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پیش گفتار
اػ آنسا كه ظداوند وتعال بـرای ر یـز و درشـت رفتـار و گفتـار و حركـات و سـکنات
حنــدگان ،برناوــه و روش حکيهانــهای وقـ ّـرر فروــوده اســت ،خـک وســلهان ّ
وتعهــد بــرای
عهل حه تکاليف الهی ،ههواره حه دنبال شناظت وظيفۀ فعلی ظود ویحاشد.

«رســالۀ توضـيح الهســاجل» ،وسهوعــهای اســت كــه عهــدهدار قســهتی اػ ایـن نيـاػ

ّ
وکلفين در حصش احکام شده و ضزء ثاحت و انفکاکناپغیر كتاحصانۀ وؤونين است.

بــر اهــل اطــالع پوش ـيده نيســت كــه رســالههای ووضــود ،طنــد دهــه قبــل و ز یـر نظــر
ورضع بـزرگ ضهـان تشـ ّيع ،حضـرت آخـة اهّلل بروضـردی ،نگـارش خافتـه و وسـاجلش بـر

اساس نياػهای آن روػ ضاوعه تنظين شده اسـت و فقهـای بزرگـوار در طـول سـالهـای

حعد ،پس اػ ولحق كردن برظی اػ وساجل ضدخد ،حـدون تغيیـر ز خـادی در سـاظتار آن،
ّ
نظر شر خف ظو خش را در ههان وتن اعهـال فروـوده و پاسـز دخگـر سـؤاالت وکلفـين را
در كتابهای عربی ظود و نيز پاسز استفتاجات ،وطرح نهودهاند.
ّاوــا حــا ّ
توضــه حــه اخنکــه اســتفاده اػ كتــب وصتلــف عر بــی و بررســی اســتفتاجات

گوناگون برای خافتن پاسز وسألۀ وورد نظر ،ههواره وشکالت ز خادی برای عهوم وـردم

در بــر دارد ،تصــهين گرفتــه شــد رســالهای تــدو ین گــردد كــه در آن ،وســاجل بیشــتری اػ
ّ
احکام وحل احتالی اوروػ وردم و حا ساظتار وناسبتر ،لحاظ شده حاشد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

اػاینرو ،رسالۀ حاضر كه توضيح الهسـاجل ورضـع عاليقـدر آقـای حـاح سـيد علـی
ّ
ّ
حسـينی سيســتانیودظله ویحاشــد ،ز یـر نظــر دفــاتر وعظـن لـه در وشــهد ،قــن و نســف
اشرف تنظين شده و دارای و یژگیهای عیل ویحاشد:

 .1حسن وسيع كتاب ،كه ثهرۀ تکهيل و تصحيح وساجل اسـت ،حاعـ

این رساله در طهار ضلد تنظين گردد.

شـده تـا

 .2حعضـی اػ ابــواب كــاربردی و وــورد نيـاػ ی كــه در رســالۀ قبــل بیـان نشــده  -وثــل
ّ
وباح اعتکاف ،كفارات ،نفقات ،شفعه ،دخات و - ...در ایـن رسـاله وطـرح شـده

است.

 .3حسيار ی اػ وساجل شرعی وورد نياػ عهوم خـا اقشـار ّ
ظاصـی اػ وـردم ،حـه وسـاجل

قبل اضافه شده است.

 .4در حسـيار ی اػ وــوارد ضهــت فهــن بهتــر وطلــب ،وســاجل حــه صــورت دســتهحندی

اراجه شده است.
ّ
 .5ضهت دسترسی آسان و سر خع حه ووضوع وورد نياػ ،كليۀ وباح عنوانحندی
ً
شده و احتدای رساله نيز ،فهرست نسبتا ضاوعی اػ آنها وطرح شده است.

 .6برظی اػ وساجل ووضـود در رسـالۀ پیشـين ،حـدون تغيیـر وحتـوایی و وعنـایی حـا

كهی تغيیر نگارش عكـر شـده و حعضـی اػ وثالهـای قـدخهی آن ،تبـدیل حـه وثالهـای
ّ
ضدخ ِد وحل احتالء در عصر حاضر گردخده است.
 .7ضهت تسهيل در حاز خابی وطلب خـا تکهيـل وباحـ

خـک ووضـوع ،در حعضـی

ووارد ،وسألهای اػ حصشی اػ رسالۀ پیشين حه حصش دخگـر ونتقـل شـده و سـعی شـده
ّ
تا حد اوکان وسألهای حغف نگردد.
 .8در حسياری اػ ووارد ضهت تبيـین ووضـوع خـا وسـأله ،در پانوشـت ،توضـيحات

تکهيلی اراجه شده است.

 .9در احتــدای حعضــی فصــول ،در وــورد فضــيلت و ّ
اههيـت عهلــی كــه وســاجل آن

عكر شده ،توضيحاتی آوده است.

پیشگفتار /

 .11ونـــاحع فقهـــی اســـتفاده شـــده در ایــن رســاله عبــارت هســتند اػ تعلیقهههر هههش

العشوة الىثقی ،هًهاج الصالسیى ،المسائل المًتخبر ،الفقر للمغتش یى و آظـرین نظـرات
ّ
فقهی و استفتاجات وعتبر اػ وعظن له .ههشنين ،اهتهـام بـر ایـن بـوده كـه در صـورت
وشاهدۀ اظتالف در وتون ،وسألۀ وغكور اسـتفتا شـده و نظـر صـحيح نهـایی در وـورد
آن ،در وتن رساله عكر گردد.

اػ ظداونــد وتعــال وــیظــواهين كــه وــا را اػ لغــزش در گفتــار و كــردار وصــون دارد و

توفيق ظدوت حه وکتب اهل بیت و اظالص در عهل عناخت فرواخد.

در ظاتهــه اػ تهــام عزیزانـی كــه حــا تــالش عالهانــه و پی گيـر ،ایـن وهــن را حــه انســام
ّ
َ ُ ُ َُ
َ
زاء ُ
اله ْح ِسـنين ،اويـد اسـت وـورد
رساندند ،تشکر وی كنين؛ ضزاهن
اهّلل تعـال ٓی ظ ْيـ َر َضـ ِ
عناخت ّ
ظاص حضرت ول ّی عصر ّ
حقية اهّلل اعأعظن قرار گيرند.
وقدوهچاپسوم 

ححهد اهّلل ههزوان حا «طاپ ّ
سوم توضيح الهساجل ضـاوع» ،ضلـدهای ّدوم و س ّـوم

و طهارم این رساله نيز ،حه زیور طبع آراسته شد .ههين طـور در ایـن طـاپ ،تغيیراتـی

در وســاجل ضلــد اول نســبت حــه طــاپ اول و دوم اخســاد شــده كــه عهــدۀ آنهــا عبــارت
ّ
اســـت اػ «اض ــافه ش ــدن وس ــاجل وتعــدد»« ،تکهي ــل و تص ــحيح برظ ــی اػ وس ــاجل» و
«تقسين شدن حعضی اػ وساجل طوالنی و تبدیل آن حه دو خا طند وسأله».

ههشنين ،این اور حاع شد كه فصلهای روػه ،اعتکاف ،حذ ،اور حه وعروف و
ً
نهــی اػ ونکــر ،ظهــس و ػكــات كــه قــبال در ضلــد اول بــود ،حــه ضلــد دوم رســاله ونتقــل
گردد و سایر ابواب فقهی در اداوۀ آن عكر شود.

ّ
اههیت و چگونگی یادگیری احکام الهی
اههیتفرا گیریاحکام 

خک ـی اػ وهــنتــرین واضبــات دی ـن وب ـين اســالم ك ـه اػ ّ
اههي ـت و ی ـژهای برظــوردار

ویحاشد ،فراگيری احکام دیـن اسـت كـه درک و فهـن درسـت نسـبت حـه وسـاجل آن و
عهل بر طبق آن ،تضهين كنندۀ سعادت انسان است.

كسی كه اسـالم را حـه عنـوان دیـن ظـود بـر وـیگز خنـد ،حاخـد برناوـههـای آن را حـهطـور

كاوــل در ههـۀ قلهروهــای ػنــدگی ظــود بپــغیرد و رفتــار و عهلکــرد ظــو خش را وطــابق حــا

احکام دین تنظين نهاخد.

انســام طن ـين تکليف ـی ،و ـیطلبــد فــرد وســلهان نســبت حــه وقــدار وــورد ني ـاػش اػ

احکــام دیـن ،كــه حــه آن احتي ـاح دارد و بــراخش پـیش وـیآخ ـد ،شــناظت پیـدا كنــد تــا
حتواند آن را در ػندگی ظود اضرا نهاخد.

بــر ایـن اســاس ،قــرآن كــر خن و رواخـات ّ
اجهـۀ هــد ٓی بــر ایـن ووضــوع تأ كيــد حسـيار

نهوده و ههگان را حه خاد گرفتن احکام دیـن تشـو یق و ترغيـب كـردهانـد و اػ ضـررهای
فراوان آشنا نبودن حا احکام الهی بر حغر داشتهاند.
در حــدخ

نقــل شــده اســت كــه اوــام صــادق فروودنــد« :فــرا گــرفتن خـک حــدخ

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

درحارۀ حالل و حرام اػ شصصی راستگو ،برای تو بهتر اػ دنيا و زر و سينهای آن است».

1

ههشنــين ،رواخ ـت شـــده وــردی حـــه اوــام صــادق عــرض كــرد :فرػنــدی دارم كــه
دوســت دارد وســاجل حــالل و حــرام را اػ شــها بپرســد و اػ وطــالبی كــه ّ
اههي ـت نــدارد و

اســتفادهای بــراخش نــدارد ،پرســش نه ـیكنــد .حضــرت صــادق فروودنــد« :آخـا بهتــر اػ
حالل و حرام سؤالی هست كه وردم بپرسند؟» 2.در حدخ

دخگـر نقـل شـده اسـت كـه

حضــرت صــادق فروودنــد« :در دی ـن ظــدا دانــا و فقي ـه شــو خد و واننــد اعــراب ػوــان
ضاهل ّيـ ـت نباشــــيد (كــــه اػ احکــــام ظــــدا و وعـــارف دخنـ ـی بـ ـیظبـــر بودنـــد) .سـ ـ س

حضرتش فروودند :كسی كه در دین ظدا دانـا و حصـير نگـردد ،ظداونـد وتعـال در روػ

قياوت ،هرگز حه او نظر لطف نهیافکند و بر پاكيزگی اعهالش وهر تأیید نهیگغارد».

3

ههشن ـين ،اػ اوــام صــادق رواخ ـت شــده كــه رســول ا كــرم فروودنــد« :وــن اػ

وســلهانی كــه هفتــهای خ ـک روػ را بــرای آشــنایی حــا اوــر دخ ـنش و پرســش اػ (وعــارف و

احکام) آن اظتصاص نهیدهد ،ونزضر و بیزارم».
در حــدخ

4

نقــل شــده اســت كــه اوــام صــادق فروودنــد« :لقهــان در انــدرػ حــه

فرػنــدش فروــود :فرػنــدمد در روػهــا و شــبهــا و ســاعات ػنــدگی ظــود ،بهــرهای بــرای

تحص ـيل علــن در نظــر حگي ـر ،ز ی ـرا تــو هرگــز بــرای ظــودت ضــاخعهای واننــد تــرک علــن

نصواهی خافت».

5

ههشنين ،رواخت شده كه اوام صادق فروودند« :كسی كه حدون علن و آ گاهی

اعهــالش را انســام دهــد ،واننــد فــردی اســت كــه حــه ســهت ســرابی در بیاحــان حركــت

كند ،لغا هر طه تندتر برود ،اػ وقصدش دورتر ویشود».
 .1المساسى ،ح ،1فصل وصابیح الظلن ،حاب  ،17ص ،992ح.133
 .2هماو ،ح.137
 .3هماو ،ص ،997ح.139
 .4هماو ،حاب  ،11ص ،997ح.132
 .5أهالی شیخ طىسی ،الهسلس الثال  ،ص ،37ح.7
 .6أهالی شیخ هفیذ ،الهسلس الصاوس ،ص ،39ح.11

6

ّ
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ّ
نکتۀ ّ
وهن دخگر این است كه در رواخات وعصـووين ،ووضـوع «تفقـه در دیـن»،

خعن ـی داشــتن شــناظت كاوــل درحــارۀ دی ـن و حص ـير و بینــا بــودن نســبت حــه احکــام و
وعارف آن ،وورد توصيه و تأ كيد حسيار قرار گرفته است.

رواخ ـت شــده كــه اوــام كــاظن در ای ـن حــاره فروودنــد« :در دی ـن ظــدا فقي ـه و دانــا

شو خد ،ز یرا فقه كليد حصيرت و شناظت است و واخـۀ كاوـل شـدن عبـادت و وسـيلۀ
رسيدن حه وقاوات حلند و وراتـب عـالی دخنـی و دنيـایی اسـت .برتـری فقيـه بـر عاحـد،

ههشون برتری ظورشيد بر ستارگان اسـت و هـر كـس در دیـن ظـود دانـا و فقيـه نشـود،
ظداوند عهلی را اػ او نهیپسندد».

1

ههشنين ،رواخت شده كه اوير الهؤونين فروودند« :اگر ظواستی دانا شـوی ،در

دین ظدا فقيه و دانا شو».
در حدخ

2

نقل شده است كه پیاوبر ظدا فروودند« :ظداونـد ،حـه طيـزی برتـر اػ

آ گاهی دخنی و فهن دین عبادت نشده است».

3

ههشنــين ،نقــل شــده كــه اوــام صــادق فروودنــد« :هنگــاوی كــه ظداونــد ظي ـر و

ســـعادت حنـــدهای اػ حنـــدگان ظـــود را حصواه ــد ،او را نس ــبت ح ــه دیـ ـن ،حصـ ـير و بین ــا
ویساػد».

4

در رواخــــت دخگــــری ،اوـــام صــــادق فروودنـــد« :هنگـــاوی كـــه ظداونـــد وتعـــال
وـیظواهــد قــوم و گروهـی را حــه ظيـر و صــالح و ووفق ّيـت برســاند ،آنــان را در شــناظت
دین ،حصير و بینا قرار ویدهد.»...

5

حدیهی است كه انسان نهیتواند در فراگيری وساجل دین كوتاهی كرده و حه بهانـۀ



 .1تسف العقىل ،حاب وا روی عن ووسی بن ضعفر فی قصار هغه الهعانی ،ص.314
 .2غشس السكن و دسس الكلن ،فصل فی الفقه و الفقاهة ،ص ،32ح.933
 .3أهالی شیخ طىسی ،الهسلس الساحع عشر ،ص 351و  ،353ح.9
 .4أصىل الكافی ،ح ،1حاب صفة العلن وفضله وفضل العلهاء ،ص ،19ح.1
ّ
 .5هسههتذس الىسههائل ،ح ،11ابــواب ضهــاد الــنفس ،حــاب 3اســتحباب التصلــق حهکــارم اعأظــالق ،ص،124
ح.19

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

ندانستن وسأله ،اػ عهل حـه تکـاليف الهـی كـه احـالغ شـده ،شـانه ظـالی كنـد .اػ اوـام
صادق رواخت شده است:

« ...ظداوند ،روػ قياوت اػ كسی كه حه تکليف ظود عهـل نکـرده ،وـیپرسـد :آخـا

تکليف ظـود را وـیدانسـتی؟ ا گـر حگو خـد :وـیدانسـتن ،حـه او ظطـاب وـیشـود طـرا حـه
آنشه ویدانستی عهل نکردی؟ و اگر حگو خد :نهیدانستن ،حه او ظطاب ویشـود طـرا

خاد نگرفتی تا عهل كنی؟.»...

1

لزوموراجعهبهفقها 

ّ
«علن فقه» خکی اػ وقدسترین علوم ارػندۀ اسالوی است كه عهدهدار بیان روش
اصيل حندگی ظداوند وتعال و كيف ّيت صحيح آن است .این علـن ،در عصـر پیـاوبر
اكرم و اواوان ،پژوهندگان ز خـاد و رونقـی طشـن گير داشـته و وـورد ّ
توضـه پیـروان
ّ
دیـن بــوده ،حــهو یـژه در ػوــان اوــام حــاقر و اوــام صــادق كــه حــه حــد اعــالی اوح ظــود

رسيده و دانشهندان حسيار ی در وساجل وصتلف دخنی و فروع احکـام ،در وحضـر آن
دو پیشوای بزرگ شيعه پرورش خافتند.

وساجل و احکام اسالوی در آن عصر نورانی علهی ،طنان تحليل و بررسی ویشد
كــه نقــل شــده زرارة بــن اع ـين ،وـ ّـدت طهــل ســال وســاجل حــذ را اػ اوــام صــادق

و ـیآووظــت و حــاػ هــن ػوين ـۀ حح ـ

حــاقی بــود ،طنانشــه وـیگو خـد حــه اوــام صــادق

عرض كردم :ظداوند ورا فدای تو گرداند ،اػ طهل سال پیش تا كنون راضع حه وسـاجل
حذ اػ شها ویپرسـن و شـها ههـواره ضـواب وـیدهيـد .حضـرت فروودنـد« :ای زراره،
ّ
وقدسی كه دو هزار سال پیش اػ آدم ،وورد ّ
توضه و ز خارتگاه بوده ،تو ویظـواهی
كانون
وساجل آن در ظرف طهل سال بیان شود؟».

2

 .1أهالی شیخ طىسی ،الهسلـس اعأول ،ص 2و  ،14ح14؛ أهالی شیخ هفیهذ ،الهسلـس السـادس و العشـرون،
ص 995و  ،997ح.3
ّ
ّ
 .2وسائل الشهیعر ،ح ،11ابـواب وضـوب الح ّـذ و شـراجطه ،حـاب 1وضوحـه علـی كـل وکلـف وسـتطيع ،ص،19
ح.19

ّ
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در ػوان ّ
اجهۀ وعصووين ،عهدهدار بیان احکام الهی ،ظود اواوان بودنـد و
ني ـز ای ـن ووضــوع را حــه عهــدۀ اصــحاب و شــا گردان ظـ ّ
ـاص ظــو خش هــن وــیگغاردنــد.
وردان فاضل و واخهدار و حا فضيلتی وانند زراره و ّ
وحهد بـن وسـلن و ابـو حصـير و احـان

بــن تغلــب ،وســاجل حــالل و حــرام و احکــام دی ـن را در اظتي ـار وــردم و ـیگغاشــتند و
ّ
اجهه ،وردم را حه آنان ارضاع ویدادند.
َ
طنانشه نقل شده ،شعيب َعقرقوفی ویگو خد حه اوام صادق عرض كردم :طـه
حســا نيـــاػ پیـــدا وــیكنـــين كـــه در وــوردی ســؤال كنــين ،حــال اػ طــه كســی بپرســين؟

حضرت فروودند« :بر تو حاد حه اسدی ،خعنی ابو حصير».
ههشنين ،نقل شده كه عبداهّلل بن ابی َخعفور ویگو خد :حه اوـام صـادق عـرض
1

كردم در هر وقت ،برای ون وهکن نيست شها را ببينن و وحضر شها شرفياب شـوم و

اػ طرفی طه حسا شصصی اػ شيعيان ویآخد و وطالبی را اػ ون ویپرسـد و وـن پاسـز

ههۀ وساجل او را نهیدانن (وظيفه ون طيست؟) ،حضرت فروودند« :طـرا حـه وحهـد

بن وسلن وراضعـه نهـیكنـی؟ هـر طـه ندانسـتی اػ او بپـرس كـه او اػ پـدرم اوـام حـاقر

وساجل را فرا گرفته و در نزد آن حضرت ،آبرووند و وحترم بود».
در نقــل دخگــری ،علـی بــن وسـ ّيب ههــدانی وـیگو خـد حــه حضــرت رضــا عــرض
2

كــردم :وــن در ناحيـهای دور دســت ػنــدگی وـیكــنن و در هــر ػوــانی دسترسـی حــه شــها
ندارم ،پس اػ طه كسی برناوـههای دخنـیام را فـرا حگيـرم؟ حضـرت فروودنـد« :اػ ػكر ّخـا
ّ
بــن آدم قه ـی كــه او ـين و وحــل اعتهــاد بــر اوــر دی ـن و دني ـا اســت» .عل ـی بــن وس ـ ّيب
ویگو خد :هنگاوی كه حه شهر ظود حاػگشتن ،هر وطلبی را كه وورد نياػ بود ،اػ ػكر ّخا بن
آدم پرسش ویكردم.

