با مال. ب
ّ
آبـاد ) مـال سـال مانـد( س تعل

و  ند آیـدر معاملـه خر  نیزمـ ٢)مـتیق( ثمـنن صـورت چنانچـه یـدر ا. کرده است

ـ ،و ثمـن سـایر مـوارد آنچه را کاشتهطور ثمن  نیهم
ّ
 ،بـوده ٣در ذّمـه یبـه صـورت کل

   ٤.است ید کافیمت خر یپرداخت خمس ق

ن صـورت الزم اسـت سـر سـال یـدر ا. ه اسـتن سال احداث کردیب درآمدباغ را با . ج
                                                           

 . باشد  رداخت خمس گناهکار میهرچند به دلیل تأخیر در پ. ١
  . باشد منظور از ثمن، قیمت، ارزش و بها در معامله است که در بسیاری از موارد، پول می. ٢
  . ذکر شده است ٢٣٧٩معنای معامله کلی در ذمه، در توضیح مسأله . ٣
 .مختلفی دارد های این حکم در صورتی است که ثمن معامله، پول باشد؛ در غیر این صورت مسأله، حالت. ٤
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 - پس از کسر مخارج - را ا در آن احداث نمودهین و آنچه کاشته یخمس زم ،یخمس

  . بپردازد یمت فعلیبه ق

اهان یو گ که از درختاند خمس محصولی یبا ،یو در هر سه صورت سر سال خمس 

خشـک آمـاده جـدا  یهـا مثل شاخه و یا آماده جدا شدن است،وه یشوند مثل م یجدا م

ز هرچـه یـمـال محسـوب شـود را بپـردازد و ن یادیـز رشد مّتصل به آنها اگـر ز یشدن و ن

 وارد باغ میجد
ً
هرچنـد اصـل آن  - شـود یکه در سال دوم کاشته م یشود مثل درخت یدا

اسـت پـس  یارزش مال یاکه دار  ییاهان خودرو یو گ - درخت از درخت مخّمس باشد

  . رداخت شودد خمسش پیاز کسر مخارج با

 از بعـد و بپـردازد ،اسـت شـده یداریخر  سال نیب درآمد با را که یباغ خمس اگر و

  باغ ،آن
ّ
  خمس باشد پرداخت داشته متیق یترق

ّ
مگـر  باشـد ینمـ واجـب آن متیق یترق

 مزد باغبـان و ،ها الهن ،نید زمیمت خر یشامل ق( مت مخّمس آنیش از قیبه ب آنکه باغ را

 مـت مخّمـس ویاوت قفن صورت تیبفروشد که در ا) ته در باغت گرفر مخارج صور یسا

در مؤونه صرف  یسال خمس یسال فروش است و اگر تا انتها درآمدجزء  ،مت فروشیق

  . نشود خمسش واجب است

 را آن مـتشیق رفـتن بـاال از بعـد آنکـه یرا احداث کند بـرا یاگر باغ .٢٣٤٢ مسأله

 التجـاره مـال ،ین بـاغیچن ،تصور  نیا در ،باشد باغ خودِ  با تجارت یو هدف و بفروشد

رشد و  خمس پرداخت بر عالوه ،یخمس سال هر یانتها در دیبا فرد و شود یم محسوب

  خمس ،محصول جدا و مّتصل
ّ
 نفروختـه را آن هرچنـد بدهـد را باغ متیق یادیز  و یترق

 . باشد

 محاسباتار یطال و ارز قرار دادن مع

 ایـ فـروش طـال مثـل داده قـرار ارز ای طال را کسبش هیسرما که یکس .٢٣٤٣ مسأله

 کیهر  به تواند یم - دارد ریتأث خمس مقدار در که - انیز  و سود محاسبه یبرا ،ارزفروش

  : دینما رفتار ریز  روش دو از

ـ و بسـنجد جیرا نقد با را ارز ای طال هیسرما در حاصل انیز  و سود. الف
ّ
 کـاهش و یترق
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  . دینما لحاظ جیرا نقد به نسبت را وارز طال متیق

 آنهـا بـه مقـدار ایـ وزن نظـر از بعد سال در و بدهد را ارز ای طال خمس اگر نیا بنابر

  آن متیق یول ،نشود اضافه
ّ
 خمـس و شـده محسـوب درآمـد مـتیق شیافزا ،دینما یترق

  . دیآ یم حساب به انیز  ،کاهش نیا ابدی کاهش متیق اگر و دارد

 و) تعداد آن ،مثل سکه یردو در موا آن وزن( طال خود با را طال هیسرما انیز  و سود. ب

 جیرا نقد اساس بر را انیز  و سود زانیم یعنی کند حساب) آن تعداد( ارز خود با را ارز

هـای حسابرسـی معمـول در  مبنـای محاسـبات خـویش را در زمان بلکه ؛نکند لحاظ

 اگـر نیـا بنابر دهد؛ مقدار طال یا مقدار ارز قرار ،)ماهانه یا ساالنه روزانه یا(معامالت 

 یولـ نشـود اضـافه عدد و وزن نظر از ارز و طال بعد سال و بدهد را ارز ای طال خمس

  جیرا نقد اساس بر آنها متیق
ّ
 صـورت نیا در و ستین واجب او بر خمس ،کند یترق

  . دینما حساب ضرر را آن تواند نمی شود کم ارز ای طال متیق اگر

ه ٥ و نقد پول تومان ونیلیم ١٠ یفرد: مثال
ّ
 تومـان ونیـلیم ٥ یمـال ارزش به طال سک

 کـار هیسـرما ،اسـت داده را آن خمـس خمس داشته و ای ارث مال مثل ندارد خمس که

 کنـد یمـ قصـد ،کنـد اسـتفاده) ب( روش محاسـبه از بخواهد اگر؛ است داده قرار خود

ه
ّ
 سـال یانتها در او هیسرما اگر حال. دینما لحاظ وزن ای تعداد اساس بر را طال یها سک

ه  ٥ و ونیلیم  ٢٠ بعد
ّ
 ونیـلیم ده بابـت خمـس تومان ونیلیم دو است الزم باشد طال سک

ه متیق که ندارد یفرق و بپردازد را است شده اضافه او نقد به که
ّ
 ایـ شـده اضـافه ها سک

  . باشد نکرده یفرق ای شده کم

  : نکته چند

ه محاسبه - 
ّ
  که است زیجا یصورت در تعداد اساس بر سک

ّ
  ،هسـک

ً
و  یمثلـ اءیاشـ زا عرفـا

  . شود شمرده همانند هم

 طـول در و باشـد یو کسـب هیسرما که یصورت در فروش ارز و فروش طال نقد وجه - 

 انیز  و سود تواند یم که دارد را ارز و طال حکم زین شود یم التجاره مال به لیتبد سال

 و سـتین یو کسـب هیسرما که ینقد وجه اّما دینما محاسبه ارز و طال اریمع با را آن

 
ً
 محاسـبه ارز ایـ طال اساس بر تواند ینم را گردد یم ینگهدار انداز پس عنوان هب مثال
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  . دینما

 ابتدا دهد قرار ارز ای طال اعددی وزن را اریمع تواند یم که نداشته توّجه کنون تا فرد اگر - 

 بعـد یها ل سـا در پـس آن از و کنـد پرداخـت متیق اساس بر را هیسرما خمس دیبا

  . دهد قرار عدد ای وزن را اریمع تواند یم

ــبه روش -  ــمت محاس ــوص) ب( قس ــال مخص ــت ارز و ط ــامل و اس ــا ش ــاس ریس  اجن

 ایـ بـرنج وزن را اریـمع تواننـد ینم ...و فروش پارچه و فروش برنج نیا بنابر. شود ینم

واننـد ت می شود، ی که در مسأله بعد ذکر می؛ البّته با توضیحدهند قرار ...و پارچه متراژ

   .معیار محاسبات خود را طال یا ارز در نظر بگیرند

 امکـان نیـا و هسـتند) التجـاره مـال( کسـب هیسرما یدارا که یکسان .٢٣٤٤ مسأله

 یخارج یارزها از یکی ای طال حسب بر را شیخو  کسب هیسرما تا ستا فراهم شانیبرا

 را شیخـو  هیماسر مجموع ابتدا توانند یم ،ندینما محاسبه امارات درهم ای عراق نارید  مثل

 بـر را شیخـو  کسـب از یناشـ انیـز  و سود سپس ١نموده لیتبد ،نیمع ارز آن ای طال به

 یهـازمـان در ،را شیخـو  محاسـبات یمبنـا و کننـد حسـاب معّین ارز ا آنی طال اساس

 معـّین ارز همان ای طال به بالنسبه) ساالنه ای ماهانه ای روزانه( تجارت در معمول یحسابرس

  . ندهند قرار انیز  و سود محاسبات اریمع را) الیر ( کشور در جیرا پول و دهند قرار

 توّجـه تـاکنون و اسـت دهیرسـ فـرا اش یخمسـ سال یفرد چنانچه است ذکر انیشا 

 قـرار یخـارج یارزهـا از یکـی ایـ طال ،التجاره مال در را اریمع توان یم که است نداشته

 بـه آن از و دینما پرداخت جیرا نقد متیق اساس بر را اشهیسرما خمس دیبا ابتداء ،دهد

 توانـد یم بعـد انیسـال در ،معـّین یخـارج ارز ای طال به مخّمس هیسرما لیتبد از پس بعد

 اسـاس بـر را شیخو  انیز  و سود و دهد قرار نظر مورد یخارج ارز ای طال نهما را اریمع

                                                           
است که فـرد سـرمایه  امر، کافی  معین در ابتدای  در تبدیل مال التجاره و سرمایه کسب به طال یا ارز خارجی . ١

در ازای  نماید و مجموع سرمایه را بـه شـخص دیگـری  گذاری   خویش را بر اساس طال یا آن ارز معین ارزش
ن مقدار از طال یا ارز را به عنوان عوض مصالحه، از فرد مورد همان مقدار معین طال یا ارز مصالحه نماید تا آ 

 طلبکار گردد هر چند پـس از اجـرای )متصالح(مصالحه 
ً
امـوال بـه  صـیغه مصـالحه و انتقـال شـرعی  ، شرعا

 با اجرای 
ً
کـه در  مقدار عوضـی  به ازای  صیغه مصالحه، همان اموال را از وی  متصالح، با توافق طرفین مجّددا

 . ه اول معین شده مالک گرددمصالح
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   ١.بسنجد آن

 فـرد التجـاره مـال و کسـب هیسـرما جزء که یجیرا پول و نقد وجه شامل ن حکمیا

 . گردد یم زین باشد یم

ـ چه کاران کاسب .٢٣٤٥ مسأله
ّ
 در اسـت یکـاف ،فـروش یجزئـ چـه و فـروش یکل

 خمس و کنند یگذار متیق را شیخو  یتجار یکاالها و اجناس تنها خود ،سال یانتها

 ایـ صـرف بـدون یتجـار اجنـاس کـه است یمتیق ،آن از منظور و ندینما پرداخت را آن

 قابـل ،شـتریب مـتیق بـه فروششـان یبرا انتظار بدون و شانعرضه رد یاضاف نهیهز  لحاظ

 دیــنبا البتـه ،ردیـگ یمـ صـورت کـاال حـّراج مهنگـا در آنچـه هماننـد باشـند یمـ فـروش

  که ردیگ صورت یاگونه به یگذار متیق
ً
 متیق دیبا بلکه شود شمرده انیز  وضرر  عرفا

   ٢.دینما پرداخت اساس نآ بر را خمس و باشد کاال عرضه از وهیش نیا با مناسب

  چند ساله  یاز قراردادها یمحاسبه سال در برخ

  که شود ریاج فرد اگر .٢٣٤٦ مسأله
ً
 گـرید  یعملـ ایـ ردیبگ روزه ای بخواند نماز مثال

 انجـام اجـاره قـرارداد انعقـاد سـال در کـه یعملـ مقدار یازا به االجاره مال ،دهد انجام

                                                           

پس از تبـدیل ) پارچه و وجه نقد(را در نظر بگیرید که کل سرمایه کسبش    به عنوان مثال، وارد کننده کاالیی. ١
مخّمـس ) ریـال ٧،٥٠٠میلیـون ریـال بـا احتسـاب هـر درهـم  ١٥٠(هـزار درهـم  ٢٠به درهم امارات، معادل 

در سـر سـال . محاسبه سرمایه کسبش درهم باشد نماید که مبنای   می از هم اکنون قصد جدی  وی . باشد  می
 ٢٥اش نیز بر حسب درهـم،   ریال بوده و ارزش مال التجاره ١٠،٠٠٠آینده در حالیکه هر درهم امارات معادل 

میلیون ریال سـود بـرده اسـت کـه بایـد  ٥٠هزار درهم امارات معادل  ٥هزار درهم گردیده است، ایشان تنها 
میلیـون ریـال ارزش داشـته  ٢٥٠در سر سال بـر حسـب ریـال،  ا بپردازد هر چند مال التجاره وی خمس آن ر 

  . باشد
ریال بـا درآمـد  ١٠٠٠٠متر از قرار متری  ١٠٠را به متراژ  پارچه چادری    چند طاقه به عنوان مثال، پارچه فروشی . ٢

 به مبلـغ 
ً
ها را بـا در نظـر گـرفتن همـه   پارچـه ی و. نمـوده اسـت ریـال خریـداری  ١،٠٠٠،٠٠٠بین سال جمعا

قیمـت . فروشـد  بـه خریـداران می و جزیـی  و همچنین سود مورد انتظار، به دو گونـه کلـی  کسبی  های   هزینه
ریـال  ١١٥٠٠آن متری  ریال و قیمت فروش کلی  ١٢٠٠٠ها به خریداران از قرار متری   این پارچه فروش جزیی 

های   خود را در معرض حراج قرار دهد و بـدون در نظـر گـرفتن هزینـه های   رچهبخواهد پا اّما اگر وی . است
 ١١٠٠٠مـذکور را از قـرار متـری  های   و سود مورد انتظار، به قیمت منصفانه بفروشد، خریداران پارچه کسبی  

  . نمایدریال محاسبه  ١١٠٠٠است که خمس را بر اساس قیمت  کافی  وی  برای . نمایند  می ریال خریداری 
  ١٠٠×  ١١٠٠٠=  ١،١٠٠،٠٠٠قیمت مشمول خمس مال التجاره 

 ١،١٠٠،٠٠٠× % ٢٠=  ٢٢٠،٠٠٠خمس متعلق به مال التجاره 
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 و دارد خمس ،نشود مؤونه در صرف اگر که شود یم محسوب سال آن درآمد از شود یم

 ،شـود یم انجام بعد انیسال در که است یعمل مقدار یازا به که االجاره مال از یمقدار

  . شود یم محسوب بعد انیسال درآمد  از

وه یـس داشـته باشـد و ما در حکـم مخمـیباغ و بستان مخّمس اگر انسان  .٢٣٤٧ مسأله

سـال فـروش  درآمـدجـزء مـت معاملـه یتمـام ق ،سـال بفروشـد چنـد یبرا ومحصوالت آن را

 ،در مؤونه آن سـال صـرف نشـده یکه تا سر سال خمس ین مقداریبنابر ا. شود یمحسوب م

 . شود یمانده پرداخت میسپس خمس باق ،مت باغ از آن کسر شدهیابتدا کاهش و افت ق

کـه گاهی به این دلیـل اسـت  ،شود یمت که هنگام محاسبه خمس کسر میکاهش ق

ل یـبـه دل و گاهی ممکن است ١است یگریار د یند سال در اختمحصول و منافع آن تا چ

دار قـرار یـار خر یـکـه محصـول در اخت( ن چند سـالیباشد که در طول ا ییها استهالک

  . شود یبر باغ وارد م) ردیگ یم

چند سال اجـاره  یا در حکم مخّمس خود را برایاگر انسان منزل مخّمس  .٢٣٤٨ مسأله

ن یـبنـابر ا. شـود یرداد منعقـد شـده محسـوب مـکه قـرا یسال درآمدجزء  ،مال االجاره ،دهد

بـا  -  مـت خانـهیابتـدا کـاهش و افـت ق ،صـرف مؤونـه نشـده یکه سر سال خمسـ یمقدار

مانـده پرداخـت یاز آن کسـر شـده سـپس خمـس باق -  که در مسأله قبل ذکر شـد یحیتوض

نـد ک یافـت مـیبعـد در  یکه درسـالها یاقساط ،باشد یاگر مال االجاره اقساط یحتّ . شود یم

در  -  و اسـتهالک د کـه بعـد از کسـر افـتیـآ یسال انعقاد قرارداد به حساب مـ درآمدجزء 

 خمس دارد -  ن افت و استهالک کسر نشدهیقبل ا یکه در سالها یصورت
ً
 ٢.فورا

                                                           
ت اینکه منافع باغ در اختیار دیگری اسـت،  زیرا اگر بر فرض می. ١

ّ
خواست در همین زمان باغ را بفروشد، به عل

اکنـون افـت  هرچند نخواهد آن را بفروشد اّما بـاغ هم رفت؛ پس به هرحال باغ به قیمت کمتری به فروش می
 . قیمت دارد

تواند برای درآمد حاصل از اجاره منزل، سالی جداگانه قرار دهـد و مـّدت قـرار دارد اجـاره  صاحب خانه می. ٢
 ای را خویش را هم یک ساله قرار داده و در صورت تمایل، سال به سال تمدید نماید؛ در نتیجه، مال االجاره

آید و پرداخت فوری خمس آن الزم نیست؛  کند، جزء درآمد همان سال به حساب می که هر ماه دریافت می
البّته اگر از اجاره دادن چند خانه، درآمد داشته . بلکه اگر تا انتهای سا ل باقی بماند، باید خمسش داده شود

 . ای قرار دهد تواند برای هرخانه، سال جداگانه باشد، نمی
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  بر اموال  خسارت جبران

 کنـد یم تجارت آن با که دارد یاهیسرما و التجاره مال شاغل فرد اگر .٢٣٤٩ مسأله

در هنگام محاسبه خمس  ،دینما یم ضرر یبعض در و کرده سود معامالت از یبعض در و

 ضـرر از قبل درآمد و سود چه ،دینما پر سال همان درآمد و سود با را ضرر چاله تواند یم

  هیسرما اصل خمس حکم و آن از بعد ای باشد شده جادیا
ً
  . ذکر شد قبال

دا یـمـت پیا افـت قیـچنانچه اموال فرد شاغل در طول سال تلف شـده  .٢٣٥٠ مسأله

 : ن قرار استیسال از ا درآمدحکم کسر کردن آن از  کند

مثـل  یا درحکم مخّمـس در اثـر حـوادثیه مخّمس یره وسرماتلف شدن مال التجا. الف

حکم ضرر در معامله را دارد که در مسـأله قبـل  ،زلزله و مانند آن ،یآتش سوز ،سرقت

  . دیتواند آن را از درآمد همان سال کسر نما یذکر شد و فرد م

 یا در حکم مخّمس خـود را در زنـدگیه مخّمس یان ذکر است چنانچه فرد سرمایشا

. است یبازهم حکم ضرر در معامله در آن جار ،ش صرف کندیروزانه و مؤونه خانوادگ

 دامدار
ً
ا یـمخّمس  یها از دام یکه شغلش پرورش و فروش دام است چنانچه برخ یمثال

 یا آن را بـه کسـیـده و مصـرف کنـد خـود ذبـح کـر  یرا برا خویشدر حکم مخّمس 

بـه همـان انـدازه از پرداخـت خمـس  ،ا فروخته و پولش را در مؤونه صرف کندی ،ببخشد

  . شود یسالش معاف م یانتها درآمد

چنانچه به  ،ا درحکم مخّمسیل کسب و ابزار کار مخّمس یمت وسایا افت قیتلف . ب

حکم ضرر در معامله  ،شده جادیا درآمدر به دست آمدن یکسب و کار و در مس سبب

  . باشد یآن سال قابل کسر م درآمدرا دارد و از 

ه و ابزار کسب مثـل یر سرمایا در حکم مخّمس غیمت اموال مخّمس یا افت قیلف ت. ج

  . ستیآن سال ن درآمدقابل کسر از  ،ین شخصیا ماشی یخانه مسکون

شغل این است هایی فّعالّیت دارند که اقتضاء آن  برخی از افراد در شغل .٢٣٥١ مسأله

در سـال  نماید در حالی کـه درآمـد آن، ابتداء مال خویش را صرف آن شغل می که فرد،

اری معدن آید، خمسی بعد یا سالیان بعد پدید می
ّ
ا کشاورزی؛ ایـن افـراد ی مانند شغل حف
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مخّمـس یـا در  توانند نقص واستهالک وارد بر وسایل کسب خود را کـه آن وسـایل، می

از درآمـد  ند و این استهالک در راه درآمد سـال بعـد ایجـاد شـده،باش حکم مخّمس می

  سال جدید کسر کرده و خمس بقّیه را بپردازند؛
ً
 را خود مخّمس مال که یکشاورز مثال

 محصـول و کاشـته بـذر سـال بعـد در و کنـد یمـ کشت یبرا نیزم یسازآماده  صرف

 سـال درآمـد از را قبـل سال در شده صرف مخّمِس  مال تواند مقدار یم کند یم برداشت

 .بپردازد را هیبق خمس و کرده کسر دیجد

 انـد، ش صـرف کـردهاّما اگر این افراد مال مخّمس خود را در مؤونه خانوادگی خوی

   ١.توانند آن را از درآمد سال بعد کسر نمایند نمی

 از یمقـدار و باشد نداشته یسود و درآمد سال کی در شاغل فرد اگر  .٢٣٥٢ مسأله

 معـامالتش در ایـ شـود تلف) مخّمس حکم در( ندارد خمس که یلما ای مخّمسش مال

بـر  یا آنکه نقص و اسـتهالکیکسب و کارش صرف کند  یا آن مال را برای ،دینما ضرر

بعـد  یهـا ا سالیآمد در سال بدست آوردن در  ین نقص برایچنانچه ا ،دیلش وارد آیوسا

 از را سـال آن ضـرر ایـ تلـف توانـد ینمـ - ذکر شد) ٢٣٥١( که در مسأله همچنان – نبوده

 مـال زانیـم ،صورت نیا در نیبنابرا. دینما جبران ،برد یم بعد سال در که یسود و درآمد

 سـال آن در او یخمسـ هیـپا ،جـهینت در و شـده کاسـته ،فرد مخّمس حکم در ای مخّمس

  . ابدی یم کاهش

 تلف) شاغل ریغ ای شاغل( فرد سال یاثنا درآمد و سود از یمقدار اگر.٢٣٥٣ مسأله

  . ستین واجب آن خمس پرداخت ،شود سرقت نکهیا مثل رددگ

   مؤونه در مخّمس مال صرف

ا در حکم مخّمس خـود را در یاز مال مخّمس  یاگر فرد شاغل مقدار .٢٣٥٤ مسأله

توانـد  یم ،کسب و کار و به دست آوردن درآمد خود خرج کندمؤونه ا ی یخانوادگ مؤونه
                                                           

در (نچه این افراد قبل از فرا رسیدن سال خمسی، به سبب مخارج و مؤونه کسـب و کـار بـدهکار شـوند، چنا. ١
این بـدهی از درآمـد سـال ) باشد حالی که این مخارج، برای به دست آوردن درآمد در سال یا سالیان بعد می

ی باشـد، از درآمـد سـال یـا شود؛ اّما اگر بدهکاری برای مؤونه خـانوادگ کسر می) یا سالیان بعد(خمسی بعد 
  .شود سالیان بعد، کسر نمی



 ٦٧١/  خمس  

ه درآمد آن یل کم کرده و خمس بقآن سا درآمدبه همان مقدار از  یسال خمس یدرانتها

باشد و چـه بعـد از  جاد شدهیقبل ازصرف مال در مؤونه ا ،درآمداینکه چه  ،سال رابپردازد

 . باشد آن حاصل شده

ـق خمس تع یا پول ویاندازه صد هزار تومان آذوقه که به  یبه عنوان مثال فرد شاغل
ّ
ل

 مؤونـها پـول مخّمـس را در یـ آن آذوقـه ،و در سال بعـدخمس آن را داده است  گرفته و

ن سـال یـا ین فرد چنانچـه در انتهـایا ،کند یش صرف میکار خو  ا کسب وی یخانوادگ

 به اندازه دو یجد
ً
 ،دیـایاد بیـاز خرج سـالش ز  ،یو درآمد سالست هزار تومان از ید مثال

   ١.ستیپرداخت خمس مقدار صد هزار تومان از آن واجب ن

مانده و  یکه خود جنس باق یثابت زندگ یالهان حکم شامل کایان ذکر است ایشا

 اگـر فـرش مخّمـس را سـال . گردد یشود مثل اثاث منزل نم یاز منافعش استفاده م
ً
مثال

  . دیآن سال کسر نما درآمداز  شمتیتواند به اندازه ق یش استفاده کند نمیبعد در زندگ

 کـه یمـال ایـ مخّمـس مـال اگر هستند شغل و حرفه یدارا  که یافراد .٢٣٥٥ مسأله

 ،نـدینما درآمـد لیتحصـ و تجـارت مؤونه در صرف را) مخّمس حکم در( ندارد خمس

 از قبـل درآمـد و سـود آنکـه نیبـ یفرقـ و ندینما جبران سال آن درآمد با را آن توانند یم

  . ستین ،آن از بعد ای باشد شده حاصل مؤونه در مال آن مصرف

خود را  ادر حکم مخّمسیاز مال مخّمس  یر شاغل مقداریاگر فرد غ .٢٣٥٦ مسأله

 هنگـام کـه  یدرآمـد و منافع از را  آن تواند یم تنها ،کند یم خرج اش یخانوادگ مؤونه در

 مقـدار توانـد ینمـ امـا  دیـنما کسـر بوده موجود مخّمس درحکم ای مخّمس مال مصرف

کسـر  آمـده دیـپد مخّمـس مـال مصـرف از بعـد کـه یدرآمد و سود از را شده مصرف

  . دینما

 تومان هزار صد ارزش به منزلش آذوقه از یمقدار  که یشاغل ریغ فرد ،مثال عنوان به 

 در صـرف را آذوقه نیا بعد سال در و است داده را آن خمس و ماندهیباق سال یانتها در

 هیته را یگرید  یمصرف یا کاال ی آذوقه ،دیجد سال نیب درآمد با سپس کند یم خود مؤونه

                                                           
دیگر که با مال مخّمس یا در حکم مخّمس خریـده، هنگـام صـرف  البّته اگر قیمت آن آذوقه یا مواد مصرفی . ١

 . تواند به اندازه قیمت خرید کسر نماید  در مؤونه، اضافه شده باشد، بنابر احتیاط واجب تنها می
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صـد و  ارزش بـه آن از یمقـدار ایـه تمام ک آورد یبه دست م یا آنکه وجه نقدیکند  یم

 هـزار صـد خمـس پرداخت از یصورت در ،ماند یم یباق سال یانتها تا  تومان  هزار پنجاه

 هنگـام در ،وجـه نقـد ایـ دیـجد یمصـرف یا کـاال ی آذوقه که شود یم معاف آن تومان از

 مصـرف ار  میقـد مخّمس آذوقه ابتدا اگر اّما ١،باشد موجود میقد مخّمس آذوقه مصرف

ا یـ آذوقـه ،آمـده دیـپد میقـد مخّمـس آذوقـه مصرف از بعد که  یدرآمد  با سپس نموده

تمـام  خمـس دیـبا ،ا وجه نقد به دسـت آوردهیکرده  یداریخر  را دیجد یمصرف یکاال 

  . بپردازد را سال یانتها در ماندهیا وجه نقد باقی یصرفم یا کاال یآذوقه 

 نداشـته یسـود آمـد وال در ک سـیـدر ) ر شاغلیا غیشاغل ( اگر فرد.٢٣٥٧ مسأله

ا فـرد یـ( یخـانوادگ مؤونها در حکم مخّمس خود را در یاز مال مخّمس  یباشد ومقدار 

 آن در مـذکور مخـارج توانـد ینم ،خرج کند) ا کسب و کاری یخانوادگ مؤونهشاغل در 

      ٢.دینما کسر ،برد یم بعد سال در که یسود و درآمد از را سال

مسی خود درآمـدی دارد و از طرفـی بـرای فردی که در انتهای سال خ.٢٣٥٨ مسأله

اّما شرایط قاعـده کسـر بـدهی کـه در مسـأله  بدهی داشته باشد،) مؤونه(های خود  هزینه

به ایـن دلیـل خمـس درآمـد آخـر سـال خـویش را  و فراهم نباشد ،شود ذکر می) ٢٣٦٢(

ا همـان بدهی خود یـا مقـداری از آن را بـ های بعد، چنانچه در سال یا سال پرداخته باشد،

ان سال کسر آمد هماز سود و در  آن مقدار، ل پرداخت،در انتهای سا مال مخّمس بپردازد،

 .پردازد آمدش را میشده و وی خمس بقیه در 

اگـر هنگـام  شایان ذکر است این حکم درمورد شاغلین است؛ اّمـا فـرد غیـر شـاغل،

داشـته  )ت طلبکـاریهرچنـد بـه صـور (درآمد موجودی  س،پرداخت بدهی با مال مخمّ 

  باشد،
ً
کـه سـه  ،اختـهدده میلیون ریـال قـرض خـود را در حـالی از مـال مخّمـس پر  مثال

جانشین مال ) سه میلیون ریال(آن درآمد ،آمد هم برایش موجود بوده استریال در  میلیون

 پس از پرداخت بدهی بـا مـال مخّمـس، اّما اگر ؛مخّمس محسوب شده و خمس ندارد

                                                           
آن پول، آن آذوقه یا کاالی جدید راخریده، در زمان مصرف آذوقه یـا کـاالی مخّمـس قـدیم و یا پولی که با . ١

 .موجود باشد
 .ذکر شد ٢٣٥١شایان ذکر است این حکم، درمورد مؤونه کسب و کار، استثنایی دارد که در مسأله . ٢
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شود و مال مخّمس  جانشین مال مخّمس محسوب نمی د،این درآم ،دی حاصل شوددرآم

   .شود نمیمصرفی با آن درآمد جبران 

 بـا سـرمایه خـود  کسی که در چند رشته تجارت فّعالّیت می .٢٣٥٩ مسأله
ً
کند؛ مثال

ها در امور تجارت مانند  چنانچه همه آن رشته مقداری شکر ومقداری برنج خریده است،

سود وزیان آنها برای محاسبه  یکی باشند، دخل و خرج و حساب صندوق و سود و زیان،

 تجارت  شود؛ ولی اگر دو رشته مختلف کسب دارد، با هم و یکی لحاظ می خمس،
ً
مثال

در  یا یک رشته است و حساب دخل و خرج آنها از هـم جـدا اسـت، کند، و زراعت می

بـران توان ضرر یک رشته را با سود رشته دیگر ج بنابر احتیاط واجب نمی این دو صورت،

   .نمود

  قاعده کسر - ها یبدهکار 

را کـه  یمـال یعنـی گـردد یمـ محسوب مؤونه عنوان به ،یبده پرداخت .٢٣٦٠ مسأله

 ،کرده یصرف در پرداخت بده یدن سال خمسیقبل از فرا رس ،ن سالیآمد بانسان از در 

  یخود آن مال خمس ندارد مگر در موارد
ً
   ١.شود یذکر م که بعدا

خـود را از  یبـده ،ین سـال خمسـدیرسـ چنانچه فرد بخواهـد پـس از .٢٣٦١ مسأله

نه تجارت و درآمد یبابت هز  یو یکه بدهکار یدر صورت ،آمد سالگشت شده بپردازددر 

پرداخـت  ،٢پرداخـت کنـد را یخواهـد بـده یباشد که م یهمان سال یخانوادگ مؤونها ی

ن صـورت یـر ایـدر غ؛ سـتیالزم ن ،شود یذکر م در مسأله بعدکه  یحیبا توضخمس آن 

 . دیادا نماخود را  یخمس درآمد آن سال را ادا کرده سپس با مال مخّمس بده داد ابتیبا

بـدهی خـود را پرداخـت  اش، اگر فرد شاغل تـا انتهـای سـال خمسـی .٢٣٦٢ مسأله

ف است خمس تمام درآمد نکند،
ّ

 های سال را اعـّم از موجـودی نقـد،موجود در انت موظ

                                                           
قبـل توانـایی  های  ندارد که سال قبل و فرقی  های  در همان سال ایجاد شده یا در سال کند که بدهی   نمی فرقی . ١

 . را داشته یا نه پرداخت بدهی  
آن سال شده و درآمـدی  های  صرف در هزینه مربوط به چند سال قبل است و آن بدهی  که بدهی  در صورتی . ٢

را دارد هم مربوط به همـان سـال اسـت بـاز هـم پرداخـت خمـس آن واجـب  که با آن قصد پرداخت بدهی  
  . نیست
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از پرداخـت  ،وجـود بـدهیتواند به سـبب  نماید و نمی پرداخت... آذوقه اضافی و  کاال،

ـق باشـد کـه در خمس آنها ممانعت ورزد؛ 
ّ
از  ایـن صـورت،مگر اینکه شرایط ذیـل محق

 :معاف است ،پرداخت خمس درآمد سالگشت شده به اندازه بدهی

  .باشد) یا مؤونه کسب و کار زندگیمؤونه (بدهی برای مؤونه . الف

د نیـز آن درآم ل جاری است،مربوط به سا ،که بدهی در آن صرف شده ای مؤونهاگر .ب

مربوط بـه  ،ای که بدهی در آن صرف شده به همین سال باشد و چنانچه مؤونه طمربو 

  .هم مربوط به همان سال باشد آن درآمد سالیان قبل است،

  .کسب و کار ایجاد شده باشدبعد از شروع در اشتغال و مؤونه . ج

ف است خمـس د غیر شاغلی که بدهکار است هم،فرد 
ّ

رآمـدهایی را کـه یـک موظ

اعـّم  ف در مؤونه نشده اسـت،ر ها گذشته است و تلف یا صدن آنسال از زمان حاصل ش

ـت وجـود تواند بـه  را پرداخت نماید و نمی ...آذوقه اضافی و  کاال، دی نقد،از موجو 
ّ
عل

ق باشد کـه در ورزد؛ مگر ایا ممانعت از پرداخت خمس آنه بدهی،
ّ
نکه شرایط ذیل محق

  :معاف است ،ه اندازه بدهیشده ب سالگشت خمس درآمد از پرداخت این صورت،

  .بدهی برای مؤونه باشد. الف

  .وجود داشته باشد هنگام صرف بدهی در مؤونه، آن درآمد،. ب

دوازده مـاه و بیشـتر  در مؤونـه، درآمد تا زمان صرف بـدهیآن شدن از زمان حاصل . ج

  .ذشته باشدنگ

ق سه شرط مذک
ّ
از  بدهی ذکر شده، ور در موردشاغلین و غیر شاغلین،بنابر این با تحق

   .قاعده استثناء یا کسر نام دارد این قاعده،.شود استثناء می ،درآمد سال افراد

  : است الزم کسر قاعده با ارتباط در نکته چند به توّجه .٢٣٦٣ مسأله

ت که ستین یفرق شود یم یسر در مورد آن جارقاعده ک که ییها نید  و یبده. الف
ّ

مد

ت بدون ای دار
ّ

ت که ستین یفرق نیهمچن باشد مد
ّ

ت ایـ باشـد یرأسـ دارمد
ّ

 دار مـد

  . یقسط

 مبلـغ بـا را خود یبده پرداخت قصد شخص که ستین یفرق ،در اجراء قاعده کسر. ب

آنکه بـدهی را از خـود مـال  ای باشد داشته ،ط کسر از آن وجود داردیکه شرا یدرآمد
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  نخواهـد ای دینما پرداخت را یهبد آن گرید  یمبلغ با بخواهدندهد بلکه 
ً
 یبـده فعـال