3

ههشن ـين ،رواخ ـت شــده كــه عبــدالعزیز بــن الههتــدی و ـیگو خ ـد اػ اوــام رضــا

ٓ
والفتوی ،ص ،139ح.17
 .1ههان ،ح ،95ابواب صفات القاضی ،حاب ،11وضوب الرضوع فی القضاء
 .2ههان ،ص ،133ح.91
 .3ههان ،ص ،133ح.95

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

پرسيدم :در هر ػوـانی والقـات حـا شـها بـراخن وي ّسـر نيسـت ،پـس َوعـالن دخـنن را اػ طـه

كسی فرا حگيرم؟ حضرت فروودند« :اػ یونس بن عبدالرحهن بیاووػ».
گاه ّ
اجهـه ،حعضـی اػ اصـحاب ظـود را اوـر وـیكردنـد بـرای وـردم فتـو ٓی حدهنـد،
َ
طنانک ـه در حــدخ اســت كــه اوــام حــاقر حــه احــان فروودنــدْ « :ؤض ِلـ ْـس ف ـ ٔی َو ْسـ ِـس ِد
َ ّ ُ ُ َ
ُْ َ
ْال َهدخ َنـ ِـة َو َأ ْفــت ّ
النـ َ
ـاس ،ف ـ نی أ ِحـ ّ
ـب أ ْن ُیـر ٓی ف ـ ٔی ش ـ ٔي َعت ٔی ِوثلـك» .در وســسد ودخنــه
ِ
ٔ
2
ٓ
حنشين و فتوی حده ،ز یرا دوست دارم كه ههانند تو در ويان شيعيانن دخده شود.
1

ســرانسام ،عصــر اواوــان كــنكــن سـ ری شــد و دوران غيبــت اوــام ػوــان فــرا

رسيد و بیان حالل و حرام و روشنگری برناوـههای ػنـدگی ضاوعـه ،خکسـره حـه فقهـای
ضاوع الشراخط واگغار گردخد و ووضوع فتو ٓی و نيز ووضـوع تقليـد ،حـه صـورت ّ
ظاصـی
ّ
رواح كلی خافت.
علتلزومتقلید

اســالم ،آظــرین و كاوــلتــرین وکتــب اله ـی اســت و تهــام برناوــههــای آن وطــابق

وصلحت انسانها بوده و حا پیاده كردن آن ،سـعادت انسـانهـا تـأوين وـیشـود ،طـه

اخنکه پروردگار وتعال است كه انسانها را آفر خده و حه وصالح و وفاسد ػنـدگی آنهـا و

ظواستهها و احتياضات فطری آنان آ گاه است و قوانين ػندگی انسـانهـا را حـه عنـوان
وظــاخف عبــادی ،اقتصــادی ،اظالقـی ،فرهنگـی ،ضســهی ،روانـی ،فــردی ،اضتهــاعی

و ...حه وسيلۀ پیاوبران و اوصياء و ضانشينان آنها حه انسانها احالغ نهوده است و
حـــهطــور ّكلــی ،برناوـــههـــای نســـات حصــش اســالم كــه توســط پیــاوبر ا كــرم و ّ
اجهــۀ
هد ٓی تبيین شده ،سه دسته است:

 .1وعارف اعتقادی و اصول دین؛  .2وساجل اظالقی؛  .3احکام عهلی و فروع دین.
دســتۀ سـ ّـوم ،خعنـی احکــام عهلـی كــه رســالههــای عهل ّيـه حــا ایـن دســته اػ احکــام
ّ
ظداوند ورتبط هستند ،گستردگی ز خادی دارد ،ز یرا احکام و قوانينی است كـه كليـۀ

 .1ههان ،ص ،137ح.13
 .2هعدن سخال السذیث ،ح ،1ص ،133حرف الف ،وورد  ،97احان بن تغلب.
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اعهــال انســانهــا اعــن اػ اعهــال عبــادی ،اقتصــادی ،فــردی ،ظــانوادگی ،اضتهــاعی،

قضــایی ،ضزایــی و ...را ز ی ـر پوشــش ظــود قــرار و ـیدهــد و در راحطــه حــا ای ـن دســته اػ
احکام الهیّ ،
توضه حه طند وطلب الػم است:
ّ
الف .علن دارای رشتههای وتعددی است و وهکن است خک فرد در عـين حـال
كه در خک رشته وهارت فوقالعادهای دارد ،اػ رشتۀ دخگـر اطالعـی نداشـته حاشـد ،در
ّ
نتيسه حاخد حه حکن عقل در رشتهای كه ّ
وتصصـص و كارشـناس
تصصص ندارد ،حـه
ً
ههان رشته وراضعه كند و اػ گفتۀ او پیرو ی كند .وثال شصصی كـه در علـوم فضـایی
ّ
وتصصــص اســت ،هنگــاوی كــه وــر خض و ـیشــود ،اػ آنســا كــه حــا بیهــار یهــا و روش
ّ
وتصصــص وراضعــه كنــد .ای ـن
وعالسـۀ آنهــا آشــنا نيســت ،حــه ناطــار حاخـد حــه پزش ـک

پزشک است كـه دسـتور وـیدهـد كـه طنـد عـدد اػ فـالن قـرص را حاخـد حصـورد و فـالن
ّ
وتصصــص علــوم فضــایی ،پیـرو ی اػ گفتـۀ پزشــک را بــر
آو ــول را تزر یـق كنــد ،طرا كــه
ّ
ظود الػم ویداند و حهطور كلی ،هر كار ی را كه حصواهين انسـام دهـين و راه و روش آن
ّ
وتصصـص ههـان
را ندانين ،حه ظبرۀ ههان كار وراضعه وـیكنـين و راه و طـارۀ آن را اػ
حرفه ویپرسين و هر ّ
فن و صنعتی را كه حصـواهين خـاد حگيـر خن ،حـه شـاگردی اسـتادی
ویشتابین كه در آن ف ّـن و صـنعت ،حصـير و توانهنـد اسـت .شـيوۀ آشـنایی حـا احکـام

شرعی و شناظت حالل و حرام الهی نيز ،حه ههـين شـکل اسـت .حـدین ونظـور ،حاخـد
ّ
وتصصص و كارشناس احکام دین است ،وراضعه نهود.
حه فقيه كه

ب .ودرک و ونبع احکام الهی حـهطـور عهـده ،قـرآن كـر خن و احـادخثی كـه اػ پیـاوبر
اكرم و ّ
اجهۀ وعصووين رواخت شده (كه ثقلين ناويده ویشوند) ویحاشد.

ج .فههي ـدن و ح ـه دســت آوردن وطالــب و وعــارفی كــه در قــرآن وسي ـد و رواخ ـات
اهل بیت آوده ،كار آسانی نيست و احتياح حه ّ
تصصص و وهـارت دارد و تـا خـک

فــــرد در ادبیــــات ع ـــرب و عل ـــوم وصتلـ ــف اسـ ــالوی اػ قبي ـ ـل تفس ـ ـير قـ ــرآن ،دراخ ـ ـه و

حـــدخ شناســـی ،رضـــال و شــناظت راو خــان احادخــ  ،اصــول فقــه ،شــناظت آراء و
نظرات فقهای اسالم وّ ...
تصصص و وهارت نداشته و حه اصطالح ،حا توفيق الهی حه

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

درضـۀ اضتهــاد و فقاهــت نرسـيده حاشــد ،هرگــز نهـیتوانــد احکــام ظداونــد وتعــال را اػ

ونــاحع ظــود اســتصراح كنــد .شــها خــک كتــاب حــه نــام رســاله و توض ـيح الهســاجل را
ویبینيد و شاخد ندانيد كه این رساله ،وحصول عهر خک فقيـه اسـت كـه حـا ّ
توضـه حـه

ّ
تصصص ظود و حا ػحهتهای طاقتفرسا ،آن را اػ ونـاحع دخنـی اسـتنباط كـرده و در
دسترس وردم گغاشته است.
حــا ّ
توضــه حــه آنشــه بی ـان شــد ،لــزوم وراضعــه حــه فقهــا و عالهــانی كــه راه اضتهــاد و

فقاهـت را حــا وسـعت و گســتردگی ّ
ظاصـی كـه دارد پیهودهانــد ،واضـح شــده و وســألۀ

تقليد اػ وستهد حه حکن عقل و ونطق ،ثاحت ویگردد و وعلوم ویشـود كـه تقليـد حـه

وعنای پیرو ی كوركورانه (كـه اسـالم حـا تهـام قـوا حـا آن وبـارػه كـرده و قـرآن وسيـد ،آن را
خکی اػ ناپسندترین صفات انسانی ّ
وعرفی ویكند) نهیحاشد ،حلکه تقليد حه وعنای
ّ
ّ
وتصصـص در دیـن اسـت و ویتـوان
وتصصص در وساجل دخنـی ،حـه
وراضعۀ فرد غير
َ َّ
حدخ عیل كه اػ اوام عسکری نقل شـده را ّ
وؤخـد ایـن وطلـب دانسـت ...« :فأوـا
ً
ً َْ
َُ
َ
حافظـ ًـا ِلدخ ِنـ ِـهُ ،و ٓصا ِلفـ ًـا َعلـ ٓی َهـ ُ
ـواهُ ،وط ٔيعــا ِعأ ْوـ ِـر
،
ـه
ـ
س
ف
ـاء ،صــا ِجنا ِلن
ِ
ِ
ِ
َوـ ْـن كــان ِوـ َـن الفقهـ ِ
ٔ
َ ْ ُ َ ْ
َ َّ ُ
اله ف ِلل َعـ ٓـو ِام ا ْن ُخق ِلــد ْو ُه»...؛ ... 1و ّاوــا هــر كــس اػ فقهــا كــه  .1دارای صـيانت نفــس
وــو
حاشـد (والــک نفــس ظـود و نگهبــان آن حاشــد تـا حتوانــد ظو خشــتن را در وقابـل هــر گونــه
انحراف و كذرو ی اػ صراط وستقين و وسـير حنـدگی ظداونـد وتعـال ،وصـون و اخهـن

نگـــاه حـــدارد)؛  .2حـــاف و نگهبـــان دیـــن الهــی حاشــد؛  .3حــا هواهــای نفســانی ظــود
وصالفت كند؛  .4وطيع فروان ظداوند وتعـال و وـوالی ظـو خش حاشـد ،بـر وسـلهانان

است كه اػ او تقليد كنند. ...
اكنون حا ّ
توضه حه آنشه كه عكر گردخد ،روشن ویشود كـه اظهـار نظـر در وسـاجل دخنـی
ّ
و احکــام شــرعی بــر كســانی كــه حــه رتب ـۀ اضتهــاد نرس ـيدهانــد و حــا ادل ـۀ احکــام آشــنایی

ندارنــد ،ضــایز نيســت و بــر وــؤونين و وؤونــات واضــب اســت در تهــام احکــام دخن ـی و
وساجل شرعی حه وراضع بزرگوار تقليد و اسالمشناسان وورد اعتهاد ،وراضعه نهاخند.
 .1وسائلالشیعر ،ح ،95ابواب صفات القاضی ووا خسوػ أن خقضی حه ،حاب  ،14ص ،111ح.94

تکلیف و بلوغ
شرایطتكلیف

انسان در صورتی كه دارای شـراخط ّ
ظاصـی حاشـد ،حاخـد احکـام و وق ّـررات الهـی را

رعاخت نهاخد .این شراخط« ،شراخط تکليف» نـام دارد و در صـورتی كـه هـر خـک اػ آنهـا
ّ
نباشد ،انسان وکلف نهیحاشد .اػ ضهلۀ آنها ووارد ز یر است:
 الف.عقل 

ّ
شرط ّاول تکليف ،عقل و توان فکـری وکلـف اسـت و فـردی كـه وسنـون و دیوانـه

است و اػ نظـر فکـری دارای تـوان الػم نيسـت ،اػ نظـر اسـالم تکليفـی نـدارد و تـا طـراغ
عقــل در درون انســان روشــن نشــده و قــدرت تشــصيص اخهــان و كفــر ،حـ ّـق و حاطــل،
واضــب و حــرام را نــدارد ،تکليف ـی حــه عهــدۀ او نيســت .عقــل و تــوان فکــری انســان،

وبنای تکليف و وعيار وحاسبه و وؤاظغۀ الهی است.

اػ اوام حاقر رواخت شده است« :در روػ قياوـت ،ظداونـد حـه انـداػۀ عقلـی كـه در
ّ
1
دنيا حه حندگان داده است ،در رسيدگی حه حساب آنان دقت حه ظرح ویدهد».
 .1أصىل الكافی ،ح ،1كتاب العقل والسهل ،ص ،11ح.5

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

 ب.قدرت 

ّدووين شرط تکليف ،قدرت ،خعنی توانایی برای انسام كـار ی اسـت كـه ظداونـد

آن را اػ انسان ظواسته است .قرآن كر خن در اینحاره ویفرواخد:
ُ َْ ً ّ
َّ ُ
اهّلل نفس ــا ؤال ُو ْســ َعها»؛ 1ظداون ــد هــير ك ــس را ضــز ح ــه ان ــداػۀ ت ــوانش
«ال ُخک ِلــف

تکليف نهیكند .در حدخ

نقل شده است كه حضرت اوام حسين در حـارۀ ایـن

شــرط وـیفرواخنــد« :ظداونــد طاقــت كسـی را نگرفــت ،وگــر آنکــه طاعــت ظــود را اػ او
برداشت و قدرت كسی را سلب نکرد ،وگر اخنکه تکليف ظود را اػ او برداشت».

2

 ح.بلوغ 

سـ ّـووين شــرط تکليـف ،حلــوغ ویحاشــد .حلــوغ ،پدخـدۀ وبــاركی اســت كــه انســان در
ســاخۀ آن ای ـن شاخســتگی را پی ـدا و ـیكنــد كــه وــورد ّ
توضــه ظطــاب اله ـی قــرار گي ـرد و
رعاخت دستورات و فروانهای الهی بر او واضب شود و ارتکـاب اوـور ی كـه اػ آن نهـی
شــده بــر او حــرام گــردد و حــا انســام وظــاخف دخنـی حــه ظداونــد وتعــال تقـ ّـرب ضو خـد و در
اوتحان حندگی و تسـلين ،سـرافراػ و سـرحلند گـردد .دیـن وبـين اسـالم ،نشـانههـایی را

برای حلوغ بیان نهوده است كه توضيح آن در اداوه عكر ویشود.
نشانههایبلوغ


مسأله  .1نشانۀ حلوغ در دظتر ،تهام شدن نه سال قهری است 3و نشانۀ حلوغ در پسر،
 .1حقره.973/
َ
 .2تسف العقىل ،ص ،933حاب ِحکن الحسين و وواعظه.
ّ
ّ
 .3حنابر آنشه گفته شده ،دظتران خا پسرانی كه تارخز تولدشان حه سـال قهـری وشـصص نيسـت ،ولـی تـارخز
ّ
تولد آنان حه سال شهسی وعلوم است ،بـرای تبـدیل سـال شهسـی حـه قهـری ،كـافی اسـت احتـدا دظتـران
ّ
روػی كــه نـه ســال شهســی آنــان و پســران روػی كــه پــانزده ســال شهســیشــان كاوــل وی گــردد را وشــصص
نهــوده ،سـ س دظتــران  25روػ و پســران  139روػ اػ آن كــن كننــد ،حــه ایــن ترتيــب روػ كاوــل شــدن  2خــا 17
سال قهری آنان ّ
وعين ویشود.
حه عنوان وثال دظتـر ظـانهی كـه در تـارخز  14وردادوـاه  1123حـه دنيـا آوـده اسـت ،در تـارخز  14وردادوـاه



تکليف و حلوغ /

خکی اػ طهار وورد ز یر است:

اول :رو ییدن ووی درشت در ز یر شکن ،حاالی عورت؛

دوم :رو ییدن ووی درشت در صورت و پشت لب؛

1

2

سىم :بیرون آودن ونی ،طه در ظواب و طه در بیدار ی؛

چهاسم :تهام شدن پانزده سال قهری.
ّ
هر خک اػ عالوتهای حـاال ،نشـان حـالغ شـدن انسـان و رسـيدن او حـه حـد تکليـف

است و اػ آن لحظه ،در صورتی كه سایر شراخط تکليف نيز فـراهن حاشـد ،انسـام ههـۀ

دستورهای الهی بر انسان واضب اسـت .اػ آنسـا كـه دظتـر طنـد سـال زودتـر اػ پسـر حـه
ّ
تکلي ـف و ـیرســد ،تقــدم ػن در تشـ ّـرف حــه تکلي ـف ،نشــانۀ آوــادگی ســر خعتر او بــرای
ارتباط حا ظدا و حركت حه سوی كهال است.

مسأله  .2رو ییـــدن وـــو در ســـينه و ز یـــر حغــل و درشــت شــدن صــدا و واننــد اخنهــا در

پسران ،نشانۀ حالغ شدن نيست.

وهیزوسنتهییزدروساجلشرعی 
ّ
مسأله ّ .3
حشۀ ناحالغ ُو ّ
هيز ،هرطند وکلف حـه احکـام شـرعی نيسـت ،ولـی در برظـی
 ،1341نه سال شهسی وی كاول وی گردد .طنانشه  25روػ اػ این تارخز كن نهاخد ،تارخز  3اردیبهشـتوـاه
 1341حه دست ویآخد كه بیانگر تارخز كاول شدن  2سال قهری او و رسيدن حه ّ
سن تکليف است.
آقــا پســری كــه در تــارخز  14وهروــاه  1177حــه دنيــا آوــده اســت ،در تــارخز  14وهروــاه  ،1341پــانزده ســال
شهســی وی كاوــل وی گــردد .طنانشــه  139روػ اػ ایــن تــارخز كــن نهاخــد ،تــارخز  1اردیبهشــتوــاه  1341حــه
دست ویآخد كه بیانگر تارخز كاول شدن  17سال قهری اوست.
ّ
ّ
ووقعيتهای ضغرافيایی وصتلـف در سـطح كـرۀ ػوـين و خکسـان نبـودن
شاخان عكر است حه علت وضود
تعداد روػهـای واههـای سـال و تقریبـی بـودن وحاسـبۀ وـغكور و عـدم لحـاظ سـاعت و ثانيـه در آن و ضهـات
تأثيرگــغار دخگــر ،گــاه تــارخصی كــه بــر اســاس ایــن وحاســبه حــه دســت وــیآخــد ،خــک خــا دو روػ ّ
وتغيــر اســت.
ّ
حنــابراین ،تــا حــد دو روػ ،احتيــاط در وــورد ایــن وحاســبه رعاخــت گــردد و بــرای آنکــه وحاســبه دقيــقتر اػ ایــن
حاشد ،حاخد هر ووردی ضداگانه حساب شود.
 .1ووضع وغكور« ،عانه» خا « ِػهار» ناويده ویشود.
ً
ّ .2
البته اگر پسری كه در دوران نزدخک حه حلوغ نيست ،وثال پنذ ساله خا هفت ساله ،در اثـر اسـتعهال دارو خـا
غير آن خا حهطور طبيعی ،در صورت خا پشت لبش ووی درشت بروخـد خـا دارای وـوی درشـت در ز یـر شـکن
شود خا ونی اػ وی ظارح شود ،كافی نيست و حالغ وحسوب نهیشود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

ووارد ،وساجل و احکـام ویـژهای در وـورد وی وضـود دارد كـه در قسـهتهای وصتلـف

رساله بیان شده است:

واننـــد ص ــحيح ب ــودن تقليـــد وی ح ــا توض ــيحاتی ك ــه در وس ــألۀ « »17عك ــر ش ــده؛
پغیرفتــه شــدن حــرف ّ
حشــۀ ُو ّ
هيــز در وــورد پــاک خــا نســس شــدن اشــياجی كــه در اظتيــار
دارد حــا توضــيح وســألۀ«»173؛ صــحيح بــودن نهــاػ وی حــا توضــيحاتی كــه در فصــل
هيـز ّ
« ّكل ّيات نهاػ» عكر ویشود؛ 1لزوم پاسز حـه سـالم ّ
حشـۀ ُو ّ
حتـی در بـین نهـاػ كـه در
وسألۀ « »1742بیان شده؛ صحيح بودن نهاػ ضهاعت افراد ،در ضایی كه ّ
حشـۀ ُو ّ
هيـز
ّ
واســطۀ اتصــال در صــفها قــرار گرفتــه حــا توضــيحات وســألۀ «»1212؛ ص ـ ّحت وكيــل
قرار دادن وی در ظرخد و فروش و سایر اوور حا توضيحات وغكور در ضلد س ّـوم وسـاجل

«192تا  »119و نيز وسألۀ «.»1177
مسأله ّ « .4
وهيــز» در هــر خــک اػ ووضــوعات احکــام ،فــردی اســت كــه نســبت حــه آن
ّ
ووضــوع ،درک و فهــن و توانــایی تشــصيص داشــته حاشــد و وحقــق شــدن ایــن وعنــا در
ووضوعات و ووارد وصتلف ،وتفاوت است؛
ً
وثال ّ
وهيـز در وـورد «نهـاػ» ،فـردی اسـت كـه نهـاػ را درک وی كنـد و ویدانـد نهـاػ،

نــوعی عبــادت و ارتبــاط حــا ظــدای وتعــال اســت و حــا گفتــار و حركــات وشــاحه آن فــرق
دارد؛ ّ
وهيز در ووضوع «ظرخد و فروش» ،فردی است كه حفههد این كار وعاولـه اسـت
و ووضب ّرد و حدل شدن دو وال در وقابل خکدخگر ویشود؛ پس وهکـن اسـت فـردی
وهيز حاشد و در ووضوع دخگر ّ
در خکی اػ ووضوعات ّ
وهيز نباشد.