  . دینما پرداخت را خود

ن چنانچه فرد توجه نداشـته و مبلـغ یبنابر ا ؛گردد یم یقاعده کسر خود به خود جار. ج

آن مبلـغ خمـس  ،پرداخت کرده است یرا از درآمد کسر ننموده وخمس اضاف یبده

نـده او آن را بابـت خمـس یا نمایـاکم شرع جازه حامگر آنکه با  ؛شود یمحسوب نم

  . دینده حساب نمایان آیسال

از درآمـد  یمقـدار ،داشتن طبق قاعده کسر یل بدهیچنانچه فرد به دل .٢٣٦٤ مسأله

بعد حکمش از  یها ا سالیدر سال  یپرداخت بده ،ش از خمس معاف شددرآمدا تمام ی

 : ن قرار استیا

خت خمسـش معـاف از پردا یبده ل وجودیکه به دل یرا با همان وجه یاگر بده. الف

  . بابت خمس آن ندارد یفیتکل ،شده بپردازد

کـه پـس از  یدرآمـدر شاغل با ید و غیسال جد درآمدرا فرد شاغل با  یاگر بده. ب

ا بـدل آن یـچنانچـه مبلـغ معـاف شـده  ،بپردازد ،در مؤونه به دست آمده دینصرف 

 بـا آن مبلـغ کـیـآن مبلـغ خـودش موجـود اسـت  یعنـی( موجود باشـد
ً
 ییاال ا مـثال

 ،ا بـدل آنیـن مبلغ معـاف شـده یا ،)١و آن کاال موجود است کرده باشد یداریخر 

 ٣نشـودمانده و صـرف در مؤونـه  یباق ٢د است که اگر تا آخر سالیسال جد درآمد

بابـت  یفیتکل ،گرددا صرف در مؤونه یخمس دارد و چانچه مبلغ معاف شده تلف 

  . خمس آن ندارد

ا بدلش در یمبلغ معاف شده  ،ا در حکم مخّمس بپردازدیس را با مال مخمّ  یبدهاگر . ج

ا یـو اگـر تلـف بـوده حکم مال مخّمس است که اگر موجود باشد مثل مال مخّمس 

ا صـرف در مؤونـه شـده یـصرف در مؤونه شده مثل آن است که مال مخّمس تلـف 

 ذکر شد
ً
  . است که احکامش قبال

                                                           
 کاال باشد نهمی. ١

ً
 . طور است اگر آنچه از پرداخت خمسش معاف شده پول نباشد بلکه مثال

 ذکر شد، آخر سال در مورد غیر شاغل پس از گذشتن دوازده ماه است همان. ٢
ً
 . طور که قبال

 کاال در زندگی . ٣
ً
  . مصرف نشود مثال
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 نکـرده پرداخـت را یبـده هنـوز کـه اسـت مثـل آن ،بپـردازد دیجد قرض با را یبده اگر. د

 . است

  در کـه یمسـکون از مسائل قبل روشن شد که اگر فرد خانه .٢٣٦٥ مسأله
ّ

 شـأن حـد

 ساکن سال دنیرس فرا از قبل منزل آن در و دینما  یداریخر  هینس طور به را ،باشد یم یو

 یبده پرداخت ،١ردندا خمس و شود یم محسوب مؤونه یا ن خانهیچن که آنجا از ،گردد

 نیهمچنـ و نـدارد خمـس و بـود خواهـد مؤونـه از هـم بعد سال ای سال نیب درآمد با آن

 مؤونه از یبده پرداخت نیا ،دینما پرداخت را خانه یبده از یقسمت ،بعد سال در چنانچه

 یداریخر  قرض با ای هینس که مؤونه اءیاش ریسا حکم و ندارد خمس و شود یم محسوب

  . ستا یمسکون خانه نندهما اندشده

   مطالبات

 کـه دارد مـردم از ییهـا ا طلـبیـطلـب  ،یخمس سال یانتها در که یفرد .٢٣٦٦ مسأله

 دیـبا ،اسـت وصـول قابـل ،بدهکار از نمودن مطالبه با طلب وی اگر ، شود یم محسوب درآمد

 مطالبـه بـا اگـر اما؛ دیننما مطالبه را آن گرید  لیدل ای به سبب ارفاق هرچند بدهد را آن خمس

  هم
ً
 : شود یذکر م یحکم آن در قالب مثال ،شود ینم وصول) یخمس سال سر( فعال

 کیـ مبلـغ بـه چـک قالـب در یطلبـ ،کـاال فـروش بابت اش یخمس سال سر یفرد

 پـس مـاه شش ،آن وصول خیتار  و شود یم محسوب درآمد ،آن کل که دارد الیر  ونیلیم

 صـبر .الـف: اسـت مخّیـر امـر دو نیب یخمس سال سر وا. باشد یم یو یخمس سال از

 محسـوب گذشـته سـال درآمـد جـزء را آن ،نمـود وصول که را طلب ندهیآ سال و دینما

 کـل خمـس ،دن سر سال بعـد شـودینکه منتظر رسیبدون ا ،افت طلبیهنگام در  و دینما

 سـال سـر آنکـه ایـ .ب. دیـنما پرداخت ،باشد یم الیر  هزار ٢٠٠ که را الیر  ونیلیم کی

ت طلب آن یارزش نقد ،اش یخمس
ّ

 پرداخـت را آن خمـس و کـرده محاسـبه را ردامـد

 را آن خمـس دیبا یو ،گردد برآورد الیر  ٨٥٠،٠٠٠ طلب ینقد ارزش چنانچه. دینما یم

 مبلغ ،نمود وصول را طلب یو که ندهیآ سال و دینما پرداخت شود یم الیر  هزار ١٧٠ که

                                                           
 . باشد  از خمس معاف می) ٢٣٦٢(دیگر آن سا ل هم با شرایط مسأله  و البّته در آمدهای . ١
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 ف کـه اسـت دیـجد سـال درآمـد جزء ،)الیر  هزار ١٥٠( طلب ینقد ارزش بر اضافه
ً
  عـال

 خمـس دیبا ،نشود مؤونه در صرف و بماند یباق دیجد سال یانتها تا اگر و ندارد خمس

  . گردد پرداخت زین آن

 و ریتأخ بدون را خمس ،فرد که دارد یزمان به اختصاص »ب« روش است ذکر انیشا

  بخواهـد کـه یصـورت در و پـردازد یم ینقد طور به
ً
 »الـف« روش از دیـبا ،بپـردازد بعـدا

  . دینما هاستفاد

 نـه ،بدهـد را طلـب یفعلـ ارزش خمـس دیـبا فرد ،)ب روش( روش نیا در نیهمچن

 ،بپـردازد را یطلبکـار وجـه تمام خمس فرد اگر نیبنابر ا. را یطلبکار وجه تمام خمس

 محسـوب خمس ،است کرده پرداخت خمس عنوان به طلب یفعل ارزش بر اضافه آنچه

 را آن تـا دیـنما مراجعه او ندهینما ای شرع اکمح به آن حیتصح یابر  آنکه مگر؛ شود ینم

  . آورد حساب به اشندهیآ سال خمس جزء

  حکم الزم به ذکر است
ّ
 ایـ هینسـ معامالت سود و الحسنهقرض از أعّم  مطالبات هیکل

 . است کسانی ،آن مانند و حقوق و کار اجرت ،سلف

را مثل آنکه مـال مخّمسـش  ؛دیایحساب نچنانچه طلب فرد درآمد به  .٢٣٦٧ مسأله

وی از  کـارینیز خمس نـدارد و اگـر طلب پس از وصولآن طلب  ،قرض دهد یگریبه د 

   .هرکدام حکم خود را دارد باشد، هر دو، درآمد و مال مخّمس، بابت دیگری،

 الحسنه قرض عنوان به ،آن مانند و مغازه ،منزل رهن بابت فرد که یپول .٢٣٦٨ مسأله

رآمد بین سال بـوده و سـال بـر آن چنانچه از د  ،کند یم پرداخت ا مغازهیخانه صاحب به

 مسـأله در آن حکـم کـه اسـت مطالبـات ریسـا ماننـد و سـتین خمس از معاف بگذرد،

  . شد انیب )٢٣٦٦(

 ) شود می که خمس از آن داده یمال( ربع و قاعده دستگردان

ک یـچنانچه فرد بـه انـدازه  ،از موارد هنگام محاسبه خمس یدر بعض .٢٣٦٩ مسأله

مال مخّمس  شود بلکه چهار پنجِم  یبه طور کامل مخّمس نممال  آن ،مال را بپردازد پنجم

مانـده را یک پـنجم باقیـخمـس  ،شـود سـال بعـد یگاه الزم مـ ،طین شرایشود و در ا یم
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را کـه فـرد بـه عنـوان خمـس  یمـال: ن قـرار اسـتیـتر حکـم از ا ح کاملیتوض. دازدبپر 

 : پردازد چند صورت دارد یم

ق گرفتـه بپـردازد یمالفرد قصد دارد خمس را از همان . الف
ّ
 ؛ که به آن خمس تعل

ً
مـثال

خواهـد  یا آنکـه بـرنج دارد و مـیـخواهد خمس بدهد  یهمان پول م دارد که از یپول

 یک پـنجم بـرایـن صـورت پرداخـت یـدر ا. ها را از همان برنج بپردازد خمس برنج

  . است یمخّمس شدن کامل مال کاف

از درآمد همان سـال کـه سالگشـت  یول ر آن مالیخواهد خمس مال را از غ یفرد م. ب

 قصد ؛ دیشده پرداخت نما
ً
همـان سـال  درآمـدش را با پول یها دارد خمس کتابمثال

مـت یق ک پـنجمیـن صـورت هـم پرداخـت یدر ا؛ که آن هم سالگشت شده بپردازد

   ١.است یمخّمس شدن کامل مال کاف یبرا شده  ها و مجموع درآمد سالگشت کتاب

ا در حکم مخّمس اسـت یکه مخّمس  یگریمس مالش را از مال د خ فرد قصد دارد. ج

  . کند می مال را به طور کامل مخّمس ،ک پنجمین صورت هم پرداخت یدر ا. بپردازد

  . سال بعد بپردازد اثناء درآمدش را از خمس مال خواهد یفرد م. د

م و در مؤونـه هـ نشـودد تلـف یـا بدلش تا آخر سال جدیآن مال  اگر ن صورتیدر ا

ک یـد یـبا ،دیـچنانچه قصـد دارد مـالش را مخّمـس کامـل نما ،نگرددا استفاده یصرف 

ا در مؤونـه صـرف ید تلف شده ین سال جدیکه مال در ا یاّما در صورت ٢.چهارم بپردازد

  . است یکافک پنجم،یپرداخت  ،شود می

 فرد
ً
ـق مـیها به کتاب ٩٣یسال خمس یدر انتها یمثال

ّ
در  یو ردیـگ یش خمـس تعل

ن یـا ،بپـردازد ٩٤سـال  درآمـدهـا را از  خواهد خمـس کتـاب یم ٩٤ یسال خمس یتدااب

هـا بـه طـور کامـل  کتاب ،ها را بپردازد ک چهارم ارزش کتابیشخص چنانچه به اندازه 

هـا در سـال  چنانچـه کتـاب ،را بپـردازدها  ک پنجم آنیو اگر به اندازه ؛ اند مخّمس شده

                                                           
صدهزار تومان هم پول سالگشت شده از آن سال  ها ده هزار تومان ارزش داشته و وی  به طور مثال اگر کتاب. ١

هـا  هـا و پول مخّمـس شـدن کامـل کتاب بیست ودو هـزار تومـان از آن صـدهزار تومـان را بـرای  دارد، وی 
 . پردازد  می

سـال  اء خمس، در آمـد سـال جدیـد اسـت کـه بایـد خمـس آن در انتهـای زیرا یک پنجم آن مال پس از اد. ٢
 . جدید محاسبه گردد خمسی 
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هـا  بابـت خمـس آن یگـریف د یـتکل ،ردیاده قرار گا مورد استفین برود یاز ب ٩٤ یخمس

 ،بماند یارش باقیاستفاده در اخت بدونهم  ٩٤ یها تا آخر سال خمس اّما اگر کتاب ،ندارد

  . ها را بپردازد ک پنجم کتابید خمِس یبا ٩٤ یسال خمس یدر انتها

 نیباشد بنابر ا یم یاریست واختیان ذکر است مخّمس نمودن کامل مال واجب نیشا

 چنانچهد یسال جد یک پنجم پرداخت کند و در انتهایسال اّول  یتواند در انتها یفرد م

  . ک پنجم آن را بپردازدیخمِس  ،نشودا در مؤونه صرف یمال تلف 

 باشد نداشتهرا  خمس یفور و ینقد پرداخت ییتوانا فرد که یصورت در .٢٣٧٠ مسأله

 او نـدهینما ایـ شرع کمحا ،شود ستین تحّمل قابل که یادیز  یسخت موجب آن پرداخت ای

مـه در مبلغ همان با -  دارد وجود فرد اموال در مشاع صورت به که -  را خمس است مجاز
ّ
 ذ

 گـردد منتقل او ذّمه به فرد اموال از خمس تا دینما دستگردان را مبلغ آن آنکه ای مصالحه او

 انـایی خـود،با توّجـه بـه تو  را شیخو  یبده دیبا فرد یول ؛گردد زیجا اموالش در تصّرف و

 را خمـس یاقسـاط پرداخـت ییتوانا شخص اگر زین و بپردازد ریتأخ بدون سهل انگاری و

 . دینما پرداخت ریتأخ بدون را آن اقساط ،دستگردان ای مصالحه از پس دیبا ،دارد

  را اموالش خمس تواند یم فرد که یصورت در است ذکر انیشا
ً
 بـه آنکـه بـدون و فورا

ت
ّ
 زیجـا خمـس پرداخـت در ریتـأخ ،دیـنما پرداخـت گـردد تالمب یادیز  یسخت و مشق

  . باشد ینم

 فـرد ذّمـه  در  مبلـغ همـان بـه  را خمـس او نـدهینما ایـ شرع حاکم اگر .٢٣٧١ مسأله

 بعـد سـالن یبـ درآمد از را خمس آن ،شخص چنانچه ،دینما دستگردان را آن ای مصالحه

 : نیگردد بنابر ا می شامل او) ٢٣٦٩( از مسأله) د( قسمت ،کند پرداخت

 موجـود بـدلش ای خودش ،قبل سال درآمد پنجم کی یعنی مال آن که یصورت در. الف 

 و گـردد یمـ محسـوب دیـجد سـال درآمد از ،باشد نشده هم مؤونه در صرف و باشد

 خمـس دیبا ،نشود مؤونه در صرف و بماند یباق دیجد سال یانتها تا مال نیا چنانچه

  . شود داده آن

 کـه آنچـه ،است شده مؤونه در صرف ای شده تلف بدلش ای دشخو  مال نیا اگر اّما. ب

 محسـوب مؤونـه از کنـد یمـ پرداخـت خمـس بابـت دیـجد سال یاثنا درآمد از فرد
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  .ندارد خمس و شود یم

موفـق بـه پرداخـت بـدهی مربـوط بـه  شایان ذکر اسـت چنانچـه فـرد در سـال بعـد،

شـود و خمـس  نمی از درآمد سـال جدیـد محسـوب یک پنجم مذکور، دستگردان نشد،

پرداخت از درآمد بین همان سال و در هر سالی که بدهی مربوط به دستگردان را  ١ندارد

 کاالیی که خمـس (همان سال بوده و چنانچه اصل مال  درآمد آن یک پنجم، نمود،
ً
مثال

الزم  تلف یا در مؤونه صرف نشود، در انتهای آن سال،) مربوط به آن دستگردان شده بود

   ٢.یک پنجم را بپردازداست خمس 

  تصرف در مال خمس نداده

 یع با فرد اگر .٢٣٧٢ مسأله
ِ

 فروشـنده بـه یعنـی ،بخرد را یجنس ٣نداده خمس پوِل  ن

 ،باشـد یدوازده امـام عهیشـ فروشـنده چنانچـه ،خرم یم پول نیهم با را جنس نیا دیبگو 

 کـه یجنس به ید ولیتواند در تمام آن پول تصّرف نما یاست و فروشنده م حیصح معامله

ق خمس است دهیخر  پول نیا با داریخر 
ّ
ف یو و ردیگ یم تعل

ّ
 را کاال خمس است موظ

   ٤.بپردازد آن یفعل متیق به

 پـول از را آن مـتیق معاملـه از بعـد بخـرد و ذّمه به را یجنس فرد اگر .٢٣٧٣ مسأله

 کـه یصـورت اسـت ودر حیصـح ،لحـا هـر در شـده انجـام  معامله ،بپردازد نداده خمس

 ذّمه و شود یم منتقل داریخر  ذّمه به آن پول از خمس ،باشد یامام عه دوازدهیش ،فروشنده

پـول  تمام در فروشنده و بپردازد را آن دیبا که شود یم ونیمد خمس صاحبان به داریخر 

   ٥.دینما تصّرف توانند  یدار در تمام جنس میو خر 

ــرد .٢٣٧٤ مسأله ــ یف ــس نم ــه خم ــد  یک ــده ــی ــس بعض ــوالش را  یا خم از ام

                                                           
ی قیمت آن در مسائل  البته چنانچه مال مذکور مال. ١

ّ
 .ذکر شد ٢٣٤٠تا  ٢٣٣٦التجاره است، حکم ترق

 .شود ه محاسبه میاگر قسمتی از بدهی مربوط به دستگردان را امسال و قسمتی را سال بعد بپردازد، بالنسب. ٢
 . بر آن گذشته و خمس آن پرداخت نشده است است که سال خمسی  منظور از مال خمس نداده، درآمدی . ٣
 . نباشد تصحیح یک پنجم معامله با اجازه حاکم شرع، امکان پذیر است اگر فروشند شیعه دوازده امامی . ٤
 نباشد خریدار به ان اگر فروشنده شیعه دوازده امامی . ٥

ً
دازه یک پنجم پـول بـه فروشـنده مـدیون اسـت و شـرعا

 . بپردازد تواند خمس آن را از مال دیگری  است که به فروشنده داده است و می ضامن خمس مالی 
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مثـل آنکـه  ،در آورد یعه دوازده امـامیش را بـه ملـک شـچنانچه مـال ،است نپرداخته

ا یـه دادن یـا هدیـماننـد فـروختن  -  یح شرعیصح یها از راه یکیق یمالش را از طر 

او  ید و برایآ یعه در میآن ش ملکّیتآن مال به  ،دیمنتقل نما یبه و -  ...این یاداء د 

 باشد داشته نیقیست هرچند یهم به پرداخت خمس توّسط او ن یازیحالل است و ن

ق اموال نیا به خمس که
ّ
 نپرداختـه را امـوالن یـا خمس ،آن مالک و است گرفته تعل

 . است

) سـالماند ءیشـ( نشـده داده آن خمـس کـه  را یئیشـ ،یاثناعشـر عهیشـ ن اگریبنابرا

ـف یو و است فروشنده عهده به خمس و باشد یم حیصح معامله ،دینما یداریخر 
ّ

 موظ

 یفـیتکل بابـت نیـا از و شـود یم ءیش آن تمام مالک داریخر  و دباش یم آن پرداخت به

   ١.ندارد

 آنان اموال از استفاده و دهند ینم را مالشان خمس که یکسان منزل به رفتن نیهمچن

 انـدنداده را آن خمس که یاموال با داند یم انسان که یحال در) آنان تیرضا و اجازه با(

  در و است زیجا یامام دوازده عهیش یبرا ،کنند یم ییرایپذ مهمان از
ّ
 ،مـذکور موارد هیکل

 . است نداده را مالش خمس که است یکس عهده بر آن گناه

 یلیتفص ،رسد یم ارث به و نشده داده آن خمس که یمال حکم که است ذکر انیشا

  . گذشت) ٢٣١١و  ٢٣١٠( مسأله در که دارد

 درآمـد رخمساگـ ،شـراکت دارد یگریکه با د  یعه دوازده امامیفرد ش.٢٣٧٥ مسأله

 از بعـد سـال در کیآن شـر  و نپـردازد را درآمدش خمس ،او کیشر  و بدهد را شیخو 

 خمـس کـه یشخصـ تصـّرف ،بگـذارد شرکت هیسرما یبرا نداده را آن خمس که  یمال

  . ندارد یاشکال) مشاع( کمشتر  مال در ،نموده پرداخت را درآمدش

                                                           
البته اگر خریدار، آن شیء را با درآمـد بـین سـال خریـداری نمایـد، آن شـیء جـزء درآمـد همـان سـال وی . ١

سـال خمسـی بـاقی بمانـد وصـرف در مؤونـه نشـود، مشـمول خمـس  شود و چنانچه تا انتهای محسوب می
ای را که انسان از چنین فردی دریافت نموده و نیـز  طور هدیه همین.گردد و وی باید خمس آن را بپردازد می

  . اموال دیگری که از وی به انسان تملیک شده، همین حکم را دارد
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  یافراد خمس اموال مشکوک و
ّ

  اند خمس نداده یتکه مد

ـق بگ کاالیبه  اگر .٢٣٧٦ مسأله
ّ
و  ١پـردازدخمـس آن را ن یو ورد یـفرد خمس تعل

شخص در بین همان سال آن را بفروشد و سـود  ترقی قیمت نماید و کاال در سال جدید،

بایـد خمـس  تا پایان سال خمسی جدید باقی بماند،چنانچـه بخواهـد خمـس بدهـد، ،آن

ن الزم است خمس سـوِد اصل مال و تمام سود حاصل از سهِم خمس را بدهد و همچنی

تنها پرداخـت خمـس مـال موجـود در  سهم خویش را نیز بپردازد و بنابر احتیاط واجب،

 .کافی نیست انتهای سال خمسی جدید،

؛ کنـد بین سال کاالیی را به قصد تجـارت خریـداری می درآمدبه طور مثال فردی با 

دهـد و در سـال  نمـی اقیمت کاال سر سال خمسی صد هزار ریال است که خمـس آن ر 

فروشد و ایـن صـد و پنجـاه  شود آن را می بعد که قیمت کاال صد و پنجاه هزار ریال می

  :اکنون فرد برای پرداخت خمس باید. ماند هزار ریال تا آخر سال باقی می

  .بیست هزار ریال به عنوان خمس اصل مال بپردازد. الف

  .را نیز بپردازد) یالده هزار ر (سودی که از سهم خمس به دست آمده تمام . ب

باشـد را نیـز  کـه هشـت هـزار ریـال می) چهل هزار ریال(خمس سود سهم خویش . ج

گردد  سی و هشت هزار ریال می پردازد، مجموع مالی که فرد می ه،یجبپردازد که در نت

پرداخت سی هزار ریال به عنوان خمس مال موجود در انتهـای  و بنابر احتیاط واجب،

  .افی نیستک سال خمسی جدید،

تهّیه و به قصـد  ،بین سال درآمدبا  چنار و مانند اینها را طور اگر فردی نهال بید، همین

درخـت را در سـال اول  در صـورتی کـه خمـس آن چوبشـان بکـارد،استفاده تجاری از 

باید خمس درخـت  ،سال جدید در انتهای کرده باشد،) رشد(نمو  عد،بنپردازد و در سال 

آن خمس و خمس نمو سهم خود در سـال جدیـد را بپـردازد و بنـابر در سال اول و نمو 

. کافی نیست تنها پرداخت خمس درخت در انتهای سال خمسی جدید، احتیاط واجب،

                                                           
 .ناه شده استکه در این صورت، اگر عذری نداشته باشد، مرتکب گ. ١
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بکارد و تبـدیل بـه محصـول  بذر سالگشت را که خمس آن را نداده، همچنین اگر زارع،

   .همین حکم جاری است شود،

ق آن به خمس که یئیش اگر .٢٣٧٧ مسأله
ّ
 در آن منافع که باشد ییایشا از تهگرف تعل

 خمـس پرداخـت چنانچـه ،آن مانند و یتاکس ،مغازه ،خانه مثل شود یم داده اجاره عرف

 کـه یمـدت بابـت هـم را آن مال پنجم کی یاجاره بها دیبا ،اندازدیب ریتأخ به را ءیش آن

  . باشد دادهن اجاره یگرید  به را آن هرچند بپردازد ،انداخته ریتأخ به را خمس پرداخت

ف تع یسال خمس یابتدا و انتها .٢٣٧٨ مسأله
ّ
؛ ١شـود ین نمییاز طرف شخص مکل

ن روز یافـراد شـاغل اّولـ یبـرا ،ذکـر شـد) ٢٣٠٢و  ٢٢٩٨( طور که در مسائل بلکه همان

شان یاست و پس از گذشت دوازده ماه سال اّول خمس یسال خمس یابتدا ،شروع به کار

سال  یهر درآمد یتوانند برا یر شاغل که میاد غشوند و افر  یتمام شده و وارد سال دّوم م

آن  یسال خمس ،هر درآمد مالک شدنپس از گذشت دوازده ماه از  ،جداگانه قرار دهند

 . رسد یان میبه پا درآمد

ابتدا سال خمسی خود را با  ،داده یکه حساب سال نداشته و خمس نم ین کسیبنابر ا

هـر سـال  یکه انتها ییهادرآمد سپس خمس کند، پیدا می توّجه به توضیحات ذکر شده،

  . مانده و صرف در مؤونه آن سال نشده را بپردازد یباق

ت یبـرا یفرد اگر .٢٣٧٩ مسأله
ّ

ت نیـا در و اسـت نداشـته سـال حسـاب یمـد
ّ

 مـد

 را یقسـمت و باشـد کرده یداریخر  را یاموال ،درآمد نیا از یقسمت با و داشته ییدرآمدها

 خمـس پرداخـت قصـد ،حـال و اسـت دهنمو  کسبش ای یزندگ یجار یهانهیهز  صرف

 : ن قرار استیاز ا یحکم خمس اموال و ،باشد داشته را اموالش

چنانچـه مؤونـه بـوده مثـل خانـه  ،ه کـردهیـن سـال تهیبـ درآمـداگر آن اموال را با . الف

 ،و در همان سال از آن استفاده کرده ...اثاث منزل و ،ین شخصیماش ،لباس ،یمسکون

ق ن
ّ
 یلیوسـا ،مـال التجـاره ،مثل ابزار کار ،هرد و اگر مؤونه نبودیگ یمبه آنها خمس تعل

  . دیپرداخت نما یمت فعلید خمسش را به قیبا ،ستین یزندگ یکه جزء لوازم فعل

                                                           
 . فرد ممکن است ذکر شد، برای  ٢٣٠٣طور که در مسأله  ، همان البّته تغییر سال خمسی. ١
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خمـس  ،ه کـردهیـا در حکـم مخّمـس مثـل ارث تهیاگر آن اموال را با مال مخّمس . ب

  مگر آنکه مال؛ ندارد
ّ
  . داردمتش خمس یق یالتجاره باشد که ترق

 ٢)مـتیق( ثمـنچنانچـه  ،کـرده یداریـخر  ١سالگشت شده درآمدبا اگر آن اموال را . ج

  صورتبه معامله 
ّ
؛ ٤اسـت ید کـافیمت خر یپرداخت خمس به ق ،باشد ٣در ذّمه یکل

 با ثمن خمسش واجب است و چنانچه آن را  یمت فعلیمگر مال التجاره که به ق
ّ
 یکل

اسـت  یامـام عه دوازدهیکـه شـ یا فروشـنده از یشخصـ ثمنده بلکه به ینخر در ذمه 

  . باشد یواجب م یمت فعلیپراخت خمس به ق ،دهیخر 

 مـورد هر سهم ،اند شده هیته) ج ،ب ،الف موارد( فوق از موارد یبین اموال با ترکیاگر ا. د

  . نمود عمل مورد همان حکم به دیبا ،مورد هر به نسبت و نموده مشخص را

مسـائل بعـد ذکـر آن در ه حکـم ه کـردیته یاموال را با چه مالن یست ایمعلوم ن اگر.   ه

  . شود یم

 مخارج یبرا شده اندازپس پول ،یاضاف نقد پول ،مذکور اموال اگر است ذکر انیشا 

 یسـپر آن بـر یخمسـ سـال و شده رهیذخ سال نیب درآمد از که باشد آن مانند و ازدواج

 . شود پرداخت آنها خمس دیبا ،است شده

                                                           
شده و خمـس بـه آن تعلـق  بر آن سپری  است که سال خمسی  منظور از درآمد سالگشت در این مسأله، پولی . ١

  . گرفته است و فرد خمس آن را نپرداخته است
  . باشد زش و بها در معامله است که در بسیاری از موارد، پول میمنظور از ثمن، قیمت، ار . ٢
٣ . 

ً
در برخی از معامالت ممکن است هنگام انجام آن، معاملـه بـر ثمـن  مشـخص و خاصـی واقـع شـود، مـثال
خریدار هنگام انجام معامله، پول خاصی را به فروشنده نشان داده یا آن را با توضیح بـرایش شـرح داده و بـه 

 هـم کـم اّتفـاق می-در این موارد . خرم بگوید کاالی تو را با این پول میفروشنده 
ً
گفتـه  -افتـد کـه معمـوال

  . است »شخصی«شود ثمن معامله  می
شود؛ بلکه خریدار، پـس  طور نیست و معامله بین طرفین بر ثمن و پول مشخص واقع نمی اّما غالب معامالت این

 کاال را به قیمت ده اش آمده را می ذّمه از خرید کاال، قیمت معامله که به عهده و
ً
خرد  هزار ریال می پردازد؛ مثال

هـزار ریـال  هزار ریال به خصوصی را برای فروشنده تعیین کرده و معامله را بـرآن ده بدون اینکه هنگام معامله ده(
ار ریـالی را کـه در هـز  دهد یا آنکه ده هزار ریال پول از جیبش خارج کرده و به فروشنده می سپس ده) واقع کند

  . است »کلی در ذمه«شود ثمن معامله،  پردازد؛ در این موارد گفته می نزد خود در نظر گرفته به او می
شایان ذکر است در معامالتی که ثمن آن کلی در ذمـه اسـت، فـرق نـدارد کـه پرداخـت قیمـت، در همـان 

 لحظاتی پس از خرید کاال باشد یا وقت دیگ
ً
ر و نیز فرق ندارد خریـدار پـول را در نـزد مجلس معامله و مثال

  . خودش از قبل مشخص کرده باشد یا نه
ای  خمسی که بر او واجب بوده، به مالی که خریده منتقل نشده ؛ بلکه باید خمس در آمـد سالگشـت شـده. ٤

پرداخـت که بابت بهای مال به فروشند داده را بپردازد و اگر آن درآمد، پـول بـوده و ارزش آن پـول، هنگـام 
  .پیدا کرده، بنابر احتیاط واجب باید به مبالغی بیشتر مصالحه شود -مثل برابر -خمس، کاهش فوق العاده 
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 محاسـبه هنگـام( اکنـون کـه کار و کسب ای یزندگ یجار یهانهیهز   .٢٣٨٠ مسأله

ا یـا یهـدا ،شـده مصـرف آذوقـه ماننـد انـدشده تلف ای مصرف و ستندین موجود) خمس

 ییرایا مخارج صرف شده در پـذیگران انجام شده یکه نسبت به د  ییها ا انفاقی صدقات

ذر و کفارات پرداخته شده که بابت اداء ن یا مبالغی یحیا تفر ی یارتیز  یسفرها ،ها مهمان

که صرف  یا مالین مربوط به نفقات خود و خانواده داده شده یکه بابت اداء د  یلغا مبای

که به عنوان غرامـت  یا مالیشده  یماریا معالجه بیل آنان یا تحصینه ازدواج فرزندان یهز 

 یپول ای تهرف سرقت به که یاالتجاره ا مالیگران پرداخت شده یخسارت وارده بر اموال د 

 درآمد از ها نهیآن هز  چنانچه ،آن مانند و شده پرداخت تلفن و گاز و برق و آب بابت که

 ،آن مقدار در کش صورت در و است آن خمس ضامن فرد ،باشد شده انجام سالگشت

 بپـردازد خمس ،دارد مشمول خمس شده نانیاطم ای نیقی که یمقدار به تنها است یکاف

ف آنکه مگر
ّ
 اطیـاحت بنـابر صـورت نیـا در کـه باشـد بوده ١مقّصر ن موضوعیا در مکل

  . دینما مصالحه احتمال نسبت به شرع حاکم با ،واجب

 خر  - ر مال التجارهیغ - یچنانچه فرد مال .٢٣٨١ مسأله
ً
کـرده و اکنـون  یداریرا قبال

ن یبـ درآمدا با یه کرده یسالگشت شده ته درآمدداند آن را با  ینم ،هنگام محاسبه خمس

 با ثمن داند آن را  یکه نما آنی ،سال
ّ
 ،)ن پـولیبا ع( یا به نحو شخصیده یدر ذمه خر  یکل

ا واجـب یـباعث شود حکم واجب بـودن ) ٢٣٧٩( د با توّجه به مسألهین ترد یکه ا یطور

ش یبـرا یمت فعلـیا به قید یمت خر یا لزوم پرداخت خمس به قی ینبودن خمس آن بر و

ص باشد نا
ّ

 . دیبه نسبت احتمال با حاکم شرع مصالحه نما دیاط واجب بایبنابر احت ،مشخ

ـان سال با ثمن استفاده در مؤونه هم یرا برا یمال: ١مثال 
ّ
 ٦٠ده کـه یـدر ذّمـه خر  یکل

درصـد احتمـال  ٤٠ده باشـد و یـدهد با درآمد سالگشت شـده خر  یدرصد احتمال م

مال  درصد از ٦٠ خمس ن صورتیدر ا ،ده باشدین همان سال خر یدهد با درآمد ب یم

  . دینما یحاکم شرع مصالحه م ن صورت بایدهد و به ا یرا م

                                                           
 می مثل فردی . ١

ً
ق میگیرد ولی    که اجماال

ّ
در محاسبه و ثبت مقدار خمس کوتـاهی  دانسته به اموالش خمس تعل

ق به اموالش را دقی 
ّ
 مینموده است یا آنکه مقدار خمس متعل

ً
در ثبـت و  به جهت سهل انگـاری  دانسته ولی   قا

 . یادداشت آن، هم اکنون مقدار خمس را فراموش نموده است
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کـه  یا لهیمثل وس - نشدهمؤونه هم  ،دیر مال التجاره که در سال خر یغ یاگر مال: ٢مثال

  با ثمنرا  - خواهد سال بعد از آن استفاده کند یم
ّ
درصـد  ٦٠ده که یدر ذّمه خر  یکل

 دهـد آن را از پـول یدرصـد احتمـال مـ ٤٠ن سال و یدهد آن را با درآمد ب یاحتمال م

د یـمت خر یدرصد مال رابه ق ٤٠ خمس ،ن صورتیدر ا ،ده باشدیسالگشت شده خر 

ق با حاکم شرع مصالحه ین طر یو به ا پردازد یم یمت فعلیدرصد را به ق ٦٠ خمس و

  . دینما یم

تـر  مفصـل یهـا در کتـاب ،ن مسـألهیمختلف مربوط به ا یها شتر صورتیب یها مثال

  . مده استآ

 ذکـر شـد ،التجاره باشد مال ،ان ذکر است اگر آن مالیشا
ً
در هـر  ،همان طور که قـبال

  . حساب کند یمت فعلید خمس آن را به قیصورت با

 ســال نیبــ درآمــد بــا اشمؤونــه در اســتفاده جهــت را ییکــاال  یفــرد .٢٣٨٢ مسأله

 برا؛ است نموده یداریخر 
ً
 سـال نهما در که داند ینم یول ،دهیخر  یفرشمنزلش  یمثال

ـق خمـس آن بـه صـورت نیـا در کـه اسـت گرفته قرار استفاده مورد کاال آن ،دیخر 
ّ
 تعل

 نیـا در کـه اسـت گرفتـه قـرار استفاده مورد بعد یخمس سال در کاال نکهیا ای ردیگ ینم

 بـدلش ایـ خـودش کـاال اگـر ،حـال نیا در. شود پرداخت دیبا کاال آن خمس ،صورت

؛ دینما مصالحه احتمال نسبت به شرع حاکم با دیبا ،بواج اطیاحت بنابر ،باشد یم موجود

 اگر 
ً
درصـد  ٣٠ خمـس ،دهد در آن سال استفاده نشده اسـت یدرصد احتمال م ٣٠مثال

 کـاال اگـر و نمایـد و به این طریق با حاکم شـرع مصـالحه می دهد یآن را م یمت فعلیق

اکم شـرع ا مصـالحه بـا حـیـبه پرداخـت خمـس  یازین ،ستین موجود بدلش ای خودش

ف آنکه مگر ؛ستین
ّ
 بنـابر صـورت نیـا در کـه باشـد بـوده مقّصـر ن موضـوعیا در مکل

  . دینما مصالحه احتمال نسبت به شرع حاکم با ،واجب اطیاحت

 نمـوده یداریـخر  را مغـازه ایـ نیزمـ مثل یارمؤونهیغ یکاال  یفرد .٢٣٨٣ مسأله

 یو. اسـت دهنبو  هم التجاره مال و نشده مؤونه یخمس سال یانتها تا ن کاالیا. است

ق خمس آن به که یمال با را آن که داند ینم
ّ
 اسـت نموده هیته ،ارث مثل ردیگ ینم تعل

ق خمس آن به صورت نیا در که
ّ
 نمـوده هیـته سـال آن نیبـ درآمـد بـا ای ردیگ ینم تعل
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 اگر ،حال نیا در نیا بنابر. شود پرداخت دیبا کاال آن خمس ،صورت نیا در که است

 نسـبت بـه شـرع حاکم با دیبا ،واجب اطیاحت بنابر ،است موجود بدلش ای خودش کاال

 اگـر ق دینما مصالحه احتمال
ً
مـت کـاال صـدهزار تومـان اسـت و هفتـاد درصـد یمثال

ق نم یدهد آن را با مال یاحتمال م
ّ
درصـد  یسـ و دهیـخر  ،ردیـگ یکه خمس به آن تعل

الزم  ،اط واجـبیـر احتبناب ،ده باشدین همان سال خر یب درآمددهد آن را با  یاحتمال م

و به این طریـق  بپردازد – شود یکه شش هزار تومان م -  هزار تومان را یاست خمِس س

بـه  یازیـن سـتین موجود بدلش ای خودش کاال اگر و نماید با حاکم شرع مصالحه می

ف آنکه مگر؛ باشد ینما مصالحه با حاکم شرع یت خمس پرداخ
ّ
ن موضـوع یـدرا مکل

 نسـبت بـه شـرع حـاکم با ،واجب اطیاحت بنابر زین صورت نیا در که باشد بوده مقّصر

 . دینما مصالحه احتمال

  خمس درآمدگر یاحکام د

ف اگر .٢٣٨٤ مسأله
ّ
 کاال آن ماندهیباق ،بپردازد ءیش آن خود از را یئیش خمس مکل

 ،بپـردازد گـرید  مخّمس مال از را ءیش خمس اگر نیهمچن و شود یم محسوب مخّمس

ـ ،آن خمس یادا از پس کاالآن  چنانچه و شود یم محسوب مخّمس کاال آن تمام
ّ
 یترق

ـ خمــس حکـم ،دیـنما مـتیق
ّ
) ٢٣٣٦( مســأله در یخمسـ سـال ســر در آن مـتیق یترق

  . گذشت

طـور  نیاد آمـده و همـیـسـال ز  یکه در انتها یمصرف یخمس کاالها.٢٣٨٥ مسأله

 ن سـالیبـ درآمـدو از انـد  هسـال مـورد اسـتفاده قـرار نگرفت یکه تا انتها یاء و لوازمیاش

حب تاط مسـیـهرچنـد احت؛ سال پرداخـت شـود یمت انتهاید به قیبا ،اند شده یداریخر 

  . د را بپردازدیمت خر یخمس ق ،مت آن کمتر شدهیاست اگر ق

ـ بـا ثمـن را یئیش یکس  اگر  .٢٣٨٦ مسأله
ّ
 پـول از و دیـنما یداریـخر  در ذّمـه یکل

 آن چنانچـه ،بـرود باال آن متیق و بپردازد را شمتیق ،گذشته  آن بر سال که نداده خمس

 ( نباشد التجاره مال ،ءیش
ً
 اسـت یکـاف ،)دیـنما یداریخر  یکشاورز یبرا را ینیزم مثال

 کـه یافروشنده به را نداده خمس پول اگر اّما و دینما محاسبه دیخر  متیق به را خمس



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ٦٨٨

 دیـبا ،خـرم یمـ پـول نیـا نیعـ با را کمل نیا گفته او به و داده است یامام دوازده عهیش

  کمل آن هک یمقدار خمس
ً
 بنابر این بـا وجـود شـرایط ذیـل، .بدهد را دارد ارزش فعال

 :پرداخت خمس به قیمت خرید کافی است

ه باشـد) قیمت(ثمن  .ب. با پول سالگشت شده باشد خرید، .الف ی در ذّمـ
ّ
 .کل

 ها نباشد، التجاره نباشد و در صورتی که یکی از این شرط مال کاالی خریداری شده، .ج

   .قیمت فعلی محاسبه شودخمس باید به 

 دیآ بدست یمنافع و درآمد ،)وانهید ( مجنون ای نابالغ بّچه یبرا اگر .٢٣٨٧ مسأله

 ،نشـود مصرف او مؤونه در و باشد نشده تلف سالن یب در اگر  - باشد ایهدا از هرچند -

ق آن به خمس
ّ
از  را  آن خمـس که است واجب  مجنون ای نابالغ بچه ّی ول بر و ردیگ یم تعل

 بر و بلوغ از پس نابالغ بچه بر ،نکند پرداخت را آن ،ّی ول چنانچه و بدهد یا دیوانهمال بّچه 

 اگـر یولـ بدهـد را آن خمس ،خود که است واجب ،سالمت و یاریهوش از بعد مجنون

 نابـالغ بچـه مـال اسـت معتقـد که کند یم دیتقل یمجتهد از ،است زیمم که ینابالغ بچه

ّ ول ندارد خمس
ِ

  . ندارد یو مال از را او مال مسخ پرداخت حّق  او ی

 آن بـه خمـس و بمانـد یبـاق یخمس سال یانتها تا یفرد ماِل  چنانچه .٢٣٨٨ مسأله

ق
ّ
؛ کند تصّرف مال آن در  تواند ینم ،است نداده را آن خمس یو که یزمان تا ،ردیبگ تعل

 یبـاق مـال آن از ،خمـس مقـدار بـه نکـهیا ای باشد داشته را خمس پرداخت قصد هرچند

 تصـّرفات امـا؛ بگـذارد کنـار را آن و نموده جدا آن مال از ،خمس مقدار به ای و بگذارد

 چهـار( خـود سـهِم  مصـالحه ای فروختن مانند ، - خمس سهِم  نه - خود سهِم  در هیاعتبار 

مثـل آنکـه فقـط آن را بـا  ،که موجب تصرف در مـال نباشـد یطور) مال از مشاع پنجم

 از امـور نیـا یبـرا که یصورت در یول ردندا یمانع ،بفروشد ،د و فروشیغه خر یگفتن ص

  . دینما تصّرف مال آن در تواند یم یا خمس را دستگردان نماید، ،ردیبگ اجازه شرع حاکم

 ،شرع حاکم به مراجعه بدون تواند ینم است بدهکار خمس که یکس .٢٣٨٩ مسأله

 و کنـد تصـّرف آن مـال در و بداند خمس اهل بدهکار را خود یعنی  ردیبگ ذّمه به را آن

 و اسـت ضـامن ،کـرده تیمعص نکهیا بر عالوه ،شود تلف مال آن و کند تصّرف چهچنان

  . بدهد را آن خمس دیبا
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  حرام به مخلوط حالل مال. ٢

 آنها نتواند انسان که شود مخلوط یطور حرام مال با حالل مال اگر .٢٣٩٠ مسأله

 و نباشد معلوم کدام چیه آن مقدار و حرام مال صاحب و دهد صیتشخ گریکدی از را

 یمسـاو ایـ ادتریـز  ایـ است) مالآن  پنجم کی( خمس از کمتر حرام مقدار که نداند

 کـه یکس به را آن دیبا ،واجب اطیاحت بنابر و شود یم حالل ،آن خمس پرداخت با ،آن

 و بدهـد دیّ س ریفق به را آن نصف ،نیا بنابر. بدهد باشد یم مظالم رّد  و خمس مستحق

 عام چه باشد دیس چه ،بپردازد اش یضرور ائجحو  نیتأم یبرا ریفق به را آن گرید  نصف

  . باشد اعلم مرجع از اجازه کسب با کار نیا ،واجب اطیاحت بنابر ،صورت دو هر در و

 را آنهـا نتواند انسان که شود مخلوط یطور حرام مال با حالل مال اگر .٢٣٩١ مسأله

  فرد و دهد صیتشخ گریکدی از
ً
 پنجم کی( خمس از کمتر حرام مقدار که بداند اجماال

 : بشناسد را حرام مال آن صاحب نتواند یول باشد یم) مذکور مال

 مثـل نباشـد فـرد خـود یکوتـاهسبب  به حالل با حرام مال شدن مخلوط چنانچه. الف

  نکهیا
ً
ن یقـی کـه را یمقـدار است یکاف ،باشد شده مخلوط یو مال با آن مال اشتباها

  . بدهد صدقه اش یقیحق کمال طرف از است حرام دارد

 بـر عالوه ،باشد فرد خود یکوتاه واسطه به حالل با حرام مال شدن مخلوط چنانچه. ب

دهـد حـرام  یرا هم که احتمال م یشتریب مقدار دیبا ،واجب اطیاحت بنابر ،ینیقی مقدار

 ١ن مال حرامین صورت ممکن است پرداخت عیصدقه دهد اّما از آنجا که در ا ،باشد

ن تمام مال را به یبنابر ا ،ستیص نیحرام قابل تشخن یع یر واجب باشد و از طرفیبه فق

 نیر هم به همیو فقداده باشد حرام را صدقه  یکه مقدار واقعنّیت  نیدهد به ا یر میفق

 حالل بوده و مال خـود یقیکه  یمقدار ،مصالحهر با یکند سپس فق یافت میدر نّیت 
ً
نا

 ،اط واجـبیـابر احتگردانـد و بنـ یباشد را از آن مال جـدا کـرده و بـر مـ یشخص م

  . ن صدقه با اجازه حاکم شرع انجام شودیپرداخت ا

 را آنها نتواند انسان که شود مخلوط یطور حرام مال با حالل مال اگر .٢٣٩٢ مسأله

                                                           
 که حرام بوده  خود همان مالی . ١
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  فرد و دهد صیتشخ گریکدی از
ً
 پنجم کی( خمس از شتریب حرام مقدار که بداند اجماال

  . ستین یکاف سخم پرداخت و دارد را قبل مسأله حکم ،باشد یم) مذکور مال

 چـه ،بداند را حرام مقدار انسان و شود مخلوط حرام با حالل مال اگر .٢٣٩٣ مسأله

 یولـ باشـد آن از شـتریب چـه و باشـد) مـذکور مال پنجم کی( خمس از کمتر مقدار آن

 واجـب اطیـاحت و بدهـد صدقه صاحبش تیّ ن به را مقدار آن دیبا ،نشناسد را آن صاحب

  . ردیبگ اجازه هم شرع حاکم از که است آن

 یولـ نداند را حرام مقدار انسان و شود مخلوط حرام با حالل مال اگر .٢٣٩٤ مسأله

 بدسـت آن ماننـد و صـلح بـا را صاحبش تیرضا است ممکن اگر ،بشناسد را صاحبش

 کـه یصـورت در ،نـدینما یراضـ را گریکـدی نتواننـد چنانچه و بکند را کار نیا دیبا ،آورد

 ایـ نیقـی کـه را یمقـدار دیـبا ،نباشد فرد خود ریتقص به حالل با حرام مال شدن مخلوط

 مقـدار از شتریب پرداخت ،صورت نیا در و بدهد او به است شخص آن مال دارد نانیاطم

 خـودش ،گریکـدی بـا حـرام و حالل مال دو شدن مخلوط در اگر و ستین الزم نانیاطم

 را یشـتریب مقـدار دیـبا ،واجب اطیاحت بنابر ،ینیقی مقدار پرداخت بر عالوه ،باشد مقّصر

 مطلـب نیـا اسـت ذکر انیشا. بدهد او به زین است مقابل طرف مال دهد یم احتمال که

 مال قسمت کدام از کس هر سهم نکهیا در ای مقدار نییتع در هم با که است یصورت در

 آن نیبـ نـزاع تا بروند شرع حاکم نزد دیبا گرنه و باشند نداشته مشاجره و نزاع شود داده

  را دو
ّ

  . دینما لفص و حل

 و بدانـد را حـرام مقـدار انسـان و شـود مخلوط حرام با حالل مال اگر .٢٣٩٥ مسأله

 هـر تیرضا با مال نییتع و بدهد صاحبش به را آن است واجب ،بشناسد هم را صاحبش

  . بود خواهد آنها نفر دو

 کـه بفهمـد بعد و بدهد را حرام به مخلوط حالل مال خمس فرد اگر .٢٣٩٦ مسأله

 از ،بـوده شـتریب خمـس از دانـد یمـ که را یمقدار دیبا ،بوده خمس از شتریب حرام مقدار

  . بدهد صدقه ،آن صاحب طرف

 کـه بفهمـد بعد و بدهد را حرام به مخلوط حالل مال خمس فرد اگر .٢٣٩٧ مسأله

 بـر اضـافه که را یمقدار تواند ینم ،واجب اطیاحت بنابر ،بوده خمس از کمتر حرام مقدار
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  . ردیبگ پس ،است داده حرام مقدار

 صـاحبش کـه یمال ای ،بدهد را حرام به مخلوط اللح مال خمس اگر .٢٣٩٨ مسأله

 یراضـ چنانچـه ،شـد دایـپ صـاحبش آنکـه از بعـد ،بدهد صدقه او تیّ ن به شناسد ینم را

  . بدهد او به مالش مقدار به دیبا ،الزم اطیاحت بنابر ،نشود

 و باشـد معلوم حرام مقدار و شود مخلوط حرام با یحالل مال اگر .٢٣٩٩ مسأله

 ،ستیک بفهمد نتواند یول ستین رونیب نیّ مع نفر چند از آن صاحب که بداند انسان

الع آنها به دیبا
ّ

 و اسـت مـن مـال گفـتد یـاز آنهـا بگو  یکـی چنانچه پس ،دهد اط

 دو اگر و بدهد شخص همان به ،کردند قیتصد را او ای ،ستین ما مال گفتند گرانید 

 ،نشـود حـل آنهـا نـزاع آن مانند و مصالحه با چنانچه ،ماست مال گفتند شتریب ای نفر

  یبـ اظهـار همـه اگـر و نـدینما مراجعه شرع حاکم به نزاع صلهیف یبرا دیبا
ّ

 یالعـاط

 قرعـه بـه مـال آن صـاحب که است آن ظاهر ،نشدند هم مصالحه به حاضر و کردند

  او لیـوک ایـ شرع حاکم که است آن اط واجبیاحت و شود یم نییتع
ّ

 قرعـه یمتصـد

  . باشد

ـق آن بـه خمـس ،شـده مخلوط آن با امحر  مال که یحالل مال اگر .٢٤٠٠ مسأله
ّ
 تعل

 بـه را آن حـرام بـه مخلـوط حـالل خمـس ،اول کـه است آن واجب اطیاحت باشد گرفته

ِق  سبب به سپس بدهد ،شد انیب گذشته مسائل در که یتیفیک
ّ
 ،حـالل مـال به خمس تعل

 .بدهد مال هیبق از هم یگرید  خمس

ل حالل مخلوط به حرام داشـته باشـد به طور مثال اگر فرد هفتاد و پنج هزار تومان ما

که در انتهای سال خمسی وی باقی مانده و در مؤونه صرف نشود و با توضیحاتی که در 

ق بگیرد، درآمد ذکر شد، بخش خمِس 
ّ
باید ابتدا پـانزده  از این جهت هم به آن خمس تعل

بابت خمـس حـالل مخلـوط بـه حـرام بپـردازد و از شصـت هـزار تومـان  را هزار تومان

چهل و  دوازده هزار تومان را به عنوان خمس درآمد پرداخت نماید و در نتیجه، ،باقیمانده

    .ماند هشت هزار تومان برایش باقی می

 ،باشـدنن مـال حـرام موجـود یاّما عـ باشد حرام مال یکس ذّمه در اگر .٢٤٠١ مسأله

 مقـدار و جنس ،فرد چنانچه و ستین) حرام به مخلوط حالل خمس( دادن خمس یجا
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 را صـاحبش اگـر و برگردانـد او بـه را آن دیـبا ،بشناسـد را صاحبش و بداند را محرا مال

 آن از یکـی یو دانـد یمـ نکهیا مثل است ین تعداد محصوریدش بیترد  یول شناسد ینم

 اگـر و بطلبـد تیرضـا آنـان همـه از کـه اسـت واجـب اطیاحت ،است مشخص نفرِ  چند

 در حـرام مـال صـاحب اگر اما و کند عمل قرعه به دیبا ،نباشد ممکن آنان همه تیرضا

 و بدهد صدقه اش یواقع صاحب جانب از را مال آن دیبا ،باشد یمحصور ریغ ن تعدادیب

 گـرید  یهـا صورت و باشد شرع حاکم اجازه به صدقه دادن که است آن واجب اطیاحت

  . دیآ یم بعد مسائل در مسأله

 یولـ انـدبد را حـرام مـال جـنس و باشـد یکسـ ذّمه در حرام مال اگر .٢٤٠٢ مسأله

که  پرداخت مقدار حداقل ،نباشد مقّصر حرام مال مقدار ندانستن در و نداند را آن مقدار

 مقّصـر حـرام مـال مقـدار ندانسـتن در اگر و باشد یم یاست کاف یگرین دارد مال د یقی

 بشناسـد را کمالـ چناچـه حال هر ودر ١بدهد را شتریب مقدار است واجب اطیاحت ،باشد

ن تعـداد یدش بـیـترد  یولـ شناسـد ینمـ را صـاحبش اگـر و برگرداند او به را مال آن دیبا

 اطیـاحت ،اسـت مشـخص نفـرِ  چنـد آن از یکـی یو داند یم نکهیا مثل است یمحصور

 عمل قرعه به دیبا نباشد ممکن آنها تیرضا اگر و بطلبد تیرضا همه از که است واجب

 مـال آن دیـبا ،باشد امعلومن یمحصور رین تعداد غیب در حرام مال صاحب اگر اما و کند

 اجـازه بـه صـدقه دادن کـه است آن واجب اطیاحت و بدهد صدقه صاحبش جانب از را

  . باشد شرع حاکم

 یولـ ندانـد را حـرام مـال جنس یو و باشد فرد ذّمه در حرام مال اگر .٢٤٠٣ مسأله

 را آن جـنس کـه اسـت ییجـا مثل آن حکم ،است٢یمیق اءیاش از حرام مال که داند یم

 اءیاشـ از اسـت ذّمـه در کـه یحرام مال داند یم اگر اّما ،شد انیب قبل مسأله در که بداند

                                                           
 پرداخته اّما از آنجـا کـه نمی دانسته و مبلغی   البّته اگر مقدار حرام را می. ١

ً
دانـد چقـدر از آن را داده،   را هم قبال

ص می برایش نا فعلی  ی مقدار بده
ّ

 اگـر  باشد، در این صورت بنابر فتوی  مشخ
ً
باید مقدار بیشتر را بدهـد مـثال

 شصت هزار تومان از آن را داده یـا بیشـتر، در  بدهکار بوده اّما نمی داند صدهزار تومان به کسی   می
ً
داند قبال

 . این صورت باید چهل هزار تومان بپردازد
افـرادش، قیمـت آن متفـاوت  هـا و خصوصـیاتهستند که به سـبب اخـتالف در ویژگـیاشیاء قیمی اشیائی . ٢

 . کند دیگر قیمت آنها تغییر می باشد مانند گاو و گوسفند که با عواملی چون وزن و خصوصیات می
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 در ،)نـوع دو هر از( مختلف ای یمیق ای بوده یمثل است ذّمه در آنچه نداند ای است ١یمثل

ن یقـید هر طور شـده یر قابل تحّمل ندارد بایغ یا سختیو ضرر  است ممکن که یصورت

 اگـر و دیـنما مصـالحه کمالـ بـا آنکـه مثل ،است پاک شده یکند که ذّمه اش از بده

 یجـار آن مـورد در یمـیق اءیاشـ حکـم ،اسـت تحّمـل قابل ریغ مشقت ای ضرر موجب

  . شود یم

 ایـ خمـس ،اسـت شـده مخلـوط فـرد حالل مال با که یحرام مال اگر .٢٤٠٤ مسأله

 خمـس دادن بـا حـرام بـه مخلوط مال صورت نیا در ،باشد خاص ای عام وقف ای زکات

 دیبا که شود یم یجار ،آن بر است معلوم آن کمال که یمال حکم بلکه دشو  ینمحالل 

 شـود مراجعه وقف ای زکات ای خمس سرپرست و یول به ،حرام از مال نمودن پاک یبرا

 از را حـرام مـال و نمـوده عمـل قبـل مسـائل در شـده ذکر یهاوهیش از یکی با مطابق و

  . دینما جدا حالل

  معدن. ٣

 ،روزهیـف ،سـنگ زغـال ،نفـت ،آهـن ،مـس ،سرب ،نقره ،طال مثل معدن .٢٤٠٥ مسأله

 مـال یعنـی شود  یم محسوب انفال از ،گرید  یهامعدن و وهیج ،گوگرد ،کنم ،زاج ،قیعق

 یصورت در ،دینما استخراج را آن از یزیچ یکس اگر یول ،باشد یم شانیا ملک و امام

  که
ً
ـ خود یبرا را آن تواند یم ،نباشد یمانع شرعا

ّ
  بـه هچنانچـ و کنـد کتمل

ّ
 نصـاب حـد

  . بدهد را آن خمس دیبا ،برسد

ه یطـال یمعمـول مثقـال »١٥« معدن نصاب .٢٤٠٦ مسأله
ّ
 اگـر یعنـی ،اسـت دار سـک

 بـه ،آن اسـتخراج یهـا نـهیهز  کـردن کم از پس آورده رونیب معدن از که را یئیش متیق

ه یطال یمعمول مثقال »١٥«
ّ
 یبعـد مخـارج کسـر از پس را آن خمس دیبا ،برسد دار سک

  ،یساز خالص نهیهز  لیقب از آن
ً
 .بپردازد فورا

                                                           
 اشیاء مثلی اشیائی هستند که با توّجه به ویژگی. ١

ً
 قیمـت مسـاوی دارنـد و مثـل و های یکسان و همانند، معموال

مانند آنها از جهت خصوصیاتی که در جلب عرضه و تقاضا تأثیر دارد، فراوان اسـت ماننـد گنـدم یـا جـو یـا 
 . حبوبات
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 پـس آن متیق چنانچه ،است نموده اجاستخر  معدن از فرد که را یئیش .٢٤٠٧ مسأله

ه یطال مثقال »١٥« به ،استخراج یهانهیهز  کسر از
ّ
 بـه آن خمـس پرداخت ،نرسد دار سک

 و شـود  یم محسـوب او سال درآمد جزء ءیاّما آن ش؛ ستین واجب معدن خمس عنوان

 مؤونـه در صرف و بماند یباق یخمس سال یانتها تا که است الزم یصورت در آن خمس

  . ددنگر 

 اگـر پـس ،است یجار معدن حکم ،الزم اطیاحت بنابر ،کآه و گچبر  .٢٤٠٨ مسأله

  به
ّ

 خمـس ،مربوطـه یهـانهیهز  کسر از پس دیبا فرد ،الزم اطیاحت بنابر ،برسند نصاب حد

  را آنها
ً
  . بپردازد) یخانوادگ و یصشخ یزندگ یهانهیهز ( سال مؤونه کسر بدون فورا

 ،)٢٤٠٧( مسأله با مطابق دیبا ،آورد یم بدست یزیچ معدن از که یکس .٢٤٠٩ مسأله

  را آن خمس
ً
 کـه باشـد ینـیزم در چـه ،آن ریـز  ایـ باشد نیزم یرو معدن چه ،بدهد فورا

  . ندارد کمال که باشد ییجا در ای ،است او کمل

 کسـر از پـس آورده رونیـب معـدن از که را یزیچ متیق نداند فرد اگر .٢٤١٠ مسأله

ه یطال مثقال »١٥« به ،استخراج یهانهیهز 
ّ
 که است آن الزم اطیاحت ،نه ای درس یم دار سک

 ممکـن اگـر و کنـد معلوم را آن متیق گرید  راه از ای ،کردن وزن به است ممکن چنانچه

  . ستین واجب او بر خمس نبود

 کسـر از پـس چنانچـه ،ندینما استخراج معدن از را یزیچ نفر چند اگر .٢٤١١ مسأله

 از کدام هر سهم یول ،برسد دار سکه یطال مثقال »١٥« به آن متیق ،استخراج یهانهیهز 

 عنـوان بـه شیخـو  سـهم خمـس پرداخـت ،افراد نیا از کی هر بر ،نباشد مقدار نیا آنها

 و شـود  یم محسـوب او سـال درآمـد جـزء فـرد هـر سهم اّما ستین واجب معدن خمس

 مؤونـه در صرف و بماند یباق یخمس سال یهاانت تا که است الزم یصورت در آن خمس

  . نگردد

 یگـرید  ملـک کـه اسـت شـده واقـع ینیزم در که یمعدن از فرد اگر .٢٤١٢ مسأله

 از آنچه که اند فرموده مشهور ،دینما استخراج یئیش ،نیزم مالک از اجازه بدون باشد یم

 نیـا یولـ باشد  یم یو عهده به آن خمس و است کمل صاحب مال ،دیآ یم بدست آن

 و کننـد مصـالحه هـم بـا کـه اسـت آن واجـب اطیـاحت و ستین اشکال از یخال بمطل
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  . دهد صلهیف را نزاع تا ندینما مراجعه شرع حاکم به ،نشوند یراض مصالحه به چنانچه

  گنج. ٤

 شـده خـارج افراد دسترس از و شده یمخف که منقول است یمال گنج .٢٤١٣ مسأله

 و معمول یامر آنجا در آن بودن و باشد پنهان وارید  ای کوه ای ،درخت ای نیزم در و است

  . آن ریغ ای باشد نقره و طال ،مالآن  که ستین یفرق ،رابطه نیا در و نباشد متعارف

ه نقره مثقال »١٠٥« گنج نصاب .٢٤١٤ مسأله
ّ
ه یطال مثقال »١٥« ای و دار سک

ّ
 دار سک

 نـهیهز  کـردن کـم از پـس آورد یمـ بدسـت گنج از که را یزیچ متیق اگر یعنی ،است

  ،آن خمـس پرداخـت ،باشد دو نیا از یکی متیق با یمساو ،گنج استخراج
ً
 واجـب فـورا

  . است

ک جواز در .٢٤١٥ مسأله
ّ
 کـه باشد یاموال از است شرط ،)آن شدن مالک( گنج تمل

 
ً
  ،او اموال که است یفرد آن مالک ای شوند  یم محسوب مالکبدون  شرعا

ً
 محتـرم شـرعا

   ١.باشد  ینم

 کـه بوده یذمّ  کافر ای انمسلم ملِک  گنجآن  که بداند گنج ابندهی اگر .٢٤١٦ مسأله

 ایـ او بـه را گنج بتواند چنانچه ،صورت نیا در ،هستند زنده اکنون هم اشورثه ای او خود

) او ورثه ای فرد خودِ ( مالکآن  نتواند اگر و بکند را کار نیا است واجب ،برساند اشورثه

 یجستجو  به است الزم که شود  یم یجار المالک مجهول اموال حکِم  ،آن بر بشناسد را

 بـه را آن ،شـود دیام نا یکل طور به آن مالک افتنی از که یصورت در و بپردازد آن مالک

 ایـ شـرع حـاکم اجـازه بـا صـدقه نیـا پرداخـت ،واجب اطیاحت بنابر و دهد صدقه فقراء

  . باشد او ندهینما

 یذّمـ کـافر ایـ مسلمان ملِک  ذکر شده گنج که بداند گنج ابندهی اگر .٢٤١٧ مسأله

 یکس حکم ،الزم اطیاحت بنابر ،نشناسد فرد آن یبرا را یوارث و اندشده تفو  که باشد  یم

 البتـه. اسـت شده انیب ارث فصل در آن احکام که شود  یم یجار آن بر ندارد وارث که

                                                           
ک گنج. ١

ّ
آیـد، اجـازه داده  های بسیار قدیمی که جزء میراث فرهنگی و آثـار باسـتانی بـه حسـاب می البّته تمل

  .مورد اعتماد تحویل دهندها را جهت نگهداری به نهاد مربوطه  شود و یابندگان آن نمی
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 در کـه باشـد  یم یذّمـ کـافر ایـ مسـلمان ملـِک  مـذکور گـنج که بداند گنج ابندهی اگر

موجب شده که وجود  این فاصله زمانی زیاد، و اندکرده  یم یزندگ میقد اریبس یها زمان

 دارا را گـنج احکـام صورت نیا در نامعلوم باشد، برای آن، یداشتن یا وجود نداشتن وارث

ک و بردارد خود یبرا را آن تواند یم و باشد  یم
ّ
با وجـود  را آن خمس دیبا یول دینما تمل

  سایر شرایط،
ً
  . بدهد فورا

 بـا او خود و است موات ای ،ستین یکس کمل که ینیزم در انسان اگر .٢٤١٨ مسأله

 آن مـورد در قبـل مسـائل در شـده ذکر احکام ،کند دایپ یگنج است شده کمال ،اءیاح

  . شود  یم یجار

 را آن نکـهیا ایـ ،است نموده یداریخر  یگرید  از که ینیزم در فرد اگر .٢٤١٩ مسأله

  که کند دایپ یگنج ،است کرده تصّرف آن مانند و اجاره با
ً
ـق شـرعا

ّ
 ایـ لمانمسـ بـه متعل

طوری که این فاصـله  ،است میقد اریبس یهازمان به مربوط باشد اگر ای ،نباشد یذم کافر

 ،نامعلوم باشد برای آن، یموجب شده که وجود داشتن یا وجود نداشتن وارث زمانی زیاد،

 بـا وجـود سـایر شـرایط، را آن خمس دیبا یول ،بردارد خود یبرا را گنج آن تواند یم
ً
 فورا

  .بدهد

 کـه یصورت در ،است نیزم یقبل کمال ماِل  گنج آن که بدهد ییعقال احتمال اگر و

در  ،نیزمـ تیـتبع بـه آن یجـا ای گنج نیهمچن و مذکور نیزم یعنی( بوده دیذوال فرد آن

الع او به دیبا ،)است بوده او تصّرف و اریاخت
ّ

 ماِل  گنج آن که کند ادعا اگر پس ،دهد اط

 نیزم کمال او از قبل که یکس به ،نکند ادعا اگر و دهد لیتحو  یو به را آن دیبا ،اوست

الع ،شده  یم محسوب دیذوال و بوده
ّ

 از شیپ که یکسان تمام به بیترت نیهم به و دهد اط

 ،آنان از کدام چیه اگر و دهد خبر ،اندشده  یم محسوب دیذوال و اند بوده نیزم کمال او

برایش معلوم نباشد که مسلمان یاکـافر ذّمـی  جگن ابندهی که یاگونه به نکنند ادعا را آن

ک کرده یا کرده، های اخیر زندگی می که در زمان
ّ
 خـود یبرا را آن تواند یم ،نه آن راتمل

  را آن خمس با وجود سایر شرایط، دیبا یول ،بردارد
ً
  . بدهد فورا

 اآنه متیق که کند دایپ گنج یمتعدد یجاها در زمان کی در فرد اگر .٢٤٢٠ مسأله

 دیـبا ،باشـد طـال مثقـال »١٥« ایـ نقره مثقال »١٠٥« هم یرو ،استخراج نهیز ه کسر از پس
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  را آن خمس
ً
 فاصـله اگـر پـس ،کنـد دایپ گنج مختلف یهازمان در اگر یول بدهد فورا

 یزمان فاصله اگر و شود محاسبه دیبا هم یرو آنها همه متیق نباشد ادیز  ،آنها نیب یزمان

  . شود یم محاسبه داگانهج کدام هر باشد ادیز 

 نـهیهز  کسـر از پـس آن متیق که کنند دایپ یگنج نفر چند ای دو اگر .٢٤٢١ مسأله

 نیـا بـه آنان از کی هر سهم یول ،برسد طال مثقال »١٥« ای نقره مثقال »١٠٥« به ،استخراج

 گـنج خمِس  عنوان به شیخو  سهم خمس پرداخت ،افراد نیا از کی هر بر ،نباشد مقدار

 در آن خمـس و شـود  یم محسـوب او سـال درآمـد جزء فرد هر مسهاّما ؛ ستین واجب

  . نگردد مؤونه در صرف و بماند یباق یخمس سال یانتها تا که است الزم یصورت

 ،کنـد دایـپ یمـال شـکمش در و دینما یداریخر  را یوانیح یکس اگر .٢٤٢٢ مسأله

 بـر فـرد آن و اسـت آن یقبلـ صـاحب ای فروشنده ماِل  که بدهد ییعقال احتمال چنانچه

 تصـّرف و اریاخت در ،وانیح یعنی( است  بوده دیذوال شده دایپ شکمش در آنچه و وانیح

الع فرد آن به دیبا ،)است بوده یو
ّ

 ،اوسـت ملـِک  ،مال آن که کند ادعا اگر پس دهد اط

 بوده مال آن کمال او از قبل که یکس به ،نکند ادعا اگر و دهد لیتحو  یو به را آن دیبا

الع ،شده  یم محسوب دیذوال و
ّ

 او از شیپـ کـه یکسـان تمام به بیترت نیهم به و دهد اط

 آنـان ملـِک  ،آن مـال کـه دهد  یم احتمال و اندشده  یم محسوب دیذوال و اند بوده کمال