 .1فصل «ك ّليات نهاػ» ،وبح

«آوادهساػی كودكان برای نهاػ قبل اػ حلوغ» ،قبل اػ وسألۀ «.»232

تقلید
مسأله  .5شـــصص وســـلهان حاخـــد اعتق ــادش ح ــه «اص ــول دیـ ـن» ،اػ رو ی آ گ ــاهی و

شناظت حاشد و نباخـد در اصـول دیـن تقليـد نهاخـد .حـه عبـارت دخگـر ،و ی نهـیتوانـد

گفتۀ كسی كه عالن حه اصول دین است را تنها حه این دليـل كـه او گفتـه ،قبـول كنـد،
ولی طنانشه شصص حه عقاخد بر ّ
حق اسالم وعتقد حاشد و آنها را اظهار نهاخد  -هرطنـد
اػ رو ی آ گاهی و شناظت نباشد  -آن شصص وسلهان و وؤون است و ههـۀ احکـام
اسالم و اخهان بر او ضار ی ویشود.
ّاوا در «احکام دین»  -در غير وساجل ضرور ی و قطعی دین  -حاخد شصـص ،خا
وستهد حاشد كه حتواند احکام را اػ رو ی دليل حه دست آورد ،خـا اػ وستهــد تقليـد

كند و خا اػ راه احتياط طور ی حه وظيفۀ ظود عهل نهاخـد كـه خقيـــن كنـــد تکليـــف
ً
ّ
ظود را انسام داده است .وثال اگر عده ای اػ وستهدین عهلی را حـرام وـی داننـد و
ّ
عدۀ دخگر وی گو خند حرام نيست ،آن عهـل را انسـام ندهـد و ا گـر عهلـی را حعضـــی
واضب و حعضی وستحــب وی دانند ،آن را حهضـا آورد .پـــس كسانـــی كــه وستهـــد

نيستند و حه احتياط هن نهی توانند عهل كنند ،واضـب اســـت اػ وستهــد تقليـــد
نهاخند.

مسأله « .6تقلي ـد در احکــام» حــه وعنــای عهــل كــردن حــه دســتور وستهــد اســت و اػ
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وستهــدی حاخ ـد تقلي ـد كــرد كــه وــرد ،حــالغ ،عاقــل ،ش ـيعۀ دواػده اوــاوی ،حــاللػاده،

عادل و ػنده 1حاشد و حافظهاش اػ وقدار وتعارف كهتر نباشد.

عالوه بر آن ،در صورتی كه فرد حـهطـور اضهـالی حدانـد در وسـاجلی كـه بـراخش پـیش
ویآخد ،وستهدین حا هن اظتالف فتو ٓی دارند  -هرطند وورد اظـتالف نظـر را ندانـد -
الػم است اػ وستهدی تقليد كند كه اعلن حاشد ،خعنی علهـش اػ حق ّيـه بیشـتر بـوده و

در فههيـــدن حکـــن ظـــدا و وظـــاخف تعي ــین ش ــده ،ح ــه حک ــن عق ــل و ش ــرع اػ ته ــام

وستهدهای ػوان ظود تواناتر حاشد.

مسأله « .7عــادل» كس ـی اســت كــه كارهــایی را كــه بــر او واضــب اســت ح ـهضــا آورد و

كارهایی را كه بر او حرام است ترک كند و كسی كه حدون عغر شرعی ،واضبی را تـرک

كرده خا حراوی را ورتکب شـود ،عـادل نيسـت و در ایـن اوـر ،فرقـی بـین گنـاه صـغيره و

كبيره نيست.

«عدالت» اػ طند راه برای انسان ثاحت ویشود:

الف .ظود انسان خقين حه عدالت فرد وورد نظر داشتهحاشد خا آنکه حـه عـادل بـودن

و ی اطهينان داشته و این اطهينان اػ راه وعقول حاصل شده حاشد.
ب .دو نفر عادل حه عدالت فرد شهادت دهند.

ج .فرد «حسن ظاهر» داشته حاشد ،حه این وعنا كه در ظاهر شـصص ظـوبی حاشـد

و در گفتار و رفتار و كـردار و اعهـالش كـار ظـالف شـرعی وشـاهده نشـود؛ وثـل اخنکـه

اگر اػ اهل وحل خا ههساخگان خا كسانی كه حـا او وعاشـرت دارنـد ،حـال او را بپرسـند،

ظوبی او را تصدیق نهاخند و حگو خند وا ظالف شرعی اػ او سراغ ندار خن.

شــاخان عكــر اســت ،تعر خـف عــدالت و راههـای اثبــات آن در حصشهــای وصتلــف

احکام ،فرقی ندارد.

مسأله « .8وستهد بودن فرد» و نيز «اعلن بودن وستهد» را اػ سه راه ویتوان شناظت:
ّ
 .1تقليــد احتــدایی اػ وستهــد وتــوف ٓی ضــایز نيســت و حکــن حــاقی وانــدن بــر تقليــد وستهــد فــوت شــده ،در
وسألۀ « »11ظواهد آود.

تقليد /

اول :آنکه ظود انسان خقـين كنـد ،وثـل آنکـه اػ اهـل علـن حاشـد و حتوانـد وستهـد و

اعلن را حشناسد.

دوم :آنکــه دو نفــر عــالن عــادل كــه و ـیتواننــد وسته ـد و اعلــن را تشــصيص دهنــد،

وستهد بودن خا اعلن بودن كسـی را تصـدیق كننـد ،حـه شـرط آنکـه دو نفـر عـالن عـادل
دخگر حا گفتۀ آنان وصالفت ننهاخند ،حلکه اضتهاد خا اعله ّيت فرد ،حه گفتۀ خک نفر اػ
اهل ظبره و اطالع كه وورد اعتهاد انسان حاشد نيز ثاحت ویشود.

در صــورت تعــارض اهــل ظبــره ،شــهادت گروه ـی كــه وهــارت و ظبــره بودنشــان

بیشتر است ،وورد قبول ویحاشد؛ طور ی كه احتهال اخنکه شهادت ایـن گـروه ظبـره،

وطــابق حــا واقــع حاشــد ،نســبت حــه گــروه دخگــر احتهــال قــویتــری حاشــد و ایـن احتهــال

قــویتــر حاعـ شــود تردخـد و دو دلـی كــه در احتــدا حــه ســبب تعــارض گفتــار آن دو گــروه
ً
اخساد شده ،حه خک طرف رفته و گفتـار گـروه دخگـر در وقاخسـه حـا آن گـروه ،عرفـا حـدون

تردخد حه حساب آخد.

سىم :آنکـه انسـان اػ راههـای وعقـول حـه اضتهـاد خـا اعله ّيـت فـردی اطهينـان پیـدا
ّ
كند ،وثل آنکه عدهای اػ اهل علن كه ویتوانند وستهد و اعلـن را تشـصيص دهنـد و
اػ گفتـۀ آنــان اطهينــان پیـدا وـیشــود ،وستهــد بــودن خـا اعلــن بــودن كسـی را تصــدیق

كنند.

شــاخان عكــر اســت ،اگــر هـير خـک اػ ایـن راههــا بــرای تعيــین وستهــد اعلــن اوکــان
ّ
پــغیر نشــد ،وکلــف حاخـد حــه توضـيحی كــه در وســألۀ « »11در وــورد فــوت ورضــع تقليـد
بیان ظواهد شد ،عهل نهاخد.

مسأله  .9نظراتی كـه خـک وستهـد در توضـيح الهسـاجل ظـو خش عكـر وـیكنـد ،حـهطـور
اضهالی حه سه صورت وـیحاشـد :الهف .فتـو ٓی؛ ب .احتيـاط واضـب خـا احتيـاط الػم؛
ج .احتياط وستحب.

عباراتی وانند «واضب است ،حرام اسـت ،ضـایز اسـت ،ضـایز نيسـت ،اقـو ٓی ایـن
اســت ،اظهــر ای ـن اســت ،ظــاهر ای ـن اســت ،اقــرب ای ـن اســت ،حعي ـد نيســت» فتــو ٓی
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ّ
وحسوب ویشود كه وقلد بر طبق آن عهل وینهاخد و اگر وستهد اعلن در وسألهای
ّ
وقلد نهیتواند در آن وسأله حه فتوای وستهد دخگـر عهـل كنـد و توضـيح
فتو ٓی دهدِ ،
وورد (ب و ح) در وساجل « 14و  »11ظواهد آود.

مسأله  .11اگــر وستهــد اعلــن (ورضــع تقليـد فــرد) در وســألهای فتــو ٓی ندهــد و حفرواخـد
ّ
وقلد خـا حاخـد حـه ایـن احتيـاط كـه احتيـاط
احتياط آن است كه فالن طور عهل شودِ ،
واضـــب خـــا احتيـــاط الػم نـــام دارد عهـــل كنــد و خــا در ایــن وســأله حــه فتــوای وستهــد

دخگری ،حا رعاخت اعأعلن فاعأعلن 1،عهل نهاخد .حه عنوان وثال:

الف .اگر وستهـد اعلـن حفرواخـد :احتيـاط واضـب آن اسـت كـه نهـاػگزار در ركعـت
ّ
وقلد خا حاخد حه این احتياط عهل كنـد
ّاول و ّدوم نهاػ حعد اػ حهد خک سوره حصواندِ ،
و خا حه فتوای وستهد دخگری ،حا رعاخت اعأعلن فاعأعلن عهل نهاخد .پـس ا گـر وستهـد

دخگر فقط ظواندن حهد را كافی حداند ،فرد ویتواند در ایـن وسـأله اػ او تقليـد نهـوده
و ظواندن سوره را ترک كند.

ب .اگر وستهد اعلن حفرواخد :حنابر احتياط واضب ،شيجی كه فرد ویظواهد بـر آن
ّ
وقلـد خـا حاخـد
تي ّهن كند ویحاخست گرد و غبار ی داشته حاشد كـه حـه دسـت حشسـبدِ ،
حه این احتياط عهل كند و اػ تي ّهن بر سنگی كه غبار ندارد پرهيز نهاخد و خا حـه فتـوای
وستهد دخگری ،حا رعاخت اعأعلن فاعأعلن عهل نهاخـد .پـس ا گـر وستهـد دخگـر ،تـيهن

بر سنگ حدون غبار را صحيح حداند ،فرد ویتوانـد در ایـن وسـأله اػ او تقليـد نهـوده و
بر سنگ حدون گرد و غبار تي ّهن نهاخد.
ّ
ههين طور ،عبارتهایی وثل «ایـن وسـأله وح ّـل ّ
تأوـل اسـت ،ایـن وسـأله وحـل

اشــکال اســت ،ایـن عهــل اشــکال دارد و خـا ایـن عهــل ظــالی اػ اشــکال نيســت» نيـز،
حکن احتياط واضب را دارد.

ّ
 .1رعاخت اعأعلن فاعأعلن ،خعنی وکلف حاخد وستهدی را برای وراضعه انتصاب نهاخـد كـه هـنرتبـه حـا ورضـع
تقليد فرد اػ نظر علهی حاشد و در صورتی كه وستهد وساوی خافت نشد ،حه وستهـدی كـه اػ نظـر علهـی
اػ ورضــع تقليــد ظــودش پــایینتــر و اػ ســایر وستهــدان حــاالتر اســت وراضعــه كــرده و اػ او تقليــد نهاخــد (كــه
ً
اصطالحا حه او وستهد فاعأعلن گفته ویشود).

تقليد /

ووضر ونزلش را حه بهـای كهتـر اػ
حه عنوان وثال ،طنانشه وستهد اعلن حگو خد :اگر ِ

اضــرت الهثــل 1اضــاره دهــد و در ضــهن عقــد اضــاره حــا وســتأضر شــرط نهاخ ـد كــه و ی
ً ّ
وبلغی را حه عنـوان قـرض حـه وـوضر حدهـد ،ایـن قـرض ،شـبهۀ ر حـا دارد و تکليفـا وحـل
ّ
وقلد حاخد اضاره دادن خا اضاره كـردن ونـزل حـه ایـن شـيوه
اشکال است ،در این حالِ ،
را تــرک نهاخـد و خـا اخنکــه حــه فتــوای وستهــد دخگــری ،حــا رعاخـت اعأعلــن فــاعأعلن عهــل

نهاخد .پس ا گـر وستهـد فـاعأعلن ،اضـاره حـه ایـن شـيوه را اضـاػه داده و آن را ر حـا ندانـد،
و ی ویتواند طبق شيوۀ وغكور عهل نهاخد.

مسأله  .11اگــر وستهــد اعلــن حعــد اػ آنکــه در وســألهای فتــو ٓی داده ،در وــورد ههــان
ً
وسأله احتياط كند ،وثال حفرواخـد« :ظـرف نسـس را كـه خـک ورتبـه در آب كـر حشـو خند
ّ
پــا ک وـیشــود ،هرطنــد احتيـاط آن اســت كــه ســه ورتبــه حشــو خند» ،وقلـد او وـیتوانــد
عهل حه آن احتياط را ترک نهاخد و این نوع احتياط را احتياط وستحب ویناوند.

این حکن در ضایی كه احتـدا احتيـاط در وـورد وسـألهای عكـر شـده حاشـد و حعـد اػ
ً
آن ،فتــوای وستهــد در وــورد ههــان وســأله بیاخ ـد نيــز ضــاری ویحاشــد ،وــثال حفرواخ ـد:
«احتيـاط آن اســت كــه در ركعــت سـ ّـوم و طهــارم نهــاػ ،تســبيحات ارحعــه را ســه ورتبــه

حگو خد ،هرطند خک حار گفتن تسبيحات ارحعه كافی است».

2

مسأله  .12حه دست آوردن نظر و دستور وستهد در وساجل شرعی (ظواه فتو ٓی حاشـد

خا احتياط واضب خا احتياط وستحب) طهار راه دارد:
اول :شنيدن اػ ظود وستهد؛

دوم :شنيدن اػ دو نفر عادل كه فتوای وستهد را نقل كنند؛
سىم :شنيدن اػ كسی كه انسان حه گفتۀ او اطهينان دارد؛

 .1اضرت الهثل ،اضرت وتعارف و وعهول خک طيز خا خـک كـار ،ویحاشـد كـه وهکـن اسـت اػ وقـدار اضرتـی
كه در قرارداد اضاره ّ
وعين ویشود كهتر خا بیشتر و خا وساوی حا آن حاشد.
ّ .2
البته در این رسـاله بـرای آسـان شـدن تشـصيص وـوارد احتيـاط ،سـعی شـده اسـت در تهـاوی وـواردی كـه
احتياط ،وستحب ویحاشد ،عبارت «وستحب» ،حعد اػ كلهۀ «احتياط» عكر شود.
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چهاسم :دخدن در رسالۀ وستهد خا استفتای كتبی در صورتی كه انسان حـه درسـتی

آن رساله خا استفتا اطهينان داشته حاشد.

انسان تا خقـين نکنـد كـه فتـوای وستهـد عـوض شـده اسـت ،وـیتوانـد حـه آنشـه در

رســالۀ او نوشــته شــده عهــل نهاخ ـد و ا گــر احتهــال دهــد كــه فتــوای او عــوض شــده،
ضستسو الػم نيست.

مسأله  .13اگــر وستهــدی كــه انســان اػ او تقلي ـد و ـیكنــد اػ دني ـا بــرود ،حکــن حعــد اػ

فوت او ،حکن ػنده بودنش است.
ّ
حنــابراین ،اگــر آن وستهــد ،اعلــن اػ وستهــد ػنــده حاشــد و وکلــف حــهطــور اضهــالی
حداند در وساجلی كه براخش پیش ویآخد ،آن دو وستهد حـا هـن اظـتالف فتـو ٓی دارنـد،

هرطنــد وــورد اظــتالف نظــر را ندانــد ،حاخـد بــر تقليـد او حــاقی حهانــد و طنانشــه وستهــد

ػنده اعلن اػ وستهد فوت شده حاشد ،حاخد حه وستهد ػنده رضوع كند
ّاوا اگر اعله ّيتی در ويان آنها وعلوم نباشد خا حا هـن وسـاو ی حاشـند ،پـس طنانشـه حـا
ورعتــر بــودن خک ـی اػ آنهــا ثاحــت شــود ،حــه ای ـن وعنــا كــه «در اوــور ی كــه در فتــو ٓی دادن و
ّ
استنباط نقش دارند ،بیشتر احتياط كند و اهل تحقيق و بررسی حاشد» ،وکلـف حاخـد اػ
ّ
او تقليـد كنــد و اگـر حــا ورعتـر بــودن هـن ثاحــت نشـود ،وکلــف وص ّيـر اســت عهـل ظــود را حــا
فتــوای هــر كــدام اػ دو وستهــد تطبيـق نهاخـد؛ وگــر در وــوارد «علــن اضهــالی» 1خـا « ّ
حســت
ّ
 .1ونظور اػ «علن اضهالی» در اخنسا وواردی است كه وکلف علن حه اصل تکليف دارد و ویداند عهلـی بـر
ّ
او واضب شدهّ ،اوا اخنکه آن تکليف حهطور وشـصص كـدام اسـت ،بـراخش وعلـوم نيسـت و اضهـال دارد.
َّ
در این صورت ،طنانشه وورد تکليف (وکلف حه) خکـی اػ دو اوـر «وتبـاین» حاشـد واننـد نهـاػ شکسـته و
ّ
ّ
نهــاػ تهــام ،علــن اضهــالی و ّ
نســز ویشــود و وکلــف حنــابر احتيــاط واضــب ،ووظــف ویشــود كــه وطــابق حــا
احتياط رفتار نهاخد؛
ّ
حه عنوان وثال ،دانشسویی را در نظر حگيرخد كه شـهری را كـه در حـد وسـافت شـرعی اػ وطـنش قـرار دارد
ّ
حه عنوان ّ
وقر دانشسویی ظوخش بـرای وـدت طنـد سـال انتصـاب نهـوده اسـت و كثيـر السـفر هـن نيسـت ،در
راحطه حا طگونگی نهاػ ظواندن وی ،وستهد اول ویگوخد« :در ّ
وقر وغكور نهاػ تهام است ،هرطند فـرد قصـد
ده روػ نداشــته حاشــد» و وستهــد دوم كــه وســاوی خــا در حکــن وســاوی حــا وستهــد اول حــه حســاب وــیآخــد
وــیگوخــد« :نهــاػ شکســته اســت ،وگــر آنکــه فــرد قصــد ده روػ داشــته حاشــد» ،در ایــن حــال ،در ّاخــاوی كــه
دانشــسوی وــغكور نهــیظواهــد ده روػ در آنســا حهانــد ،وی حــه هنگــام اعان ظهــر ،علــن دارد كــه نهــاػ ظهــر بــر او