برایش  ،مال ابندهی که یا گونه به ،نشناسد آن یبرا یمالک سرانجام اگر اّما دهد خبر ،باشد

ک  کرده، اخیر زندگی می های معلوم نباشد که مسلمان یاکافر ذّمی که در زمان
ّ
آن را تمل

 بنـابر بلکه ،بدهد را آن خمس دیبا ،باشد گنج نصاب مقدار به مال آن چنانچه ،کرده یانه

 را هّیـبق و بدهـد را آن خمـس دیبا زین باشد گنج نصاب از کمتر چنانچه ،واجب اطیاحت

  شیخو  یبرا تواند  یم
ّ
 در ،هـم آن نـدمان و یمـاه بـا رابطـه در ،حکـم نیا و دینما کتمل

 یجـار ،باشـد او یغذا دار عهده یکس و شود داده پرورش یخاّص  محل در که یصورت

الع ،باشد شده گرفته یا رودخانه ای ایدر  از اگر اّما و است
ّ

  . ستین الزم یکس به دادن اط

  دیآ یم بدست ایدر  در رفتن فرو با که یجواهر. ٥

 و لؤلؤ ،بزرگ یهارودخانه ای ایدر  در رفتن فرو یعنی یغّواصبا  فرد اگر .٢٤٢٣ مسأله
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 یدنیـروئ ،آورد رونیـب دیـآ  یم دیـپد و آمده عمل به آب در که یگرید  جواهر ای ،مرجان

 یطـال مثقال کی به ،استخراج نهیهز  کردن کم از پس آن متیق چنانچه ،یمعدن ای باشد

ه
ّ
 دفعه کی در چه ،بدهد را آن خمس دیبا ،برسد دارسکه یطال نخود »١٨« یعنی دار سک

 هـر انیـم یزمان فاصله که یشرط به البته ،دفعه چند در ای باشد آورده رونیب ایدر  از را آن

 دو در آنکه مثل ،باشد ادیز  دفعه دو نیب یزمان فاصله اگر و نباشد ادیز  گرید  دفعه و دفعه

 نخـود »١٨« مـتیق بـه ،استخراج نهیهز  کسر از پس کدام هر چنانچه ،کند یغّواص فصل

 ،دیـآ  یم بدست ایدر  در رفتن فروبا  آنچه خمِس  عنوان به آن خمس اختپرد ،نرسد طال

 یصـورت در آن خمـس و شود  یم محسوب او سال درآمد جزء مالآن  اّما؛ ستین واجب

  . نگردد مؤونه در صرف و بماند یباق یخمس سال یانتها تا که است الزم

 کسـر زا پـس چنانچه ،آورند رونیب یغواصبا  را یجواهر نفر چند اگر .٢٤٢٤ مسأله

 از کیـ هر سهم اگر ،برسد دار سکه یطال نخود »١٨« به آن متیق ،استخراج یهانهیهز 

 ،افـراد نیـا از کیـ هر بر ،نرسد طال نخود »١٨« متیق به یغواص در کننده شرکت افراد

 بدسـت ایـدر  در رفتن فرو واسطه به آنچه خمِس  عنوان به شیخو  سهِم  خمِس  پرداخت

 خمـس و شـود  یم محسوب او سال درآمد جزء فرد هر همس لکن؛ ستین واجب ،دیآ  یم

  . نگردد مؤونه در صرف و بماند یباق یخمس سال یانتها تا که است الزم یصورت در آن

 بـا ،آورد رونیـب جواهر یاسباب لهیوس به ایدر  در رفتن فرو بدون فرد اگر .٢٤٢٥ مسأله

  . است زمال  ،آن خمس پرداخت ،اطیاحت بنابر ،شد انیب گذشته مسائل در که یطیشرا

 رود فرو ایدر  در ،آورد رونیب ایدر  از یزیچ نکهیا قصد بدون انسان اگر .٢٤٢٦ مسأله

 اتّ  و
ً
  قصد و دیآ بدستش یجواهر فاقا

ّ
 بلکـه ،بدهـد را آن خمـس دیبا ،دینما را آن کتمل

  قصد که یصورت در که است آن واجب اطیاحت
ّ
  . بدهد را آن خمس نداشته هم کتمل

 آن شـکم در و آورد رونیـب را یانو یـح و رود فـرو ایـدر  در انسـان اگر .٢٤٢٧ مسأله

  کـه باشد صدف مانند وانیح آن چنانچه ،کند دایپ یجواهر
ً
 دیـمروار  شـکمش در نوعـا

 اتّ  وانیـح آن اگـر و بدهـد را آن خمـس دیبا برسد نصاب حد به اگر ،است
ً
 جـواهر فاقـا

 را آن خمـس ،باشـد دهینرس نصاب حد به هرچند که است آن الزم اطیاحت ،باشد دهیبلع

  . دبده
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 دیصـ و گرفته هارودخانه ای ایدر  از انسان که یگرید  واناتیح و یماه .٢٤٢٨ مسأله

 بدست ایدر  در رفتن فرو واسطه به که یجواهرات خمس( غوص عنوان در داخل ،کند  یم

 شکمش در و دینما دیص ایدر  از را یماه فرد اگر ،حکم است نیهمچن و ستین ،)دیآ یم

 شیدایپ که شود  یم آورده رونیب ایدر  از که یموالا ،است ذکر انیشا. ابدیب مرجان ای لؤلؤ

 غـرق ایـدر  در یکشت نکهیا مثل ؛ستین غوص عنوان در داخل ،است نبوده ایدر  در آنها

 کـه یکسـان یبرا است یکشت انیم در که را یاموال و ندینما رها را آن صاحبانش و شود

 کنار از ای ایدر  آب یرو از فرد اگر است نیهمچن و ندینما مباح آورند رونیب را اموال آن

 عنـوان بـه را امـوال آن خمـس فـرد ستین الزم ،فوق موارد یتمام در. ردیبگ جواهر ایدر 

 درآمد جزءاموال ن یا یول بپردازد ،دیآ  یم بدست ایدر  در رفتن فرو واسطه به آنچه خمِس 

 صـرف و بمانـد یباق یخمس سال یانتها تا که یصورت در و شود  یم محسوب یو سال

  . باشد  یم الزم آن خمس پرداخت ،نگردد مؤونه در

 »١٨« آن متیق که آورد رونیب عنبر یمقدار و برود فرو آب در فرد اگر .٢٤٢٩ مسأله

  را آن خمس دیبا ،باشد شتریب ای طال نخود
ً
 کنار از ای ،آب یرو از چنانچه بلکه بدهد فورا

  . دارد را حکم نیهم هم باز ،آورد بدست ایدر 

 را آنهـا خمس اگر ،است معدن استخراج ای ،یغّواص کسبش که یکس .٢٤٣٠ مسأله

 آن خمـس دوباره ستین الزم ،دیایب ادیز  سالش مخارج از مذکور مخّمس اموال و بدهد

سود نماید و آن سود تا سـر سـال خمسـی بـاقی مانـده و  ؛ مگر آنکه در آن مال،بدهد را

   .صرف در مؤونه نگردد

 رفـتن فرو با ای ،کند ادیپ یگنج ای ،دینما استخراج را یمعدن یا بّچه اگر .٢٤٣١ مسأله

 او خـود دیـبا ندهـد چنانچه و بدهد را آن خمس او ّی ول دیبا ،آورد رونیب جواهر ایدر  در

 ،باشـد داشـته حـرام بـه مخلوط حالل مال اگر نیهمچن و بدهد را خمسش ،بلوغ از بعد

  . دینما عمل شد گفته مخلوط مال درباره که یاحکام به دیبا او ّی ول

  متیغن. ٦

ار با انانمسلم اگر .٢٤٣٢ مسأله
ّ
 ،آورند بدست جنگ در را یاموال و کنند جنگ کف
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 آن دیـبا ،اسـت بـوده امـام امـر بـه جهـاد چنانچه و شود یم گفته متیغن ،اموالآن  به

  را آن هیبق خمس و بگذارند کنار متیغن از ،است امام به مخصوص که ییایاش
ً
 فـورا

 منقـول ریـغ امـوال و منقـول امـوال انیـم یفرق ،متیغن بر خمسثابت بودن  در و بدهند

 بـه جنـگ هرچنـد ،اسـت نیمسـلم عموم مال ،ستین انفال از که ییهانیزم یول ،ستین

  . نباشد امام اجازه

 جهـاد هرچنـد کننـد جنگ کفار با امام اجازه بدون مسلمانان اگر .٢٤٣٣ مسأله

 و اسـت امام ماِل  اند گرفته متیغن به آنچه تمام ،رندیبگ متیغن آنها از و باشد یدفاع

  . ندارند یحق آن در انینگجو ج

 یعنـی باشـد المـال محتـرم مالکش چنانچه است کفار دست در آنچه .٢٤٣٤ مسأله

  . ستین یجار آن بر متیغن احکام ،باشد ُمعاهد ای ،یذمّ  کافر ای ،مسلمان

کـه مـالش محتـرم  یکـافر امـوال از آن ماننـد و یقـانون ریـغ برداشتن .٢٤٣٥ مسأله

 هرچنـد اسـت حرام ،شود سوبمح مانیپ شکستن و امان نقض و انتیخ چنانچه ،ستین

راه نیـا از که یزیچ و زند  ینم ضربه نیمسلم و اسالم یآبرو به یکار نیچن شود فرض

  . شود برگردانده دیبا ،واجب اطیاحت بنابر ،شود یم گرفته آنان از ها

 خمسش و گرفته خود یبرا را یناصب مال تواند یم مؤمن که است آن مشهور .٢٤٣٦ مسأله

  . است کار نیا کتر  در واجب اطیاحت و ستین اشکال از یلخا حکم نیا یول بپردازد را

  بخرد مسلمان از یذمّ  کافر که ینیزم. ٧

 آن خمـس دیبا ،مشهور بنابر ،بخرد مسلمان از را ینیزم یذمّ  کافر اگر .٢٤٣٧ مسأله

 در ،معروفش یمعنا به ،خمس واجب بودن یول ،بدهد گرشید  مال از ای نیزم همان از را

  . است اشکال محل مورد نیا

  خمس صرفم

 یتوض
ّ
  درباره مصرف خمس یحات کل

 سـادات سـهم آن قسـمت کیـ: شـود یمـ میتقس بخش دو به خمس .٢٤٣٨ مسأله
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 و بدهنـد ،شـده درمانـده سـفر در کـه یدیّ سـ به ای ،میتی دیّ س ای ،ریفق دیّ س به دیبا و است

 آن مصـرف بـه تـا هداد طیالشـرا جـامع مجتهد به را سادات سهم است مستحب اطیاحت

 سـهم ،خمس گرید  نصف و برسانند سادات سهم مصرف به را آن یو هاجاز  با ای برساند

 او کـه یمصـرف بـه ایـ بدهند طیالشرا جامع مجتهد به دیبا ،زمان نیا در که است امام

لـع و أعلـم مرجـع مجتهـد آن کـه اسـت آن الزم اطیاحت و برسانند دهد یم اجازه
ّ

 بـر مط

 . باشد) نیمؤمن یعموم یازهاین( عامه جهات

 یجـار ،اسـت واجب آنها در خمس که یموارد تمام در شد ذکر مسأله نیا رد آنچه

 شـدن کپا یبرا ،مورد نیا در که حرام به مخلوط حالل مال خمس یاستثنا به باشد یم

 مظـالم رّد  و خمـس مستحق که یکس به را خمس دیبا ،واجب اطیاحت بنابر ،حرام از مال

 بـا کـار نیـا ،الزم اطیاحت بنابر و گذشت) ٢٣٩٠( مسأله در آن لیتفص که بدهد باشد یم

  . باشد أعلم مرجع از اجازه کسب

 بابـت را خـود  طلـب  خواهـد یمـ و است طلبکار  مستحق از که یکس .٢٤٣٩ مسأله

 ردیـبگ اجازه او ندهینما ای شرع حاکم از ای دیبا ،واجب اطیاحت بنابر ،کند حساب خمس

  و بدهد مستحق به را خمس نکهیا ای
ً
 و برگردانـد او بـه خـود یبـده بابـت ،مسـتحق بعدا

 نموده قبض ،خمس عنوان به را مال ،او جانب از خود و گرفته وکالت مستحق از تواند یم

  . کند افتیدر  طلبش بابت و

 کـه یموارد در ای او ندهینما ای مجتهد به خمس پرداخت هنگام به فرد .٢٤٤٠ مسأله

 قصـد دیـبا ،واجـب اطیـاحت بنـابر ،برساند آن مصرف موارد به خود را خمس است مجاز

 او بـه شـدن کیـنزد  یبـرا و خداونـد فرمـان انجـام قصد به را خمس یعنی دینما قربت

 پرداخـت کـه یخمسـ اّمـا ،نموده تیمعص بدهد خمس ،قربت قصد بدون اگر و بپردازد

  . است یکاف کرده

 ریـفق بـه ستین الزم بدهد ریفق به را مالش خمس خواهد یم که یکس .٢٤٤١ مسأله

الع
ّ

 اداء و پرداخت قصد دل در که قدر نیهم و است سخم دهد یم او به آنچه دهد اط

 پرداخـت هیـهد و شـکشیپ عنـوان بـه ظـاهر در هرچنـد است یکاف باشد داشته خمس

 . دینما
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  اند که مستحق سهم سادات یط کسانیشرا

  مورد در .٢٤٤٢ مسأله
ّ
 را خمـس از ساداِت  سهم توان یم که سادات سهم نیمستحق

 : است معتبر شرط چند تیرعا نمود پرداخت آنان به

ر حـرام یخمـس را در مسـ ،باشد ١ریو فق یعه دوازده امامیش ،دید سیرنده بایخمس گ

کمـک بـر گنـاه محسـوب  ،اط واجب پرداخـت خمـس بـه اویمصرف نکند و بنابر احت

ت ینمـاز نبـوده و آشـکارا معصـ یخـوار و بـ اط واجب شرابیطور بنابر احت نیهم؛ نشود

  . فقه خمس دهنده نباشدالن واجب ،اط واجبین بنابر احتیهمچن؛ نکند

 کـه اسـت یکس داد را خمس از اداتس سهم او به توان یم که یدیّ س .٢٤٤٣ مسأله

  - هاشم به ،پدر طرف از او نسبت
ّ

 از ادتیوس - برسد اکرم رسول حضرت یأعال جد

  . ستین یکاف ،خمس افتیدر  یبرا مادر طرف

 نفـر دو آنکـه مگـر داد خمـس او به شود ینم ،دمیّ س دیبگو  یکس اگر .٢٤٤٤ مسأله

  . است دیّ س که کند نانیاطم ای نیقی انسان یراه زا ای ،کنند قیتصد را او بودن دیّ س عادل

 ای نیقی انسان اگر ،است دیّ س باشد مشهور خودش شهر در که یکس به .٢٤٤٥ مسأله

  . داد خمس شود یم ،باشد نداشته خالف به نانیاطم

 شـأن حـد در را اشخـانواده و خـود سال مخارج که است یکس ریفق .٢٤٤٦ مسأله

 و گذرانـد یم تر سخت ریفق از که است یکس نیمسک و است ناتوان آن نیتأم از و ندارد

 هـم را اشروزانـه اجیـاحت مـورد نفقـه نکـهیا مثـل است ترنامناسب اش یزندگان تیوضع

  . ندارد

 شیخـو  کسـب  هیسـرما بـا نکـهیا ماننـد دارد یدرآمـد منبع که یکس .٢٤٤٧ مسأله

 مضـاربه بـه را آن و دارد یپـول ایـ دهـد یم اجاره را آن که دارد یملک ای کند یم تجارت

 و حرفـه ایـ یادار ریغ و یادار کار ،یباغبان ،یدامدار ،یکشاورز به اشتغال ای است داده

 و بگذارنـد آن از حاصل درآمد از را خود سال مخارج تواند یم که دارد یهنر و صنعت

                                                           
شود کافی   که خمس به او داده می فقیر بودن در شهری ) ابن سبیل(که در سفر درمانده  البته در مورد سیدی . ١

 . است 
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 اسـت معتبـر فقـر آن در کـه یاهیشـرع وجوهـات از تـوان ینم و ستین ریفق ،دینما نیتأم

  . نمود پرداخت یو به یزیچ

 مخـارج از آن از حاصـل درآمـد کـه دارد یدرآمد منبع ،تنها که یکس .٢٤٤٨ مسأله

 فقـط و شـود یمـ محسـوب ریفق ،ستین سالش مخارج یگو  جواب و است کمتر سالش

 بـا اسـت معتبـر فقر آن در که یاهیشرع وجوهات از مخارجش یکسر مقدار به توان یم

  . نمود رداختپ یو به ،آن استحقاق طیشرا تیرعا

 را آنهـا توانـد یمـ کـه دارد آن ماننـد و یاضاف سهام ای ملک که یکس .٢٤٤٩ مسأله

 مقـدار از شـتریب کـار ابـزار و هیسـرما ایـ دینما اش یزندگ مخارج نیتأم صرف و بفروشد

 بـه ،کنـد لیتبـد تـرارزش کـم کار ابزار و هیسرما به را آنها تواند یم و دارد ازین و اجیاحت

 ،کنـد یمـ نیتأم شأن حد در را او یزندگ زین ترارزش کم کار ابزار و هیسرما که یاگونه

 یبـرا تـوان ینمـ و شـود ینمـ محسوب ریفق و بکند را کار نیا است الزم صورت نیا در

 پرداخـت یو بـه اسـت معتبـر فقـر آن در کـه یاهیشـرع وجوهات از مخارجش یکسر

  . نمود

 یکـار ابزار و لیوسا ای کسب هیسرما که آن مانند و تاجر ای گرصنعت .٢٤٥٠ مسأله

 او یازهاین نیتأم و است کمتر سالش مخارج از آنها از حاصل درآمد که دارد اریاخت در

 وجوهـات از مخـارجش یکسـر یبـرا تنها توان یم و شود یم محسوب ریفق ،کند ینم را

 ایـ کـار ابزار ستین الزم و نمود پرداخت یو به - آن استحقاق طیشرا تیرعا با - هیشرع

 بلکـه برسـاند مخـارجش مصـرف بـه و بفروشـد را خـود اجیـاحت مـورد هیاسرم ای کمل

  . دارد نگه درآمد کسب و کار ادامه یبرا را آنها تواند یم

 هیـته را اشخـانواده و خـود مخـارج و کنـد کسب تواند یم که یریفق .٢٤٥١ مسأله

 یو بـه یزیـچ هیشـرع وجوهـات از سـتین زیجـا کنـد ینمـ اقدام یتنبل یرو از و دینما

  . شود پرداخت

 آن از حاصـل درآمـد که یهنر و حرفه ای صنعت گرفتن ادی که یریفق .٢٤٥٢ مسأله

 وجوهـات افـتیدر  بـا تواند ینم ،واجب اطیاحت بنابر ،ستین مشکل او یبرا است حالل

 مخـارجش یکسر یبرا توان یم است گرفتن ادی مشغول یوقت تا یول کند یزندگ ،هیشرع
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 یو بـه آن اسـتحقاق طیشـرا تیـعار  با است معتبر آن در فقر که یاهیشرع وجوهات از

  . نمود پرداخت

 او شـأن بـا کـه شـود یکـار و کسـب مشـغول توانـد یم تنها که یفرد .٢٤٥٣ مسأله

 فـرد اگـر نیهمچنـ شـود یمـ محسوب ریفق ،ندارد هم یگرید  درآمد منبع و دارد منافات

 منبـع و نـدارد را آن اجیـاحت مـورد آالت ابزار و لیوسا یول است حرفه و صنعت بر قادر

  . است ریفق ،ندارد هم یگرید  درآمد

 لیتحصـ بـه اشـتغال سـبب بـه و اسـت علم لیتحص مشغول که یکس .٢٤٥٤ مسأله

 لیتحصـ اگـر و نـدارد شأن حد در را اشخانواده و خود سال مخارج نیتأم ییتوانا ،علم

 نیتـأم را اشخـانواده و شیخـو  مخـارج و کنـد کسـب خود معاش یبرا تواند یم نکند

 تیرعا با - هیشرع وجوهات از شود یم باشد ینیع اجبو  ،علم آن لیتحص چنانچه ،دینما

 وجوهـات از تـوان ینم ،صورت نیا ریغ در و نمود پرداخت یو به - آن استحقاق طیشرا

  . داد او به است معتبر آن در فقر که یاهیشرع

 هـم را لیتحص چنانچه داند یم و است علم لیتحص مشغول که یکس .٢٤٥٥ مسأله

 به دیبا ای کند ینم دایپ کند نیتأم آن از را خارجشم بتواند که یکار و کسب ،دینما رها

 شـود یم افتی کار هم اگر ای شود یم محسوب او یبرا شأن کسر که شود مشغول یشغل

  که است یاگونه به او یجسمان و یبدن تیوضع

 اشتغال ای است ناتوان کار انجام از کال

ت یعنی است یَحَرج او یبرا کار آن به
ّ
 تا ،ستین تحّمل قابل که دارد یا العاده فوق مشق

 علـم لیتحصـ تواند یم ندارد هم یگرید  درآمد منبع و است یباق تین وضعیا که یزمان

 وجوهـات از مخـارجش یکسر یبرا است زیجا و شود یم محسوب ریفق و دهد ادامه را

 پرداخـت یو بـه - آن اسـتحقاق طیشـرا تیرعا با - است معتبر آن در فقر که یاهیشرع

  . نباشد ینیع واجب او بر علم آن لیتحص هرچند ،نمود

 کـه دارد یا خانه اگر ،ندارد را اشخانواده و خود سال خرج که یریفق .٢٤٥٦ مسأله

  در چنانچه ،دارد یسوار لهیوس ای ،نشسته آن در و است او کمل
ّ

 بـه و بـوده او شـأن حـد

 را آنهـا تسـین الزم ، - باشـد شیآبرو  حفظ یبرا هرچند - باشد داشته ازین و اجیاحت آنها

 معتبـر آن در فقـر کـه یاهیشـرع وجوهـات از مخارجش یکسر یبرا توان یم و بفروشد
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 . نمود پرداخت یو به - آن استحقاق طیشرا تیرعا با - است

 آنها به که یموارد ریسا و یزمستان و یتابستان لباس ،ظرف ،فرش ،خانه اثاث نیهمچن

 داشـته اجیـاحت آنها به اگر ،ندارد را نهایا که یریفق و دارد را حکم نیهم زین دارد اجیاحت

 طیشـرا تیـرعا بـا - اسـت معتبـر آن در فقـر کـه یاهیشـرع وجوهـات از تـوان یم باشد

  . نمود پرداخت یو به - آن استحقاق

 یادیـز  مقـدار و باشد موجود او اجیاحت مقدار از شتریب ،اءین اشیا ،فرد نزد در اگر اّما

 اگـر و شـود ینمـ محسـوب ریـفق باشد او سال طول تاجایاحت شدن برطرف یبرا یکاف

 از تـرمتیق کم با یول دارد است اجیاحت مورد که یا لهیوس ای نیماش ای خانه ین فردیچن

 مخـارج یبـرا یکـاف مـذکور متیق التفاوِت  مابه مقدار و شود یم برآورده ازشین زین آن

  به مذکور التفاوت مابه مقدار که یصورت در ،باشد او سال
ّ

 از شـتریب و دهیرس اسراف حد

  . شود ینم محسوب ریفق ،شود یم شمرده فرد شأن

 یحاتیا با توضـیکه مخارج سال خود و خانواده خود را داراست  یفرد .٢٤٥٧ مسأله

 و چنانچه از زمـان قبـل مقـروض ،دین نمایتواند آن را تأم یم ،که در مسائل قبل ذکر شد

 معتبـر فقـر آن در کـه یاهیشرع وجوهات از دیو نبا شود ینم محسوب ریفق باشد ونیمد

کـه  )دینـی( یاز پرداخـت بـده ینـاتوان تنها نیبنابر ا ؛شود پرداخت یو به یزیچ است

 فقیر محسـوب شـود  شود که آن فرد، موجب نمی ،دهیدش فرا رسیرسسر 
ً
در  یحّتـ(شرعا

 یـا تـأخیر در آن، یپرداخت نکردن بده ،گریا جهت د یل فشار طلبکار یکه به دل یصورت

از  تـوان نمی بـه چنـین فـردی، پـس،  )تش باشـدیـثیا باعـث هتـک حیـ یفرد حرجـ یبرا

   ١.کرد پرداختچیزی  ،است معتبر فقر آن که در یا هیوجوهات شرع

کـه  یحاتیاش را ندارد وبـا توضـ که مخارج سال خود و خانواده یفرد .٢٤٥٨ مسأله

 بـه تـوان یمـ تنهـا ،هـم دارد یشود و عالوه بر آن بـده یمحسوب م یر شرعیگذشت فق

 محسـوب او النفقـه واجب که یکسان و یو نفقات به مربوط ساِل  مخارج یکسر اندازه

 در کـه یاهیّ شرع وجوهات از ،قرضش و یبده لحاظ بدون - اش خانواده مثل - شوند یم

                                                           
توان از زکات مال    گردد و می که خواهد آمد از آنان محسوب می) بدهکاران(البّته با دارا بودن شرایِط غاِرمین . ١

 . رمین با رعایت شرایط مربوط به آن به وی پرداخت نمودبه عنوان سهم غا
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 یو هرچنـد؛ نمـود پرداخت یو به - آن استحقاق طیشرا تیرعا با - است معتبر فقر آن

 اش خـانواده و خـود نفقات به مربوط سال مخارج یکسر اندازه به که را یمبلغ تواند یم

 دیـنما مصـرف قرضـش و یبـده یادا یبـرا ،اسـت کـرده افتیدر  قرضش لحاظ بدون

 باشـد محتـاج اش خانواده و خود سال نفقات و مخارج نیتأم یبرا هم باز چنانچه سپس

 توجوهـا از قرضـش و یبـده لحـاظ بدون سالش مخارج یکسر اندازه به تنها توان یم

  . نمود پرداخت یو به آن طیشرا ریسا بودن دارا با است معتبر فقر آن در که یاهیشرع

 بچـه ،میتـی ازمنظـور  و اسـت میتـی دیس سادات سهم مصارف از یکی .٢٤٥٩ مسأله

 یشرع ّی ول و دیدرآ وی ملکّیت به دیبا ،ریفق ِم یتی دِ یس سهِم  و ندارد پدر که است ینابالغ

 قبول را آن ،شرع حاکم طرف از منصوب میّ ق ای درپ یوص ای) یپدر بزرگ پدر مانند( او

 خمـس او بـه کـه یمـیتی دیّ سـ است ذکر انیشا. دینما یو صرف را آن تا دینما قبض و

  . باشد ریفق دیبا ،دهند یم

 ،افتـاده کـار از اش هینقل لهیوس ای شده تمام او یخرج که یمسافر دیس .٢٤٦٠ مسأله

 بـه را خود یزیچ فروختن ای ،ردنک قرض با نتواند و نباشد تیمعص سفر ،او سفر چنانچه

 در بتواند اگر یول ،ردیبگ خمس تواند یم ،نباشد ریفق خود وطن در هرچند ،برساند مقصد

 بـه فقـط ،کنـد فـراهم را خـود سـفر مخارج ،یزیچ فروختن ای کردن قرض با گرید  یجا

 بـا بتوانـد اگـر ،واجـب اطیـاحت بنـابر و ردیبگ خمس تواند یم ،برسد آنجا به که یمقدار

  . ردیبگ خمس دینبا کند هیته را راه خرج خود وطن در یمال اجاره ای فروش

 کـه یشـهر در بـودن ریـفق ،شـده درمانده سفر در که یدیّ س مورد در .٢٤٦١ مسأله

 از شـتریب دیـنبا امـا؛ نباشـد ریفق وطنش در هرچند است یکاف شود می داده او به خمس

  . بدهند او به برساند مقصدش به را یو هآنچ

 ،باشـد تیمعصـ سـفر او سـفر اگر ،شده درمانده سفر در که یدیّ س به .٢٤٦٢ مسأله

  . بدهند خمس دینبا ،واجب اطیاحت بنابر

) دیآ یم بعد مسأله در که یموارد استثناء به( ستین عادل که یدیّ س به .٢٤٦٣ مسأله

 ،سـتین یامـام دوازده کـه یدیّ سـ به یول داد خمس توان یم ،ستین معلوم آن عدالت ای

  . بدهند خمس دینبا
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؛ داد خمس توان ینم ،کند یم تیمعص  در  صرف را خمس که یفرد به .٢٤٦٤ مسأله

 او بـه کـه است آن واجب اطیاحت ،باشد او تیمعص به ککم خمس پرداخت اگر بلکه

 است آن واجب اطیاحت نیهمچن و دیننما تیمعص در صرف را آن هرچند ندهند خمس

 آورد مـی جا به آشکارا را تیمعص ای و خواند ینم نماز ای خورد یم شراب که یفرد به که

  . ندهند خمس است فسق به متجاهر و

توانـد  نمی واجب اطیاحت بنابر ،است دهیّ س اش یدائم زن که یکس .٢٤٦٥ مسأله

. واجـب اسـت را از خمـس بپـردازد) شـوهر(اش  نفقات و مخـارجی کـه بـر عهـده

 واجـب ریـغ یاتوسـعه نفقـات باشـد داشـته ییتوانـا شـوهر که یصورت در نیهمچن

  را همسرش
ً
 بـه را خـود خمـس دیـنبا ،واجـب اطیـاحت بنـابر ،بدهـد مـالش از مجانـا

ا دیـنما صـرف ینفقات نیچن در که بدهد همسرش  زن  بـر گـرانید  مخـارج اگـر؛ اّمـ

 را آنان مخارج نتواند زن و نباشد واجب) شوهر( کننده انفاق فرد بر یول باشد واجب

وضیح آن ت( برساند آنان مصرف به که بدهد او به را خمسش شوهر است زیجا ،بدهد

 یاوالد سـابقش شوهر از ،انسان زن چنانچه مثال عنوان به. )آید در بخش نفقات می

 را اوالد مخـارج ،اسـت واجب او بر اوالد نفقه که یکس ای سابق شوهر و باشد داشته

 خمـس تواند یم انسان ،بدهد را فرزندانش مخارج نتواند و باشد ریفق زین زن و ندهد

 دارد، سابقش شوهر از اوالدی که نفقات صرف را آن ات داده همسرش به را شیخو 

  . دینماب

 باشـد واجـب انسان بر ستین انسان زن که یا دهیّ س ای دیّ س مخارج اگر .٢٤٦٦ مسأله

 و پـدر بـر رنـدیفق کـه یاوالد نفقه ای شان ّی غن اوالد بر رندیفق که یمادر و پدر نفقه مثل

 نفقـات ریسـا و کپوشـا و کاخـور  تواند ینم انسان ،واجب اطیاحت بنابر ،شان غنّی  مادر

 نفقـات باشـد داشـته ییتوانـا فرد که یصورت در نیهمچن. بدهد خمس از را آنها واجب

  را آنان واجب ریغ یاتوسعه
ً
 را خود خمس دینبا ،واجب اطیبنابراحت ،بدهد مالش از مجانا

  . ندینما صرف ینفقات نیچن در که بدهد آنان به

 توانـد ینمـ او و اسـت واجـب یگرید  بر مخارجش که یریفق دیّ س به .٢٤٦٧ مسأله
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   ١.داد خمس توان یم ،دهد ینم و دارد ای بدهد را دیّ س آن مخارج

 دیّ سـ کیـ بـه سـال کیـ مخارج از شتریب که است آن واجب اطیاحت .٢٤٦٨ مسأله

 دفعـه کی در هرچند ندهند است معتبر آن در فقر که یاهیشرع وجوهات ای خمس ،ریفق

 یو بـه جیتـدر  به است معتبر آن در قرف که یاهیشرع وجوهات ای خمس اگر بلکه باشد

 بـه توان ینم گرید  آن از شتریب ،گردد اشخانواده و او سال کی مخارج اندازه به تا بدهند

 . نمود پرداخت - است معتبر آن در فقر که یاهیشرع وجوهات ای خمس از - یو

 بعـد و کنـد مصرف را آن از یمقدار اگر ،داشته را سالش مخارج که یکس نیهمچن

 توانـد ینمـ ،نـه ایـ هسـت او سـال کیـ مخـارج اندازه به مانده یباق آنچه که کند کش

  . ردیبگ است معتبر آن در فقر که یاهیشرع وجوهات ای خمس

  گر پرداخت خمسیاحکام د

 آن ماننـد و اتیمال که یکس و شود ینم حساب خمس عنوان به اتیمال .٢٤٦٩ مسأله

 مرجـع بـه یپرداختـ هیشـرع وجـوه ریسـا ای خمس جزء را مقدار آن تواند ینم ،پردازد یم را

 مؤونـه جزء ،شود یم پرداخت سال نیب درآمد از اتیمال بابت آنچه البته دینما محاسبه دیتقل

   .باشد گذشته یهاسال اتیمال به مربوط هرچند ندارد خمس که شود یم محسوب

ـِق  که یاموال خمس  تواند یم  انسان .٢٤٧٠ مسأله
ّ
 همـان از را باشـد یمـ خمـس متعل

 ٢بدهـد) نقد جیرا وجه( پول ،است شده واجب که یخمس متیق مقدار به ای هدبد اموال

  ،بپردازد یگرید  جنس از را آن اموال خمس بخواهد اگر اّما و
ّ

 مگـر اسـت اشـکال محل

  . باشد او لیوک ای شرع حاکم اجازه با آنکه

                                                           
باشـد، آن  را  اش می البّته پرداخت خمس به زنی که شوهرش با وجـود توانـایی از پرداخـت مخـارجی کـه بـر عهـده. ١

 .به پرداخت مخارج، وادار کرد - بدون سختی غیر قابل تحّمل - دهد، در صورتی جایز است که نتوان وی را  نمی
بپردازد، احکام مختلفی دارد که بسـتگی بـه عوامـل ) پول(نچه فرد بخواهد خمس اموالش را از نقد رایج چنا. ٢

درآمد بین سال یا درآمد مـازاد در انتهـای سـال یـا مـال (نوع مال پرداختی بابت خمس . گوناگونی مثل الف
ق نمی

ّ
نـوع کـاالیی . ب) سالگشـتگیرد یا مال قرض گرفته شده یا مال  مخّمس یا مالی که به آن خمس تعل

و هـر یـک از ایـن مـوارد احکـام . دارد) مؤونه یا غیر مؤونه، موجود یا تلـف شـده(که مشمول خمس است 
 . مراجعه شود ٢٣٦٩های مسأله  توان به مثال باشد؛ برای نمونه می مخصوص به خود را دارا می
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ق خمس آن به که یمال اگر .٢٤٧١ مسأله
ّ
 سکونت محل شهر ریغ در است گرفته تعل

 باشـد نداشـته ریتـأخ بـا جز ،مال را آن خودِ  از خمس پرداخت ییتوانا دفر  و باشد کمال

  را آن متیق تواند یم یول
ً
 ریتـأخ بلکـه ،سـتین واجـب او بر کار نیا ،دینما پرداخت فورا

ِق  مالخود  از را خمس تا است زیجا
ّ
 اداء در اسـت الزم یولـ دینما پرداخت خمس متعل

  . نکند یکوتاه و یانگار سهل خمس

 بـه را خمـس توانـد یمـ نباشد یمستحق خودش شهر در فرد ههرگا .٢٤٧٢ مسأله

 سـهل کـه یصـورت در ،باشـد مسـتحق خـودش شـهر در اگـر بلکـه ،ببـرد گرید  شهر

 ببـرد گـرید  شهر به را خمس تواند یم زین نشود محسوب خمس پرداخت در یانگار

 اگـر و دارد بـر خمـس از را آن انتقال و بردن مخارج تواند ینم ،صورت دو هر در و

 خمس اگر اّما؛ است ضامن ،باشد نکرده یکوتاه آن ینگهدار در هرچند شود تلف

ه ،دیـنما قبض را آن شرع حاکم ای مستحق از وکالت به و نموده جدا مالش از را  ذّمـ

ش دسـتور ای اجازه با را خمس نیا ،آن از بعد اگر و شود یم پاک او
ّ
  شـهر بـه مـوکل

 ضـامن ،باشد نکرده یکوتاه آن ینگهدار در که یصورت در ،شود تلف و ببرد گرید 

  . ستین

 را آن خمـس و نموده محاسبه سال یانتها در را درآمدش فرد اگر .٢٤٧٣ مسأله

 به خمس آنچه بر اضافه و کرده محاسبه اشتباه که شود متوّجه سپس ،دینما پرداخت

ق اموالش
ّ
 پرداخت اضافه را آنچه ستین زیجا ،است کرده پرداخت خمس ،گرفته تعل

 آنکه مگر؛ دینما حساب شود یم واجب او بر ندهیآ سال در که یخمس تباب ،نموده

 را خمـس اگـر نیهمچنـ. دینما مراجعه امر اصالح یبرا او ندهینما ای شرع حاکم به

 یبـاق آنخـود  کـه یصـورت در ،باشد داده ریفق به را آن و باشد کرده حساب اشتباه

 دانسته یم ریفق و شده تلف آنخود  اگر نیهمچن ،ردیبگ پس را آن است زیجا ،است

ز یپـس گـرفتن آن جـا ،اسـت داده اضـافه و کـرده حسـاب اشتباه را خمسش او که

  . باشد یم

 از ادتریـز  بـه را یجنس ستین زیجا ،بپردازد خمس خواهد یم که یکس .٢٤٧٤ مسأله
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 خمـس آن بـه کـه یمال ای بپردازد خمس بابت را همان و نموده حساب آن یواقع متیق

ق
ّ
 هرچنـد بپـردازد را آن پـول و نمـوده حسـاب آن یواقعـ مـتیق از رتارزان را گرفته تعل

 از خمـس دادن کـه گذشت) ٢٤٧٠( مسأله در و باشد شده یراض متیق آن به ،مستحق

  ،)جیرا نقد وجه( پول از ریغ گرید  جنس
ً
 بـا امـر نیـا آنکه مگر است اشکال محل مطلقا

 .شود انجام یو لیوک ای شرع حاکم اجازه

 به را آن که کند شرط او با و داده مستحق به را مسخ تواند ینم کمال .٢٤٧٥ مسأله

 . برگرداند یو



  مال زکات

  : است واجب مورد ده در زکات .٢٤٧٦ مسأله

 ،مـورد چهـار نیـا به ،)کشمش( انگور. ٤) َتْمر( خشک یخرما. ٣ جو. ٢ گندم. ١

ت«
ّ

  . شود یم گفته »چهارگانه غال

 « ،مورد دو نیا به نقره. ٦ طال. ٥
َ

  .شود یم گفته »نینقد

  .شود یم گفته »گانه سه أنعام« ،مورد سه نیا به گوسفند. ٩ گاو. ٨ شتر .٧ 

   .)واجب اطیاحت بنابر( التجاره مال. ١٠ 

  .شود یم دهینام »یزکو  اموال« ،گانه ن موارد دهیا

   یزکات سال

 کـه شـود یم واجب یزمان زکات »نقره و طال ،گوسفند ،گاو ،شتر« در .٢٤٧٧ مسأله

ِق  طیشرا ریسا و بوده الامو ن یا مالک کامل ماه ازدهی ،فرد
ّ
 یولـ باشد فراهم زین زکات تعل

 آغـاز ،گـرید  یریتعب به و کند حساب دوازدهم ماه شدن تمام از پس دیبا را بعد سال اوِل 

 را سـالن یـا و بگـذرد اموال نیا بر) ماه دوازده( کامل سال کی که است یوقت بعد سال

ِق  اموال از گرید  یبرخ در اّما نامند یم »یزکات سال«
ّ
 و خرمـا ،جـو ،گندم یعنی زکات متعل

  . آمد خواهد ندهیآ مسائل در آن حیتوض و ستین شرط کامل سال کی گذشتن کشمش
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 دوازده فـرد کـه شـود یم واجب یزمان زکات ،التجاره مال با رابطه در .٢٤٧٨ مسأله

ِق  طیشرا ریسا و بوده آن مالک کامل ماه
ّ
 گـرید  یریـتعب بـه و باشـد فـراهم زین زکات تعل

ِق  طیشرا ریسا که یحال در گردد یسپر آن بر یاتزک سال کی
ّ
  . باشد جمع زین زکات تعل

 بنـابر. یشمس سال نه گردد یم لحاظ یقمر سال یمبنا بر یزکات سال .٢٤٧٩ مسأله

 همچنان. باشد یم یقمر ماه ازدهی ،)٢٤٧٧( مسأله در ماه ازدهی شدن یسپر از منظور ،نیا

 ،شد انیب) ٢٤٧٨( مسأله در که تجارهال مال مورد در ماه دوازده شدن یسپر ازمنظور  که

  . باشد یم یقمر ماه دوازده

  واجب شدن زکات یط عمومیشرا

 ثبوت یعموم طیشرا .الف: شود یم میتقس دسته دو به زکات وجوب ای ثبوت طیشرا

  ،زکات وجوب ای ثبوت یاختصاص طیشرا .ب و زکات وجوب ای

  : عبارتند از یط عمومیشرا

ِق  ءیش: اول شرط
ّ
  باشد مالک یدارا ،اتزک متعل

 بـه کـه ییجـو  و گندم مثل - باشد  نداشته یمالک ١یچناچه اموال زکو  .٢٤٨٠ مسأله

 آن ماننـد و ابـانیب در هکـ یشتر و گاو ای ،انددهییرو  آن مانند ای ابانیب در خودرو صورت

آن را بـه  ،د وماننـد آنیا صـیازت یبا ح یندارند و کس یمالک و صاحب چیه و بوده رها

که هنوز به طـور کامـل بـه  یز مال زکو یزکات ندارد ون - ورده استایش در نیملک خو 

 -  قبض نکـرده آن را هنوز یده شده ولیکه به فرد بخش یمثل مال -  امدهیدر ن یفرد ملکّیت

  . ستیزکاتش بر آن فرد واجب ن

  نیعناو  ای جهات ای انیأع نه باشد یقیحق شخص ،آن کمال: دوم شرط
ّ
  یکل

 خـدا خانـه ،مشـّرفه مشـاهد ،هینیحس ،مسجد ملِک  ،یزکو  اموال چنانچه .٢٤٨١ مسأله

 یشرع ملِک  یزکو  ماِل  اگر ،نیهمچن. ستین واجب آنها زکات ،باشد آن مانند و) کعبه(

                                                           
 . ذکر شد) ٢٤٧٦(اموال زکوی همان ده موردی است که در مسأله . ١
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 ،میکـر  قرآن میتعل و آموزش ،نیحس امام یعزادار ای یعزادار جهت مثل باشد جهت

 ستین واجب ،مذکور اموال زکات زین صورت نیا در ،آن مانند و مارانیب معالجه و درمان

  عنوان ملِک  یزکو  ماِل  اگر زین و
ّ
 زکات ،آن مانند و انیدانشجو  ،علما ،فقرا مثل باشد یکل

  توّسـط مـذکور اموال آنکه مگر ستین واجب اموال نیا
ّ
 ایـ فـرد ملـِک  بـه عنـوان یمتـول

ِق  طیشرا ریسا بودن جمع با ،صورت نیا در که دیدرآ عنوان آن از یافراد
ّ
 اموال ،زکات تعل

  . گردند یم زکات مشمول ورمذک

   آزاد بوده و برده نباشد ،آن کمال: سوم شرط

  . باشد ینم زکات مشمول ،برسد نصاب حد به هرچند اموال بردگان .٢٤٨٢ مسأله

  نه باشد یشخص ،مال: چهارم شرط
ّ
  ذّمه در یکل

طلب داشته باشد مثل آنکه آن را قبل  یرا از کس یمال زکو  یاگر فرد .٢٤٨٣ مسأله

ق زکات به د 
ّ
؛ سـتیواجـب ن یپرداخت زکـات آن طلـب بـر و ،بدهدقرض  یگریاز تعل

  . دیهرچند بتواند آن را وصول نما

ـق زکات آن به هنوز که را یمال فرد اگر .٢٤٨٤ مسأله
ّ
 یگـرید  بـه ،اسـت نگرفتـه تعل

ِق  ،لیتحو  و قبض از بعد مالآن  و بدهد قرض
ّ
 جمـع صورت در ،زکات ،شود زکات متعل

  . است) بدهکار( رندهیگ قرض عهده بر ،زکات ثبوت طیشرا ریسا بودن

  ،یزکو مال در تصّرف از مالک: پنجم شرط
ً
  نباشد ممنوع شرعا

  آن در تصّرف از یباشد ول فرد ملکّیتدر  یاگر مال زکو  .٢٤٨٥ مسأله
ً
 ممنـوع شرعا

ق زکات به  یمثل مال ین به اموالیا بنابر. شود ینم واجب او بر کاتز  ،باشد
ّ
که قبل از تعل

ق زکات به آن وقف شدهکه  یا مالیباشد   گذاشته شده) گروه( رهن
ّ
 باشد  قبل از تعل

ق نم -
ّ
١ردیگ یهرچند وقف خاص باشد زکات تعل

ق زکات بـه  یز مالیو ن - 
ّ
که قبل از تعل

                                                           
آیـد و شـرایط  البّته محصوالت و درآمد موقوفه، چنانچه قبل از زمان وجوب زکات به ملک موقـوف علیـه در. ١

 . شود الزم می دیگر هم وجود داشته باشد، پرداخت زکات آنها بر موقوف علیه، 
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ـق ،آن
ّ
ـت تعل

ّ
مـالکش را از تّصـرف در آن منـع  ،حـق طلبکـاران بـه آن حاکم شرع به عل

  . باشد نموده

 نـذر نیـا ،بدهد صدقه را یزکو  مال نیع که دینما یشرع نذر فرد اگر .٢٤٨٦ مسأله

 یمـال از زکـات پرداخـت ،نیـا بنـابر. شود ینم مذکور مال از زکات شدن ساقط موجب

  . تا آنکه با وفای به نذر منافات نداشته باشد است واجب ،گرید 

  ) کشمش( انگور و خرما ،جو ،گندم زکات

 دارا صـورت در ،انگور هستند ایا خرما یاجو یلک گندم که ما یکسان .٢٤٨٧ مسأله

د یبا ،آمد خواهد که یاختصاص طیشرا ودر مسائل قبل ذکر شد  که یعموم طیشرا بودن

 . ها را بپردازند زکات آن

ق زکات به گندم یط اختصاصیشرا
ّ
  ) کشمش( خرما و انگور ،جو ،تعل

ت مذکور: شرط اّول
ّ

ق زکات ،غال
ّ
  فرد باشد ملکّیتدر  ،در زمان تعل

 و باشـد) کشـمش( انگـور ایـ خرما ای جو ای گندم مالک یفرد اگر .٢٤٨٨ مسأله

ق آن به او ملکّیت درزکات 
ّ
 تیـمالک نـدارد فرق و بپردازد را آن زکات دیبا ،ردیبگ تعل

 ایـ بخشـش قبول ای دیخر  قیطر  از ای باشد شده حاصل زراعت و کشت راه از مذکور

ق زمان از قبل اگر اما باشد آمده دیپد ،آن مانند و ارث
ّ
ت به زکات تعل

ّ
 آنها ،مذکور غال

ِق  دیـجد فـرد ملک در و دیدرآ یگرید  فرد ملک به و دهش خارج فرد ملکّیت از
ّـ
 متعل

 را زکـات دیبا دوم مالک و ستین اول مالک عهده بر آن زکات پرداخت ،گردد زکات

  . بپردازد

ت: دوم شرط
ّ

  به ،مذکور غال
ّ

  برسد معّین نصاب حد

 کـه شـود یمـ واجب یوقت) کشمش( انگور و خرما ،جو ،گندم زکات .٢٤٨٩ مسأله

 یتقر  شـده گفتـه کـه اسـت »صـاع صدیس« آنها نصاب و برسند نصاب مقدار به
ً
 ٨٤٧« بـا
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   ١.باشد یم »لوگرمیک

ت) وزن ای حجم( نصاب مقدار نییتع در اریمع .٢٤٩٠ مسأله
ّ

 هنگـام ،گانه چهار غال

ت اگر ،نیا بنابر. باشد یم آنها شدن خشک
ّ

 وقـت در شـدن خشـک از بعد مذکور غال

  به) آمد خواهد که( زکات پرداخت وجوب
ّ

 واجـب آن زکات رداختپ ،برسد نصاب حد

 دهیرس نصاب حد به است مرطوب و تر که یحال در مذکور محصوالت اگر اّما باشد یم

 کمتـر نصـاب مقـدار از ،زکات پرداخت وجوب وقت در شدن خشک از بعد یول باشد

 . ندارد زکات ،شود

ت چهار
ّ

ق زکات به غال
ّ
  گانه زمان تعل

ق زمان .٢٤٩١ مسأله
ّ
  بـه محصول هک است یهنگام ،جو و گندم به زکات تعل

ّ
 یحـد

  که باشد دهیرس رشد از
ً
شـود و زکـات انگـور و کشـمش  گفتـه جو و گندم آنها به عرفا

 به آن انگور بگو  یواجب م یوقت
ً
 کـه اسـت یهنگـام ،ز زکات خرمایند و نیشود که عرفا

  . ندیبگو ) خشک یخرما( َتْمر آن به زبانان عرب ُعرِف 

  خرما .٢٤٩٢ مسأله
ً
  : ردیگ یم قرار استفاده مورد شکل سه به غالبا

 مـورد ،نـدیگو  یمـ) خشـک یخرمـا( َتْمر آن به و شده کخش که یحال در را خرما. ١

  . دهند قرار استفاده

                                                           
ت در روایات آمده است تعیین آن به وسیله کیل و پیمانـه. ١

ّ
در آن زمـان های متـداول  آنچه در مورد نصاب غال

شـود معلـوم  هایی که در زمان معاصر از آنهـا اسـتفاده می بوده است ومقدار دقیق آن بر حسب کیل و پیمانه
ت . نیست

ّ
همچنین تطبیق کیل و پیمانه بر حسب وزن به صورت یک ضابطه و معیار عـام کـه در همـه غـال

ت از نظر مورد استفاده قرار گیرد، امکان پذیر نمی
ّ

بر حسب ) وزن حجمی(سبکی و سنگینی  باشد؛ زیرا غال
سـانتیمتر مکّعـب حجـم دارد،  ١٠٠٠ای کـه  به عنوان مثـال، پیمانـه. طبیعتشان و عوامل دیگر متفاوت هستند

چنانچه آن را از گندم پر نمایند وزن آن بیشتر از هنگامی است که آن را از جو پر نمایند، همچنـان کـه اگـر 
غیر فشرده پر کنند وزن آن کمتـر از هنگـامی اسـت کـه آن را از گنـدم پـر پیمانه مذکور را از خرما به طور 

نمایند زیرا خرما و گندم در شکل و حجم با هم متفاوت هستند و منافذ و فضاهای خالی واقع بین خرماهای 
هم های گندم است؛ بلکه گاه افراد یک نوع هم با  موجود در پیمانه، بیشتر از منافذ و فضاهای خالی بین دانه

 میزان رطوبت در یک صـنف بیشـتر از صـنف دیگـر  های مختلف می تفاوت دارند ودارای صنف
ً
باشند مثال

ف نتوانست رسیدن محصول زکوی است؛ ولی آنچه امر را آسان می
ّ
اش را  کند این است که هنگامی که مکل

ه مقدار نقل شده در به حّد نصاب احراز نماید، پرداخت زکات آن واجب نیست، ولی با رسیدن وزن غالت ب
 .شودکه مال زکوی به حدّ نصاب رسیده است یقین یا اطمینان حاصل می) کیلو گرم ٨٤٧( متن، 
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ب آن به و است تازه و نرم که یحال در را خرما. ٢
َ

  . ندینما مصرف ،ندیگو  یم ُرط

الل آن به و باشد یم نارس که یحال در را خرما. ٣
َ

   .کنند استفاده ،ندیگو  یم خارک ای خ

. شـدذکـر  قبـل مسـائل در آن حکم و باشد یم زکات مشمول) َتْمر( خشک یخرما

 آن کخش که باشد یاگونه به چنانچه اما؛ باشد ینم زکات مشمول) رطب( تازه یخرما

 ،نیهمچنـ و بدهنـد را آن زکـات کـه اسـت آن مسـتحب اطیاحت ،برسد نصاب مقدار به

  . نباشد واجب آن در زکات که است نیا ظاهر ،)خارک ای خالل( نارس یخرما

  طور به .٢٤٩٣ مسأله
ّ
 : است قسم دو انگور ،یکل

 کشمش از و نمود خشک را آن توان یم و باشد یم شدن کشمش قابل که ییانگورها. ١

ق طیشرا یتمام شدن فراهم با ،ییانگورها نیچن. کرد استفاده آن
ّ
 مشـمول ،زکـات تعل

  . هستند زکات

 اسـتفاده اسـت تازه که یحال در را آن و باشد ینم شدن کشمش قابل که ییانگورها. ٢

  آن کشــمش شــود کخشــ هم اگــر ایــ کننــد یمــ
ً
 نیچنــ. ســتین اســتفاده قابــل عرفــا

  . ندارند زکات ،ییانگورها

ت چهار
ّ

  گانه و احکام مربوط به آن زمان وجوب پرداخت زکات غال

 جـدا و آنها هیتصف هنگام ،جو و گندم در زکات پرداخت وجوب زمان .٢٤٩٤ مسأله

  . باشد یم آنها یهاپوسته و کاه از جو و گندم یهادانه کردن

 اسـت یهنگام ،)تمر( خشک یخرما در زکات پرداخت وجوب زمان .٢٤٩٥ مسأله

 و شود می یآور جمع و شده دهیچ زمان آن در) تمر( خشک یخرما است متعارف که

 حـرارت و نور ریز  کردن پهن با را آن سپس نندیبچ شدن خشک از قبل را خرما چنانچه

 یهنگـام زکـات پرداخـت وجـوب زمان صورت نیا در ،کنند خشک آن مانند و آفتاب

  . ندینما یآور جمعاند  هنمود خشک که را ییخرما که است

 آن کشـمش یآور جمع هنگام ،انگور در زکات پرداخت وجوب زمان .٢٤٩٦ مسأله

 یهنگـام ،شـده کشـمش به لیتبد درخت یرو بر انگور که یصورت در ،نیا بنابر. است

 وجـوب زمـان ،نـدینما یمـ یآور جمـع را آن و ننـدیچ یمـ را کشمش است متعارف که
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 ،دنیچ از بعد و نندیبچ شدن کشمش از قبل را انگور چنانچه و باشد یم زکات پرداخت

 نیـا در ،کننـد کشـمش بـه لیتبد و نموده خشک یمصنوع ای یعیطب یهاروش به را آن

  . باشد یم شده دیتول کشمش یآور جمع هنگام ،زکات پرداخت وجوب زمان ،صورت

ت چهارگانه را بپردازدیکه با یزمان در فرد .٢٤٩٧ مسأله
ّ

 اقـدام دیـا بایـ ،د زکات غال

 کنـار و کـرده جـدا خـود مال از را آن نکهیا ای دیبنما آن نیمستحق به زکات پرداخت به

 ریتـأخ را زکـات پرداخـت یـیعقال غـرض یبـرا اگر ،زکات جداکردِن  از بعد و بگذارد

  . آمد خواهد) ٢٦٣٤( مسأله در آن حیتوض که ندارد اشکال ،اندازدیب

 و برداشـت زمـان بـه گنـدم و جـو تـا دیـنما صـبر فـرد ستین واجب .٢٤٩٨ مسأله

 یآور جمـع زمان و شده کشمش به لیتبد انگور ای برسد کاه از جو و گندم یجداساز

 ،بپـردازد را زکـات آنگاه و شود دهیچ نخل از) تمر( شده خشک یخرما ای برسد فرا آن

ق نآ به زکات که نیهم بلکه
ّ
 زیجـا که چنان هم ،بپردازد را آن زکات تواند یم گرفت تعل

  . بدهد جیرا نقد از را آن متیق ،زکات عنوان به و نموده متیق را زکات مقدار است

ـق انگـور به زکات اگر .٢٤٩٩ مسأله
ّ
 از قبـل را آن زکـات بخواهـد فـرد و ردیـبگ تعل

 زکات مصرف به یقدر به مذکور انگور از زکات قصدِ  به چنانچه ،بپردازد شدن کشمش

 و نـدارد اشـکال ،است واجب او بر که باشد یزکات اندازه به شود کخش اگر که برساند

 . باشد یم یکاف

ت چهار
ّ

 گانه مقدار زکات غال

ت زکات مقدار .٢٥٠٠ مسأله
ّ

 اگـر. دارد یبسـتگ آنها یاریآب قهیطر  به چهارگانه غال

 مثـل ایـ گـردد استفاده قنات ای نهر ای باران آب از انگور و خرما ،جو ،گندم یاریآب یبرا

) ندارد ١ِعالج به ازین یاریآب آنها در که( شود استفاده نیزم رطوبت از مصر یهازراعت

 کـم ایـ قیعم مهین ای قیعم چاه( چاه آب با اگر و است) درصد ١٠( دهم کی آن زکات

  لهیوس به) عمق
ِ

و لهیوس به ای شود یاریآب ر که معمول استطو  همان آب پمپ
ْ
 ،)سطل( َدل

 یاریـآب را یزکـو  محصـول ایـ زراعـت و بکشند آب رودخانه ای چاه از آن مانند و لمبهت
                                                           

  . باشد منظور از عالج، ابزارو وسایل کمکی مانند پمپ آب، تلمبه و سطل می. ١
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پـنج ( سـتمیب کی ،آن زکات) دارد عالج به ازین آنها با یاریآب ،صورت نیا در که( ندینما

  . است) درصد

 اسـتفاده بـاران آب از هـم انگـور و خرمـا ،جـو ،گندم یاریآب یبرا اگر .٢٥٠١ مسأله

  کـه باشـد یطور چنانچه ،شود آن استفاده دمانن و چاه آب از هم و گردد
ً
 نـدیبگو  عرفـا

  اگـر و اسـت سـتمیب کیـ ،آن زکات ،شده آن مانند و چاه آب لهیوس به آن یاریآب
ً
 عرفـا

 که است یطور اگر وباشد  یم دهم کی شزکات ،شده باران و نهر آب با یاریآب ندیبگو 

 
ً
 از شتریب روش دو از یکی به یاریآب هرچند - شده یاریآب قیطر  دو هر به ندیگو  یم عرفا

  . است) درصد هفت و نیم( چهلم سه آن زکات - باشد گرید  روش

 آنهـا ثمـره یاریـآب وهیشـ ،انگـور ایـ نخـل درختـان یاریـآب در مالک .٢٥٠٢ مسأله

 یزمـان در مـذکور درختان یاریآب تیفیک ،اریمع یعنی هانهال و درختان خود نه باشد یم

 ایـ خرمـا نهـال فـرد اگر نیبنابرا. آن از قبل نه باشند یم ثمره یدارا درختان آن که است

 و برسـند یدهـ ثمره سّن  به تا کند یاریآب آن مانند و چاه آب با را آنها و بکارد را انگور

 مذکور درختان بلکه دیننما یاریآب را آن ،درختان ثمره رشد یبرا ثمره ظاهر شدن از پس

  . باشد یم دهم کی مدهآ دست به محصول زکات ،کنند استفاده نیزم رطوبت از

 یزکـو  محصـول ندیگو  یم عرف چنانچه فرد شک کند ونداند که در .٢٥٠٣ مسأله

 بـوده آن ماننـد و بـاران آب بـا آن یاریآب ندیگو  یم نکهیا ای ،شده یاریآب قیطر  دو هر به

  . است یکاف زکات عنوان به چهلم سه پرداخت ،صورت نیا در ،است

 بـه یزکـو  محصول دنیگو  یم عرف در که نداند و کند کش فرد اگر .٢٥٠٤ مسأله

 شـده یاریـآب ،آن ماننـد و دلـو و چاه آب با ندیگو  یم نکهیا ای ،شده یاریآب قیطر  دو هر

  . است یکاف زکات عنوان به ستمیب کی پرداخت ،صورت نیا در ،است

 بـا یزکـو  محصـول ندیگو  یم عرف در که نداند و کند کش فرد اگر .٢٥٠٥ مسأله

 دو هـر بـه ایـ دهیـگرد  یاریـآب آن مانند و باران آب با ای شده یاریآب آن مانند و چاه آب

 یکـاف زکـات عنـوان بـه سـتمیب کیـ پرداخت ،صورت نیا در ،است شده یاریآب قیطر 

  . است

 وجود با و شود یاریآب نهر و باران آب با انگور و خرما ،جو ،گندم اگر .٢٥٠٦ مسأله
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 یول دباش نداشته آن مانند و چاه آب با یاریآب به اجیاحت گرید  ،نهر و باران آب با یاریآب

 ککمـ محصـول شـدن ادیـز  بـه چاه آب که یاگونه به شود یاریآب چاه آب با هم باز

 . است دهم کی مذکور محصول زکات فرض نیا در ،نکند

 آب بـا یاریـآب وجـود بـا و شود یاریآب آن مانند و چاه آب با یزکو  محصول اگر و 

 با هم باز یول ،نباشد آن انندم و باران و نهر آب با یاریآب به اجیاحت گرید  ،آن مانند و چاه

 فـرض نیـا در ،نکننـد ککمـ محصول شدن ادیز  به آنها و شود یاریآب باران و نهر آب

  . است ستمیب کی مذکور محصول زکات

 در ،فرد همان و کند یاریآب آن مانند و چاه آب با را یزراعت یفرد اگر .٢٥٠٧ مسأله

 بـه - باشـد نداشـته چـاه آب با یاریآب به ازین که باشد داشته یزراعت زین آن مجاور نیزم

 دیـنما یم استفاده ،شده  یاریآب چاه آب با که مجاورش نیزم رطوبت از تنها که یاگونه

 کیـ ،شـده یاریـآب چـاه آب با که یزراعت زکات - دینما ینم یاریآب چاه آب با را آن و

  . باشد یم دهم کی ،واجب اطیاحت بنابر ،است آن یپهلو  که یزراعت زکات و ستمیب

 و جـو ،خشـک یخرمـا ،انگـور از زکـات پرداخـت از شیپـ فـرد گرا .٢٥٠٨ مسأله

 ،مثال عنوان به ،دینما مصرف را اموال نیا از یمقدار ،شده واجب آنها زکات که یگندم

 زکـات دیـبا ،بدهـد زکـات عنـوان ریغ به ریفق به ای ،برساند اشخانواده و خود مصرف به

  . بپردازد کرده مصرف که را یمقدار

الل( نارس یخرما فرد اگر .٢٥٠٩ مسأله
َ

ب( تازه یخرما ای) خ
َ

 نکـهیا از قبـل را) ُرط

ق زکات آن به و شود) تمر( کخش یخرما به لیتبد
ّ
 نکـهیا مثـل دیـنما مصرف ردیگ تعل

 لیـتحو  را آن و دیـنما اهـداء یگرید  به ای بخورند مهمانانش ای اش خانواده ای خود را آن

ق زکات ،مقدار نیا به ،بفروشد را آن ای دهد یو
ّ
 او ملـک در اگـر هرچنـد؛ ردیگ یمن تعل

  به و شد یم) تمر( خشک یخرما به لیتبد ،ماْند یم یباق
ّ

  . دیرس یم نصاب حد

 اسـت صـادق آن بـر) ِعَنـب( انگـور نـام که یحال در را انگور فرد اگر .٢٥١٠ مسأله

 اهـداء یگـرید  بـه ایـ بخورنـد مهمانانش ایخانواده  ای خود را آن نکهیا مثل کند مصرف

 لیتبد و ماْند یم یباق اگر که یصورت در ،بفروشد را آن ای دهد یو لیتحو  را آن و دینما

  به ،شد یم زیمو  ای کشمش به
ّ

 ، - ماندهیباق مقدار مهیضم به هرچند - دیرس یم نصاب حد
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 که یطور به است غوره و دهینرس که یحال در را انگور اگر اما و بدهد را آن زکات دیبا

  . ستین الزم آن زکات رداختپ ،دینما مصرف ،ندینگو  ِعَنب آن به

 چنانچه ،کند مصرف شدن کخش وقت از شیپ را جو ای گندم فرد اگر .٢٥١١ مسأله

 کـاتد ز یبا -هماندیباق مقدار مهیضم به هرچند - باشد نصاب اندازه به آنها کخش وزن

  . بدهد را آنها

  یزکو محصول یها نهیحکم مخارج و هز 

بـه حـد نصـاب  نکه معلوم شـودیا یبرا یهنگام محاسبه محصول زکو  .٢٥١٢ مسأله

 قبـل انگـور و خرما ،جو ،گندم یبرا که را ییهانهیهز  و مخارج تواند ینم ا نه فردیده یرس

ق از
ّ
 مالحظـه بعد و نموده کسر حاصل از ،است داده انجام ،آن از بعد ای آن به زکات تعل

 ،برسد نصاب مقدار به ،مخارج مالحظه از شیپ یزکو  مال چنانچه نیبنابرا ،دینما نصاب

  . بدهد را آن زکات دیبا

 ایـ باشـد خـودش از چـه ،رسـانده زراعـت مصرف به فرد که را یبذر .٢٥١٣ مسأله

 دیـبا بلکـه ،دیـبنما نصـاب مالحظه سپس و کند کسر حاصل از تواند ینم ،باشد دهیخر 

  . دینما مالحظه شده حاصل محصول مجموع به نسبت را نصاب

 ماننـد و اتیمال عنوان تحت) آن پوِل  نه( مال خود از دولت که را آنچه .٢٥١٤ مسأله

  ستین واجب آن زکات پرداخت ،ردیگ یم آن
ً
 »لوگرمیک دوهزار« زراعت حاصل اگر مثال

هـزار و « در زکات پرداخت فقط ،ردیبگ اتیمال عنوان به را »لوگرمیک صد« دولت و باشد

ـق از بعـد زراعـت حاصـل اگـر و باشد یم واجب آن »لوگرمیک نهصد
ّ
 هـزار« زکـات تعل

 کـه یاگونـه بـه - ردیبگ اتیمال عنوان به را »لوگرمیک چهارصد« دولت و باشد »لوگرمیک

  از ماندهیمقدارباق
ّ

 ششصد« محصول ماندهیباق زکات دیبا هم باز - باشد کمتر نصاب حد

  از شدن کمتر و بدهد را »لوگرمیک
ّ

ق از بعد نصاب حد
ّ
 شـدن سـاقط موجـب ،زکـات تعل

  . گردد ینم زکات

ـق زکـات بـرایـقبـل را کـه انسـان  ییهـا نـهیمخارج و هز  .٢٥١٥ مسأله
ّ
 یا بعـد ازتعل

تواند از حاصـل کسـر نمـوده و فقـط  یاط واجب نمیبنابر احت ،دینما یمحصول صرف م
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ـق زکـات، را که یمخارج یه رابدهد حتّ یزکات بق
ّ
مقـدار زکـات خـرج  یبـرا بعد از تعل

بنـابر احتیـاط  ،باشـد ها اجازه گرفته ل او در صرف آنیا وکیهرچند از حاکم شرع  ،نموده

ق زکات م. دیتواند کسر نما ینم  اجب،و 
ّ
ش از یرا پـ یتواند آن مـال زکـو  یالبّته بعد از تعل

کـه  ،ل دهدیل آنها به طور مشاع تحو یا وکیا حاکم شرع یبه مستحق  ،دنیا چیدرو کردن 

 آنها ستین ن صورت الزمیباشند و در ا یک میپس از آن در مخارج شر  ،ن کندیاگر چن

 ای درو وقت تا نشیزم در آنها ماندن یبرا تواند یم بلکه؛ دارد نگه عمشا طور به یمّجان را

  . دینما مطالبه اجرت ،شدن کخش

 و) کشـمش( انگـور و جـو و گنـدم نمودن مانهیپ و کردن وزن اجرت .٢٥١٦ مسأله

 مـذکور اجرت تواند ینم یو نیا بنابر. اوست خود با ،دهد یم زکات یبرا که را ییخرما

 . دینما کسر زکات از را

ت چهایم داحکا
ّ

  گانه گر مربوط به زکات غال

 بـا آنهـا محصـوالت دنیرس زماِن  ای فصل که مکان چند در انسان اگر .٢٥١٧ مسأله

  آنهـا همـه و باشد داشته انگور ای خرما ای جو ای گندم ،فرق دارد گریکدی
ً
 محصـول عرفـا

 ،باشـد نصـاب اندازه به ،رسد یم ابتدا در که یمحصول چنانچه ،شود محسوب سال کی

 ادا ،دیـآ یمـ بدسـت وقـت هـر را هیبق زکات و بدهد رسد یم که یموقع را آن تزکا دیبا

 که باشد داشته نانیاطم هرچند( نباشد نصاب اندازه به رسد یم ابتدا در آنچه اگر و دینما

 آن هیـبق تا کند  صبر دیبا) شد خواهد نصاب اندازه به دیآ یم بدست بعد که یمحصول با

 مقـدار بـه اگـر و اسـت واجـب آن زکات ،شود نصاب ارمقد به هم یرو اگر پس ،برسد

  . ستین واجب آن زکات ،نشود نصاب

 ،بدهـد وهیـم و ثمـره مرتبـه دو سال کی در انگور ای خرما درخت اگر .٢٥١٨ مسأله

 ،نباشـد نصاب مقدار به کدام چیه ییتنها به یول باشد نصاب مقدار به هم یرو چنانچه

  . است واجب آن زکات ،اطیاحت بنابر

 کمال ،شد واجب انگور و خرما ،جو ،گندم زکات آنکه از بعد اگر .٢٥١٩ مسأله

ق از شیپ فرد اگر یول ؛شود پرداخت یزکو  محصول زکات دیبا ،ردیبم آن
ّ
 زکات تعل
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ق آنان ملِک  در و برسد ارث ورثه به مذکور مال و ردیبم یزکو  اموال به
ّـ
 زکـات متعل

 را خـود همسـ زکـات دیـبا ،اسـت نصـاب اندازه به او سهم که ورثه از کیهر  ،شود

  . بدهد

  که یکس .٢٥٢٠ مسأله
ً
 آن خـودِ  بـه زکـات کـه دارد هم یمال و است بدهکار شرعا

ق مال
ّ
 زکـات تمام دیبا باشد موجود مالخود آن  که یحال در ردیبم اگر ،است گرفته تعل