تقليد /

ّ
اضهالی» 1بر تکليف كه حنابر احتياط واضب ،وکلف حاخد رعاخت هر دو فتو ٓی را حنهاخد.
واضب است ،ولی نهیداند نهاػ حهطور كاول بر وی واضب است خا حهطور شکسـته ،حنـابراین اصـل تکليـف
برای او روشن است ،ولی وورد تکليـف بـرای او و ْس َهـل اسـت ،در ایـن فـرض وراعـات وقتضـای احتيـاط آن
است كه نهاػ ظهر را هن شکسته و هن تهام حه ضا آورد.
ّ
ّاوا طنانشه وورد اػ وـوارد «علـن اضهـالی» نباشـد ،وثـل ضـایی كـه وکلـف علـن حـه اصـل تکليـف نـدارد و
اصل تکليف وشکوک است و حـه ّ
حسـت وعتبـری ثاحـت نشـده ،رعاخـت ایـن احتيـاط در فـرض وسـأله الػم
نيست؛
ّ
حه عنوان وثال ،واشينی كـه در حـد شـأن و وـورد اسـتفادۀ شصصـی و ظـانوادگی بـوده و وؤونـه وحسـوب
ویشود را در نظر حگيرخد كه فرد آن را اػ درآوـد بـین سـالش ظرخـده اسـت .وی ایـن واشـين را حعـد اػ طنـدین
ّ
ســال اســتفاده حــدون ترقــی قيهــت ویفروشــد .در ایــن فــرض ،وستهــد ّاول وــیگوخــد« :پــول فــروش واشــين،
ّ
ظهس ندارد» و وستهد ّدوم ویگوخد« :پول فروش واشين ،ظهس دارد» .حنـابراین ،وکلـف در ایـن صـورت،
در اصل تکليف شک دارد و نهیداند پرداظت ظهـس بـر او واضـب اسـت خـا نـه .در ایـن حـال ،طنانشـه دو
ّ
وستهد وغكور در رتبۀ علهی و دقت نظر حا هن وساوی خا در حکن وساوی حاشند آنطنان كه توضـيح آن در
وــتن آوــد ،فــرد ویتوانــد اػ وستهــدی تقليــد نهاخــد كــه وــیگوخــد« :پــول وــغكور ،ظهــس نــدارد» و الػم نيســت
وطابق حا احتياط عهل نهوده و ظهس آن را بپرداػد.
ّ
ههشنين ،اگر وـورد اػ وـوارد علـن اضهـالی حاشـد ،ولـی علـن اضهـالی ونسـز نباشـد ،رعاخـت احتيـاط الػم
نيست؛ وثل ووردی كه تکليف بین دو اوری كه «ا ّقل و ا كثر» هستند ّ
وردد حاشد .در این وـورد ،دو وثـال عكـر
ویشود:
الف .اگر خک وستهد حگوخد« :بر نهاػگزار واضب اسـت تسـبيحات ارحعـه را در ركعـت سـوم و طهـارم سـه حـار
حگوخد» و وستهد دخگر حگوخد« :خک حار كافی است» ،در ایـن حـال ،طنانشـه دو وستهـد وـغكور وسـاوی
ّ
خــا در حکــن وســاوی حاشــند ،وکلــف ویتوانــد اػ وستهــدی تقليــد نهاخــد كــه خــک حــار تســبيحات ارحعــه را
كافی ویداند.
ب .اگــر خــک وستهــد حگوخــد« :در وضــو وســح پــا اػ ســر خکــی اػ انگشــتان تــا برآوــدگی روی پــا كــافی اســت» و
وستهد دخگر حگوخد« :وسح پا اػ سر خکی اػ انگشتان تا برآودگی روی پا كافی نيست و عـالوه بـر آن ،حاخـد
روی پــا تــا وفصــل وســح شــود» ،در ایــن حــال ،طنانشــه دو وستهــد وــغكور وســاوی خــا در حکــن وســاوی
ّ
حاشند ،وکلف ویتوانـد اػ وستهـدی تقليـد نهاخـد كـه وسـح پـا را تـا برآوـدگی روی پـا كـافی ویدانـد؛ ّاوـا
ّ
طنانشه خکی اػ دو وستهد اعلن اػ دخگری است ،وکلف حاخد وطابق حا فتوای اعلن عهل نهاخد.
شاخان عكر است برای اطالع بیشتر اػ وـوارد دقيـق لـزوم خـا عـدم لـزوم احتيـاط ،الػم اسـت حـه كتـب فقهـی
ّ
تصصصی وراضعه شده و خا اػ اهل علن سؤال شود.
ّ
 .1وراد اػ « ّ
حست اضهالی» وواردی است كه وکلف ،ظود ،علن حه اصل تکليف ندارد ،ولی اصل تکليف
ّ
حه « ّ
حسـت شـرعی» بـر عهـدۀ او ثاحـت شـده اسـتّ ،اوـا اخنکـه آن تکليـف حـهطـور وشـصص كـدام اسـت،
َّ
بــراخش وعلــوم نيســت و اضهــال دارد ،در ایــن صــورت طنانشــه وــورد تکليــف (وکلــف حــه) خکــی اػ دو اوــر
ّ
حست اضهالی و ّ
«وتباین» حاشد ،وانند روػه گرفتن و صدقه دادنّ ،
نسز ویشود و وکلف حنـابر احتيـاط
ّ
واضب ووظف ویشود كه وطابق حا احتياط رفتار نهاخد؛

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

شاخان عكر است ،ونظور اػ تقليد در احتدای این وسأله ،ولتـزم و ّ
وتعهـد شـدن حـه
پیرو ی اػ فتوای وستهد ّ
وعين در ػوان ػنده بـودن و ی اسـت و عهـل كـردن حـه دسـتور
ّ
او برای وحقق شدن تقليد الػم نيست.
ّ
مسأله  .14اگــر فــرد حــدون اضــاػۀ وستهــد ػنــده بــر تقليـد وستهــد وتــوف ٓی حــاقی حهانــد،
ّ
واننــد كس ـی اســت كــه حــدون تقلي ـد عهــل وـیكنــد و طنـين فــردی ووظــف اســت در
وسألۀ حقاء بر تقليد ورضع فوت شده حه وستهـد ػنـده ضـاوع الشـراخط وراضعـه كـرده و
اػ او تقليد نهاخد.

مسأله  .15اگــر حشــۀ وه ّي ـز تقلي ـد كنــد ،تقلي ـد او صــحيح اســت .حنــابراین ،هــر گــاه

وستهـدی كــه انســان قبــل اػ حلــوغش اػ او تقليـد كــرده اػ دنيـا بــرود ،حکــن وی ،حکــن
افراد حالغ است كه در وسألۀ « »11عكر شد؛ وگر در واضب بودن احتياط بـین دو قـول
در ووارد علن اضهالی خـا ّ
حسـت اضهـالی كـه احتيـاط بـر او قبـل اػ س ّـن حلـوغ ،واضـب

نيست.
ّ
ّ
ّ
مسأله  .16بر وکلف الػم است وساجل وحـل احـتال را كـه احتهـال وـیدهـد حـه علـت

وشرف شده و عهل حراوی اػ «و ّ
وثل اخنکه دو وستهد در وورد فردی كه حذ ّ
حروات احرام» را در اثنـای
وناســک حــذ انســام داده «فتـ ٓ
ـوی» حدهنــد و در قالــب وســألۀ فقهــی حگوخنــد« :فــردی كــه فــالن عهــل حــرام اػ
ّ
ّ
و ّ
حروات ؤحرام را انسام دهد ،الػم است كفاره حدهد»؛ ولـی دو وستهـد در وقـام تعيـین نـوع كفـاره اظـتالف
ً
ّ
ّ
نظر داشته حاشند و در فتوای وستقل دخگری غير اػ وسألۀ نصست ،نوع كفاره را وشصص نهاخند ،وثال خکـی
ّ
وکلفـی كــه ایـن عهـل حــرام اػ ّ
وحروـات ؤحـرام را انســام دهـد الػم اسـت ســه روػ روػه
اػ دو وستهـد حگوخـد« :
ّ
وکلفی كه این عهـل حـرام اػ ّ
وحروـات ؤحـرام را انسـام دهـد حاخـد صـدقه
حگيرد» و وستهد دخگر هن حگوخد« :
ّ
حدهد» و ّكفارۀ وغكور بر اساس هر دو ٓ
فتوی «تعيینی» حاشد نه «تصيیری» ،در این حال ،طنانشه وـورد كفـاره
ّ
ّ
ّ
قطعيات و اوور وسلن فقهی نباشد ،وکلف علن حه اخنکه تکليفـی بـر عهـدۀ او آوـده نـدارد ،ولـی بـر اسـاس
اػ
ّ
گفتـار دو وستهــد كـه در رتبـۀ علهـی و دقــت نظـر حــا هـن وســاوی خـا در حکــن وسـاوی هســتند ،اصـل وضــوب
ّ
كفاره بر وی ثاحت وی گردد ،ولی نهیداند سه روػ روػه است خا صـدقه دادن حـه فقـرا .حنـابراین ،وـورد تکليـف
برای او و ْس َهل است ،در این فرض وراعات وقتضای احتياط آن است كه فرد هن سـه روػ روػه حگيـرد و هـن
صدقه بپرداػد.
ّ
شاخان عكر است سایر توضيحات حست اضهـالی نيـز وشـاحه علـن اضهـالی اسـت كـه حـه ضهـت رعاخـت
اظتصار آن را عكر نهیكنين و برای اطالع بیشتر اػ ووارد دقيق لزوم خا عدم لزوم احتياط ،الػم اسـت حـه كتـب
فقهی ّ
تصصصی وراضعه شده و خا اػ اهل علن سؤال شود.

تقليد /

خاد نگرفتن آنها ،واضبی را ترک كرده خا حراوی را انسام دهد ،خاد حگيرد.

مسأله  .17اگر برای انسان وسـألهای پـیش آخـد كـه حکـن آن را نهـیدانـد ،الػم اسـت

احتياط كند ،خا اخنکه حا شراخطی كه عكر شد تقليد نهاخد .ولی طنانشـه دسترسـی حـه

فتوای اعلن در آن وسأله نداشته حاشد ،ضایز است ،حا رعاخت اعأعلن فاعأعلن 1اػ غيـر
اعلن تقليد نهاخد.

مسأله  .18اگر كسی فتوای وستهـدی را حـه شـصص دخگـری حگو خـد ،طنانشـه فتـوای آن
وستهد عوض شود ،الػم نيست حه او ظبر دهد كه فتوای آن وستهد عوض شده است؛
ولی اگر حعد اػ گفتن فتو ٓی حفههد اشتباه كرده و گفتـۀ او ووضـب آن وـیشـود كـه
آن شصص برظالف وظيفۀ شرعیاش عهـل كنـد ،حاخـد حنـابر احتيـاط الػم ،اشـتباه را

در صورت اوکان برطرف كند.
ّ
ّ
مسأله  .19اگر وکلف ودتی اعهال ظود را حدون تقليد انسام دهد خا اػ كسی تقليـد

كند و پـس اػ وـدتی حفههـد وظيفـهاش تقليـد اػ وی نبـوده اسـت ،سـه حالـت بـرای او

فرض ویشود:

 .1اعهال او وطابق حا واقع خا فتوای وستهدی انسام شده كه هن اكنون وـیتوانـد

ورضــع تقلي ـد او حاشــد و و ی وظيفــه دارد اػ او تقلي ـد نهاخ ـد .در ای ـن صــورت ،اعهــال
گغشتۀ او صحيح است.

 .2اعهال او وطابق حا واقع خا فتـوای طنـين وستهـدی (كـه در قسـهت  1عكـر شـد)

نباشد .این صورت ،دارای طهار فرض است:

الههف .اشــکال عهــل اػ ضهــت اركــان و واننــد آن حاشــد .در ایـن صــورت ،آن عهــل

حاطل است؛

وثـل اخنکــه نهـاػگزار تکبيـرة االحــرام خـا ركــوع را انسـام نــداده حاشــد خـا در ضــایی كــه

وظيفهاش نهاػ اخستاده بوده ،آن را نشسته حهضا آورده حاشد خا نهاػ را حا وضـو خـا غسـل
خا تي ّهن حاطل ظوانده حاشد.
 .1وعنای اعأعلن فاعأعلن ،در صفحۀ « »33پاورقی « »1عكر شد.
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ب .اشــکال عهــل اػ ضهــت اركــان و واننــد آن نباشــد و فــرد ضاهــل قاصــر حاشــد،

خعنـی در خـادگيری وســأله كوتــاهی و ســهلانگــار ی نکــرده حاشــد .در ایـن صــورت ،آن
عهل صحيح است؛

وثل اخنکه نهاػگزار حهد و سوره خا عكر ركوع خا عكر سسده خا ّ
تشهد نهاػش را غلط

ظوانــده حاشـــد و در خـــادگيری آنهـــا كوتــاهی و ســهلانگــار ی نکــرده و در ندانســتن آن
ّ
وقصــر نباشــد خ ـا نهــاػگزار در حــال ســسده ،دســت خ ـا انگشــت بــزرگ پــا را رو ی ػو ـين

نهیگغاشته و در ندانستن و خاد نگرفتن این وسأله ّ
وقصر نباشد.

ج .اشکال عهل اػ ضهـت اركـان و واننـد آن نباشـد ،ولـی فـرد ضاهـل ّ
وقصـر حاشـد

(خعنـی در خـادگيری وســأله و ندانســتن آن كوتــاهی كــرده اســت) و وــورد هــن اػ وــواردی
اشتباه ضاهل ّ
وقصر ،حاع حاطل شدن آن حاشد .در این صـورت ،آن
حاشد كه عهل
ِ
عهل حاطل است؛

واننـــد وثالهـــای قســـهت (ب) ،نســبت حــه نهــاػگزار ی كــه در خــادگيری وســأله
كوتاهی كرده و ّ
وقصر است.
د .اشکال عهل اػ ضهت اركان و وانند آن نباشـد ،ولـی فـرد ضاهـل ّ
وقصـر حاشـد و
وورد اشکال هن اػ وواردی حاشد كه ّ
حتی ندانستن وسأله حدون عغر و اػ رو ی تقصير

هــن حاع ـ

حاطــل شــدن عهــل نه ـیشــود .در ای ـن صــورت ،آن عهــل صــحيح اســت،

هرطند طنين فردی حه دليل خاد نگرفتن وسألۀ وورد نياػ ظو خش گناهکار ویحاشد.

حه عنوان وثال ،ورد خا ػنی كه حه ظاطر ندانستن وسـأله ،حهـد و سـورۀ نهـاػ ظهـر و
ّ
عصــر را حلنــد وـیظوانــده خـا وــردی كــه حــه علــت ندانســتن وســأله ،حهــد و ســورۀ نهــاػ
وغــرب و عشــاء را آهســته و ـیظوانــده خ ـا فــردی كــه تســبيحات ارحع ـۀ نهاػهــاخش را حــه
ّ
علت ندانستن وسأله حلنـد وـیظوانـده ،نهـاػ ی كـه ظوانـده صـحيح اسـت ،هرطنـد
فرد در خادگيری وسأله كوتاهی كرده و ّ
وقصر حاشد.
 .3فرد كيف ّيت اعهال گغشته را نداند؛ وثـل اخنکـه خـادش نهـیآخـد در اوایـل حلـوغ

نهاػش را حه شيوۀ صحيح ویظوانده خا نه ،خا روػهاش را حـهطـور صـحيح وـیگرفتـه خـا
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نه ،ولی احتهال وعقول ویدهد كه آن اعهال را حهطور صحيح حهضـا آورده حاشـد .در
این صورت نيز ،اعهال گغشتۀ و ی صحيح حه حساب وـیآخـد ،ضـز در حعضـی وـوارد
كه در كتابهای ّ
وفصلتر 1عكر شده است.
ّ
مسأله  .21ا گـر وکلـف ظــالف احتيـاط واضــب رفتـار نهــوده حاشـد ،بــرای آنکـه عهــل

قبليش  -كه احتياط وغكور را نسبت حه آن رعاخت نکرده  -صحيح حاشـد ،وـیتوانـد
هن اكنون حه وستهد ضاوع الشراخط دخگر حا رعاخت اعأعلن فاعأعلن وراضعه نهاخد؛
ً
وــثال فــردی كــه حــه ســبب ندانســتن وســأله ،وســح پــا را در وضــو تــا برآوــدگی پــا
ّ
وــیكشــيده و حعــد اػ گغشــت وــدتی حفههــد حنــابر احتيــاط واضــب حاخــد وســح پــا را تــا
وفصل اداوه ویداده ،طنانشه وستهد فـاعأعلن او وسـح را تـا برآوـدگی روی پـا كـافی

حداند ،برای تصحيح نهاػهای قبليش ،كافی است هن اكنون حه وی وراضعه نهاخد.

مسأله  .21اگـــر اػ انســان حکــن شـــرعی وســألهای پرســيده شــود ،طنانشــه نشــانه و

قرخنــهای وضــود داشــته خــا ظــاهر حــال شــصص آن حاشــد كــه اػ فتــوای ورضــع تقليــد
ظودش سؤال وی كند ،حاخد وطابق حا فتوای ورضع تقليد وی پاسز حدهد؛

در غير این صورت ،انسان ویتواند وطابق حا نظر ورضع تقليدی كـه فتـوای وی در
ً
ّ
شرعا ّ
حست است ،پاسز وسألۀ شرعی را حگوخد.
حق سؤال كننده

مسأله  .22اگر فردی برای انسام عهلی وكيـل شـود ،در صـورتی كـه نظـر فقهـی ورضـع
ّ
تقليد وكيل حـا ووكـل در احکـام ور بـوط حـه ووضـوع وكالـت وتفـاوت حاشـد ،وكيـل حاخـد
ّ
وطابق حا نظر فقهی ورضع تقليد ووكل عهل نهاخد ،وگر آنکه نسبت حه «ظود عهـل خـا
ً
آثار آن» شرعا وسؤول حاشد ،كه در این صـورت الػم اسـت وراعـات نظـر ورضـع تقليـد
ّ
ظودش و ووكلش  -هر دو  -را حنهاخد و این حکن ،در وورد فردی كـه دخگـری را وص ّـی
ظوخش قرار داده نيز ضاری ویشود.

برای روشن شدن وطلب طند وثال عكر ویشود:

هثههال اول :ػن و وــردی شصصــی را بــرای ظوانــدن عقــد اػدواح وكيــل وــیكننــد و
 .1هًهاج الصالسیى ،ح ،1وسألۀ .11
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ورضع تقليـد ػن و وـرد وـغكور ،ظوانـدن عقـد حـه فارسـی را صـحيح نهـیدانـد و ورضـع

تقليد وكيل صحيح ویداند ،در این صورت وكيل حاخد عقد را حه عربی حصواند.

هثههال دوم :ػنــی وــردی را وكيــل وــیكنــد كــه وی را حــه عقــد ظــوخش در آورد و ورضــع

تقليد ػن ،ظواندن عقد حه فارسی را صحيح ویداند و ورضـع تقليـد وـرد ،آن را حاطـل
ویداند ،در این صورت ورد حاخـد عقـد را حـه عر بـی انسـام دهـد تـا حتوانـد آثـار ّ
زوضيـت
ّ
وحرويت را در وورد اػدواح وغكور ضاری نهاخد.
وانند
ّ
هثال سىم :ا گـر ووكـل قصـد دارد اػ حانـک ظصوصـی وام حگيـرد و ورضـع تقليـد وی
ً
قـــرض وشـــروط حـــه كـــاروزد (و ــثال  %3ك ــاروزد) خ ــا ظس ــارت ت ــأظير تأدخ ــۀ دی ــن را ر ح ــا
1

نهیداند ،ولی ورضع تقليد وكيل آن را ربوی ویداند ،وی نهیتوانـد طنـين وكـالتی را
قبــول نهاخــد ،زیــرا طنــين وكــالتی ووضــب ارتکــاب عهــل حــرام (انعقــاد قــرض ر بــوی)
است.