 مـورد نیا در و ندینما ادا را او یبده سپس و بدهند شده واجب آن زکات که یمال از را

  اندازه به او یبده هرچند شود ینم کم زکات سهم از یزیچ
ّ

 ک رَ تَ ما کل
ّ
 یول باشد یمتوف

 :بنابر این است ونید  ریسا مانند باشد واجب او ذّمه در زکات اگر

مسـاوی  ها کـه در ذّمـه مـدیون بـوده، چنانچه مجموع بدهی زکات و سـایر بـدهی. الف

 ماترک او باشد،
ّ

 بدهی زکات و سایر بدهی یاکمتر از کل
ّ

  .اخته شودها پرد باید کل

  چنانچه مجموع بدهی زکات و سایر بدهی. ب
ّ

ها که در ذّمه مدیون بـوده بیشـتر از کـل

ین زکـات و سـایر طلبکـاران بـه نسـبت  ماترک او باشد،
ّ
باید ماترک او را بـین مسـتحق

از سهم زکـات نیـز بـه  شود، چنان که سهم طلبکاران کم می تقسیم نمود؛ بنابر این هم

   .شود کم می نسبت،

  که یکس .٢٥٢١ مسأله
ً
 ایـ خرما ای جو ای گندم به که یحال در و است بدهکار شرعا

ق زکات هنوز یو یانگورها
ّ
 : ردیبم ،است نگرفته تعل

ت به آنکه از شیپ نچهچنا. الف
ّ

ق زکات مذکور غال
ّ
 از را او نید  و یبده ،ورثه ،ردیگ تعل

  گرِ ید  مال
ّ
ت به زکات ،ورثه ملِک  در آن از بعد و بدهند یمتوف

ّ
ق ورمذک غال

ّ
 ،ردیگ تعل

 . بدهد زکات دیبا برسد نصاب اندازه به سهمشان که ورثه از کدام هر

ِق  از شیپ اگر. ب
ّ
ت به زکات تعل

ّ
 مجمـوع چنانچه ،ندهند را او نید  و یبده ،رمذکو  غال

 تیـم مال اگر و بدهند را زکات ستین واجب ،باشد او یبده اندازه به فقط تیم مال

 ادا بخواهنـد اگـر کـه است یقدر به او یبده که یصورت در ،باشد او یبده از شتریب

ت از یمقدار دیبا ندینما
ّ

 طلبکـار بـه را آنچـه ،بدهنـد طلبکـار بـه هـم را مذکور غال

 شود نصاب اندازه به سهمش که ورثه از کدام هر ،مال هیبق در و ندارد زکات دهند یم

ق طیشرا ریسا و
ّ
  . بدهد را خود سهم زکات دیبا ،باشد دارا هم را زکات تعل
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 واجـب آنهـا زکـات که) کشمش( یانگور و خرما و جو و گندم اگر .٢٥٢٢ مسأله

 آن واجـب اطیـاحت ،)باشـد یمـ نامرغوب و مرغوب جنس یدارا( دارد بد و خوب شده

 از را همـه زکـات ستین الزم یول ندهد بد جنس از را خوب جنس زکات فرد که است

  . بدهدآن  خود از را قسم هر زکات تواند یم بلکه؛ بدهد خوب جنس

ت زکات ستین واجب .٢٥٢٣ مسأله
ّ

 متیق پرداخت بلکه بپردازند آنخود  از را غال

 مـتیق پرداخـت یول است یکاف زین) یکاغذ یهااسکناس  و پول مثل( جیرا نقد از آن

  . است اشکال محل گرید  یکاالها و اجناس از آن

 ،باشـد واجـب فـرد بـر کشمش ای کخش یخرما زکاِت  پرداخت اگر .٢٥٢٤ مسأله

 مـتیق را زکات مقدار چنانچه بلکه ،بدهد انگور ای تازه یخرما از را آن اتزک تواند ینم

 ایـ بدهـد آن متیق بابت ،انگور ای تازه یخرما ،آن متیق معادل بخواهد و دینما یگذار

 اگر نیهمچن. است اشکال محل زین بدهد متیق بابت ،گرید  کخش یخرما ای کشمش

 کشـمش آنکه مگر بدهد کشمش را آن اتزک تواند ینم ،باشد واجب او بر انگور زکات

 یع از مذکور
ِ

ق انگور همان ن
ّ
  . باشد آمده دیپد زکات متعل

 شـده پرداختـه آنهـا زکـات کـه) کشمش( یانگور و خرما ،جو ،گندم .٢٥٢٥ مسأله

  . ندارد زکات بماند فرد نزد هم سال چند اگر

 فـرد ایـ نابـالغ هبّچـ) کشمش( انگور و خرما ،جو ،گندم مالک چنانچه .٢٥٢٦ مسأله

 زکـات مـذکور امـوال بـه ،زکـات ثبوت ِط یشرا ریسا بودن جمع صورت در ،باشد مجنون

ق
ّ
 از را مـذکور زکـات است واجب ،مجنون فرد ای نابالغ بچه یشرع ّی ول بر و ردیگ یم تعل

ت صاحب اگر نیهمچن. دینما پرداخت او مال
ّ

 از یمقـدار ایـ سال تمام در مذکور غال

  . شود یمن ساقط او از زکات ،باشد هوشیب ای مست ،آن

 سـتین الزم ،)کشمش( انگور و خرما ،جو ،گندم در زکات ثبوِت  یبرا .٢٥٢٧ مسأله

ت در تصّرف بر قدرت مالک
ّ

ـق هنگـام در اگـر ،نیبنـابرا. باشد داشته را مذکور غال
ّ
 تعل

ت به زکات
ّ

 ،دیـنما تصـّرف آن در ،لشیوکـ ایـ خودش نتواند مالک ،یمانع سبب به غال

ت به زکات
ّ

ق یو غال
ّ
 دیـبا ،کنـد دایـپ یدسترسـ آنهـا به ندهیآ در انچهچن و ردیگ یم تعل

 سـرقت بـه ایـ شـده فیتوق ظالم توّسط ای شده غصب که یمال مثل ،بپردازد را آن زکات
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ـ در ایـ نـدارد آن بـه یدسترس و داند ینم را آن مکان ،آن مالک و شده گم ای رفته
ّ
 یمحل

  آن مالِک  و شده دفن
ّ
  . باشد کرده فراموش را شمحل

ق یبراذکر شد  که طور همان .٢٥٢٨ مسأله
ّ
 ایـ خرمـا ایـ جـو ایـ گنـدم به زکات تعل

ه ستین شرط ،)کشمش( انگور
ّ
 یشخصـ اگـر نیبنـابرا. باشـد مکـان کی در مذکور غل

 مقـدار بـه آن محصـول کـه دارد ییروسـتا ایـ شـهر در انگـور ای خرما درختان ای زراعت

 یگـرید  یروسـتا ایـ شهر در را درختان ای زراعت همان مثل شخص آن و ستین نصاب

 بـه مکـان دو هـر محصـول مجموع یول ستین نصاب مقدار به زین آن محصول که دارد

  محصول دو هر که یصورت در ،رسد یم نصاب حد
ً
 حسـاب بـه سـال کی محصول عرفا

  . شود پرداخت مجموع زکات است واجب دیآ

  نقره و طال زکات

 کـه یعمـوم طیشرا بودن دارا صورت در ،دارند نقره و طال که یکسان .٢٥٢٩ مسأله

 را شیخـو  نقـره و طـال زکـات دیـبا ،آمـد خواهـد که یاختصاص طیشرا وقبال ذکر شد 

  . بپردازند

ِق  یاختصاص طیشرا
ّ
 نقره و طال به زکات تعل

  ز درتمام سال عاقل باشدیو ن بالغ ،نقره و طال کمال: اول و دّوم شرط

 نقـره ایـبه طال  ،باشد ١وانهیا فرد د یچنانچه مالک طال ونقره بچه نابالغ  .٢٥٣٠ مسأله

ق زکات مذکور
ّ
 بـودن جمع صورت در ،ا عاقل شدی بالغ ،فرد که یهنگام و ردیگ ینم تعل

  . شود یم آغاز زکات به مربوط ساِل  ،زمان آن از ،زکات ثبوت طیشرا ریسا

 هوشیب ای مست ،آن از یمقدار ای سال تمام در نقره و طال صاحب اگر .٢٥٣١ مسأله

  . شود ینم ساقط او از زکات ،شود

                                                           
ها برای مّدت یک سـاعت و شود البّته اگر تن از سال دیوانه باشد، زکات بر او واجب نمی ای  اگر در دوره حّتی . ١

 . شود مانند آن در طول سال دیوانه شود در صورت جمع بودن سایر شرایط زکات واجب می
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  به هنقر  ای طال: سوم شرط
ّ

  برسد معّین نصاب حد

 : دارد نصاب دو طال .٢٥٣٢ مسأله

 پس ،است »نخود ١٨« معادل آن مثقال هر که است یشرع مثقال ستیب: اول نصاب

 مثقـال پانزده معادل شده گفته آنچه بنابر که - برسد یشرع مثقال ستیب به طال که یوقت

ق طیشرا ریسا چنانچه ، - است یبازار
ّ
 چهلم کی دیبا نسانا ،باشد داشته هم را زکات تعل

 مقـدار نیا به اگر و بدهد زکات بابت ،شود یم نخود ُنه معادل که را) درصد میون دو( آن

  . ستین واجب آن زکات ،نرسد

 مثقـال سـه معـادل شـده گفتـه آنچـه بنابر که است یشرع مثقال چهار: دوم نصاب

 دیـبا ،شود اضافه سابق یبازار مثقال پانزده به یبازار مثقال سه اگر یعنی ،شود یم یبازار

 اضـافه مثقـال سـه از کمتـر اگـر و بدهـد چهلم کی قرار از را مثقال جدهیه تمام زکات

 اسـت نیهمچن و ندارد زکات آن یادیز  و بدهد را آن مثقال پانزده زکات دیبا فقط ،شود

 و بدهـد را آنهـا تمـام زکـات دیبا شود اضافه یبازار مثقال سه اگر یعنی ،رود باال چه هر

  . ندارد زکات شده اضافه که یمقدار ،شود اضافه کمتر گرا

 : دارد نصاب دو نقره.٢٥٣٣ مسأله

 یبـازار لمثقـا »١٠٥« معـادل شـده گفتـه آنچـه بنابر که درهم ستیدو : اول نصاب

 انسـان ،باشـد داشته هم را گرید  طیشرا و برسد یبازار مثقال »١٠٥« به نقره اگر که است

 زکـات بابـت اسـت نخـود »١٥« و مثقال »٢« که را) درصد مین و دو( آن چهلم کی دیبا

  . ستین واجب آن زکات ،نرسد مقدار نیا به اگر و بدهد

 ،اسـت یبـازار مثقـال »٢١« ادلمع شده گفته آنچه بنابر که درهم چهل: دوم نصاب

 »١٢٦« تمـام زکـات دیـبا ،شود اضافه یبازار مثقال »١٠٥« به یبازار مثقال »٢١« اگر یعنی

 ،شـود اضـافه یبازار مثقال »٢١« از کمتر اگر و بدهد چهلم کی قرار از را یبازار مثقال

 هـر اسـت نیهمچنـ و ندارد زکات آن یادیز  و بدهد را آن مثقال »١٠٥« زکات دیبا فقط

 اگـر و بدهد را آنها تمام زکات دیبا شود اضافه یبازار مثقال »٢١« اگر یعنی ،رود باال چه

  . ندارد زکات است مثقال »٢١« از کمتر و شده اضافه که یمقدار ،شود اضافه کمتر

  به نقره ای طال که باشد داشته کش ،فرد اگر .٢٥٣٤ مسأله
ّ

 اسـت دهیرسـ نصـاب حد
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  . کند جستجو و قیتحق دیبا ،واجب اطیاحت بنابر ،ریخ ای

 را آن زکـات هرچنـد - اسـت نصـاب اندازه به او نقره ای طال که یکس .٢٥٣٥ مسأله

 جمـع زین زکات وجوب طیشرا ریسا و تاس نشده کم اول نصاب از یوقت تا - باشد داده

  . بدهد را آن زکات دیبا سال هر ،باشد

ه  ،نقره ای طال: چهارم شرط 
ّ
   ١باشد جیرا آن با معامله و بوده دارسک

ه از ب؛ ج باشدیرادار  اگر معامله با طال و نقره سکه .٢٥٣٦ مسأله
ّ
ن یهرچند نقش سک

 هرچنـد نـدارد زکـات ،باشد تادهاف رواج از اگر یول بدهند را آن د زکاتیبا ،باشد هم رفته

  . باشد یباق آن نقش سکه

ه نقره و طال.٢٥٣٧ مسأله
ّ
 یصـورت در ،برند یم کار به نتیز  یبرا هازن که یدارسک

 گرفتـه بکار معامالت در پول عنوان به نقره و طال یعنی باشد یباق آن با معامله رواج که

 شزکـات ،نباشـد جیـرا آن بـا معاملـه اگـر یول است واجب آن زکات ،اطیاحت بنابر ،شوند

ه ریغ نقره و طال ورآالتیز  نیهمچن. ستین واجب
ّ
  . ندارد زکات دار سک

 گرفتـه بکـار معامالت در پول عنوان به نقره و طال که یکنون زمان در.٢٥٣٨ مسأله

 کلین مثل نقره و طال ریغ از که یفلز یهاپول ای یکاغذ یها پول و اسکناس ،شوند ینم

  . ندارند ار  نقره و طال حکم ،شوند یم ساخته

 هـم کـه یکسـ نیـا بنابر. شود یم حساب جداگانه نقره و طال نصاب .٢٥٣٩ مسأله

  ،نباشـد اول نصـاب اندازه به آنها کدام چیه اگر ،دارد نقره هم و طال
ً
 مثقـال »١٠٤« مـثال

 هـر هرچنـد ستین واجب او بر زکات ،باشد داشته طال یبازار مثقال »١٤« و نقره یبازار

  به هم با دو
ّ

  .برسد نصاب حد

و  یط عمــومیر شــرایبــا وجــود ســا - یک ســال زکــاتیــفــرد : پــنجم رطشــ

  ا نقره باشدیمالک طال  - یاختصاص

 نصـاب از ایـ شود خارج فرد ملِک  از ،ماه ازدهی نیب در نقره و طال اگر .٢٥٤٠ مسأله

                                                           
که از جنس طـال ونقـره  شود امروزه که معمول نیست افراد معامالت خویش را با پولی  از این شرط معلوم می. ١

 . دزکات طال و نقره وجود ندار  برای  باشد انجام دهند، موضوعی 
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 از بعـد طیشـرا از یبعضـ اگـر امـا؛ ستین واجب او بر زکات ،شود کمتر نقره و طال اول

 مـذکور نقـره ایـ طـال به زکات ،برود نیب از دوازدهم ماه هب ورود و ازدهمی ماه شدن تمام

ق
ّ
  . است گرفته تعل

 یگـرید  ءیشـ بـا دارد کـه را یا نقـره و طـال ماه ازدهی نیب در فرد اگر .٢٥٤١ مسأله

 یبـرا اگـر یولـ؛ ستین واجب او بر زکات ،)دینما ذوب( کند آب را آنها ای دینما عوض

ه نقـره و طـال با را آنها زکات پرداخت از فرار
ّ
 یطـال یعنـی کنـد عـوض گـرید  دار سـک

ه
ّ
ه نقره ای طال با را دار سک

ّ
ه نقره ای دینما عوض دار سک

ّ
ه یطال ای نقره با را دار سک

ّ
 دار سک

ق طیشرا ریسا و دینما عوض
ّ
 اطیـاحت ،بمانـد یبـاق ازدهمی ماه شدن تمام تا هم زکات تعل

  . بدهد را آن زکات که است آن واجب

 آب را ،است زکات مشمول که یانقره و الط ،دوازدهم ماه در فرد اگر .٢٥٤٢ مسأله

 مـتیق ای وزن ،کردن ذوب سبب به چنانچه و بدهد را آنها زکات دیبا ،)دینما ذوب( کند

  . بدهد بوده واجب او بر کردن ذوب از شیپ که را یزکات دیبا ،شود کم آنها

ه در چنانچه .٢٥٤٣ مسأله
ّ
 از شـتریب ،اسـت زکـات مشـمول کـه یا نقره و طال سک

ه ،آن به اگر ،باشد یگرید  فلز ،معمول اندازه
ّ
 بـه که یصورت در ،ندیبگو  نقره و طال سک

 
ّ

  به خالصش هرچند ،است واجب زکاتش برسد نصاب حد
ّ

 اگـر یولـ ،نرسد نصاب حد

ه ،آن به
ّ
  به خالصش هرچند ،ستین واجب زکاتش ،ندینگو  نقره و طال سک

ّ
 نصـاب حـد

  . برسد

ه اگر .٢٥٤٤ مسأله
ّ
 ،باشـد مخلـوط یگـرید  فلـز بـا معمـول مقدار به  نقره و طال سک

ه از را آن زکات چنانچه
ّ
 یپـول از ایـ ،دارد گرید  فلز معمول از شتریب که یا نقره و طال سک

ه از ریغ
ّ
 یزکـات مـتیق انـدازه بـه آن متیق که باشد یقدر به یول ،بدهد نقره و طال سک

  . ندارد اشکال است واجب او بر که باشد

  بتواند نقره و طال مالک: ششم شرط
ً
   دینما تصّرف مذکور اموال در عرفا

هیاگر مالک طال  .٢٥٤٥ مسأله
ّ
 یگر براید  یا عاملیدار به سبب وجود مانع  ا نقره سک
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ت قابل توّجه
ّ

ا یـمثـل آنکـه مـالش بـه سـرقت رفتـه  ،دینتواند در مالش تصّرف نما یمد

  . آن مال زکات ندارد ،باشد ا گم شدهیغصب شده 

  نقره و طال زکات پرداخت زمان

 ایـ ،بدهـد ریفق به ،ازدهمی ماه شدن تمام از بعد را نقره و الط زکات دیبا فرد .٢٥٤٦ مسأله

  . آمد خواهد) ٢٦٣٤( مسأله در زکات پرداخت در ریتأخ حکم و دینما جدا خود مال از

  گوسفند و گاو ،شتر زکات

 بـودن دارا صـورت در هستند گوسفند ای گاو ای شتر مالک که یکسان .٢٥٤٧ مسأله

 ایـ شـتر زکات دیبا ،آمد خواهد که یاصاختص طیشرا وقبال ذکر شد  که یعموم طیشرا

  . بپردازند را شیخو  گوسفند ای گاو

ِق  یاختصاص طیشرا
ّ
   گوسفند و گاو ،شتر به زکات تعل

  مذکور اموال در بتواند مالک: اول شرط
ً
  باشد داشته تصّرف عرفا

ت یبـرا یعـامل سـبب بـه ،ا گوسفندیا گاو یشتر  مالک اگر .٢٥٤٨ مسأله
ّ

 قابـل مـد

 ایـ شـده غصـب ای رفته سرقت به مالش آنکه مثل ،دینما تصّرف مالش در نتواند یتوّجه

  . ندارد زکات مال آن ،باشد شده گم

 در واقـع یعـیطب یهـاچراگـاه از سـال تمام در مذکور واناتیح: دوم شرط

  ١ندینما چرا ،آن مانند و ابانیب ،دشت

استفاده  یعیطب یها که در طول سال از چراگاه یگاو و گوسفندان ،شتر .٢٥٤٩ مسأله

 کنـد یم چرا آن از وانیح که یاهیگ و زکاتشان واجب است و فرق ندارد علف ،دکنن  یم

 اگـر نیبنـابرا. تازه ای باشد خشک مذکور علف ،باشد مالک یدارا ای باشد مالک بدون

                                                           
  .شود گفته می»سائمه«کنند، های طبیعی استفاده می به چنین حیواناتی که از چراگاه. ١



 ٧٢٩/  زكات مال  

 طول در گوسفندانش و است خودرو اهانیگ و هاعلف یدارا که باشد ینیزم مالک فرد

  . بپردازد را آنها زکات دیبا ،طیشرا ریسا ودنب جمع صورت در ،کنند یم چرا آن در سال

 علـِف  از ،آن از یمقـدار ایـ سـال تمـام در گوسـفند ای گاو ای شتر اگر .٢٥٥٠ مسأله

ا یـزکـات نـدارد و فـرق نـدارد علـف  ،دیه نمایکه کاشته شده تغذ یا زراعتی شده دهیچ

رد نـدا یز فرقـیـن و ا مبـاحیـباشد  یغصب ،گریا فرد د یوانات باشد یماِل مالک ح ،زراعت

  . یناچار یا از رویوان باشد یار صاحب حیوان به اختیدن حیچر 

 دهیـچ علـف از یکمـ مقـدار سال تمام در گوسفند ای گاو ای شتر اگر .٢٥٥١ مسأله

  کـه یطور به دینما هیتغذ مزرعه زارعت از یاندک مقدار ای بخورد شده
ً
 در نـدیبگو  عرفـا

 آن زکـات پرداخـت ،کند یم چرا ای است نموده چرا ،آن مانند و ابانیب علف از سال تمام

  . باشد یم عرف ،مذکور امر صیتشخ در زانیم و باشد یم واجب

 یکسـ کـه را یچراگـاه خـود گوسـفند و گـاو ،شـتر یبـرا انسان اگر .٢٥٥٢ مسأله

   ١.ها را بپردازد واجب است زکات آن ،اطیبنابر احت ،کند اجاره ای دینما یداریخر  نکاشته

و  یط عمــومیرار شــیبــا وجــود ســا - یک ســال زکــاتیــفــرد : ســوم شــرط

  . وانات مذکور باشدیمالک ح - یاختصاص

 مثـل شوند خارج فرد ملِک  از مذکور انیچهارپا ،ماه ازدهی نیب در اگر .٢٥٥٣ مسأله

 او بـر زکات ،شود کمتر وانیح آن زکات اول نصاب از آنها تعداد ای بفروشد را آنها نکهیا

پـس از  و ازدهمیـ همـا شـدن تمام از بعد ،از بین رفتن بعضی از شرایط اّما؛ ستین واجب

ق مذکور واناتیح به زکات اثری ندارد و  ،دوازدهم ماه به ورود
ّ
و واجـب  است گرفته تعل

  .است پرداخت شود

 کـه را یشـتر و گوسفند و گاو ،ازدهمی ماه شدن تمام از شیپ فرد اگر .٢٥٥٤ مسأله

 فرار قصد به کار نیا و کند عوض خودش جنس ریغ ای خودش جنس از یوانیح با دارد

 فرار یبرا ضیتعو  نیا اگر اّما ؛ستین واجب او بر زکات ،صورت نیا در ،نباشد زکات از

 به قصد فرار از زکات ،شود یم انجام زکات از
ً
 گوسفند چهل و بدهد گوسفند چهل ،مثال

                                                           
  .زیرا در صدق عنوان سائمه نسبت به چنین موردی، اشکال وجود دارد. ١
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  ١،باشـند داشـته منفعـت نـوع کیـ مـورد دو هر که یصورت در ردیبگ گرید 
ً
 دو هـر مـثال

قت طیشرا ریسا و باشند ده ریش گوسفند
ّ
 ،بماند یباق ازدهمی ماه شدن تمام تا هم زکات عل

  . بدهد را آنها زکات که است آن الزم اطیاحت

  به ،مذکور واناتیح تعداد: چهارم شرط
ّ

  برسد نصاب حد

  : دارد نصاب دوازده شتر .٢٥٥٥ مسأله

 زکات ،نرسد مقدار نیا به شترها تعداد تا و است گوسفند کی آن زکات و شتر پنج :لاّو 

  . ندارد

  . است گوسفند دو آن زکات و شتر هد :مدّو 

  . است گوسفند سه آن زکات و شتر پانزده :مسّو 

  . است گوسفند چهار آن زکات و شتر ستیب :چهارم

  . است گوسفند پنج آن زکات و شتر پنج و ستیب :پنجم

  . باشد شده دوم سال داخل که است یشتر کی آن زکات و شتر شش و ستیب :ششم

  . باشد شده سوم سال داخل که است یشتر کی آن کاتز  و شتر شش و یس :هفتم

 شـده چهـارم سـال داخـل کـه اسـت یشـتر کی آن زکات و شتر شش و چهل :هشتم

  . باشد

  . باشد شده پنجم سال داخل که است یشتر کی آن زکات و شتر کی و شصت :نهم

  . باشند شده سوم سال داخل که است یشتر دو آن زکات و شتر شش و هفتاد :دهم

 شـده چهـارم سـال داخـل کـه اسـت یشتر دو آن زکات و شتر کی و نود :زدهمای

  . دنباش

 ،شـتر چهـل هـر یبـرا ای دیبا که است آن از باالتر و شتر کی و ستیب و صد :دوازدهم

 یشـتر کیـ شتر هپنجا هر یبرا ای و باشد شده سوم سال داخل که بدهد یشتر کی

                                                           
شوند، دارای ارزش اسـتعمالی مشـترک باشـند  به عبارت دیگر، حیوانات مذکور که عوض و معّوض واقع می. ١

شوند و ارزش اصلی حیوانات مذکور به همـان اسـت،  آنها که به جهت آن نگهداری مییعنی منفعت غالب 
 .یکسان باشد
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 در و کنـد حساب دو هر ،پنجاه و هلچ با ای و باشد شده چهارم سال داخل که بدهد

 در یولـ ،سـتیدو  مانند کند حساب پنجاه ای ،چهل با که است مخّیر هم موارد یبعض

 ،ماند یم یباق یزیچ اگر ای ،نماند یباق یزیچ که کند حساب یطور دیبا ،صورت هر

  ،نباشد شتریب شتر ُنه از
ً
 کـه یشـتر دو شـتر صـد یبـرا دیـبا ،دارد شتر »١٤٠« اگر مثال

  . بدهد ،شده سوم سال داخل که یشتر کی شتر چهل یبرا و شده چهارم سال داخل

 دارد که ییشترهاتعداد  اگر پس ،ستین واجب نصاب دو نیب ما زکات .٢٥٥٦ مسأله

 دیـبا فقط ،باشد دهینرس است ده که دوم نصاب به تا ،بگذرد است پنج که اول نصاب از

  . است طور نیهم زین بعد یهانصاب در حکم و بدهد را آن شتر پنج زکات

  : دارد نصاب دو گاو .٢٥٥٧ مسأله

باشد  یم شده دوم سال داخل که  گوساله کی که زکات آن است تا یس: اول نصاب

ده زکـات ینرسـ یباشد و تا تعداد گاوهـا بـه سـ نر گوساله آن که است واجب اطیاحت و

  . ستیواجب ن

 مسـّو  سال داخل که است یا ماده گوساله کی آن زکات و است لچه: دوم نصاب

  ،ستین واجب چهل و یس نیب ما زکات و باشد شده
ً
 ،دارد گـاو ُنه و یس که یکس مثال

  بدهد را گاو یس زکات دیبا فقط

 چهـل زکات دیبا فقط ،دهینرس شصت به تا باشد داشته ادتریز  گاو چهل از اگر زین و

 دو دیـبا ،دارد را اول نصـاب برابـر دو چـون دیرسـ شصت به آنکه از بعد و بدهد را گاو

 اسـاس بـر ایـ دیـبا ،رود بـاال چه هر نیهمچن و بدهد شده مدّو  سال داخل که یا گوساله

 ،بدهـد شـد گفتـه که یدستور به را آن زکات و کند حساب دو هر ای ،چهل ای یس عدد

 تـا ُنـه از مانـد یمـ یباق یزیچ اگر ای ،نماند یباق یزیچ که کند حساب یطور دیبا یول

  ،نباشد شتریب
ً
 بـر فقط اگر چون ،کند حساب چهل و یسبا  دیبا ،دارد گاو تادهف اگر مثال

 و صد مانند موارد یبعض در و ماند یم نداده زکات گاوِ  ده ،کند حساب یس عدد اساس

  . است مخّیر) ١٢٠( ستیب

  : دارد نصاب پنج گوسفند .٢٥٥٨ مسأله

 عـدد بـه گوسـفندان تعـداد تـا و اسـت وسفندگ کی آن زکات و است عدد چهل :اول
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  . ندارد زکات ،است دهینرس چهل

  . باشد یم گوسفند دو آن زکات و است کی و ستیب و صد :دوم

  . باشد یم گوسفند سه آن زکات و است کی و ستیدو  :سوم

  . باشد یم گوسفند چهار آن زکات و است کی و صدیس :چهارم

  . بدهد گوسفند کی گوسفند صد هر یبرا دیاب که است آن از باالتر و چهارصد :پنجم

 یگوسـفندها شـماره اگـر پـس ،ستین واجب نصاب دو نیب ما زکات .٢٥٥٩ مسأله

 کیـ و ستیب و صد که دوم نصاب به تا ،باشد شتریب است چهل که اول نصاب از یکس

 و نـدارد زکـات آن یادیـز  و بدهد را گوسفند چهل زکات دیبا فقط ،باشد دهینرس است

  . استطور  نیهم زین بعد یهانصاب در حکم

و  یشـتر عربـ ،در مورد زکـات شـتر ،اناتو یواجب شدن زکات ح یبرا .٢٥٦٠ مسأله

و بـز  گوسفند ،در مورد زکات گوسفند ش ویگاو و گاوم ،در مورد زکات گاو ،یر عربیغ

 یوانـات هـم فرقـیا مـاده بـودن حیشود و نر  یک جنس محسوب می ،شکیش و شیو م

  . ندارد

 ،باشـند کیشـر  گوسـفندان ایـ گاوهـا ای شتران در هم با نفر چند اگر .٢٥٦١ مسأله

 بدهد زکات دیبا ،باشد دهیرس وانیح آن به مربوط اول نصاب به سهمش که انآن هرکدام

  . ستین واجب زکات است اول نصاب از کمتر او سهم که یکس بر و

 هـم یرو و باشد داشته گوسفند ای شتر ای گاو جا چند در نفر کی اگر .٢٥٦٢ مسأله

  . بدهد را آنها زکات دیبا ،باشند نصاب اندازه به

 در فـرد اگر یول باشد ماده دیبا شود یم داده زکات عنواِن  به که یشتر .٢٥٦٣ مسأله

 یکاف ساله سه نر شتر ،باشد نداشته ساله دو ماده شتر ،شترانش نیب در ،ششم نصاب مورد

  . است ریّ مخ کدام هر دیخر  در باشد نداشته هم را آن اگر و است

 پرداخـت گوسـفندان زکـات ایـ شـتران زکـات عنوان به که یگوسفند .٢٥٦٤ مسأله

  دیبا ،واجب طایاحت بنابر ،شود یم
ً
 عنـوان بـه کـه یبـز و باشـد شـده دوم سال داخل أقال

  . باشد شده سوم سال داخل دیبا واجب اطیاحت بنابر ،شود یم پرداخت آنها زکات

 از یمختصـر مـتشیق اگـر ،دهـد یم زکات بابت فرد که را یگوسفند .٢٥٦٥ مسأله
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 آن متیق که را یگوسفند است بهتر یول ندارد اشکال باشد کمتر او گرید  یگوسفندها

  . استطور  نیهم زین شتر و گاو مورد در حکم و بدهد است شتریب شیگوسفندها تمام از

 وبیـمع و ضیمـر  کـه باشـد یشـتران ای گوسفند ای گاو یدارا فرد اگر .٢٥٦٦ مسأله

  . بپردازد را آنها زکات دیبا شود و ینم زکات شدن ساقط موجب امر نیا ،هستند

 ایـ ضیمـر  همـه کـه باشـد یشـتران ایـ گوسـفند ای گاو یدارا فرد اگر .٢٥٦٧ مسأله

 و بیع یبو  سالم همه اگر یول بدهد آنها خود از را زکات تواند یم ،هستند ریپ ای وبیمع

 ،بدهد است ریپ ای وبیمع ای ضیمر  که یوانیح آن از را آنها زکات تواند ینم ،باشند جوان

 و بیـع یب گرید  دسته و وبیمع یا دسته و ضیمر  یبعض و سالم آنها از یبعض اگر بلکه

 وانیـح ،آنهـا زکـات یبرا که است آن واجب اطیاحت ،باشند جوان یتعداد و ریپ یتعداد

  . بدهد جوان و بیع یب و سالم

 نصـاب خـود از دهیرسـ نصـاب حـد بـه که ییشترها زکات ستین الزم .٢٥٦٨ مسأله

 یجـار زیـن گوسـفند و گاو در حکم نیا و است یکاف بدهد یگرید  شتر اگر بلکه ،بدهد

 زیجـا بلکـه باشـد یمـ رّیـمخ ،آن ریـغ و نصاب از زکات رداختپ در مالک نیبنابرا. است

 هرچنـد بدهد پول ،بپردازد زکات بابت دیبا که یگوسفند ای گاو ای شتر متیق مطابق است

ق زکات آن به که ینصاب خود از زکات پرداخت
ّ
اط مستحب یاحت با مطابق و بهتر گرفته تعل

  . ستین یاط واجب کافیبنابر احتمت یگر به جز پول بابت قیاست و پرداخت اجناس د 

 تعـداد کـه یزمـان تا ،بدهد را شتر و گوسفند ،گاو زکات دیبا که یکس .٢٥٦٩ مسأله

 چنانچـه ،نیا بنابر. بپردازد زکات سال هر دیبا ،است نشده کمتر اول نصاب مقدار از آنها

 طیشرا ریسا و نشده کم نصاب از آنها شماره یوقت تا ،بدهد گرشید  مال از را آنها زکات

 از و بدهـد آنهـا خـود از اگر و بدهد را زکات دیبا ساله همه ،باشد جمع زین زکات وتثب

 ؛ ستین واجب او بر زکات ،شوند کمتر اول نصاب
ً
 ،دارد گوسـفند چهـل کـه یکس مثال

 ،نشـده کـم چهل از او یگوسفندها که یوقت تا ،بدهد را آنها زکات گرشید  مال از اگر

 ،دهینرسـ چهـل بـه یوقتـ تـا ،بدهد آنها خود از اگر و بدهد گوسفند کی دیبا ساله همه

 . ستین واجب او بر زکات
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  گاو و گوسفند ،گر مربوط به زکات شتریاحکام د

 بـه ،ازدهمی ماه شدن تمام از بعد را گوسفند و گاو ،شتر زکات دیبا فرد .٢٥٧٠ مسأله

) ٢٦٣٤( مسأله در زکات پرداخت در ریتأخ حکم و دینما جدا خود مال از ای ،بدهد ریفق

  . آمد واهدخ

بـا  ،باشـد مجنـون فـرد ای نابالغ بچه ،گوسفند و گاو ،شتر مالک چنانچه .٢٥٧١ مسأله

ق زکات اموالن یا به ،زکات ثبوت ِط یشرا ریساوجود 
ّ
ّ ولـ بر و ردیگ یم تعل

ِ
 بچـه یشـرع ی

 اگـر نیهمچنـ. دیـنما پرداخـت او مـال از را زکـات اسـت واجـب ،مجنـون فرد ای نابالغ

 او از زکـات ،شـود هـوشیب ایـ مست ،آن از یمقدار ای سال تمام در واناتیحآن  صاحب

  . شود ینم ساقط

ق در: اندفرموده مشهور .٢٥٧٢ مسأله
ّ
 اسـت شـرط گوسفند و گاو ،شتر به زکات تعل

 ماننـد ییکارهـا در کـه باشـند یانیـچهارپا جملـه از یعنی باشند کاریب ،مذکور واناتیح