هثال چهاسم :فـردی كـه قصـد دارد ونـزلش را اضـاره حـه شـرط قـرض (رهـن) حدهـد و

حسب نظر ورضعش ،اضارۀ وشـروط حـه قـرض ر حـا نيسـت ،طنانشـه شصصـی را بـرای
انعقاد قرارداد وكيل كند كه حسب نظر ورضعش ،اضارۀ وشـروط حـه قـرض ر حـا اسـت،

وكيل نهیتواند اقدام حه انعقاد قرارداد وغكور نهاخد.

هثال پًدن :فردی كـه سـه وـاه روػۀ قضـا دارد و وصـيت وـیكنـد كـه وصـی اػ ثلـ

والش بـرای انسـام روػههـای قضـا ،ظـودش خـا دخگـری را اضيـر نهاخـد ،طنانشـه ورضـع
تقليد وصيت كننده در روػه قضای نياحتی ،الػم حداند كـه ناجـب اػ اعان صـبح ّنيـت
روػه داشته حاشد ،ولی ورضع تقليد وصی این اوـر را الػم ندانسـته و ّنيـت روػۀ نيـاحتی

تــا قبــل اػ اعان ظهــر را كــافی حدانــد ،در صــورتی كــه وصــی ظــودش بــرای انســام روػۀ

 .1خا اگر پدری حصواهد دظتر ظواندۀ ظود را بـرای پسـرش عقـد نهاخـد تـا پـدر حـا دظتـر وـغكور وحـرم گـردد ،در
صورتی كه ورضع تقليد دظتر و پسر ظواندن عقد اػدواح را حه فارسـی صـحيح حداننـد ،ولـی ورضـع تقليـد
پــدر عقــد فارســی را حاطــل حدانــد ،پــدر الػم اســت عقــد را حــه عربــی حصوانــد و نهــیتوانــد حــه ظوانــدن عقــد
ّ
وحرويــت را در وــورد عقــدی كــه حــه فارســی ظوانــده ضــاری
فارســی اكتفــا نهاخــد ،زیــرا وی نهــیتوانــد آثــار
نهاخد.
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ّ
قضای وتوفی اضير شود ،حاخد اػ اعان صبح ّنيـت نهاخـد و ا گـر دخگـری را اضيـر حگيـرد،
الػم است اػ وی حصواهد كه اػ اعان صبح ّنيت روػه داشـته حاشـد و ّنيـت را حـه تـأظير

نيانداػد.
ّ
هثههال ششههن :فــردی كــه كفــارۀ غيــر عهــد روػه حــه عهــده دارد و حســب نظــر ورضــع

تقليــدش بــرای ادای آن ســير كــردن فقيــر كــافی اســت (اشــباع) ،وصــيت وــیكنــد كــه
ّ
وصــی اػ ثل ـ وــالش طعــام ّ
تهيــه كــرده و فقــرا را حاحــت كفــاره ســير نهاخــد ،ولــی ورضــع
ّ
ّ
تقليد وصی آن را كافی ندانسته و برای ادای كفارۀ غير عهد ،تهليـک خـک وـد طعـام
را حــه فقيــر الػم حدانــد ،در ایــن صــورت وصــی وــیتوانــد حــه نظــر ورضــع تقليــد وصــيت
ّ
2 1
كننده عهل نهاخد و حه سير كردن فقرا حدون تهليک ود طعام حه آنان اكتفا نهاخد .
ّ
ً
مسأله  .23اگــر وعاولــهای انســام شــود و وــثال فروشــنده ،وقلــد وستهــدی حاشــد كــه
ّ
وعاولـۀ وــغكور را صــحيح حدانــد و ظرخــدار ،وقلــد وستهــدی حاشــد كــه ایــن وعاولــه را
حاطل حداند ،فروشنده ویتواند آثار ّ
صحت را در وورد وعاوله ضاری نهاخد ،ولی بـرای
ظرخدار وعاولۀ وغكور حاطل حه حساب ویآخد و این حکـن در وـورد قراردادهـای دخگـر

(وانند اضاره ،وضارحه ،اػدواح و )...نيز ضاری است.

3

مسأله  .24حا فوت وستهد ،كسـانی كـه بـرای اوـوری اػ قبيـل درخافـت خـا دسـتگردان
ّ
ّ
شرعيه خا تعيین ّقين برای وحسورین 4خا تعيین وتـولی بـرای اوقـاف و واننـد
وضوهات
آن خا ّ
تصرف در اوور وحسورین خا اوقاف و اوثال آن اػ طرف آن وستهد وكيـل بـوده خـا

اعن داشتهاند ،وكالت خا اعنشان حاطل ویگردد و برای درخافت وكالت خا اعن نسـبت

حه انسام این اوور ،حاخد حه وستهد ضاوع الشراخط ػنده وراضعه كنند؛

ّ
 .1این حکن در وورد فردی كه وكيل شده تا كفارۀ روػۀ شصص دخگر را ادا نهاخد نيز ضاری است.
 .2حکن فردی كه اضير شده تا نهاػهای قضای ّويتی را حهضا آورد در وساجل « 9171تا  »9171عكـر وـیشـود و
نيــز ،حکــن ولـ ّـی ّويــت (پســر بــزرگتــر) كــه حنــابر احتيــاط واضــب حاخــد نهاػهــای قضــای پــدرش را حصوانــد در
وسألۀ « »1732بیان ظواهد شد.
ّ
 .3شاخان عكر است ،در صورت بروػ نزاع و اظتالف بین طرفين ،ویتوانند ضهت ورافعۀ شرعيه و فصل نـزاع
حه حاكن شرع ضاوع الشراخط وراضعه نهاخند.
 .4وانند ّ
حشۀ ناحالغ خا وسنون خا سفيه.
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ّ
ّاوــا ا گــر وستهــد خــا وكيــل وی ،فــرد خــا افــرادی را حــه عنــوان وتــولی ووقوفــه خــا قـ ّـين

وحســورین و اوثــال آن نصــب كــرده حاشــد ،پــس اػ فــوت آن وستهــد ،وســأله در وــورد
ّ
حاطــل شــدن خــا حــاقی بــودن طنــين نصــبی وحــل اشــکال اســت و وراعــات وقتضــای

احتياط ترک نشود.

مسأله  .25حسياری اػ وستحباتی كه در این رساله عكر شده ،وستحب بودن آنهـا بـر
ّ
پاخـۀ قاعــدهای حــه نــام «تســاوح در ادلـۀ سـ َنن» ویحاشــد و طــون ایــن قاعــده در نــزد وــا
ّ
وکلف حصواهد آنهـا را انسـام دهـد ،الػم اسـت رض ً
ـاء و حـه
ثاحت نشده ،در صورتی كه
اويــد آنکــه وطلــوب حاشــد ،ح ـهضــا آورد و حکــن در حســياری اػ وکروهــات نيــز ،طنــين
است و آنها را ً
رضاء و حه اويد آنکه وطلوب حاشد ترک نهاخد.

احکام آبها
واعآبها 

ان

مسأله  .26آب خ ـا وطلــق اســت خ ـا وضــاف؛ «آب وضــاف» ،آب ـی اســت كــه آن را اػ

طيزی حگيرند ،وثل آب هندوانه و پرتقال خا حا طيزی وصلـوط حاشـد ،وثـل آبـی كـه حـه

قــدر ی حــا ِگــل و واننــد آن وصلــوط شــود كــه دخگــر حــه آن آب نگو خنــد و غيـر اخنهــا« ،آب
وطلق» است و آن پنذ نوع ویحاشد.

انواعآبوطلق 
.3 آب کر 

مسأله  .27برای آنکه وقدار آب ووضود در ظرفی« ،كر» وحسـوب شـود ،كـافی اسـت
ً
1
حسن آن ،سی و شش وضب ّ
وکعب حاشد كه تقریبا وعادل  173ليتر است.
ً
ّ
 .1هر وضب وتعارف ،تقریبا  99سـانتيهتر لحـاظ شـده اسـت .حنـابراین ،ظرفـی كـه حـداقل انـداػۀ هـر خـک اػ
ً
ً
طول ،عرض و ارتفاع آن ،تقریبا  51سانتيهتر است ،كر ویحاشد .روشن اسـت كـه ا گـر وـثال طـول ظـرف،
ّ
كهی طـول ،ضبـران شـود ،حـاػ هـن حسـن
كهتر اػ انداػۀ عكر شده حاشد ،اوا اػ طرف عرض خا ارتفاع ،وقدار ِ
ظرف حه انداػۀ كر ویحاشد .ههين طور ،اگر عـرض خـا ارتفـاع ،كـن حاشـد و اػ طـرف خـا اطـراف دخگـر ضبـران
شود و نيز وهکن اسـت ظـرف حـه صـورت كـروی خـا اشـکال هندسـی دخگـر حاشـد كـه در هـر حـال ،وـال ک،
وسهوع حسن ظرف ویحاشد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

مسأله  .28اگــر ع ـين نســس ،واننــد ادرار و ظــون خ ـا طي ـزی كــه نســس شــده اســت،

وانند لباس ،حه آب كـر برسـد ،طنانشـه آن آب ،بـو خـا رنـگ خـا وـزۀ نساسـت را حگيـرد،

نسس ویشود و اگر تغيیر نکند نسس نهیشود.

مسأله  .29اگــر بــو خـا رنــگ خـا وــزۀ آب كـر حــه وسـيلۀ غيـر نساســت تغيیـر كنــد ،نســس

نهیشود .حه عنـوان وثـال ،ا گـر داظـل حـوض آب كـر ،وقـدار ی شـير كـه حـه قطـرهای اػ
ظون نسس شده ،ر خصته شـود و آب حـوض انـدكی شـيری رنـگ گـردد (بـو خـا رنـگ خـا
ّ
طعن شير پیدا نهاخد ،ولی حه حد وضاف بودن نرسد) ،آن آب نسس نهیشود؛
ّاوا اگر ظـون را داظـل حـوض آب كـر بریزنـد و رنـگ آن حـه واسـطۀ ظـون ،زرد رنـگ

گردد ،آب نسس ویشود.

مسأله  .31اگر عين نسس وانند ظون ،حه آبی كه بیشتر اػ كر است برسد و بو خا رنگ

خا وزۀ قسهتی اػ آن را تغيیر دهد ،طنانشه وقدار ی كه تغيیر نکرده كهتـر اػ كـر حاشـد،

تهام آب نسس ویشود و اگر حه انداػۀ كر خا بیشتر حاشد ،فقط وقـدار ی كـه بـو خـا رنـگ

خا وزۀ آن تغيیر كرده نسس است.
مسأله  .31آب ّفواره اگر ّوتصل حه كر حاشد ،آب نسس را پا ک ویكنـد ،ولـی ا گـر حعـد
اػ قطره قطره شـدن رو ی آب نسـس بریـزد ،آن را پـا ک نهـیكنـد وگـر آنکـه طيـزی رو ی
ّفواره حگيرند تا آب آن قبل اػ قطره قطره شدن حـا آب نسـس ّوتصـل شـود و الػم اسـت
كه آب ّفواره حا آب نسس وصلوط گردد.

مسأله  .32اگر طيز نسس را ز یر شيری كه ّوتصل حه كر اسـت حشـو خند ،آبـی كـه اػ آن
طيز ویر یزد ،طنانشه ّوتصل حه كر حاشد و بو خا رنـگ خـا وـزۀ نساسـت نگرفتـه حاشـد و

عين نساست هن در آن نباشد ،پا ک است.

مسأله  .33اگــر وقــدار ی اػ آب كــر خـز ببنــدد و حق ّيـۀ آن حــه قــدر كــر نباشــد ،طنانشــه

نساست حه آن برسد ،نسس ویشود و هر وقدار اػ خز هن آب شود ،نسس است.

ههين طور ا گـر آب قليـل نسـس حاشـد و رو ی آن آب قليـل پـا ک بریزنـد تـا وسهـوع

آبهای قليل حه انداػۀ آب كر گردد ،پا ک نهیشود.

احکام آبها /

مسأله  .34آب لولههای حناها و ساظتهانها و ّ
حهامها و آب لولـهكشـی شـهری كـه
اػ شيرها و دوشها وـیر یـزد ،ا گـر حـه عـالوۀ ونبعـی كـه ّوتصـل حـه آن اسـت حـه قـدر كـر

حاشد ،حکن آب كر را دارد؛ ولی آب ضار ی حه حساب نهیآخـد و ا گـر ظرفـی را ز یـر آب
لولهكشی ّوتصل حه ونبع كر حگغارند ،آبی كه درون ظرف است تا وقتی كه ّوتصـل حـه
آب لولهكشی است ،حکن آب كر را دارد.
مسأله  .35آب حوضشۀ ّ
حهام اگر كهتـر اػ كـر حاشـد ،طنانشـه حـه ظز خنـه خـا ونبعـی
كه آحش حه ضهيهۀ آب حوض حه انداػۀ كر است ّوتصل حاشد و حا والقات نسس ،بـو

خا رنگ خا وزۀ آن تغيیر نکند ،نسس نهیشود و احکام آب كر را دارد.

مسأله  .36آبـی كـه حـه انـداػۀ كـر بـوده ،ا گـر انسـان شـک كنـد اػ كـر كهتـر شـده خـا نــه،

واننــد آب كــر اســت ،خعنـی نساســت را پــا ک وـیكنــد و طنانشــه نساســتی هــن حــه آن

برسد ،نسس نهیشود و آبی كه كهتر اػ كر بوده و انسان شک دارد حـه وقـدار كـر شـده

خا نه ،حکن آب كهتر اػ كر را دارد.

مسأله  .37آب وطلقی كه كر بودن آن وشـکوک اسـت و حالـت قبلـی آن هـن وعلـوم

نيست كه كر بوده خا قليل ،حنابر احتياط واضب ،حکن آب قليل را دارد.

مسأله  .38كــر بــودن آب حــه دو راه ثاحــت و ـیشــود :اول :آنکــه ظــود انســان خق ـين خ ـا
اطهينان كند؛ دوم :آنکه دو ورد عادل ظبر دهند؛
ّاوا اگر خک فرد عادل خا وورد اعتهاد خا كسی كه كر در اظتيـار او اسـت ظبـر دهـد،

طنانشــه ظبــر وی حاع ـ

نهیشود.

اطهينــان نشــود ،حنــابر احتي ـاط واضــب كــر بــودن آب ثاحــت

.7 آبقلیل 

مسأله « .39آب قلي ـل» ،آب ـی اســت كــه اػ ػو ـين نسوشــد و اػ كــر كهتــر حاشــد و آب

وغكور اگر رو ی طيز نسس بریزد ،خا طيز نسس حه آن برسد ،نسس ویشود؛ ولی ا گـر اػ

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

حاال رو ی شیء نسس بریزد ،وقدار ی كه حه آن شیء ویرسـد نسـس اسـت و وقـدار ی
كه حه آن شیء نرسيده ،پا ک ویحاشد.

مسأله  .41آب قليلی كه هنگام شستن شیء نسس خا حعد اػ آن ،ظـود حـه ظـود خـا حـا
ُ
فشار دادن و وانند آن ،اػ آن شیء ضدا وـیگـردد« ،غسـاله» ناويـده وـیشـود و نسـس

ویحاشد؛
ّ
البته در صورتی كـه قبـل اػ ر خصـتن آب ،عـين نساسـت در شـیء وت ّ
ـنسس وضـود

نداشــته حاشــد ،نساســت غســاله حنــابر احتيـاط واضــب اســت و در هــر صــورت ،فرقـی
ندارد كه آن شیء اػ اشـياجی حاشـد كـه حـا خـک حـار شسـتن پـاک وـیشـود خـا آنکـه بـرای

پاک شدن حاخد بیش اػ خک حار شسته شـود 1و در وـواردی كـه نيـاػ حـه بـیش اػ خـک حـار
شستن است ،فرقی ندارد كه غسالۀ دفعۀ آظر شستن حاشد خا قبل اػ آن.

مسأله  .41آب قليل ـی كــه حــا آن وصــرح ادرار و وــدفوع را و ـیشــو خند حــا پــنذ شــرط،

طيزی را كه حا آن برظورد كند نسس نهیكند:

اول :آنکه بو خا رنگ خا وزۀ نساست نگرفته حاشد؛
دوم :نساستی اػ بیرون حه آن نرسيده حاشد؛

سىم :نساست دخگری وثل ظون حا ادرار خا ودفوع بیرون نياوده حاشد؛
چهاسمّ :
عرههای ودفوع در آب پیدا نباشد؛

پًدن :بیشتر اػ وقدار وعهول ،نساست حه اطراف وصرح نرسيده حاشد.
.1 آبجاری 

مسأله « .42آب ضار ی» حه آبی گفته ویشود كه شراخط عیل را داشته حاشد:

اول :ونبع طبيعی داشته حاشـد؛ واننـد آب طشـهه ،رودظانـه ،قنـات خـا آبـی كـه اػ

برفهای وتراكن در كوهها سرطشهه ویگيرد.

دوم :ضار ی حاشد ،هرطند حه وسيلهای آن را ضار ی ساػند.

 .1وثل لباسی كه آغشته حه ادرار شده كه حا آب قليل ،حنابر ٓ
فتوی حاخد دو حار شسته شود.

احکام آبها /

ً
ً
سهههىم :اضهــاال اســتهرار داشــته حاشــد .حنــابراین ،طشــههای كــه وــثال در فصــل

ػوستان ویضوشد و در فصل تاحستان اػ ضوشش ویافتد ،فقط وقتی كـه وـیضوشـد
حکن آب ضاری را دارد.

شاخان عكر است ،آب ضار ی الػم نيست حه ونبع طبيعی عكر شده ّوتصـل حاشـد؛

پس اگر حهطور طبيعی اػ آن ضدا شود  -وانند اخنکه آب اػ حاال حـه صـورت قطـره قطـره

رو ی ػوين ر خصته و ضر خان پیدا كند  -آب ضار ی حه حساب ویآخد؛
ً
ّ
ول ـی اگــر شــيجی وــانع اتصــال آن حــه ونبــع شــود ،وــثال اػ ر ی ـزش خ ـا ضوشــش آب
ضلوگيری كند خا ارتباط آن را حا ونبع قطع كند ،آب حاقی وانده حکن ضار ی را ندارد،

هرطند ضر خان داشته حاشد.

مسأله  .43آب ضار ی هرطنـد كهتـر اػ كـر حاشـد ،طنانشـه نساسـت حـه آن برسـد ،تـا

وقتی كه بو خا رنگ خا وزۀ آن حه وسيلۀ نساست تغيیر نکرده ،پا ک است.

مسأله  .44اگر نساستی حه آب ضار ی برسد ،وقدار ی اػ آن كه بـو خـا رنـگ خـا وـزهاش
حا نساست تغيیر كرده نسس است و طرفی كه ّوتصل حه طشهه است ،هرطند كهتر
اػ كر حاشد ،پا ک ویحاشد و آبهای طرف دخگر نهر ،طنانشه حه انداػۀ كر حاشـد خـا حـه
وس ـيلۀ آب ـی كــه تغيی ـر نکــرده حــه آب طــرف طشــهه ّوتصــل حاشــد پــا ک ،وگرنــه نســس
است.

مسأله  .45آب طشـــههای كــه ضـــار ی نيســت ،ولــی طــور ی اســت كــه ا گــر اػ آب آن

بردارنــد حـاػ وـیضوشــد ،حکــن آب ضــار ی را نــدارد؛ خعنـی ا گــر نساســت حــه آن برســد و
كهتر اػ كر حاشد ،نسس ویشود.
ً
مسأله  .46آب ـی كــه كنــارۀ نهــر ،را كــد اســت و عرفــا ضــزء آب نهــر شــهرده نهــیشــود،
هرطند ّوتصل حه آب ضار ی حاشد ،حکن آب ضار ی را ندارد و در صورتی كه وسهـوع
آب حه انداػۀ كر حاشد ،احکام آب كر را دارد.