 و است اشکال محل حکم نیا اّما؛ شوند ینم گرفته کار به آن مانند و زدن شخم ،یاریآب

 ،زدن شـخم ،یاریـآب ماننـد ییکارهـا در کـه مـذکور انیـچهارپا بـه ،واجب اطیاحت بنابر

 محسـوب کـاریب و شـوند یمـ گرفتـه کـار به ،آن مانند و بار نقل و حمل ،خرمن دنیکوب

ق زکات ،شوند ینم
ّ
  اگر اّما و ردیگ یم تعل

ً
 ،کارندیب مذکور انیپا چهار که کند صدق عرفا

  . واجب است یداخت زکات آنها بنابر فتو پر 

ق یبرا.٢٥٧٣ مسأله
ّ
 انیـچهارپان یـا ستین شرط گوسفند ای گاو ای شتر به زکات تعل

 روسـتا چند در که باشد یم یگوسفندان یدارا یشخص اگر نیبنابرا ،باشند مکان کی در

 مجمـوع یولـ رسـند ینمـ نصاب حد به ییتنها به مکان هر گوسفندان و هستند پراکنده

ق طیشرا ریسا که یصورت در ،دنرس یم نصاب حد به مکان چند ِن گوسفندا
ّ
 زین زکات تعل

  . بپردازد را آنها مجموع زکات فرد است واجب ،باشد فراهم

  التجاره مال زکات

 قیـطر  از دارنـد قصـد و دارند کسب هیسرما و التجاره مال که یکسان .٢٥٧٤ مسأله
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 وقـبال ذکـر شـد  هکـ یعمـوم طیشـرا بودن دارا صورت در ،ندینما تجارت و کسب ،آن

 هیسـرما و التجـاره مال زکات دیبا ،واجب اطیاحت بنابر ،آمد خواهد که یاختصاص طیشرا

  . باشد یم) درصد میون دو( چهلم کی آن مقدار که بپردازند را شیخو  کسب

ِق  یاختصاص طیشرا
ّ
   التجاره مال به زکات تعل

  باشد ل عاقلز در تمام سایبالغ و ن ،التجاره مال کمال: اول و دوم شرط

 زکـاتآن  بـه ،باشد ١وانهیا فرد د ینابالغ  بچه ،التجاره مال مالک چنانچه .٢٥٧٥ مسأله

ق
ّ
ط ثبـوت زکـات یر شـرایچنانچـه سـا ،ا عاقل شـدی بالغ ،فرد که یهنگام و ردیگ ینم تعل

 آغـاز زکـات بـه مربـوط سـاِل  ،زمـان آن از ،زکـات ثبـوت طیشرا ریساوجود داشته باشد 

   . شود یم

  باشد شده مالک یمعاوض عقد به را التجاره الم ،فرد: سوم شرط

 و التجـاره مال فرد که است آن به مشروط ،التجاره مال در زکات ثبوت .٢٥٧٦ مسأله

 مالـک آن ماننـد و یمعاوضـ مصالحه ای دنیخر  مثل معاوضه قیطر  از را کسبش هیسرما

 دهیرسـ ارث او به ای شده دهیبخش فرد به که یاالتجاره مال شامل ن حکمیا و باشد شده

  . شود ینم آن مانند و شده مصالحه عوض بدون و یمّجان او به ای

  به التجاره مال: چهارم شرط
ّ

  برسد نصاب حد

  مسـائل در کـه باشـد ینقره م و طال نصاب همانند مال التجاره نصاب.٢٥٧٧ مسأله

  . گذشت) ٢٥٣٣و  ٢٥٣٢(

  باشد گذشته مال آن بر یزکات سال کی: پنجم شرط

ق در.٢٥٧٨ مسأله
ّ
 یهنگـام از یزکات سال کی است شرط ،التجاره مال به زکات تعل

                                                           
شود البّته اگر تنها برای مّدت یک سـاعت و  از سال دیوانه باشد، زکات بر او واجب نمی ای  اگر در دوره حّتی . ١

 . شود اط، واجب میمانند آن در طول سال دیوانه شود با وجود سایر شرایط زکات، بنابر احتی
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 که طور همان و باشد گذشته مال آن بر است داشته بردن منفعت و تجارت قصد فرد که

 مـاه دوازده شـدن یسـپر ،التجـاره مـال در یزکات سال از منظور ،گذشت) ٢٤٧٩( مسأله

  . باشد یم یقمر کامل

  باشد یباق التجاره مال با تجارت قصد ،سال تمام در: ششم شرط

  و شــود منصــرف قصــد آن از ســال انیــم در اگــر .٢٥٧٩ مسأله
ً
 صــرف قصــد مــثال

  . ستین واجب زکات ،دینما مؤونه در را التجاره مال

 ،شـتریب ایـ آن ١اصـل مـتیق انـدازه به ،سال تمام در التجاره مال: هفتم شرط

  باشد فروش قابل

 فـروش قابـل ،هیسـرما اصل مقدار به سال از یقسمت در التجاره اگر مال .٢٥٨٠ مسأله

 مثـال عنـوان به. بپردازد را التجاره مال زکات ستین واجب ،باشد نداشته داریر خ و نبوده

 سـالن یبـ در لکـن؛ باشـد داشـته ارزش الیر  ونیلیم صد ،فرد التجاره مال و هیسرما اگر

  . ندارد زکات ،نباشد فروش قابل الیر  ونیلیم نود از شتریب و شده کاسته آن ارزش

  جارهالت مال در بتواند مالک: هشتم شرط
ً
  باشد داشته تصّرف عرفا

ت یبرا التجاره مال مالک اگر .٢٥٨١ مسأله
ّ

  ،یتوّجه قابل مد
ً
 مـالش در نتوانـد عرفـا

 مـال آن ،باشـد شده گـم ایـ شـده غصب ای رفته سرقت به مالش آنکه مثل ،دینما تصّرف

  . ندارد زکات

  است مستحب زکات پرداخت که یموارد

 مانـهیپ بـا چـه ،٢دیـرو  یمـ نیزمـ از کـه یخـوراک یهادانه و حبوبات .٢٥٨٢ مسأله

 و کنجـد ،ارزن ،ذرت ،برنج ،ایلوب ،ماش ،عدس ،نخود مانند ،نمودن وزن با ای شوند فروخته

                                                           
 التجاره قیمت خرید یا قیمت تمام شده مال. ١
 . شایان ذکر است پرداخت زکات گندم و جو در صورت وجود شرائط، واجب است. ٢
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 ،یجعفـر ،تـره ماننـد جاتیسبز  در اما؛ باشد یم مستحب آنها زکات پرداخت ،نهایا مانند

 پرداخـت ،آن ماننـد و اریـخ ،خربـزه مثـل در نینـهمچ و حـانیر  و نعناع ،زیگشن ،اسفناج

  . باشد ینم مستحب زکات

ّ ول اگر.٢٥٨٣ مسأله
ِ

ق اموال با مجنون فرد ای نابالغ بچه یشرع ی
ّ
 نابالغ کودک به متعل

را در  آنـان التجـاره مـال زکات است مستحب ،کند تجارت آنان یبرا ،مجنون شخِص  ای

ِق  طیشراصورت وجود 
ّ
  . دینما اختپرد مالشان از ،آن در زکات تعل

  زکات مصرف موارد

  : شود یم فصر  مورد هشت در زکات .٢٥٨٤ مسأله

  نیمساک و فقراء: دوم و اول مورد

 اسـتحقاق مـورد در آنهـا بـه مربـوط احکـام و نیمسـک و ریفق فیتعر  .٢٥٨٥ مسأله

فصل مصرف  در آن یفقه احکام لیتفص که است خمس مبحث همانند زکات افتیدر 

  . شد انیبخمس 

 یطلبـ تواند یم ،باشد طلبکار یریفق از اگر ،بدهد زکات دیبا که یکس .٢٥٨٦ مسأله

 حساب زکات بابتدر صورت فراهم بودن سایر شرایط استحقاق زکات،،اردد او از که را

  . کند

 را یطلب تواند یم انسان ،نباشد قرضش اندازه به او مال و ردیبم ریفق اگر.٢٥٨٧ مسأله

 ورثـه و باشـد قرضـش انـدازه به او مال اگر بلکه ،کند حساب زکات بابت دارد او از که

 زیـن ،دیـنما وصول و ردیبگ را خود طلب ندنتوا انسان گرید  جهت به ای ،ندهند را او قرض

  . کند حساب زکات بابت ،دارد او از که را یطلب تواند یم

 یـیعقال قیـطر  از ایـ باشـد داشـته نیقی یشخص بودن ریفق به فرد اگر .٢٥٨٨ مسأله

 ،دهنـدآن شخص  فقر به شهادت عادل مرد دو یعنی بّینه ای باشد داشته او فقر به نانیاطم

 در زکـات اسـتحقاق طیشـرا ریسـا بـودن فـراهم صـورت در توانـد می فرد و است یکاف

  . بپردازداو  به را زکاتش مذکور شخص
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  در آن به مربوط احکام فروعات و اشخاص فقر اثبات یهاراه است ذکر انیشا
ّ
 هیـکل

  . باشد یم کسانی و ندارد فرق هیشرع وجوهات

  که یکس به .٢٥٨٩ مسأله
ً
ن یب از در شک و رمیفق دیگو  یم زین حال و بوده ریفق قبال

 که یکس یول ،داد زکات توان یم ،نشود دایپ نانیاطم او گفته از هرچند ،باشد فقرش رفتن

  نباشد معلوم
ً
 بـه نـانیاطم کـه یوقتـ تـا تـوان ینم ،واجب اطیاحت بنابر ،نه ای بوده ریفق قبال

 او بـه ،نشـده ثابت او فقر ،بّینه مثل یگرید  یشرع حّجت قیطر  از ای نشده حاصل فقرش

  . داد زکات

  و رمیفق دیگو  یم که یکس .٢٥٩٠ مسأله
ً
 نـانیاطم او گفته از چنانچه ،نبوده ریفق قبال

 او بـه شـود ینمـ ،نشـود ثابت او فقر بّینه مثل یگرید  یشرع حّجت قیطر  از ای نشود دایپ

  . داد زکات

 ریـفق بفهمد بعد ،بدهد زکات او به است ریفق یکس نکهیا الیخ به اگر .٢٥٩١ مسأله

  ای ،نبوده
ّ
 یکـاف ،بدهـد زکـات سـتین ریـفق دانـد یم که یکس به ،مسأله ندانستنت به عل

 مسـتحق بـه و ردیبگ او از دیبا ،باشد یباق داده او به که را یزیچ چنانچه پس. باشد ینم

 ،اسـت زکات دانسته یم گرفته را زیچ آن که یکس چنانچه ،باشد رفته نیب از اگر و بدهد

 ،است زکات دانسته ینم اگر و دبده مستحّق  به و ردیبگ او از را آن عوض تواند یم انسان

 یحتّ  ،بدهد مستحق به را زکات عوض خودش مال از دیبا و ردیبگ او از یزیچ تواند ینم

 اطیـاحت بنـابر هـم بـاز ،بوده مستند یشرع حّجت به ای کرده قیتحق ریفق شناخت در اگر

  . است ین حکم جاریهم واجب

ق فرد اموال به زکات آنکه از شیپ اگر .٢٥٩٢ مسأله
ّ
 بـه زکـات بابـت یالم ،ردیگ تعل

 واجـب او بـر زکات آنکه از بعد تواند یاما م؛ شود زکات حساب نمی آن مال، ،بدهد ریفق

 باشـد یباق خود فقر به هم ریفق آن و باشد نرفته نیب از داده ریفق به که را یمال اگر - شد

 سـابح زکـات بابت ،داده او به که را یمال - باشد دارا را زکات استحقاق طیشرا ریسا و

  . کند

 بابـت یمـال اگر ،است نشده واجب انسان بر زکات داند یم که یریفق .٢٥٩٣ مسأله

 یزمـان یول شود؛ و عوض آن را بدهکار می است ضامن شود تلف او نزد و ردیبگ زکات
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 طیر شـرایسـا و باشـد یبـاق خـود فقـر به ریفق آن اگر ،شود یم واجب انسان بر زکات که

 حسـاب زکـات بابـت آن طلب را تواند یم نسانا ،باشد داشته را زکات افتیدر  استحقاق

  . کند

 بابـت یمال اگر ،است نشده واجب انسان بر زکات داند ینم که یریفق .٢٥٩٤ مسأله

 زکات بابت را آن عوض تواند ینم انسان و ستین ضامن ،شود تلف او نزد و ردیبگ زکات

  . کند حساب

  زکات کارگزاران و نیعامل: سوم مورد

 خاص نائب ای امام طرف از که است یکس زکات کارگزار و عامل .٢٥٩٥ مسأله

 و یآور جمـع را زکـات کـه شـده مـأمور ،)شـرع حـاکم( شـانیا عـام نائب ای حضرتش

 و فقراء ای شانیا نائب ای امام به را آن و کند یدگیرس آن حساب به و دینما ینگهدار

 او بـه زکـات از الزحمـه حـق و اجـرت عنـوان به کارش یإزا در و برساند آن نیمستحق

 . گردد پرداخت

 زکـات یآور جمـع یبـرا را یافراد که آن مانند و هیر یخ مؤّسسات است ذکر انیشا

 ،شـانیا عام ای خاص نائب ای امام اجازه بدون را زکات توانند ینم ،ندینما یم استخدام

 پرداخـت ین افـرادیچنـ بـه حمهالزّ  حق و اجرت عنوان به و ندینما مصرف مورد نیا در

  . کنند

ش آنهـا بـه ینه گرایشان زمیکه با دادن زکات به ا ینکسا: چهارم مورد

  ) المؤلفه قلوبهم( شود یا مذهب حق فراهم میاسالم 

  : شود یم مصرف لیذ موارد در سهم نیا .٢٥٩٦ مسأله

ار. الف
ّ
 جنگ در ای کنند یم دایپ رغبت اسالم نید  به ،بدهند زکاتبه آنان  اگر که یکف

  . کنند یم ککم مسلمانان به آن ریغ ای

 و اسـت فیضع ،اند آورده اکرم امبریپ آنچه از یبعض به آنان مانیا که یانمسلمان. ب

  . گردد یم مانشانیا تیتقو  موجب ،شود داده آنان به زکات چنانچه
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 به ،شود داده زکات آنان به راگ و ندارند مؤمنان ریام تیوال  به مانیا که یمسلمانان. ج

  . ندآور  یم مانیا آن به و کنند یم دایپ رغبت تیوال 

 ایـ اماماجازه  بدون را زکات توانند ینم ،افراد ریسا ای یزکو  مال کمال است ذکر انیشا

 . ندینما مصرف مورد نیا در ،)شرع حاکم( شانیا عام بینا ای حضرتش خاص بینا

 ١آنان کردن آزاد وها   بنده یداریخر : پنجم مورد

  بدهکاران: ششم مورد

 و انــدرفتــه قــرض بــار ریــز  و) نیغــاِرم( هســتند بــدهکار کــه یکســان .٢٥٩٧ مسأله

 یبـرا توان یم ،باشند داشته را خود سال مخارج هرچند ،بپردازند را خود یبده توانند ینم

 کـه آنان مثل( کرد اداء زکات از را شان یبده ای داد زکات آنان به ونشانید  و قرض دادن

 زا را خـود یـیدارا و یهسـت ،گـرید  یعـیطب حـوادث و یکشت غرق ،لیس ،سوزی آتش در

 مشروط) اند شده ورشکست و شده متضّرر معامالت و تجارت در آنکه ای اند داده دست

 : باشد دارا را لیذ طیشراآن فرد  آنکه به

  . باشد نکرده خرج تیمعص در کرده قرض که را یمال دیبا. الف

ت بدون ،نیآن د  که است آن واجب اطیاحت. ب
ّ

ت اگر ای بوده مد
ّ

 دیرس سر بوده دار مد

  . باشد دهیرس فرا نآ یادا

 یکنـد ولـ اداء او بـه جیتـدر  بـه را اش یکه بـدهکار بـدهد نداشته باشد یامطلبکار . ج

توسـط بـدهکار اسـت و او هـم  یبـده یجیبه پرداخـت تـدر  یچنانچه طلبکار راض

 پرداخـت ،واجـب اطیـاحت بنـابر ،بدهـد را اش یبـدهالعاده  فوق یسخت تواند بدون یم

  . ستین زیجا زکات

  مذکور نید . د
ً
 بدهکار دارد اّدعاء که یکس به زکات پرداخت نیبنابرا. باشد ثابت شرعا

 ثابت او یکاربده گرید  معتبر حّجت ای نانیاطم ای علم به آنکه مگر ستین زیجا است

  . گردد

                                                           
  . شود از آنجا که این مورد در حال حاضر محل ابتالء نیست، احکامش در این بخش ذکر نمی. ١
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 نفقات هرچند بدهد را خود یبده تواند ینم و است بدهکار که یکس .٢٥٩٨ مسأله

 و یبـده یادا یبـرا گذشـته طیشرا تیرعا اب توان یم ،باشد واجب انسان بر او مخارج و

 او بـه زکـات اعطاء یول نمود اداء زکات از را قرضش و یبده ای داد زکات او به قرضش

  . آمد خواهد آن حیتوض که ستین زیجا واجبش نفقات یبرا

 را خـود یبـده توانـد ینمـ و اسـت بـدهکار که یکس به یشخص اگر .٢٥٩٩ مسأله

 مصرف تیمعص در را قرض بفهمد بعد ،هدبد زکات اش یبده و قرض یادا یبرا ،بدهد

  ،بدهکار آن چنانچه ،کرده
ً
 یبـرا بعـد فصـل در کـه را یطیشـرا ریسـا و باشـد ریفق شرعا

 فقراء سهم بابت ،داده او به که را آنچه تواند یم باشد دارا ،شود یم گفته زکات نیمستحق

 . کند حساب

   الله لیسب یف: هفتم مورد

 ییکارهـا ،باشـد یمـ زکات مصارف از یکی که  الله لیسب یف از منظور .٢٦٠٠ مسأله

 ینید  علوم که یا مدرسه و مسجد ساختن مثل رسد یم نیمسلم عموم به نفعش که است

 چــاپ ایــ یعمــوم یها کتابخانــه ایــ ها مارســتانیب سیتأســ ایــ شــود یمــ لیتحصــ  آن در 

 انندم و آنها توسعه و هاراه آسفالت و شهرنظافت  ای جامعه یبرا دیمف یمذهب یها کتاب

 محسـوب نیمسـلم یعمـوم مصـالح از و دارنـد اجیـاحت آن بـه مسـلمانان آنچـه از نهایا

 نـدارد یعمـوم مصـلحت کـه ییکارهـا ایـ امـور در تـوان ینمـ ران سهم یا یول ،شود یم

 سـهم افـتیدر  بـدون را کـار آن نتوانـد ،سـهم کننـده افتیدر  فرد هرچند نمود مصرف

 . دهد انجام مذکور

 ،الزم اطیاحت بنابر ،آن مانند و هیر یخ مؤّسسات ای یزکو  اموال کمال است ذکر انیشا

  . ندینما مصرف مورد نیا در ،شرع حاکم اذن بدون را زکات توانند ینم

 دعـا کتـاب ایـ ،ینـید  کتـاب ای قرآن  الله لیسب سهم از تواند ینم انسان .٢٦٠١ مسأله

 حـاکم از و داشـته را کـار نیـا یاقتضا یعموم مصلحت آنکه مگر ،دینما وقف و بخرد

  . ردیبگ اجازه ،الزم اطیاحت بنابر ،شرع

 مـورد کـه ینـید  و یعلمـ یهـاکتـاب الله لیسب سهم از تواند ینم پدر .٢٦٠٢ مسأله
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 مصـلحت آنکـه مگـر ،دهـد قـرار او اسـتفاده معـرض در و بخرد است فرزندش اجیاحت

  . ردیبگ اجازه ،الزم اطیاحت بنابر ،شرع حاکم از و باشد داشته را کار نیا یاقتضا یعموم

 یداریـخر  ،آن ماننـد و بسـتان و بـاغ ،کملـ ،زکات از تواند ینم انسان .٢٦٠٣ مسأله

 کـه دیـنما وقـف اسـت واجـب او بر آنان مخارج که یکسان بر ای ،خود اوالد بر و دینما

  . برسانند خود مخارج مصرف به را آن درآمد و محصول

 لیسـب سـهم از نهایا مانند و ارتیز  و حج به رفتن یبرا تواند یم انسان .٢٦٠٤ مسأله

 یول ،باشد گرفته زکات سالش خرج مقدار به نکهیا ای نباشد ریفق هرچند ،ردیبگ زکات  الله

 مصلحت و منفعت یدارا نهایا مانند و ارتیز  ای حج به او رفتن که است یصورت در نیا

 اجـازه آن در زکـات صـرف یبـرا شـرع حـاکم از ،واجـب اطیاحت بنابر و باشد یعموم

  . ردیبگ

  ) مانده راه در مسافر( لیالسب ابن: هشتم مورد

 ،افتـاده کـار از اشهینقل لهیوس ای شده تمام او یخرج که یمسافر .٢٦٠٥ مسأله

 را خود یزیچ فروختن ای ،کردن قرض با نتواند و نباشد تیمعص سفر ،او سفر چنانچه

 اگـر یولـ ،ردیـبگ زکـات تواند یم ،نباشد ریفق خود وطن در هرچند ،برساند مقصد به

 فـراهم را خـود سـفر مخـارج یزیـچ فروختن ای کردن قرض با گرید  یجا در بتواند

 ،واجب اطیاحت بنابر و ردیبگ زکات تواند یم ،برسد آنجا به که یمقدار به فقط ،کند

 زکـات دیـنبا کنـد هیـته را راه خرج خود وطن در یمال اجاره ای فروش با بتواند اگر

  . ردیبگ

 بـه هآنکـ از بعـد ،گرفتـه زکـات و شـده درمانـده سـفر در که یمسافر .٢٦٠٦ مسأله

 زکـات دهنـده به را آن نتواند چنانچه ،باشد آمده ادیز  زکات از یزیچ اگر ،دیرس وطنش

الع و برساند شرع حاکم به دیبا ،برساند
ّ

  . باشد یم زکات ،مذکور مال دهد اط

  طیالشرا جامع هیفق به زکات پرداخت حکم

 طیالشـرا جـامع هیـفق به زکات پرداخت عصر امام بتیغ زمان در .٢٦٠٧ مسأله
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  البته ،است مستحب اطیاحت با مطابق کار نیا هرچند ستین واجب
ً
 در کـهذکر شـد  قبال

 ،واجـب اطیـاحت بنابر ،هفتم مورد در و یفتو  بنابر ،زکات مصارف از چهارم و سوم مورد

 مصرف یبرا طیالشرا جامع هیفق از ای دهد لیتحو  طیالشرا جامع هیفق به را زکات دیبا فرد

  . ردیبگ اجازه آن

   اند زکات مستحّق  که یکسان طیشرا

 نمـود پرداخـت آنـان به را زکات توان یم که زکات نیمستحق مورد در .٢٦٠٨ مسأله

  که یشروط بر عالوه
ً
اسـت کـه در مسـائل بعـد  معتبـر گـرید  شـرط چند ،گذشت سابقا

  . شود یاحکام آن ذکر م

  باشد یامام دوازده عهیش دیبا رندهیگ زکات: اول شرط

 شـود معلـوم بعـد ،بدهـد زکـات او به و بداند عهیش را یکس انسان اگر .٢٦٠٩ مسأله

 یشـرع حّجـت بـه ایـ ،باشـد کرده قیتحق اگر یحتّ  ،بدهد زکات دوباره دیبا ،نبوده عهیش

  . بپردازد را زکات دوباره دیبا ،واجب اطیاحت بنابر ،باشد کرده استناد) بّینه مثل(

 او یشـرع یول به تواند یم انسان ،باشد وانهیا د یبچه نابالغ  ،ریعه فقیاگرش .٢٦١٠ مسأله

 به ای خودش تواند یم و باشد وانهید  ای طفل کمل دهد یم آنچه نکهیا قصد به بدهد تزکا

 حـّق  بـا کار نیا دینبا یول؛ برساند وانهید  ای طفل مصرف به را زکات نیام نفر کی لهیوس

ّ ول که یفرد تیوال  ای کند یم ینگهدار را بچه که یکس) یسرپرست( حضانت
ِ

 است او ی

  . کند زکاتنّیت  ،رساند یم آنان مصرف به را زکات که یموقع دیبا و باشد داشته منافات

ر حـرام یرنـده زکـات را در مسـیزکات گ: چهارم و سوم و دوم شرط

ا یـاط واجب پرداخت زکـات بـه او کمـک یبنابر احت - مصرف نکند

خـوار و  اط واجـب شـرابیـبنابر احت - ق به گناه محسوب نشودیتشو 

  کندت نینماز نبوده و آشکارا معص یب

 زکـات نیمسـتحق مورد در چهارم و سوم و دوم شرط به مربوط احکام .٢٦١١ مسأله



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ٧٤٤

  . شد انیبفصل مصرف خمس  در آن لیتفص که باشد یم خمس مبحث همانند

  نباشد دهنده زکات النفقه واجب ،رندهیگ زکات: پنجم شرط

 و پـدر ایـ اوالد مثـل که را یکس الزم نفقات و مخارج تواند ینم انسان .٢٦١٢ مسأله

ن یـا هالبّتـ ١.بدهد زکات از است واجب او بر مخارجش و نفقه که اش یدائم زن ای مادر

 عنوان به زکات را اگر اّما و باشد فقر عنوان به ،زکات پرداخت که است یمورد در حکم

 و است لیالسب ابن ای بدهکار و غاِرم ،فرد آن نکهیا مثل ؛ندارد اشکال ،به او بدهد یگرید 

 ناتوان و عاجز ،فرد البّته چنانچه. باشد داشته را تزکا افتیدر  استحقاق مذکور جهت از

 از تواند یم باشد واجب او بر زکات و باشد اش النفقه واجب افراد واجب نفقه پرداخت از

  . است کار نیا کتر  مستحب اطیاحت هرچند بدهد را آنها نفقه ،زکات

 فـرد بـر یولـ باشـد واجـب انفـاق مورد شخص  بر گرانید  مخارج اگر .٢٦١٣ مسأله

اینکـه مثـل  - بدهد را آنان مخارج نتواند انفاق مورد شخص و نباشد واجب نندهک انفاق

 انسـان اسـت زیجـا - ش را بپـردازدینتواند مخـارج همسـر دائمـ باشد ور یفقانسان فرزند 

   ٢.برساند آنان مصرف به که بدهد) فرزند( او به را زکاتش

 را او نفقـه شـوهرش و اسـت ریـفق کـه یدائمـ زن بـه زکـات پرداخت .٢٦١٤ مسأله

 از یولـ بدهـد را همسـرش نفقـه توانـد یمـ شـوهرش اگـر بلکـه؛ سـتین زیجا ،پردازد یم

 مجبـور -بدون سختی غیر قابل تحّمل - را او بتوان چنانچه ،ورزد یم امتناع نفقه پرداخت

 نیچنـ بـه توان ینم ،)یو حکومت یدولت مراکز به مراجعه با هرچند( ،کرد نفقه پرداخت به

 مجبـور و دهـد ینمـ و دارد ایـ بدهد را او مخارج تواند ینم شوهر اگر اّما ،داد زکات یزن

 یو بـه شـود یم ،ندارد امکان -بدون سختی غیر قابل تحّمل - نفقه پرداخت به او کردن

 . داد زکات

                                                           
شود، بدهد کـه در   که واجب النفقه او محسوب می را به فردی  همچنین بنابراحتیاط واجب، نباید زکات خود. ١

 بدهد غیر واجبش صرف نماید در صورتی  ای   نفقات توسعه
ً
 . که فرد توانایی داشته باشد آن را از مالش مّجانا

نباشـد و ) پـدر زوجـه(مثل پـدرش  است که همسر مذکور واجب النفقه شخص دیگری  البته این در صورتی . ٢
تواند زکات خویش را   حاضر به تأمین نفقات او باشد، انسان نمی) پدر زوجه(که پدِر همسر  در صورتی گرنه 

 . به پسرش داده تا آن را صرف نفقات همسرش نماید
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 مـذکور شـخص و اسـت واجـب یگـرید  شـخص بر اشنفقه که یریفق به نیهمچن

 ورزد نمـی امتناع آن پرداخت از البهمط صورت در و دارد را ریفق آن نفقه پرداخت ییتوانا

  که یمّنت بدون و
ً
 صـورت نیا در ،باشد یم آن پرداخت به حاضر ستیقابل تحمل ن عادتا

 و عـاجز شـخص آن اگـر امـا؛ ندهنـد زکات مذکور ریفق به که است آن واجب اطیاحت

  ای است نفقه پرداخت از ناتوان
ً
 یّنتـم بـانفقـه دادن  ایـ سـتیننفقـه دادن  به حاضر اصال

 ریـفق بـه شـود یم یموارد نیچن در ،است تحّمل قابل ریغبه طور معمول  که است همراه

  . داد زکات مذکور

 او بـه تواننـد یمـ گرانید  و شوهرش ،باشد ریفق اگر شده غهیص که یزن .٢٦١٥ مسأله

 بـه ایـ ،بدهد را او مخارج که کند شرط عقد ضمن در شوهرش بر اگر یول بدهند زکات

 را زن آن مخـارج کـه یصـورت در ،باشـد واجب شوهر بر مخارجش دادن یگرید  جهت

  . داد زکات زن آن به توان ینم بدهد

  کـه خود شوهر به تواند یم زن .٢٦١٦ مسأله
ً
 ریسـا و شـود یمـ محسـوب ریـفق شـرعا

 مخـارج صـرف را زکات شوهر هرچند ،بدهد زکات است دارا را زکات استحقاق طیشرا

  . دینما زن آن خود

 ادا را خـود یبده و نید  آن با که دهدب فرزندش به را زکات انسان اگر .٢٦١٧ مسأله

 ریـفق نکـهیا مثـل باشد دارا را زکات افتیدر  استحقاق مذکور فرزند که یصورت در ،کند

  . ندارد اشکال ،باشد

 افـتیدر  اسـتحقاق و دارد ازدواج به اجیاحت که پسرش به تواند یم پدر .٢٦١٨ مسأله

 حکـم و ردیبگ زن تا بدهد را خود زکات ،است ریفق نکهیا مثل باشد یم دارا زین را زکات

  . استطور  نیهم زین شیخو  پدر به نسبت پسر

 زکـات ،است دیس ریغ و عام زکات دهنده که یصورت در: ششم شرط

  نباشد دیس و یهاشم ،رندهیگ

 از توانـد ینمـ دیسـ و است حرام دیس فرد بر) دیس ریغ( عام فرد زکات .٢٦١٩ مسأله

  به اضطرار دیبا ،اجبو  اطیاحت بنابر و اضطرار حال در مگر ردیبگ زکات دیس ریغ
ّ

 یحـد
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 بنـابر ،نیهمچنـ و کنـد نیتـأم را خود مخارج ،وجوهات ریسا و خمس از نتواند که باشد

 روز همـان یضـرور مخـارج گرفتن به روز هر در دیبا امکان صورت در ،واجب اطیاحت

 . بدهد دیس ریغ ای دیس فرد به را زکاتش تواند یم دیس شخص اّما؛ کند اکتفا

 زکات مورد به اختصاص ،دیس فرد بر دیس ریغ فرد زکات رام بودنح تاس ذکر انیشا

 آنهـا زکات پرداخت که یاموال در نیبنابرا ،شود ینم یمستحب زکات شامل و دارد واجب

  . ندارد اشکال ،دیس ریفق به عام فرد یمستحب زکات دادن است مستحب

 یکسـ بـه؛ ذکر شـد) ٢٤٤٥و  ٢٤٤٤( ادت در مسألهیاثبات س یها راه .٢٦٢٠ مسأله

 ،کنـد ادتیسـ یاّدعا ،خود اگر یول داد زکات شود یم ،نه ای است دیس ستین معلوم که

ن یچنـ بـه زکـات دادن بـا صـورت نیـا در و بدهد زکات او به دیس ریغ فرد ستین زیجا

 . شود یزکات از او ساقط نم ،یفرد

  آن به مربوط احکام و زکات تین

  یبرا یعنی قربت قصد به را زکات دیبا انسان .٢٦٢١ مسأله
ّ
 در یو اظهـار بنـدگ لتذل

 تیـرعا بـدون ایـ قربـت قصـد بـدون اگـر و بپردازد اخالص با و متعال خداوند شگاهیپ

  . است کرده گناه هرچند است یکاف بدهد اخالص

 دیـبا ،باشد واجب فطره زکات هم و مال زکات هم انسان عهده بر اگر .٢٦٢٢ مسأله

 اگر بلکه ،باشد یم هفطر  زکات ای است مال زکات دهد یم را آنچه که کند معّیننّیت  در

 
ً
 زکات متیق عنوان به را یپول بخواهد و باشد واجب او بر دو هر ،جو و گندم زکات مثال

  هرچند - دیبا بدهد
ً
 تنهـا اگـر اّما ،جو زکات ای است گندم زکات که کند معّین - اجماال

  ،باشد واجب یو بر زکات نوع کی
ً
 ستین الزم ،باشد واجب او بر گندم زکات فقط مثال

 بـر واجب زکاتنّیت  به را آن است یکاف بلکه؛ دینما قصد را گندم زکات خودنّیت  در

  . بپردازد اشعهده

 زکـات یمقدار اگر ،است شده واجب او بر مال چند زکات که یکس .٢٦٢٣ مسأله

 از یکـی زکـات تنها است داده که را یئیش چنانچه ،نکند را آنها کدام چیهنّیت  و بدهد

  است شده پرداخت مال همان زکات ،دیآ حساب به تواند یم آنها
ً
 زکـات کـه یکسـ مثال
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 بابـت گوسـفند کیـ اگـر ،اسـت واجـب او بر طال مثقال پانزده زکات و گوسفند چهل

 . شود یم محسوب گوسفندان زکات ،نکند را آنها کدام چیهنّیت  و بدهد زکات

 مـال دچنـ ای دو زکات بتواند ،است نموده پرداخت زکات عنوان به که یئیش اگر یول

 جـنسهم که بدهد زکات بابت اسکناس و پول ،قبل مثال در نکهیا مانند گردد محسوب

 رضـوان فقهـاء از یبعض ،دیآ حساب به کدام هر زکات تواند یم و ستین آنها کدام چیه

 ،شـود یم میتقس آنها همه نیب نسبت به شده پرداخت زکات: اندفرموده همیعل یتعال الله

 در و نشود حساب کدام چیه از که دارد احتمال و ستین اشکال از یخال حکم نیا یول

  . نشود ترک مورد نیا در اطیاحت یمقتضا مراعات لذا بماند یباق کمال ِک مل

 کـه یمـوقع ،بدهـد را او مـال زکـات کـه کنـد لیوک را یکس ،فرد اگر .٢٦٢٤ مسأله

 تـا اونّیـت  کـه اسـت نیا مستحب اطیاحت و کندنّیت  دیبا دهد یم لیوک آن به را زکات

  . باشد مستمر ریفق به زکات دنیرس زمان

  گر پراخت زکاتیاحکام د

چنانچــه در  ،از امــوال خــود جــدا کــرده کــه زکــات مــالش را یکســ .٢٦٢٥ مسأله