راكد حوضی كه حا كانال و ضویی ّوتصل حـه آب نهـر اسـت ،حکـن
ههشنين ،آب ِ

آب ضار ی را ندارد و طنانشه وسهوع حه انداػۀ كر حاشد ،احکام آب كر را دارد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

مسأله  .47آبــــی ك ـــه رو ی ػوــــين ضر خ ـ ـان دارد ،ول ـ ـی اػ ونبـ ــع طبيعـ ــی وثـ ــل ػو ـ ـين
نهیضوشد ،طنانشه كهتر اػ كر حاشد و نساست حه آن برسد نسس وـیشـودّ .اوـا ا گـر
اػ حاال ضار ی حاشد و نساست حه پایین آن برسد ،طرف حاالی آن نسس نهیشود.
.3 آبباران 

مسأله  .48طي ـزی كــه نســس اســت و ع ـين نساســت در آن نيســت ،طنانشــه خ ـک
ورتبه حاران بر آن ببارد ،ضایی كه حاران حه آن رسيده پا ک ویشـود؛ وگـر حـدن و لباسـی

كــه حــه ادرار نســس شــده حاشــد كــه در ای ـن دو وــورد ،حنــابر احتي ـاط واضــب ،دو ورتبــه

شستن الػم است؛ ههين طور داظل ظرف نسس ،حنـابر احتيـاط واضـب حاخـد سـه حـار

شسته شود.

شاخان عكر است ،در فرش و لباس و وانند اخنها فشار الػم نيست.
ً
ّ
البتــه حار خـدن دو ســه قطــره فاخـده نــدارد ،حلکــه حاخـد طــور ی حاشــد كـه عرفــا حگو خنــد

حاران ویآخد.

ّ
مسأله  .49اگر حاران بر عين نسس ببارد و حه ضـای دخگـر ترشـح كنـد ،طنانشـه عـين

نساست ههراه آن نباشد و بو خا رنگ خا وزه نساست نگرفته حاشد پا ک است؛
ّ
ترشــح كنــد ،طنانشــه ّ
عرهای ظــون در آن حاشــد ،خـا
پــس ا گــر حــاران بــر ظــون ببــارد و

آنکــه بــو خ ـا رنــگ خ ـا وــزۀ ظــون گرفتــه حاشــد نســس اســت و ا گــر وعلــوم نباشــد كــه ّ
عرۀ

نساست خا بو خا رنگ خا وزۀ نساست در آن هست خا نه ،پاک ویحاشد.

مسأله  .51اگر بر سقف ساظتهان خا رو ی حام آن ،عين نسس حاشد ،تا وقتی حاران بـر

سقف خا حام ویحارد ،آبی كه حه شیء نسس رسيده و اػ سقف خـا نـاودان وـیر یـزد ،در

صورتی كه بو خـا رنـگ خـا وـزۀ نساسـت را نداشـته حاشـد ،پـا ک اسـت؛ ولـی حعـد اػ قطـع

شـدن حـاران ،طنانشـه وعلـوم حاشـد آبـی كـه وـیر یـزد ،حـه شـیء نسـس رسـيده اســت،
نسس ویحاشد.

مسأله  .51ػوين نسسی كه حاران بر آن ببارد پا ک ویشود و ا گـر حـاران بـر ػوـين ضـار ی

احکام آبها /

شــود و در حــال حار خ ـدن حــه ضــای نسس ـی كــه ز ی ـر ســقف اســت برســد ،آن را ني ـز پــا ک

ویكند.

مسأله  .52ظا ک نسسی كه آب حـاران ههـۀ اضـزای آن را فـرا حگيـرد پـا ک وـیشـود؛ حـه

شرط آنکه وعلوم نباشد آب حه سبب رسيدن حه ظا ک ،وضاف شده است.

مسأله  .53هــر گــاه آب حــاران در ضــایی ضهــع شــود ،هرطنــد كهتــر اػ كــر حاشــد ،در

ووقعی كه حاران ویآخد ،طنانشه شیء نسس را در آن حشو خند و آب ،بو خا رنـگ خـا وـزۀ

نساست نگيرد ،آن شیء نسس پا ک ویشود.

مسأله  .54اگر آب حاران در گودالی ضهع شود و كهتر اػ كر حاشد ،پـس اػ قطـع شـدن

حاران حه وحض رسيدن نساست حه آن ،نسس ویشود.

مسأله  .55اگــر بــر فــرش پــاكی كــه رو ی ػوـين نســس اســت حــاران ببــارد و آب حــاران در

حال حار خدن اػ فرش حه ػوين برسد ،فرش نسس نهیشود و ػوـين هـن پـا ک وـیگـردد؛

وگر اخنکـه آب وضـاف شـود خـا حـا اوصـاف عـين نساسـت ،رنـگ ،بـو خـا وـزۀ آب تغيیـر

كند.

مسأله  .56هــر گــاه حــاران بــر حوض ـی كــه آب آن نســس اســت ببــارد و حــا آن وصلــوط
گردد و اوصاف عين نساست در آب نباشد ،آب حوض پا ک ویشود.
.7 آبچاه 

مسأله « .57آب طــاه» كــه اػ ػوـين وـیضوشــد ،هرطنــد كهتــر اػ كــر حاشــد ،طنانشــه

نساست حه آن برسد ،تا وقتی كه بو خا رنگ خا وزۀ آن حه وسـيلۀ نساسـت تغيیـر نکـرده،

پا ک و پا ک كننده است.

مسأله  .58اگــر نساســتی در طـــاه بریــزد و بــو خــا رنــگ خــا وــزۀ آب آن را تغيیــر دهــد،

طنانشـه تغيیـر آب طـاه اػ بـین بـرود ،پـا ک وـیشـود؛ ولـی پــا ک شـدنش حنـابر احتيـاط
واضب ،وشروط بر این است كه حا آبی كه اػ طاه ویضوشد وصلوط گردد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

احکامدیگرآبها 

مسأله  .59آب وضاف كه وعنـای آن در وسـألۀ « »93عكـر شـد ،شـیء نسـس را پـا ک

نهیكند و وضو و غسل هن حا آن حاطل است.
ّ
مسأله  .61گــاػ كلــری كــه حـه ضهــت ضــد عفــونی شــدن حــه آب افــزوده وـیشــود و گــاه
رنگ آب را تغيیر داده و سفيد رنگ ویكند ،ولی هر گاه آن آب طند لحظه در ظرفی

حهاند صاف و بیرنـگ وـیشـود ،ووضـب وضـاف شـدن آب نهـیشـود و الػم نيسـت

صبر كنند تا آب صاف و بیرنگ شود.

مسأله  .61آب وضاف هرطند حـه وقـدار كـر حاشـد ،ا گـر ّ
عرهای نساسـت حـه آن برسـد

نسس ویشود؛

1

ول ـی طنانشــه اػ حــاال رو ی طي ـز نســس بری ـزد ،وقــدار ی كــه حــه طي ـز نســس رس ـيده
ً
نسس است و وقدار ی كه نرسيده پـا ک ویحاشـد؛ وـثال ا گـر گـالب را اػ گالحـدان رو ی
دســت نســس بریزنــد ،آنشــه حــه دســت رسـيده نســس و آنشــه حــه دســت نرسـيده پــا ک
است.

مسأله  .62اگر آب وض ـاف نسس ط ـور ی حا آب ضار ی خا آب كر وصلـ ـوط شـ ـود كـه
ً
 عرفا  -دخگر حه آن آب وضاف نگو خند ،پا ک ویشود.ّ
مسأله  .63آبی كه وطلق بوده و وعلوم نيست كه حه حد وضاف بودن رسيده خـا نـه،

وثــل آب وطلــق اســت؛ خعنـی شـیء نســس را پــا ک وـیكنــد و وضــو و غســل هــن حــا آن

صحيح است.

آبی كه وضاف بوده و وعلوم نيست وطلق شده خـا نـه ،واننـد آب وضـاف اسـت؛

خعنی شیء نسس را پا ک نهیكند و وضو و غسل هن حا آن حاطل است.
ً
مسأله  .64آبـی كــه وعلــوم نيســت وطلــق اســت خـا وضــاف و وعلــوم نيســت كــه قــبال
ّ .1
البته اگر حسن آب وضاف فوقالعاده زخاد حاشد وانند هزار كر ،نسس شدن تهام آب وضاف حا والقـات
ّ
ّ
عرهای نساست حه آن وحل اشکال است و وراعات وقتضای احتياط در این وورد ترک نشود.

احکام آبها /

وطلق بوده خـا وضـاف ،شـیء نسـس را پـا ک نهـیكنـد و وضـو و غسـل هـن حـا آن حاطـل
است و طنانشه نساستی حه آن برسد ّ
حتی حنابر احتياط واضب اگر حـه انـداػۀ كـر خـا
بیشتر حاشد  -نسس ویشود.
مسأله  .65آبی كه عين نساست واننـد ظـون و ادرار حـه آن برسـد و بـو خـا رنـگ خـا وـزۀ

آن را تغيیر دهد ،هرطند آب كر خا ضار ی حاشد ،نسس ویشود؛ حلکه اگر بو خا رنـگ خـا
ً
وزۀ آب حه سبب نساستی كه بیرون آن است عـوض شـود ،وـثال وـردار ی كـه كنـار آب

است بوی آن را تغيیر دهد ،آن آب حنابر احتياط الػم نسس ویشود.

مسأله  .66آبی كه عين نساست وانند ظون و ادرار در آن ر خصته و بو خـا رنـگ خـا وـزۀ
آن را تغيیر داده ،طنانشـه حـه آب كـر خـا ضـار ی ّوتصـل شـود خـا حـاران بـر آن ببـارد خـا حـاد

حاران را در آن بریـزد خـا آب حـاران اػ نـاودان هنگـام حار خـدن در آن ضـار ی شـود ،در تهـام

این صورتها طنانشه تغيیر آن اػ بین برود پا ک ویشود؛ ولی حاخـد آب حـاران خـا كـر خـا

ضار ی حا آن وصلوط شود.

مسأله  .67اگر شیء نسسی را در آب كر خـا ضـار ی تطهيـر نهاخنـد ،در شسـتنی كـه حـا

آن پا ک ویگردد ،آبی كه حعد اػ بیرون آوردن آن ویر یزد پـا ک اسـت و نيـز ،ا گـر آب كـر

خا ضار ی خا حاران رو ی شیء نسـس بریـزد و آن را پـاک كنـد ،آبهـایی كـه حعـد اػ پـاک

شدن و قطع اتصال اػ كر خا ضار ی خا حاران اػ آن ویر یزد ،پاک ویحاشد.

1

مسأله  .68آبی كه پا ک بوده و وعلوم نيست نسس شده خا نه ،پـا ک اسـت و آبـی كـه

نسس بوده و وعلوم نيست پا ک شده خا نه ،نسس ویحاشد.

ّ
 .1حکن آبهایی كه قبل اػ پاک شدن خا قطـع اتصـال اػ كـر خـا ضـاری خـا حـاران اػ آن شـیء ویر یـزد خـا ترشـح
ویشود ،در وساجل قبل عكر شد.

ّ
احکام دستشویی و تخلی
اوورواججیاحرامهنگامتخلی 
ّ
مسأله  .69در هنگــام تصلـی و وواقــع دخگــر واضــب اســت انســان ،عــورت و شــروگاه
ّ
ظــود را اػ كســانی كــه وکلفنــد ،هرطنــد وثــل ظــواهر و وــادر حــا او وحــرم حاشــند و نيــز اػ
ً
دیوانه و ّ
حشه ،ا گـر وه ّيـز حاشـند ،خعنـی وـثال ػشـتی نهاخـان بـودن عـورت فـرد در وقابـل

دخگـــران را درک وـــیكننـــد ،بپوشـــاند ،ولــی ػن و شــوهر الػم نيســت عــورت ظــود را اػ

خکدخگر بپوشانند.
ً
مسأله  .71الػم نيسـت فــرد حــا طيـز وصصوصـی عــورت ظــود را بپوشـاند و ا گــر وــثال حــا

دست هن آن را بپوشاند كافی است.
ّ
مسأله  .71هنگام تصلی حاخد حنابر احتياط الػم ،ضلـوی حـدن خعنـی شـکن و سـينه رو

حه قبله خا پشت حه قبله نباشد و ونظور اػ قبله ،ضهتی اسـت كـه وقتـی انسـان قبلـه را

ویداند و اضطرار ی هن ندارد ،حاخد نهاػ را حه آن طرف حصواند.
ّ
مسأله  .72اگــر هنگــام تصلـی طــرف ضلــوی حــدن كسـی رو حــه قبلــه خـا پشــت حــه قبلــه
حاشد و عورت ظود را اػ قبله برگرداند ،كافی نيست و احتياط وستحب آن است كه
ّ
حتی در صـورتی كـه ضلـو حـدنش رو حـه قبلـه خـا پشـت حـه قبلـه نيسـت ،عـورت را رو حـه

قبله خا پشت حه قبله ننهاخد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

مسأله  .73احتياط وستحب آن است كه طـرف ضلـوی حـدن در ووقـع اسـتبراء (كـه
ً
احکام آن حعدا گفته ویشود) و ووقع تطهير وصرح ادرار و ودفوع ،رو حه قبلـه و پشـت

حــه قبلــه نباشــد و در صــورتی كــه فــرد وـیدانــد قطــره خـا قطــرات انــدكی اػ ادرار در وســرا

حاقی وانده و حا عهل استبراء بیرون ویآخد ،این احتياط شدخدتر ویحاشد.

مسأله  .74اگــر بـــرای آنکـــه كســـی (افــرادی كــه در وســألۀ « »32عكــر شــد) انســان را

نبينــد ،وسبــور شــود رو حــه قبلــه حنش ـيند و خ ـا پشــت حــه قبلــه ،حنــابر احتي ـاط الػم حاخ ـد
پشت حه قبله حنشيند.
ّ
مسأله  .75احتي ـاط وســتحب آن اســت كــه ّ
حشــه را در وقــت تصل ـی ،رو حــه قبلــه خ ـا

پشت حه قبله ننشانند.

مسأله  .76در وکانهایی كه وستراح آن رو حه قبل ـه خا پش ـت حه قبلـه ساظتـ ـه شـده

 ظواه اػ رو ی عهد حاشد خا اشتباه خا ندانستن وسأله  -حنابر احتياط واضـب حاخـد حـهّ
هنگام تصلی طور ی حنشيند كه رو حه قبله خا پشت حه قبله نباشد.
ّ
ّ
مسأله  .77اگر وکلف قبلـه را نهـیدانـد ،حنـابر احتيـاط واضـب بـرای او تصلـی ضـایز

نيســت؛ وگــر آنکــه ونتظــر وانــدن اوکــان نداشــته حاشــد خ ـا انتظــار كش ـيدن ،ســصتی
ً
وعهوال ّ
تحهل نهیشود خا ضرر ی حاشـد و در هواپیهـا و
فوقالعادهای داشته حاشد كه
قطار و كشتی نيز ،حاخد این اور وراعات گردد.
ّ
مسأله  .78در طهار ضا تصلی حرام است:

 .1كوطــههــای بــنحســت ،طنانشــه صــاحبان آن اضــاػه نــداده حاشــند؛ ههشن ـين

كوطهها و راههای عهووی ،در صورتی كه ووضب ضرر حه عابرین حاشد.
ّ
 .2ولک كسی كه اضاػه تصلی نداده است.
ّ
 .3ضایی كه برای عدۀ وصصوصی وقف شده است ،وانند حعضی اػ ودارس.
 .4رو ی قبــر وــؤونين در صــورتی كــه ب ـیاحتراو ـی حــه آنــان حاشــد؛ حلکــه ّ
حت ـی ا گــر

بـیاحتراوـی هــن نباشــد ،وگــر اخنکــه ػوـين اػ وباحــات اصــلی حاشــد؛ ههــين طــور هــر
ّ
ّ
ضایی كه تصلی ،ووضب هتک حروت حه خکی اػ وقدسات دین خا وغهب شود.

ّ
احکام دستشویی و تصلی /

کیفیتتطهیروخرحادراروودفوع 

مسأله  .79وصرح ادرار تنها حـا آب پـا ک وـیشـود و خـک حـار شسـتن حـا آب كـر خـا آب

لوله كشی شهری خا آب قليل كافی است ،هرطند احتيـاط وسـتحب ایـن اسـت كـه
حا آب قليل دو حار شسته شود و بهتر آن است كه سه حار شسته شود.
مسأله  .81در سه صورت ،وصرح ودفوع فقط حا آب پا ک ویشود:

اول :آنکه حا ودفوع ،نساست دخگری وثل ظون بیرون آوده حاشد؛

دوم :آنکه نساستی اػ بیرون حه وصرح ودفوع رسيده حاشد ،حه ضز رسـيدن ادرار حـه

وصرح ودفوع در ػنان؛

سىم :آنکه اطراف وصرح ،بیشتر اػ وقدار وعهول آلوده شده حاشد.

ً
در غير این سه صورت ،ویتوان وصرح را حا آب شست و خا حه دستور ی كه حعدا گفته

ویشود ،حا پارطه و سنگ و وانند اخنها پا ک كرد ،هرطند شستن حا آب بهتر است.

مسأله  .81اگر وصرح وـدفوع حـا آب شسـته شـود ،حاخـد طيـزی اػ وـدفوع بـر آن نهانـد،
ولی حاقی وانـدن رنـگ و بـوی آن اشـکال نـدارد و ا گـر در دفعـۀ ّاول طـور ی شسـته شـود

كه ّ
عرهای اػ ودفوع بر آن نهاند ،دوحاره شستن آن الػم نيست.

مسأله  .82وصرح ودفوع را ویتـوان حـا سـنگ خـا كلـود خـا پارطـه و واننـد اخنهـا  -ا گـر

ظشک و پا ک حاشد  -تطهير كرد و طنانشه رطوحت كهی داشته حاشد كـه وحـل را تـر

نکند ،اشکال ندارد.

مسأله  .83اگر وصرح ودفوع حـا اشـياجی واننـد سـنگ خـا كلـود خـا پارطـه ،خـک ورتبـه
ً
كاوال پا كيزه شود ،كافی است؛ ولی بهتر است این عهل ،سه ورتبه انسام شود ،حلکه

حا سه قطعه هن حاشد؛
ً
ّاوا اگر حا سه ورتبه پاكيزه نشـود ،حاخـد حـه قـدری تکـرار شـود تـا وصـرح كـاوال پـا كيزه
ً
گردد 1،ولی حاقی واندن اثری كه وعهوال حدون شستن اػ بین نهیرود ،اشکال ندارد.
ً
ّ .1
البته اگر عين نساست برطرف شده حاشد ،ولی رطوحت نساسـت  -كـه عـادة حـا اشـيای وـغكور قابـل زوال
ّ
ّ
است  -در وحل حاقی حهاند ،حکن حه پاک شدن وصرح ودفوع وحل اشکال است.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

مسأله  .84پا ک كردن وصرح ودفوع حـا طيزهـایی كـه احتـرام آنهـا الػم اسـت ،واننـد

كاغغی كه اسن ظداوند وتعال خا پیاوبران بر آن نوشـته شـده ،حـرام اسـت و پـا ک
كردن وصرح حا استصوان و سرگين اشکال ندارد.

مسأله  .85اگر شک كند وصرح را تطهير كـرده خـا نـه ،الػم اسـت آن را تطهيـر نهاخـد،
ً
هرطند حهطور وعهول ههيشه حعد اػ ادرار خا ودفوع فورا تطهير ویكرده است.

مسأله  .86اگــر حعــد اػ نهــاػ شــک كنــد كــه قبــل اػ نهــاػ وصــرح را تطهيـر كــرده خـا نــه،

نهاػ ی كه ظوانده صحيح است ،ولی برای نهاػهای حعدی حاخد تطهير كند.
استبراء 

مسأله « .87استبراء اػ ادرار» ،عهـل وسـتحبی اسـت كـه وـردان حعـد اػ بیـرون آوـدن
ً
ادرار ،برای اخنکه وسرای ادرار كاوال اػ ادرار تصليه گردد ،انسام ویدهند و این عهل

حه طند شيوه انسام ویشود؛

خکی اػ آن روشهـا ایـن اسـت كـه فـرد حعـد اػ قطـع شـدن ادرار ،ا گـر وصـرح وـدفوع
نسـس شــدهّ ،اول آن را تطهيـر كنـد ،حعــد ســه ورتبـه حــا انگشــت ويانـۀ دســت طـ  ،اػ
وصــرح وــدفوع تــا ب ـیز آلــت حکش ـد و حعــد انگشــت شســت را رو ی آلــت و انگشــت
پهلوی شست را ز یر آن حگغارد و سه ورتبه تا ظتنـهگـاه حکشـد و پـس اػ آن ،سـه ورتبـه
سر آلت را فشار دهد تا حاقيهانده قطرات ادرار ظارح شود؛
ّاو ــا «اســـتبراء اػ ونـــی» آن اســـت ك ــه حع ــد اػ ظ ــروح ونـ ـی ،ادرار كنن ــد ت ــا ّ
عرات

حاقيهاندۀ ونی ظارح شود.

مسأله  .88رطوحــتهــایی كــه اػ وصــرح ادرار انســان ظــارح و ـیشــود  -غي ـر اػ ادرار و

ونی  -سه نوع است:
َ ْ
اول :آبـــی كـــه گـــاه ح ــا تحر خـــک شـــهوت اػ و ــرد ظ ــارح وـ ـیش ــود و ح ــه آن «و ــغی»

ویگو خند؛
َْ
دوم :آبی كه گاه حعد اػ ونی بیرون ویآخد و حه آن «وعی» گفته ویشود؛

ّ
احکام دستشویی و تصلی /

سىم :آبی كه گاه حعد اػ ادرار بیرون ویآخد و حه آن « َو ْدی» ویگو خند.

ههۀ این آبها ،در صورتی كه حعد اػ ظروح اػ وسرا ،آلوده حـه ادرار و ونـی نباشـد،

پا ک است.

«فاخدۀ استبراء اػ ادرار» این اسـت كـه طنانشـه انسـان حعـد اػ ادرار كـردن اسـتبراء

كند و حعد ،آب وشکوكی اػ او ظارح شود و شـک كنـد كـه ادرار اسـت خـا خکـی اػ ایـن
ســه آب ،آن آب وشــکوک پــا ک اســت و وضــو و غســل را هــن حاطــل نه ـیكنــد؛ ّاوــا ا گــر
استبراء نکرده ،حاخد دوحاره وضو حگيرد و وحل را حشو خد.

ههــين طــور« ،فاخ ـدۀ اســتبراء اػ ون ـی» ای ـن اســت كــه ا گــر رطوحــت وشــکوكی اػ او

ظارح شود و نداند ونی است خا خکی اػ آبهای پا ک ،آن فرد حکـن ضنـب را نـدارد و

اگــر اســتبراء نکنــد و رطوحــت وشــکوكی اػ او ظــارح شــود و احتهــال دهــد ونـی حاشــد،
حکن ضنب را دارد.

مسأله  .89اگر وردی شک كند كه استبراء اػ ادرار كـرده خـا نـه و رطـوحتی اػ او بیـرون

آخد كه ندانـد پـا ک اسـت خـا نـه ،نسـس وـیحاشـد و طنانشـه وضـو گرفتـه حاشـد ،حاطـل
ویشود؛

ولی اگر شک كند استبراجی كه كرده درسـت بـوده خـا نـه و رطـوحتی اػ او بیـرون آخـد

كه نداند پا ک است خا نه ،پا ک ویحاشد و وضو را هن حاطل نهیكند.

مسأله  .91كسی كه استبراء اػ ادرار نکرده خا شک دارد كه استبراء كرده خا نه ،ا گـر حـه
ّ
ضهت آن كه وـدتی اػ ادرار كـردن او گغشـته ،اطهينـان كنـد ادرار ی در وسـرا نهانـده
است و رطوحتی ببيند و شک كند پا ک است خا نه ،آن رطوحت پـا ک وـیحاشـد و وضـو

را هن حاطل نهیكند.

مسأله  .91اگر انسـان حعـد اػ ادرار اسـتبراء كنـد و وضـو حگيـرد ،طنانشـه حعـد اػ وضـو

رطـــوحتی ببينـــد كــه حدانـــد خـــا ادرار اســـت خــا ونــی ،واضــب اســت بــرای نهــاػ و ســایر
ً
كارهــایی كــه وضــو الػم دارد ،احتياطــا غســل كنــد و وضــو هــن حگي ـرد؛ ول ـی ا گــر وض ـو

نگرفته حاشد ،فقط وضو گرفتن كافی است.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

مسأله  .92برای ػن ،استبراء اػ ادرار خا ونی نيست و اگر رطـوحتی ببينـد و شـک كنـد

كه ادرار است خا نه ،خا شک كند ونی است خا نه ،پـا ک وـیحاشـد و وضـو و غسـل او را

هن حاطل نهیكند.

وستحباتووکروهاتتخلی 
ّ
ّ
مسأله  .93وستحب است فرد ووقع تصلی ،ضایی حنشيند كه كسی حهطـور كلـی او
ّ
را نبينـد و ووقـع وارد شـدن حــه وکـان تصلـیّ ،اول پـای طـ و ووقـع بیـرون آوــدنّ ،اول
ّ
پـای راســت را حگـغارد و ههــين طـور وســتحب اسـت در حــال تصلـی ســر را بپوشــاند و

سنگينی حدن را بر پای ط بینداػد.
ّ
مسأله  .94نشستن رو حه رو ی ظورشيد و واه در ووقـع تصلـی وکـروه اسـت؛ ولـی ا گـر
ّ
عورت ظـود را حـه وسـيلهای بپوشـاند وکـروه نيسـت و نيـز در ووقـع تصلـی ،نشسـتن در
ضاده و ظياحان و كوطـه و درب ونـاػل و ز یـر درظتـی كـه ويـوه وـیدهـد وکـروه اسـت؛
ّ
حلکه گاهی تصلی در این گونـه وکانهـا حـه دليـل حاصـل شـدن عنـوانی حـرام ،حـرام
ویشود.
ّ
ّ
مسأله  .95ظوردن و آشاويدن و توقف ز خاد در هنگام تصلی و تطهير كردن حا دسـت
ّ
راست و نيز حرف ػدن در حال تصلی وکروه وـیحاشـد؛ ولـی ا گـر ناطـار حـه حـرف ػدن

حاشد خا عكر ظداوند وتعال حگو خد ،اشکال ندارد.

مسأله  .96ادرار كردن حه صورت اخستاده و نيز ادرار كردن در ػوينهای سفت كه اػ
ّ
آن ادرار ترشــح و ـیشــود ،كراهــت دارد؛ ههــين طــور ادرار كــردن در الن ـۀ ضــانوران و در
ً
آب ،ظصوصا آب راكد و روبرو ی حاد ،وکروه است.
مسأله  .97ظــوددار ی كــردن اػ ادرار و وــدفوع ،وکــروه اســت و ا گــر بــرای حــدن ضــرر

شدخد (ضرر فوقالعاده و وهن) داشته حاشد ،حرام است.

مسأله  .98وســتحب اســت انســان قبــل اػ نهــاػ و قبــل اػ ظــواب و قبــل اػ ِضهــاع

(آويزش) و حعد اػ بیرون آودن ونی ،ادرار كند.

نجاسات
اقسامنجاسات 

مسأله  .99نساسات خاػده طيز است:

اول :ادرار؛ دوم :ودفوع؛ سىم :ونی؛ چهاسم :وردار؛ پًدن :ظون؛ ششن و هفتن :سـگ
ّ
و ظوک؛ هشتن :كافر حنابر احتياط واضب؛ يهن :ظهر (شـراب انگـور)؛ دههن :فقـاع (آب

ضو) حنابر احتياط واضب؛ یاصدهن :عرق حيوان نساستظوار.
3 و.7ادراروودفوع 

مسأله  .111ادرار و وــدفوع انســان و هــر حيـوان حــرام گوشــتی كــه ظــون ضهنــده دارد،
خعنی اگر رگ آن را ُببرند ظون حا ضهش اػ آن بیرون ویآخد ،نسس است؛

حنــابراین ،فضــلۀ وــوش و ظرگــوش و گرحــه و حيوانــات درنــده و وانن ـد آنهــا نســس

است.
ّاوــا وــدفوع حيـــوان حـــرام گوشــتی كــه ظــون ضهنــده نــدارد ،واننــد وــاهی حــرام

گوشــت ،ههشنـين فضــلۀ حيوانــات كوطـک وثــل پشــه و وگــس كــه گوشــت ندارنــد،

پا ک است؛ ولی حنـابر احتيـاط واضـب اػ ادرار حيـوان حـرام گوشـتی كـه ظـون ضهنـده
ندارد ،الػم است اضتناب شود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

ّ
مسأله  .111ادرار و فضـــلۀ پرنــدگان حــرام گوشــت وثــل كــالغ و عقــاب و ظفــاش و

وانند آن ،پا ک است ،هرطند بهتر است اػ آنها پرهيز گردد.

مسأله  .112ادرار و ودفوع حيوان نساستظوار كـه عـادت حـه ظـوردن وـدفوع انسـان
كــرده ،نســس اســت .ههشنـين ،ادرار و وــدفوع ّ
حشــه بــزی كــه شـير ظــوک ظــورده و نيـز
حيوانی كه انسان حا آن نزدخکی نهوده است ،نسس ویحاشد.

1

.1 ونی 

مسأله  .113ون ـی وــرد و هــر حي ـوان نــر حــرام گوشــتی كــه ظــون ضهنــده دارد ،نســس

اســت و رطــوحتی كــه اػ ػن حــا شــهوت ظــارح وـیشــود و ووضــب ضناحــت او اســت ،حــه

تفصيلی كه در وسألۀ « »319عكر ظواهد شد ،در حکن ونی است؛

ههين طور حنابر احتياط واضب ،اػ ونی حيوان نر حالل گوشتی كه ظـون ضهنـده

دارد اضتناب شود.
.3 وردار 

مسأله  .114وــردار انســان و هــر حيـــوانی كــه ظــون ضهنــده دارد ،نســس اســت ،طــه
ظودش ورده حاشد و طه اخنکه حه غيـر دسـتور ی كـه در شـرع وع ّـين شـده ،آن را كشـته

حاشند و واهی ،طون ظون ضهنده ندارد ،هرطند در آب حهيرد پا ک است.

مسأله  .115طيزهــایی اػ و ـردار وثــل پشــن و وــو و كــرک و اســتصوان و دنــدان كــه روح

نــدارد 2،پــا ک اســت؛ وگــر ســگ و ظــوک و كــافر غيـر كتــابی كــه تهــام اضــزای حدنشــان

نسس ویحاشد.

 .1تفصــيل احکــام وــغكور در ضلــد ّدوم وســاجل « 1155و حعــد اػ آن» ،وبح ـ
گوشت حه سبب آنها حرام گوشت ویگردد» ،عكر ویشود.
 .2استصوان خا قسهت داظلی دندان (رخشۀ دندان) خا قسهت داظلی شـاد حيوانـات دارای حافـت عصـبی
است كـه در صـورت آسـيب ،شکسـتگی و واننـد آن ووضـب احسـاس درد وـیشـود ،ولـی اشـيای وـغكور
ً
عرفا حدون روح وحسوب ویشوند و ّ
نص بر طهارت و پاكی آنها رسيده است.
«وــواردی كــه حيــوان حــالل

نساسات /

مسأله  .116اگــر اػ حــدن انســان خـا حيـوانی كــه ظــون ضهنــده دارد ،در حــالی كــه ػنــده
است گوشت خا طيز دخگری كه روح دارد ضدا شود ،نسس ویحاشد.

َ
مسأله  .117اگــر پوســتهــای وصتصــر لــب و ضاهــای دخگــر حــدن را حکننــد ،طنانشــه
روح نداشـته حاشـد و حــه آسـانی كنـده شــود خـا وشــکوک حاشـد كـه روح دارد خــا نـه ،پــا ک

است.

مسأله  .118تصــن ورغـی كــه اػ شــکن وــرغ وــرده بیـرون وـیآخـد ،پــا ک اســت ،هرطنــد

پوست رو ی آن سفت نشده حاشد؛ ولی طنانشه ظاهر آن حا رطوحت سـراخت كننـده حـا
حدن حيوان ورده برظورد كرده ،نسس است و حا آب كشيدن پاک ویشود.
مسأله  .119اگر ّبره و بزغاله ،پیش اػ آنکه علفظـوار شـوند حهيرنـد ،پنيـر واخـهای كـه
در شيردان آنها ویحاشد ،پاک است؛ ولی طنانشه ثاحـت نشـود كـه وـاخع اسـت ،حاخـد

ظاهر آن را كه حا حدن حيوان ورده برظورد كرده است ،حشوخند.
ْ
مسأله ُ « .111وضــغه» 1و « َوشــيهه» 2و « ُضفــت» 3پــاک هســتند؛ وگــر آنکــه آلــوده حــه

نساستی وانند ظون حدن انسان حاشند؛
ّاوــا ضنــين ســقط شــده كــه روح در او دويــده نشــده ،حنــابر احتيــاط واضــب نســس
است و ضنين سقط شـده كـه روح در او دويـده شـده ،ويتـه وحسـوب شـده و نسـس
است؛ ولی طنانشه ضنين وغكور وربوط حه وسلهان حاشد ،پس اػ انسام غسل ّويـت

پاک ویشود.

مسأله  .111انــواع وصتلــف دارو ،عطــر ،روغــن نبــاتی ،وا كــس ،صــابون ،پارطــه و واننــد

ُ « .1و ْضغه» پاره گوشت وربوط حه ورحلۀ ّ
سوم دوران ضنينی است كـه در آن ظـون حسـته ،تبـدیل حـه گوشـت
ویشود ،ههشون گوشت ضوخده شده.
َ « .2وشيهه» غشاء و پردهای كيسه واننـد در رحـن اسـت كـه ضنـين در آن قـرار دارد و حـا نـوػاد اػ شـکن ظـارح
ویشود؛ آن را «كيسۀ آب» خا «كيسۀ آونيوتيک» ( )Amniotic sacنيز ویناوند.
« .3ضفـت» ( )Placentaانــداوی اسـت كــه در ضرخــان آحسـتنی در رحــن شــکل وی گيـرد و غــغا و اكســيژن را اػ
وادر حه ضنين ونتقل وی كند .ههشنـين ،وـواد ػاخـد ضنـين اػ طریـق آن دفـع وـیشـود و هنگـام ػاخهـان حـا
نوػاد اػ رحن ظارح ویشود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

اخنها كه اػ كشـورهای غيـر اسـالوی وـیآورنـد ،طنانشـه انسـان خقـين حـه نساسـت آنهـا

نداشته حاشد ،پا ک است.

مسأله  .112گوشــت و پی ـه و طــرم اگــر اػ حي ـوانی كــه دارای ظــون ضهنــده بــوده و حــه

دســتور شــرع كشــته نشــده ،حــه دســت آوــده اســت ،نســس و وــردار وـیحاشــد و نهــاػ حــا
1
لباسی كه اػ طنين طروی ّ
تهيه شده ،حاطل است.
ّاوا اگر احتهال وعقول داده ویشود كه گوشت و پیه و طـرم اػ حيـوانی حاشـد كـه

حــه دســتور شــرع كشــته شــده ،پــا ک وـیحاشــد و نهـاػ در آن طــرم ،صــحيح اســت 2و در

این وورد فرق ندارد گوشت ،پیه و طرم نشانههای تغكيه و عحـح اسـالوی را دارا حاشـد

خا دارا نباشد.

شــاخان عكــر اســت ،حکــن ظــوردن آن گوشــت و پی ـه و نيــز «نشــانههــای تغكي ـه» در
ضلد ّدوم ،فصل «تغكيۀ حيوانات» وساجل « 1939تا  »1974ظواهد آود.
.7 خون 

مسأله  .113ظونی كه اػ انسان و هر حيوانی كه ظون ضهنـده دارد (خعنـی حيـوانی كـه
ا گــر رگ آن را ُببرنــد ،ظــون حــا ضهــش اػ آن بیـرون وــیآخـد) ظــارح شــود ،نســس اســت.

حنابراین ،ظون حيواناتی وانند واهی و پشه كه ظون ضهنده ندارند ،پا ک ویحاشد.
مسأله  .114اگر حيوان حالل گوشت را حه دستور ی كه در شـرع وع ّـين شـده ،حکشـند
3

و ظون حه وقدار وعهـول بیـرون آخـد ،ظـونی كـه در حـدنش حـاقی وـیوانـد ،پـا ک اسـت،

هرطند ظوردن آن حرام ویحاشد؛

4

 .1توضيح بیشتر در وبح «شراخط لباس نهاػگزار» عكر ویشود.
 .2وگــر آنکــه وعلــوم حاشــد طــرم وــغكور وربــوط حــه اضــزای روحدار حيــوان حــرام گوشــت دارای ظــون ضهنــده
است ،كه در این صورت حکن نهاػ ظواندن حا آن در وسألۀ « »1453عكر ویشود.
َ
 .3ههــينطــورَ « ،علقــه» كــه ظــون حســته شــده وربــوط حــه ورحلـۀ ّدوم دوران ضنينــی اســت و اػ اســتحالۀ نطفــه
اخساد ویشود ،حنابر احتياط واضب نسس ویحاشد.
 .4شاخان عكـر اسـت ا گـر حيـوان حـرام گوشـت حاشـد ،ظـون حاقيهانـده در حـدن حيـوان حعـد اػ تغكيـۀ شـرعی،
حنابر احتياط واضب نسس است.

نساسات /

ّ
ولی اگر حه علت نفس كشيدن ،ظون حه حدن حيوان برگردد خـا حـه دليـل اخنکـه سـر

حيوان در ضای حلند بوده ،ظون حه وقدار وعهول بیرون نياخد ،آن ظون نسس است؛
ّ
البته حنابر احتياط وستحب ،اػ ظونی كه در اضزاء حرام اػ حيـوان حـالل گوشـت

وانده ،پرهيز شود.
ّاوــا حيـوان حــالل گوشــت وحشـی كــه حــا وســایل صـيد حــهطــور شــرعی كشــته شــده

حاشد ،ظونی كه در حدنش پـس اػ ظـروح ظـون حـه وقـدار وعهـول حـاقی وـیوانـد ،پـا ک
است.

مسأله  .115ظــون حاقيهانــده در حيـوان عحــح شــده ،طنانشــه شــک شــود اػ نــوع ظــون

پاک ویحاشد خا اػ ظون نسس ،حکن حه پاكی آن ویشود ،وگر آنکه حيـوان در حکـن
حيوانی حاشد كه عحح شرعی نشده ،هرطند اػ این ضهت كه ظـون حـه وقـدار وعهـول
اػ حدن حيوان ظارح نشده حاشد.

مسأله  .116ظون داظل تصن ورغ نسس نيسـت ،ولـی ظـوردن آن ظـون حـرام اسـت.
حنـــابراین ،ا گــر ّ
عرۀ ظـــون را بردارنـــد ،ظــوردن حق ّيـ ـۀ تصــن وــرغ و ــانعی نــدارد ،هرطن ــد
احتيـــاط وس ــتحب آن اســـت كـــه اػ ظ ــوردن زردۀ تص ــن ورغـ ـی ك ــه ّ
عرۀ ظ ــون در آن
ویحاشد ،پرهيز شود.

مسأله  .117ظونی كه گاهی ووقع دوشيدن شير دخده ویشود ،نسس اسـت و شـير را

نسس ویكند ،هرطند وقدار شير دوشيده شده حه انداػۀ خک كر و وانند آن حاشد.
ّ
مسأله  .118اگــر ظــونی كــه اػ الی دنــدانهــا و ـیآخ ـد ،حــه علــت وصلــوط شــدن حــا آب
دهان اػ بین برود ،پرهيز اػ آب دهان الػم نيست.