د عـوض یـضامن است و با ،ن برودیکرده و به سبب آن زکات از ب یآن کوتاه ینگهدار

 . آن را بدهد

توانسـته زکـات را بـه  ینکه مـیبا ا ینکرده ول یآن کوتاه یطور اگر در نگهدار نیهم

بنابر  یحتّ  - ن برودین فاصله زکات از بیر کرده و در ایدر رساندن آن تأخ ،مستحق برساند

 فق یحیر خود غرض صحیتأخ یکه برا یاط واجب در صورتیاحت
ً
را  یمعّینر یداشته مثال

ضـامن زکـات  - بـه فقـراء برسـاندآن را  یجیخواسته به صورت تـدر  یا میدر نظر داشته 

  . تاس

ر یافتن مسـتحق بـه تـأخی یبه مستحق نداشته و پرداخت زکات رابرا یاّما اگر دسترس

ضـامن  ،ن بـرودیکنـد زکـات از بـ یآن کوتـاه یانداخته است و بدون آنکه در نگهـدار

  . ستین

 و بدهـد طیالشـرا جامع شرع حاکم به را شیخو  اموال زکات ،فرد اگر .٢٦٢٦ مسأله
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 مالکزکات از  ،دینما قبض را زکات دارد یو زک اموال بر که یتیوال  عنوان به شرع حاکم

 تلـف شـرع حـاکم دسـت در زکات آن از پس هرچند ،شود یمساقط  کننده پرداخت و

  ای گردد
ً
  . شود داده ستین مستحق که یفرد به اشتباها

ـق از قبـل یزکـو  امـوال از یئیش اگر .٢٦٢٧ مسأله
ّ
 چنانچـه ،شـود تلـف زکـات تعل

ق زکاتآنها  به ،باشد کمتر نصاب حد از اموالآن  ماندهیباق
ّ
 ماندهیباق اگر و ردیگ ینم تعل

ق طیشرا ریسا و باشد نصاب مقدار به
ّ
 زکـات اسـت واجـب ،باشـد فـراهم زیـن زکات تعل

  . شود پرداخت ماندهیباق بخش

 به نموده جدا شیخو  مال از را آن که ییروستا ای شهر از زکات انتقال .٢٦٢٨ مسأله

 شیخـو  مـال از را زکـات کـه یمکان در که یزمان یول است زیجا گرید  یروستا ای شهر

 مالـک عهـده بـر گـرید  مکـان به آن انتقال نهیهز  ،باشد داشته وجود مستحق ،نموده جدا

 بـه آنکـه مگـر؛ باشد یم آن ضامن ،گردد تلف انتقال واسطه به زکات چنانچه و باشد یم

  . آمد خواهد بعد مسأله در که یحیتوض به باشد برده شرع حاکم امر

  بدهـد زکـات خواهـد یمـ که یکس یتاروس ای شهر در اگر .٢٦٢٩ مسأله
ّ
 یمسـتحق

 را آن فـرد و برساند شده معّین آن یبرا که هم یگرید  مصرف به را زکات نتواند و نباشد

 حسـاب زکـات از تواند یم را گرید  مکان به آن انتقال نهیهز  ،سازد منتقل یگرید  یجا به

 یکوتاه آن یگهدارن در که یصورت در ،گردد تلف ،انتقالعلت  به زکات چنانچه و کند

 از توانـد یم فرد ،نیهمچن و است ضامن ،صورت نیا ریغ در و ستین ضامن ،باشد نکرده

 قبض شرع حاکم طرِف  از وکالت به را زکات و ردیبگ وکالت طیالشرا جامع شرع حاکم

 آن انتقال نهیهز  زین صورت نیا در که سازد منتقل گرید  مکان به را آن او اجازه به و کند

 تلـف انتقـالعلـت  بـه زکـات چنانچه و کند حساب زکات از تواند یم را گرید  نمکا به

  . ستین ضامن ،باشد نکرده یکوتاه آن ینگهدار در که یصورت در ،گردد

 تصّرف آن هیبق در تواند یم ،بگذارد کنار مال خود از را زکات ،فرد اگر .٢٦٣٠ مسأله

 مال تمام در تواند یم ،اردبگذ کنار - شرع دستور با مطابق - گرشید  مال از اگر زین و کند

  . دینما تصّرف

 مـال و بـردارد خـود یبـرا گذاشـته کنـار که را یزکات تواند ینم انسان .٢٦٣١ مسأله
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  . بگذارد آن یجا به یگرید 

 گذاشـته کنار زکات یبرا که یمال با شرع حاکم اجازه بدون فرد اگر .٢٦٣٢ مسأله

 بنـابر ،کنـد منفعـت اگـر یولـ کنـد کم زکات از یزیچ دینبا ،دینما ضرر و کند تجارت

  . بدهد مستحق به را آن دیبا ،الزم اطیاحت

  ،شـود حاصـل یدرآمد و منفعت گذاشته کنار که یزکات از اگر .٢٦٣٣ مسأله
ً
 مـثال

 زکـات حکـم در شـده حاصـل منفعـت ،اوردیـب بـّره گذاشته زکات یبرا که یگوسفند

  . است

د یـن فرد نبایا ،برسدکه زمان واجب شدن پرداخت زکات فرا  یهنگام .٢٦٣٤ مسأله

 یر اندازد اّما اگر زکات مال را کنار بگـذارد چنانچـه بـراین را تأخبدون عذر پرداخت آ

در پرداخــت زکــات  یر انــدازد و ســهل انگــاریپرداخــت آن را بــه تــأخ یــیغــرض عقال

کنـار  یمعّینـر یـپرداخت به فق ین اگر زکات را برایبنابر ا؛ اشکال ندارد ،محسوب نشود

 ممکن نباشدیبه آن فق یبگذارد و دسترس
ً
توانـد  یمـ - نکه مسافرت باشـدیمثال ا - ر فعال

  . ر اندازدیپرداخت زکات را به تأخ

ق گرفته قبل از پرداخت زکـات  یمال ،اگر مالک .٢٦٣٥ مسأله
ّ
را که به آن زکات تعل

اّما در هرحال معامله ؛ گرش بپردازدید زکات را هرچند از اموال د یگناه کرده و با ،بفروشد

ده زکات آن را نداده بـه هـر دو نفـر دار هم بداند که فروشنیح است و چنانچه خر یصح

  ١.ندیواجب است زکات را پرداخت نما

  . ده شده باشدیبخش یگریکه به د  یطور است حکم مال زکو  نیهم

 و باشـند کیشـر  هم با شده واجب آن زکات که یمال در نفر دو اگر .٢٦٣٦ مسأله

 یزمان تا ،ندهد را خود سهم زکات گرید  کیشر  و بدهد را خود سهم زکات آنها از یکی

 کننـد تصـّرف) مشاع مال( مشترک مال در توانند ینم ،نشده داده گرید  قسمت زکات که

 زکـات کـه یفـرد تصّرف ،بردارد را شیخو  سهم کس هر و کنند میتقس را مال اگر یول

 زکـات کشیشـر  بدانـد هرچنـد نـدارد اشکال ،خودش سهم در کرده پرداخت را مالش

                                                           
نیسـت و اگـر خریـدار پرداخـت نمـود، چنانچـه  اگر فروشنده زکات را پرداخت کـرد، بـر خریـدار تکلیفـی . ١

 . را از او مطالبه نماید تواند مقدار زکات پرداختی  فروشنده او را فریب داده می
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  و نداده را خود سهم
ً
  . دهد ینم زین بعدا

ق زکات اموالش به که بداند فرد اگر .٢٦٣٧ مسأله
ّ
 را آن کنـد کشـ یولـ گرفته تعل

 را آن زکـات دیـبا ،اسـت موجود اکنون دارزکات مال چنانچه ،نه ای است نموده پرداخت

 واجـب او بر زکات پرداخت ستیموجود ن - خودش - اکنوندار  بدهد و اگر مال زکات

  . ستین

 صـلح آن مقدار از کمتر به ار  آن ،زکات گرفتن از شیپ تواند ینم ریفق .٢٦٣٨ مسأله

 توانـد ینمـ کمال نیهمچن و دینما قبول زکات بابت آن متیق از ترگران را یمال ای ،کند

 پـس مستحق اگر یول برگرداند او به را آن که کند شرط او بر و داده مستحق به را زکات

 راض زکات گرفتن از
ً
  ،نـدارد یمـانع برگردانـد او بـه را آن که شود یقلبا

ً
 کـه یکسـ مـثال

 ،کـرده توبـه حـال و بدهـد را زکات تواند ینم و شده ریفق و است بدهکار یادیز  زکات

  . ندارد اشکال ،ببخشد یو به و ردیبگ را او زکات شود یراض ریفق اگر

 آن چنانچـه ،بدهد را او مال زکات که کند لیوک را یریفق ،کمال اگر .٢٦٣٩ مسأله

 تواند ینم ،ندارد بر زکات از ریفق آن خود که بوده نیا کمال قصد که بدهد احتمال ریفق

 نبـوده نیـا کمالـ قصـد کـه باشد داشته نیقی اگر و بردارد خودش یبرا را آن از یزیچ

  . بردارد هم خودش یبرا تواند یم

 زکـات بابـت را التجـاره مـال و نقـره ،طال ،گوسفند ،گاو ،شتر ریفق اگر .٢٦٤٠ مسأله

وجــود  آنهــا در شــد گفتــه زکــات شــدن واجــب یبــرا کــه ییها شــرط چنانچــه ،ردیــبگ

  . بدهد را آنها زکات دیبا ،باشد داشته

 دیبگو  او به ستین الزم ،دهد یم ریفق به زکات بابت انسان که را یزیچ .٢٦٤١ مسأله

 او بـه زکات قصد به را مال است مستحب بکشد خجالت ریفق اگر بلکه ،است زکات که

  . دیننما اظهار را بودنش زکات و داده

 آبرومنـد یرهـایفق به را گوسفند و گاو ،شتر زکات ،فرد است مستحب .٢٦٤٢ مسأله

 و آنـان ریـغ بر را کمال و علم اهل و گرانید  بر را خود شانیخو  ،زکات دادن در و بدهد

م سؤال اهل بر ستندینو درخواست  سؤال اهل که یکسان
ّ

 اسـت ممکـن یولـ بـدارد مقد

  . باشد بهتر یگرید  جهت از یریفق به زکات دادن
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 زکـات دهنـده یبـرا اسـت بمستح ردیگ یم را زکات که یکس یبرا .٢٦٤٣ مسأله

  . دینما دعا

 گرفته او از که را یزکات کند درخواست مستحق از انسان است مکروه .٢٦٤٤ مسأله

 ،آن متیق نییتع از بعد ،بفروشد گرفته که را یمال بخواهد مستحق اگر یول ،بفروشد او به

م گرانید  بر آن دنیخر  در داده او به را زکات که را یکس است بهتر
ّ

  . دینما مقد



  ) هیّ فطر ( فطره زکات

  ) هیفطر ( فطره زکات شدن واجب طیشرا

ف بر .٢٦٤٥ مسأله
ّ
 دارا را لیـذ طیشـرا ،فطـر دیـع شـب غروب موقع در که یمکل

  که یکسان و خود فطره زکات پرداخت ،باشد
ً
 ،شـوند یمـ محسـوب او خـورنـان عرفـا

 : است واجب

  . نباشد عبد و بنده. ٥. نباشد ریفق. ٤. نباشد هوشیب. ٣. باشد عاقل. ٢. باشد بالغ. ١

 ،فرد فراهم شود یط وجوب براید فطر شرایش از غروب شب عیاگر پ .٢٦٤٦ مسأله

ط یر شرایکه سا یدر صورت ،شود غنّی  ،ریا فقیوانه عاقل گردد یا د یمثل آنکه بّچه بالغ شود 

اط یـطـور بنـابر احت نید زکات فطـره را بپـردازد و همـیبا ،ه را دارا باشدیواجب شدن فطر 

؛ د حاصل شـودید فطر تا ظهر روز عین غروب شب عیفاصله ب ط درین شرایواجب اگر ا

پرداخـت زکـات فطـره بـر او واجـب  ،دیـد آیـد پدیط بعد از ظهر روز عین شرایاّما اگر ا

 . ستین

 بنـابر. سـتین واجـب او بر فطره زکات پرداخت ،است١ریفق که یکس .٢٦٤٧ مسأله

 بتوانـد کـه نـدارد هـم یشغل و ندارد را اشخانواده و خود سال مخارج که یشخص ،نیا

                                                           
 . تعریف فقیر در فصل مصرف خمس آمده است. ١
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 واجـب او بـر فطـره زکات پرداخت ،دینما نیتأم آن از را اشخانواده و خود سال مخارج

  . ستین

 هیـفطر  ستین واجب ،بدهد را او هیفطر  دیبا یگرید  شخص که یکس .٢٦٤٨ مسأله

زکات واجب شدن  طیشرا چنانچه ،ندهد را یو هیفطر  شخص آن اگر یول ،بدهد را خود

 را شیخـو  هیـفطر  شـود یمـ واجب ،اطیاحت بنابر ،سانان خود بر ،١باشدوجود داشته  فطره

 مـذکور ریـفق بـر ،باشـد است ریفق که یشخص خور نان ،غنّی  فرد اگر نیهمچن و بپردازد

 فطـره زکات وجوب طیشرا یدارا غنّی  فرد چنانچه و ستین واجب فطره زکات پرداخت

  . شود یم الزم فطره زکات پرداخت ،او خود بر ،باشد

 زیـن کـافر بـر و سـتین شـرط بـودن مسـلمان ،رهفطـ زکـات وجوب در .٢٦٤٩ مسأله

 ،شـود مسـلمان ،فطـر دیـع شب غروب از بعد کافر چنانچهاّما  است واجب آن پرداخت

 یولـ؛ سـتین واجـب فطـره زکـات پرداخـت ،یو بـر و شـود یم ساقط او از فطره زکات

 دیـع شب غروب از بعد( شّوال ماه هالل شدن دهید  از بعد اگر ،نبوده عهیش که یمسلمان

  . بپردازد را آن دیبا و شود ینم ساقط او از هیفطر  ،شود عهیش ،)فطر

  بر انسان واجب است  شان هیّ فطر که پرداخت  یکسان احکام

 و هـوشیب و اسـت عاقـل و بـالغ ،فطر دیع شب غروب موقع که یکس .٢٦٥٠ مسأله

 صـاع کی ینفر ،هستند او خور نان که یکسان و خودش یبرا دیبا ،ستین برده و ریفق

 یتقر  شود یم گفته که -
ً
 گندم مانند شهرش در معمول یغذاها از -است گرم لویک سه با

 هـم پـول آن یجـا بـه اگـر و بدهـد مستحق به ذّرت ای برنج ای کشمش ای خرما ای جو ای

 سـتین معمـول شهرش در که ییغذاها از که است آن الزم اطیاحت و است یکاف ،بدهد

  . دباش کشمش ای خرما ای جو ای گندم هرچند ندهد

 او خـورنـان فطـر دیـع شـب غروب در که را یکسان هیفطر د یبا انسان .٢٦٥١ مسأله

 دادن ،کـافر ایـ باشـند مسلمان ،بزرگ ای باشند ککوچ ،پرداخت کند شوند یم محسوب

                                                           
 . مبحث زکات فطره ذکر شد که در ابتدای  شرایطی . ١
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 سـاکن گـرید  شـهر در ایـ باشند او خود شهر در ،نه ای باشد واجب او بر آنها خرج و نفقه

  . باشند

 و شـده زبانیم بر وارد فطر دیع شب غروب از شیپ که یمهمان هیفطر  .٢٦٥٢ مسأله

  هرچند - یو خور نان
ً
تا

ّ
 کـه یمهمـان مثل است واجب زبانیم بر ،شود یم محسوب - موق

 هـم زبـانیم و ماند یم او منزل در زین شب و شده زبانیم منزل وارد آفتاب غروب از قبل

 هرچنـد اسـت شـده او مخـارج دار عهـده و نموده فراهم شیبرا را الزم یرفاه امکانات

 یافطار یبرا تنها که یمهمان به اما؛ دینما افطار خودش یغذا با ای نخورد یزیچ مهمان

 زبـانیم عهده بر اشفطره زکات و کند ینم صدق خورنان ،ماند ینم شب و شده دعوت

  . ستین

 زبانیم بر وارد فطر دیع شب در آفتاب غروب از بعد که یمهمان هیفطر  .٢٦٥٣ مسأله

خور  بر میزبان واجب نیست و اگر نان ،شودن حسوبم او خورنان که یصورت در شود یم

مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود مانند این کـه ) بنا بر احتیاط واجب(او حساب شود 

   ١.یکی با اجازه دیگری فطریه را بدهد

 متعـارف و معمـول آنهـا ماننـد و هـارسـتوران ،هاخانهمهمان ،هاهتل در .٢٦٥٤ مسأله

 اسـتفاده ،کارفرمـا توّسـط ی تهّیه شـدهغذا از ،شندبا یم کارفرما ریاج که یکارکنان است

 غذای اجیر به عنوان حقوق یا به عنوان شرط ضمن عقـد، چنانچه در این موارد، ،کنند یم

 بپردازد،
ً
نـان  ،اجیـربـه طـوری کـه  بر عهده کارفرما نباشد و کارفرما غذای اجیر را ارفاقا

 .بدهد باید فطرّیه او راکارفرما  خور کارفرما محسوب شود،

یا آنکه در ضمن  ،شوداو محسوب ) حّق الزحمه(اّما چنانچه غذای اجیر جزء حقوق 

بایـد  االجـاره، اجیر با کارفرما شرط نماید که کارفرما عالوه بر پرداخـت مال عقد اجاره،

 اشـکال  ،اجیر نسبت به کارفرمـا صدق نان خور بودِن  غذای روزانه او را نیز بدهد،
ّ

محـل

                                                           
طرف اول میزبـان اسـت و طـرف دوم، چنانچـه : گیرد در این موارد دو طرفی که احتیاط بین آنها صورت می. ١

خوِد مهمان و اگـر ) و شرائط پرداخت فطریه را داشته باشد(خور فرد دیگری نباشد  مهمان هنگام غروب نان
باشد بعد از غـروب بـه  خور پدرش می پس اگر فردی که نان. باشد  خور دیگری است همان فرد دیگر می نان

 پـدر بـا خور میزبان محسوب شود، احتیاط بین پدر و میزبان صورت می مهمانی برود و نان
ً
اجـازه  گیرد مـثال

 .پردازد میزبان فطریه را می



 ٧٥٥/  زكات فطره  

تـرک ذکـر شـد  )٢٦٥٣(ه در مسـأله چنظیر آن  رعایت مقتضای احتیاطبنابر این  ؛است

یا اینکـه کارفرمـا بـا اجـازه  بدهد فطرّیه خود راکارفرما اجیر با اجازه  مانند اینکه ؛نشود

   .بپردازد اجیر فطرّیه وی را

 کـه یافـراد ایـ هسـتند یسـرباز خـدمت در که یسربازان فطره زکات .٢٦٥٥ مسأله

 صـورت در و ستین دولت عهده بر ،کند یم نیتأم را نآنا مخارج دولت و هستند یزندان

  . است واجب خودشان بر طیشراوجود 

 مخارج که است یکس بر ،خورد یم ریش هیدا ای مادر از که یطفل هیفطر  .٢٦٥٦ مسأله

 ،دارد یمـ بـر طفـل امـوال از را خـود مخارج هیدا ای مادر اگر یول دهد یم را هیدا ای مادر

  . ستین واجب یکس بر طفل هیفطر 

 از قبـل آنکه مگر ندارد فطره زکات ،دارد قرار مادر رحم در که ینیجن .٢٦٥٧ مسأله

د آفتاب غروب
ّ
 اشفطـره زکـات ،صـورت نیـا در که شود محسوب خورنان و شود متول

ـد فطـر دیـع شـب در آفتاب غروب از بعد اگر و است واجب
ّ
 بـه خـورنـان و شـود متول

ـد نوزاد اگر و شود هپرداخت او فطره زکات دیبا ،الزم اطیاحت بنابر ،دیآ حساب
ّ
 ،شـده متول

 امـوال همـان از نفقـاتش و دهیرسـ ارث نـوزاد بـه یاموال نکهیا مثل نباشد یکس خورنان

  . ستین واجب یکس بر طفل هیفطر  ،شود یم نیتأم

 زن آن اگـر ،کنـد ازدواج یزنـ با فطر دیع شِب  غروب از شیپ فرد اگر .٢٦٥٨ مسأله

 مثـل یگـرید  فـرد خـور نـان زنآن  اگـر و بدهد را او هیفطر  دیبا شود شمرده او خورنان

 واجـب گـرید  شـخص همـان بـر و سـتین واجـب شـوهرش بـر یو هیفطر  ،باشد پدرش

 واجـب خودش بر ،طیشرا بودن دارا با اش هیفطر  ،نباشد یکس خور نان ،زن اگر و باشد یم

 آن و کنـد ازدواج یزنـ بـا فطر دیع شِب  در آفتاب غروب از بعد ،فرد اگر نیهمچن است

رعایت مقتضای احتیاط نظیر آن چـه در  ،واجب اطیاحت  بنابر ،شود شمرده او خورنان زن

   .ذکر شد ترک نشود ٢٦٥٣مسأله 

 و او هیـفطر  ستین واجب ،ردیبم فطر دیع شِب  غروب از شیپ فرد اگر .٢٦٥٩ مسأله

 دیـبا: انـد فرمـوده مشـهور ،ردیـبم غـروب از بعد اگر یول بدهند او مال از را اشخانواده

 و سـتین اشـکال از یخـال ،حکـم نیـا یولـ بدهنـد او مـال از را اشوادهخان و او هیفطر 



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ٧٥٦

  . نشود کتر  اطیاحت یمقتضا مراعات

 خورنان ،فطر دیع شِب  غروِب  از شیپ و باشد یکس خورنان انسان اگر .٢٦٦٠ مسأله

  که یکس بر او هیفطر  ،شود یگرید  فرد
ً
 ؛ اسـت واجـب ،شـده او خـورنان فعال

ً
 اگـر مـثال

 را او هیـفطر  شـوهرش دیـبا ،بـرود شـوهر خانـه بـه دیع بش آفتاب غروب از شیپ دختر

 . بدهد

  یگریه دیپرداخت فطر 

 را هیـفطر  خـودش ،اسـت واجـب یگـرید  بـر او هیـفطر  که یکس اگر .٢٦٦١ مسأله

 کـه یکسـ طرف از اگر یول شود ینم ساقط شده واجب او بر هیفطر  که یکس از ،بدهد

  . کند یم تیکفا ،بدهد او اجازه با شده واجب او بر هیفطر 

  ستین معلوم که کمشکو  موارد در .٢٦٦٢ مسأله
ً
 زبـانیم عهـده بر فطره زکات مثال

 کـه یکسـنّیـت  به را فطره زکات یگرید  اجازه با دو آن از یکی چنانچه ،مهمان ای است

 
ً
د پرداخـت یگرید  بر و است یکاف بدهد اوست برعهده فطره زکات واقعا

ّ
 زکـات مجـد

 عهده بر فطره زکات است معلوم که یموارد در ،حکم است نیهمچن. ستین الزم فطره

 
ً
 دو آن از یکـی ،صـورت نیـا در کـه سـتین معلوم کدام هر سهم یول است نفر دو مثال

 .بپردازد را زکات الذّمه یف ما قصد به یگرید  از اجازه با تواند یم

 لیـوک باشـد یم یگرید  شهر در و اوست خورنان که را یکس فرد اگر .٢٦٦٣ مسأله

 هیفطر  که باشد داشته نانیاطم ای نیقی چنانچه ،دبده را خود هیفطر  فرد آن مال از که کند

 . بپردازد را او هیفطر  خودش ستین الزم ،دهد یم را

  مصرف زکات فطره

عه کـه یشـ یفقـرا بـه دیـبا - فقط ،واجب اطیاحت بنابر - را فطره زکات .٢٦٦٤ مسأله

 یشرا
ّ
 ر مصـارفیپرداخت کرد و در سـا ،ن زکات مال را دارا هستندیط مذکور در مستحق

 توانـد یم نباشد یکس عهیش یفقرا از شهر در چنانچه نمود و مصرف توان مین مال زکات

  . شود داده یناصب به دینبا ،صورت هر در یول بدهد مسلمانان گرید  یفقرا به را آن
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 او مصـرف بـه را هیـفطر  توانـد یمـ انسـان ،باشد ریفق یا عهیش طفل اگر .٢٦٦٥ مسأله

ّ ول به نکهیا ای ،برساند
ِ

  . دینما طفل ِک مل را آن تا بدهد او ی

 همـان یولـ ،باشـد عـادل سـتین الزم ،دهند یم او به هیفطر  که یریفق .٢٦٦٦ مسأله

 و نمـاز یبـ و خـوارشراب به که است آن واجب اطیاحت شد گفته مال زکات در که طور

 ندهنـد هیـفطر  ،اسـت فسـق بـه متجـاهر و آورد یمـ جـا بـه آشکارا را تیمعص که یکس

  . بدهند هیفطر  دینبا ،کند یم مصرف تیمعص در را هیفطر  که یکس به نیهمچن

 هیـفطر  صـاع کیـ از کمتر ریفق کی به که است آن مستحب اطیاحت .٢٦٦٧ مسأله

 ریـفق کیـ بـه صـاع چنـد اگـر یولـ نرسد اند شده جمع که ییفقرا به نکهیا مگر ،ندهند

  . ندارد اشکال ،بدهند

 اگـر یحّتـ ،بدهـد فطره زکات دیس به تواند ینم ،ستین دیس که یکس .٢٦٦٨ مسأله

 دیسـ کـه یفـرد اّمـا بدهـد یگرید  دیس به را او هیفطر  تواند ینم ،باشد او خورنان یدیس

 که یکسان اگر یحتّ  بپردازد دیس ریغ ای دیس ریفق به را شیخو  فطره زکات تواند یم است

 دیسـ ،شـده واجـب مـذکور دیسـ بـر آنـان فطـره زکات و شوند یم محسوب او خورنان

 . نباشند

  زکات فطره پرداختگر مربوط به یاحکام د

  ،اسـت آن یمعمـول مـتیق برابـر دو متشیق که یجنس از اگر .٢٦٦٩ مسأله
ً
 از مـثال

 یکـاف بدهـد صـاع نصـف ،اسـت یمعمـول گنـدم مـتیق برابر دو آن متیق که یگندم

  . ستین یکاف بدهد هم هیفطر  متیق قصد به را آن اگر بلکه ،ستین

  جنس کی از را صاع نصف تواند ینم انسان .٢٦٧٠ مسأله
ً
 گرید  نصف و گندم مثال

  ،رگید  یجنس از را آن
ً
 بدهـد هـم هیـفطر  مـتیق قصـد به را آن اگر بلکه ،بدهد برنج مثال

 جـنس کیـ از را همه ستین الزم ،دهد یه چند نفر را میکه فطر  یکس یست ولین یکاف

  ،بدهد
ً
  . است یکاف ،بدهد برنج را گرید  بعض هیفطر  و گندم را یبعض هیفطر  اگر مثال

 جـنس بـا دیـبا دهـد یمـ هیـفطر  یبـرا فرد که را یگرید  ءیش ای گندم .٢٦٧١ مسأله

 برسـد صاع کی به آن خالص اگر ،باشد مخلوط چنانچه و نباشد مخلوط کخا ای ،گرید 
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 ،باشد نداشته العاده فوق زحمت آن کردن جدا ای ،باشد استفاده قابل کردن جدا بدون و

  . ندارد اشکال ،نباشد اعتنا قابل که باشد کم یقدر به شده مخلوط آنچه ای

 واجـب اطیـاحت بنـابر ،بدهـد وبیـمع ءیشـ زا را فطره زکات فرد اگر .٢٦٧٢ مسأله

  . ستین یکاف

 هرچنـد بدهـد حـالل مـال از را اشخـانواده و خود هیفطر  دیبا انسان .٢٦٧٣ مسأله

ن نمـوده یت کـرده و آن را از راه حـرام تـأمیاش معص ن مخارج خود و خانوادهیتأم یبرا

  . باشد

 چنانچـه ،اسـت شتریب هیفطر  از متشیق که باشد داشته یمال انسان اگر .٢٦٧٤ مسأله

 واجـب اطیـاحت بنابر ،باشد هیفطر  یبرا مال آن از یمقدار که کندنّیت  و ندهد را هیر فط

  . ستین یکاف

 بعـد و بدهـد هیـفطر  او بـه اسـت ریـفق یکس نکهیا الیخ به انسان اگر .٢٦٧٥ مسأله

 بـه و ردیـبگ پـس دیـبا ،باشـد نرفتـه نیبـ از داده او که را یمال چنانچه ،نبوده ریفق بفهمد

 نیبـ از اگر و بدهد را هیفطر  عوض خودش مال از دیبا ،ردیبگ نتواند اگر و بدهد مستحق

 دیـبا ،اسـت هیـفطر  گرفتـه که را آنچه دانسته یم هیفطر  رندهیگ که یصورت در ،باشد رفته

 عوض دیبا انسان و ستین واجب او بر عوض دادن ،دانسته ینم اگر و بدهد را آن عوض

  . بدهد را هیفطر 

ل یبـرا یعنـی قربـت قصـد بـه را فطره زکات دیبا انسان .٢٦٧٦ مسأله
ّ
و اظهـار  تـذل

نّیـت  دهـد یمـ را آن کـه یمـوقع و بدهـد اخالص با و متعال خداوند شگاهیپ در یبندگ

 یکـاف بپردازد هیفطر  ،اخالص تیرعا بدون ای قربت قصد بدون اگر و دینما هیفطر  دادن

ت به هرچند شود یم محسوب فطره زکات و است
ّ
 تیرعا عدم ای قربت قصد نداشتن عل

 . است گناهکار ،صاخال

 یولـ سـتین حیصح بدهد را فطره زکات ،رمضان ماه از شیپ فرد اگر .٢٦٧٧ مسأله

 آن مسـتحب اطیـاحت هرچنـد بدهد را فطره زکات تواند یم رمضان ماهدن یفرا رس از بعد

 ریتـأخ بـه فطـر دیـع شب تا را آن پرداخت و ندهد را هیفطر  هم رمضان ماه در که است

 او بـر هیـفطر  آنکـه از بعـد و بدهد قرض ریفق به رمضان هما از شیپ ،فرد اگر یول ،اندازد
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 توانـد مـی باشـد دارا را فطـره زکـات افتیدر  استحقاق هم هنوز مذکور ریفق ،شد واجب

  . کند حساب فطره زکات بابت ریفق از را خود طلب

 دیـبا ،واجب اطیاحت بنابر ،بخواند را فطر دیع نماز دارد قصد که یکس .٢٦٧٨ مسأله

 توانـد یمـ ،نـدارد رافطـر  دیـع نماز خواندن قصد اگر و بدهد دیع نماز از شیپ را هیّ فطر 

  . ندازدیب ریتأخ به روز عید، ظهر اذان از قبل تا را هیفطر  پرداخت

 روز ظهـر تـا و بگذارد کنار را خود مال از یمقدار هیفطر نّیت  به اگر .٢٦٧٩ مسأله

 و دیـنما فطـره زکـاتنّیت  دیبا ،دهد یم یو به را آن وقت هر ،ندهد مستحق به فطر دیع

 و باشد ییعقال غرض یبرا اگر ،شده گذاشته کنار که یافطره زکات پرداخت در ریتأخ

 فطـره زکات اگر نیبنابرا. ندارد اشکال ،نشود محسوب زکات پرداخت در یانگار سهل

  ریفق آن به یدسترس و بگذارد کنار یمعّین ریفق به پرداخت یبرا را
ً
 مثل نباشد ممکن فعال

  . اندازدیب ریتأخ به را فطره زکات پرداخت تواند یم باشد رتمساف ریفق نکهیا

 ،نگذارد هم کنار و نپردازد را هیفطر  ،فطر دیع روز ظهر اذان تا فرد اگر .٢٦٨٠ مسأله

 
ً
 را هیـفطر  ،الذّمـه یفـ مـانّیت  به کند قضا و ادانّیت  نکهیا بدون ،واجب اطیاحت بنابر بعدا

  . بدهد

 و بـردارد خـودش یبـرا را آن دتوان ینم ،بگذارد کنار را هیفطر  فرد اگر .٢٦٨١ مسأله

  . بگذارد آن یجا به را گرید  یمال

 ،بـرود نیبـ از گذاشـته کنـار فطره زکات عنوان به فرد که را یمال اگر .٢٦٨٢ مسأله

 بـه مربـوط احکام لیتفص که باشد یم مال زکات شدن تلف همانند آن شدن تلف حکم

  . است شده انیب )٢٦٢٥(مسأله  در ،آن

 نائـب ای حضرت آن خاص نائب ای امام یسو  به فطره زکات انتقال .٢٦٨٣ مسأله

ن کار مجبور شـود آن را بـه یانجام ا یبرا هرچند است زیجا ،شرع حاکم یعنی شانیا عام

 سکونت ین در حالیببرد و ا یگریشهر د 
ّ

 هیـفطر  که یمحل( فرد است که در شهر محل

 راگـ ،مـورد نیا ریغ در و باشد داشته وجود زکات مستحق ،)است نموده جدا مالش از را

 را هیفطر  که است آن واجب اطیاحت ،کند دایپ مستحق خودش شهر ای محل در بتواند فرد

 پرداخـت بـه ازیـن و است یکاف هرساند مستحق به و هبرد چنانچه یول نبرد گرید  یجا به



 )١ج(توضيح المسائل جامع   / ٧٦٠

د
ّ

ن یهمـ در و اسـت نمـوده رفتـار واجب اطیاحت خالف هرچند ستین فطره زکات مجد

 .بدهد را آن عوض دیبا ،شود لفت و ببرد گرید  یجا به اگر ،صورت

واجب نیست؛ اّما مستحب است زکـات  پرداخت زکات فطره بر فقیر،  .٢٦٨٤ مسأله

ود نزد فقیـر موجـ رآن د و مانند مفطره را بپردازد و چنانچه فقط به اندازه یک صاع گند

و بخواهد فطرّیه آنـان را  -اش مثل اعضای خانواده -خور او باشند  م نانباشد و افرادی ه

آن یک صاع را به یکی از آنان بدهد و او هم به همین  تواند به قصد فطرّیه، می ،هم بدهد

 ،رخـنفر آخر برسد و بهتر اسـت نفـر آی بدهد و این عمل تکرار شود تا به قصد به دیگر

  .خودشان نباشد که از به کسی بدهد ،قصد فطرّیه هب ،گیرد چیزی را که می

گیرد و احتیـاط  آن را می وی،ولّی او به جای  د،شاو اگر یکی از آنان صغیر یا دیوانه ب

آنچـه را گیـرد و آن را بـرای خـودش ب بلکه ولّی، د،ر گیقصد او ن مستحب آن است که به

   .کات فطره به دیگری بپردازدز نوان عبه  برای صغیر یا دیوانه، ،گرفته برای خود

 و لیــفام و شــانیخو  ،فطــره زکــات پرداخــت در فــرد اســت مســتحب .٢٦٨٥ مسأله

م گرانید  بر را خود ریفق گانیهمسا
ّ

 فضـل و نید  و علم اهل که است سزاوار و دارد مقد

م گرانید  بر فطره زکات دادن در را
ّ

 . دارد مقد

  

  

هّم صل
ّ

ل فرجهم والعن اعدائهم اجمع یعل   الل
ّ

 نیمحّمد و آل محّمد و عج