مسأله  .119ظونی كه حه سبب كوبیده شدن ،ز یـر نـاظن خـا ز یـر پوسـت وـیويـرد ،ا گـر

طور ی شود كه دخگر حه آن ظون نگو خند ،پا ک است؛
ّاوــا اگــر حــه آن ظــون حگو خنــد و ظــاهر گــردد ،نســس اســت؛ پــس طنانشــه نــاظن خ ـا

پوست سـوراد شـود طـور ی كـه ظـون ،ضـزء ظـاهر حـدن حسـاب شـود ،طنانشـه بیـرون
آوردن ظـــون و تطهيـ ـر وحـــل ،بـــرای وض ــو خـ ـا غس ــل ،ض ــرر قابـــل ّ
توض ــه خـ ـا ػحه ــت

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

فوقالعادهای ندارد ،حاخد آن را بیرون آورند و اگر ضرر قابل ّ
توضه خا سصتی فـوقالعـاده
ً
ـوال قاب ــل ّ
تحه ــل نيس ــت دارد ،طنانش ــه در قس ــهتهای ور ب ــوط ح ــه تـ ـي ّهن
ك ــه وعه ـ

نهــیحاشــد ،ت ـي ّهن كــافی اســت و اگــر در قســهتهای ور بــوط حــه ت ـي ّهن اســت و وــانع
شهرده ویشود ،حاخد هن تي ّهن نهاخد و هن وضوی ضبيره حگيرد.
توضيح این وطلب در وبح

«وضوی ضبيره» ظواهد آود.

مسأله  .121اگر انسان ندانـد كـه ظـون ز یـر پوسـت وـرده خـا گوشـت حـه سـبب كوبیـده
شدن حه آن حالت در آوده ،پا ک است.

مسأله  .121اگر هنگام ضوشـيدن غـغاّ ،
عرهای ظـون در آن بیفتـد ،تهـام غـغا و ظـرف

آن نســـس وـــیشـــود و ضوشـــيدن و حـــرارت و آتــش ،حنــابر احتيــاط الػم پــا ک كننــده

نيست.

مسأله  .122زرداحهای كه درحال بهبودی ػظن در اطراف آن پیـدا وـیشـود ،طنانشـه
وعلوم نباشد كه حا ظون وصلوط است خا نه ،پا ک ویحاشد.

مسأله  .123پوست سرد رنگی كه حعد اػ شستن ػظـن خـا هنگـام بهبـودی رو ی ػظـن

پیدا ویشود ،طنانشه وعلوم نباشد كه ظون در آن است خا نه ،پا ک ویحاشد.
7 و.2سگوخوک 

مسأله  .124ســگ و ظــوكی كــه در ظشــکی ػنــدگی وـیكننــد ،نســسانــد و ّ
حتـی وــو و
استصوان و پنسه و ناظن و آب دهـان و سـایر رطوحـتهـای آنهـا نسـس وـیحاشـد و حـه

هر ضا سراخت كند ،آن را نسس ویكند؛

شاخان عكر است ،در این حکن فرقـی بـین اقسـام سـگ و ظـوک نيسـت .حنـابراین،

سگ زخنتی و غير زخنتی ،سگ كوطـک خـا بـزرگ ،سـگ تربیـت شـده و غيـر آن ،ههـه

نسس هستند.

1

ً
 .1نگه داشتـن سـگ در ونـزل وــسکونی كراهــت دارد ،حلکـه نگهـدار ی آن در ونـزل وعهـوال ووضـب وحـغور
شرعی در رعاخت طهارت و نساست شده و گاهی نيز حه حاطل شدن نهاػ ویانساود.

نساسات /

.9 کافرغیر کتابیبنابراحتیاطواجج 

مسأله  .125كــافر كسـی اســت كــه الههف .حــه ظداونــد وتعــال خـا حــه خگــانگی او وعتــرف
نباشد؛ ب .خا وعترف حه ّ
نبوت ظاتن اعأنبياء نباشد؛ ج .خا خکـی اػ ضـرور خات دیـن را

ونکر شود و این انکار ،طور ی حاشد كه حه تکغخب ظاتن اعأنبياء پیـاوبر ا كـرم برگـردد،

هرطند حهطور اضهالی حاشد و در این وـورد فرقـی نهـیكنـد كـه آن ضـرور ی ،اػ واضبـات

وانند نهاػ ،روػه ،ػكات و حساب حاشد خا اػ كارهـای حـرام واننـد شـراب ظـوردن ،رحـا و
غنا حاشد خا اػ وساجل اعتقادی وثل وعاد خا ّ
وودت اهل بیت پیاوبر حاشد.
حنابراین ،فردی كه دخنی را انتصاب نکرده حاشد خـا دارای دخنـی غيـر اػ دیـن اسـالم
حاشد خا دین اسالم را انتصاب نهودهّ ،اوا حعضی اػ دستوراتی را كه اػ ضانـب ظداونـد

وتعال حه پیاوبر احالغ شده  -در حالی كه وـیدانـد گفتـۀ پیـاوبر ظداسـت  -انکـار

نهاخد ،كافر ویحاشد.
ّاوا فردی كه اسالم را حه عنوان دین ظو خش انتصاب نهوده ،ولی حـه دالخلـی واننـد
دور ی اػ وحـيط وســلهانان خـا القــاء شــبهات وصــالف دیـن ،حعضـی اػ احکــام فرعـی

دیـن وثــل ظهــس و حســاب را حــدون آنکـه قصــد تکــغخب پیـاوبر و گفتـۀ اخشــان را
داشته حاشد ونکر گردد ،كافر نهیحاشد ،هرطند ونحرف است.
ّ
كافر حهطور كلی ،حه دو دستۀ كافر كتابی خعنی یهودی ،وسيحی و زرتشتی و كافر

غير كتـابی ،خعنـی كـافری كـه یهـودی خـا وسـيحی خـا زرتشـتی نهـیحاشـد ،طبقـهحنـدی

ویگردد كه حکن پاک خا نسس بودن آنان در وسألۀ « »195عكر ظواهدشد.
مسأله ُ .126غــالت ،خعنــی آنهــایی كــه خکــی اػ ّ
اجهــه را ظــدا ظوانــده خــا وعتقدنــد
ظدا در او حلـول كـرده اسـت و نواصـب ،خعنـی آنهـایی كـه نسـبت حـه ّ
اجهـه اظهـار

دشهنی و عداوت وینهاخند ،كـافر وحسـوب وـیشـوند .ههشنـين ،شصصـی كـه حـه

خکــی اػ طهــارده وعصــوم اػ روی دشــهنی و حغــض ،ناســزا و دشــنام دهــد ،ههــين

حکن را دارد.
ّاوــا ظــوارح دو نــوع هســتند ،گروهــی اػ آنــان كــه نســبت حــه اهــل بیــت اظهــار

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

دشــهنی و عــداوت وینهاخنــد ،ضــزء ناصــبیها حــه حســاب ویآخنــد و كافرنــد و گــروه

دخگر كه دشهنی حا اهل بیت ندارند  -هرطنـد حـه ضهـت پیـروی اػ احکـام فقهـی

ظوارح ،اػ آنان شهرده ویشوند  -كافر نبوده و پاک ویحاشند.
ّ
مسأله  .127تهـــام اقســـام كـــافر  -غي ــر اػ كف ــار اه ــل كت ــاب  -حن ــابر احتي ــاط واض ــب
ّ
نسساند و تهام حدن آنـان  -حتـی وـو و نـاظن و اضـزای حـدون روح و رطوحـتهـای آنهـا -
1
ههين حکن را دارد؛ ّاوا اهل كتاب (یهودخان ،وسيحيان و زرتشتيان) پا ک ویحاشند.
ّ
شاخان عكر است ،حکن پاک خا نسس بودن ورتـد ،خعنـی كسـی كـه اػ اسـالم ظـارح
ّ
ّ
شده ،حکن ههان گروهی اسـت كـه ورتـد حـه آن وارد شـده اسـت .پـس ا گـر فـرد ورتـد،
كافر كتابی گردد ،پـاک اسـت و طنانشـه كـافر غيـر كتـابی شـود ،حنـابر احتيـاط واضـب

نسس ویگردد.

مسأله  .128اگر پدر و وادر و پدربزرگ و وادربزرگ ّ
حشـۀ ناحـالغ ،كـافر غيـر اهـل كتـاب
حاشند ،آن ّ
حشه هن در حکن كافر است و حنابر احتياط واضب نسس ویحاشد؛
وگــر در صــورتی كــه آن ّ
حش ـۀ ناحــالغ وه ّي ـز حاشــد 2و اظهــار اســالم كنــد كــه در ای ـن

صورت ،پا ک است؛
ّاوــا اگــر آن ّ
حشــۀ ناحــالغ ّ
وهيــز اػ پــدر و وــادر ظــود رو گردانــد و حــه وســلهانهــا تهایـل
ّ
داشته حاشد و خا در حال تحقيق و بررسی حاشد ،حکن حه نساست و ی وحل اشـکال

اســت .حنــابراین ،احتيـاط واضــب آن اســت كــه در طنـين وــوردی وقتضــای احتيـاط
رعاخت شود.

ولی اگر خکی اػ پدر و وـادر و پـدربزرگ و وـادربزرگ ،وسـلهان حاشـد  -حـه تفصـيلی
كه در وسألۀ « »992ظواهد آود ّ -
حشه پا ک است.

مسأله  .129كسی كه وعلوم نيست وسلهان است خـا نـه و نشـانهای هـن بـر اسـالوش
ّ
ّ .1
البته اگر اعضایی اػ حدن كفار اهل كتاب ،آلوده حه عين نسـس واننـد شـراب ،ظـوک ،وـردار حاشـد  -هرطنـد
ّ
آنها را در آیین ظوخش پاک حدانند  -خا وتنسس حه آنها حاشد ،اعضای وغكور نسس است.
 .2وعنای و ّ
هيز در وسألۀ « »3عكر شد.

نساسات /

ً
وضـــود نـــدارد ،پـــا ک اســت ،ولـــی ســـایر احکــام وســلهان را نــدارد؛ وــثال ػن وســلهان

نهیتواند حا او اػدواح كند و نباخد در قبرستان وسلهانان دفن شود؛
ّ
البته اگر طنين فردی در سرػوين و حـالد اسـالم فـوت شـود ،در ظـاهر تهـام احکـام

فرد وسلهان بر و ی ضاری ویشود.
ّاوــا كســانی كــه در ضاوعــههای غيـر اســالوی ػنــدگی وـیكننــد و اعتقــادات آنهــا و

دین و آیینشان وعلوم نيست ،ولی احتهال وعقول داده ویشود كه وسـلهان خـا كـافر
اهل كتاب حاشند ،پا ک هستند ،ولی احکام وسلهانان را ندارند.
.3 خهر(شرابانگور) 

مسأله َ « .131ظهر» نسـس اسـت و ونظـور اػ آن ،شـرابی اسـت كـه اػ آب انگـور ّ
تهيـه

ویشود و طيزهای دخگر  -غير اػ ظهر  -كه انسـان را وسـت وـیكنـد ،نسـس نيسـت؛

ولی ظوردن آنها حه هر حال حرام است.

1

مسأله  .131الکل ،طه صنعتی و طـه ّ
طبـی ،تهـام اقسـاوش پـا ک اسـت؛ وگـر آن كـه
وعلوم و وحرػ حاشد آن الکل اػ تبصيـر و تقطيـر ظهـر (شـراب انگـور) حاصـل گردخـده،
كه در این صورت نسس ویحاشد.

مسأله  .132اگر آب انگور حه ظودی ظود خا حا پصـتن ضـوش بیاخـد ،پـا ک اسـت ،ولـی
ظوردن آن آب انگور حرام ویحاشد؛ وگر آنکه شراب شود كـه در ایـن صـورت ،عـالوه

بر حرام بودن ،نسس نيز هست.

ههين طور ،ظوردن انگور ضوشيده ،حنابر احتياط واضب حرام است ،ولـی نسـس

نهیحاشد.

مسأله  .133ظروا و وویز و كشهش و آب آنها هرطنـد ضـوش بیاخنـد ،پـا ک و ظـوردن
آنها حالل است؛ ولی اگر آب ظروا ،وویز و كشـهش ،حـه ضـوش آخـد و وعلـوم شـود كـه
وست كننده است ،ظوردن آنها حرام ویحاشدّ ،اوا نسس نيست.

ّ
 .1حکن فقاع (آب ضو) در وورد دهن اػ نساسات بیان ویشود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

.30 فقاع(آبجو)بنابراحتیاطواجج 

ً
ّ
مسأله « .134فقاع» كه غالبا اػ ضو گرفته ویشود و ووضـب درضـۀ ظفيفـی اػ وسـتی

است ،حرام و حنابر احتياط واضب نسس نيز ویحاشد؛
ّ
ظواص ّ
طبی اػ ضو ویگيرند و حـه آن «واءالشـعير» وـیگو خنـد و
ّاوا آب ضو كه برای

ووضب هير گونه وستی نيست ،پا ک و حالل ویحاشد.
واننجاستخوار 

.33 عرقحی

مسأله  .135عرق شتری كه حه ظوردن ودفوع انسان عادت كرده ،حه گونهای كه تنهـا

غغای او حه حسـاب وـیآخـد ،نسـس اسـت؛ ایـن حکـن حنـابر احتيـاط واضـب در وـورد

عرق حيوانات دخگری كه این طنين حاشند نيز ضاری است.

مسأله  .136عرق ضنب اػ حرام (وانند ضناحت حاصل اػ ػنا خـا ظـود ارضـاجی) پـا ک

است و نهاػ حا آن صـحيح ویحاشـد ،هرطنـد احتيـاط وسـتحب آن اسـت كـه فـرد حـا

حــدن خ ـا لباس ـی كــه حــه آن آلــوده شــده تــا ظش ـک نشــده و ع ـين آن حــاقی اســت ،نهــاػ
نصواند.

راههایثابتشدننجاست 


مسأله  .137نساست هر طيزی ،اػ سه راه ثاحت ویشود:

اول :آنکه ظود انسان خقين خا اػ راه وعقول اطهينان پیدا كند كـه آن شـیء نسـس

است و اگر گهان داشته حاشد طيزی نسس است ،حکن نسس را ندارد؛

حنابراین ،غغا ظوردن در وکانهای عهووی ،رستورانها و وههـانظانـههـایی كـه

وردو ــان الاح ــالی و كســـانی كـــه پـــاكی و نسسـ ـی را وراع ــات نهـ ـیكنن ــد در آنس ــا غ ــغا

وـیظورنــد ،اگــر انســان اطهينـان نداشــته حاشــد غــغایی را كـه بــرای او آوردهانــد نســس

است ،اشکال ندارد.

دوم :آنکــه كس ـی كــه طي ـزی در اظتي ـار اوســت  -و وـ ّـتهن حــه وســواس و واننــد آن

نساسات /

نباشد  -حگو خد آن طيز نسس است ،وثل آنکه ههسر خا ظادم انسـان حگو خـد ظـرف خـا
طيز دخگری كه در اظتيار اوست ،نسس ویحاشد.

سىم :آنکه دو ورد عـادل حگو خنـد آن شـیء ،نسـس اسـت؛ حـه شـرط آنکـه اػ سـبب
ً
نساست ظبر دهند ،وثال حگو خند «آن شیء حا ظون خا ادرار برظورد كرده است»؛
ّاوا اگر خک ورد عادل خا شصصـی كـه وـورد اعتهـاد اسـت ظبـر دهـد و اطهينـان اػ
گفت ـۀ او پی ـدا نشــود ،احتي ـاط واضــب آن اســت كــه در وــورد آن ش ـیء ،حکــن نســس

ضار ی شود.
ّ
مسأله  .138اگــر فــرد حــه علــت ندانســتن وســأله ،نســس بــودن و پــا ک بــودن طي ـزی را
ً
ندانـد  -وــثال ندانـد فضــلۀ وـوش پــا ک اســت خـا نــه  -حاخـد وســأله را بپرسـد خـا احتيـاط
كرده و حکن نسس را در وورد آن ضار ی نهاخد؛

ولی اگر حا اخنکه وسأله را ویداند ،در وورد شيجی شک كند كه پا ک است خـا نـه،

ً
وثال شک كند آن طيز ظون است خا نه ،خا نداند كه ظون پشـه اسـت خـا ظـون انسـان،

پا ک ویحاشد و بررسی كردن خا پرسيدن الػم نيست.

مسأله  .139شیء نسسی كـه انسـان شـک دارد پـا ک شـده خـا نـه ،نسـس اسـت و ا گـر

انسان شک كند شیء پا ک نسس شده خا نـه ،پـا ک وـیحاشـد و ا گـر هـن حتوانـد نسـس

بودن خا پا ک بودن آن را حفههد ،الػم نيست بررسی كند.

مسأله  .141اگــر حدانــد خک ـی اػ دو ظــرف خ ـا دو لباس ـی كــه اػ هــر دو ی آنهــا اســتفاده
ً
وـیكنــد نســس شــده و ندانــد كــدام اســت ،حاخـد اػ هــر دو پرهيـز نهاخـد؛ ولـی ا گــر وــثال

نهیداند لباس ظودش نسس شـده ،خـا لباسـی كـه در اظتيـار او نبـوده و وـال دخگـری
ویحاشد ،لباس ظودش پاک وحسوب ویشود.

چگونگینجسشدنشیءپا ک 

مسأله  .141اگـر شـیء پــاكی حـه شـیء نسسـی برســد و هـر دو خـا خکـی اػ آنهــا طـور ی تــر

حاشد كه تری خکی حه دخگری برسد ،آن شیء پا ک نيز نسس ویشود؛

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

ول ـی اگــر واســطههــا در نساســت ز خ ـاد شــود ،نساســت ســراخت نهــیكنــد ،حــه ای ـن
ً
ـثال ا گــر دســت راســت حــه ادرار وتـ ّ
ـنسس شــود ،آن گــاه آن دســت پــس اػ
صــورت كــه وـ
َ
ظش ـک شــدن حــا ت ـری ضدخ ـدی 1حــا دســت ط ـ برظــورد كنــد ،ای ـن برظــورد ووضــب
نساســت دســت طـ

ظواهــد بــود و ا گــر دســت طـ

حعــد اػ ظشـک شــدن حــا شـیء

َ
دخگری وانند لباس حا تری ضدخدی برظورد كند ،لباس نيـز نسـس وـیشـود ،ولـی ا گـر
َ
آن لبــاس حـــا طيـــز دخگــری حــا تــری ضدخــد برظــورد كنــد ،حکــن حــه نساســت آن طيــز
نهـــیشـــود .حنـــابراین ،واســـطۀ سـ ّـوم نســس وــیشــود ،ولــی واســطۀ طهــارم را نســس
نهیكند.

َ
شاخان عكر است ،در هر صورت اگر تری حـه قـدر ی كـن حاشـد كـه حـه دخگـری نرسـد،

طيزی كه پا ک بوده نسس نهیشود ،هرطند حه عين نسس برسد.

مسأله  .142اگــر شـیء پــاكی حــه شـیء نســس برســد و انســان شــک كنــد كــه هــر دو خـا
َ
َ
خکی اػ آنها تر بوده خا نه و خا اگر تـر بـوده ،تـری آن حـه قـدر ی بـوده كـه حـه دخگـری سـراخت
كند خا نه ،آن شیء پا ک ،نسس حه حساب نهیآخد.

مسأله  .143دو شيجی كه انسان حهطور اضهالی ویداند خکی اػ آن دو نسـس اسـت،
ّ
ولی حهطور وشصص نهیداند كدام پا ک و كدام نسس است ،اگر شیء پاكی حا تـری

سراخت كننده حه خکی اػ آنها برسد ،آن شیء حکـن نسـس را نـدارد؛ وگـر در حعضـی اػ
ووارد وانند دو وورد ز یر:

هىسد اول :حالـت قبلـی در هـر دو شـیء ّاوليـه ،نساسـت حاشـد و خکـی اػ آنهـا  -كـه
ً
وعلــوم نيســت كــدام بــوده  -پــاک شــده حاشــد و حعــد اػ آن ،شـیء پــاكی  -وــثال دســت

انسان  -حا خکی اػ آن دو طرف ،حـا تـری سـراخت كننـده برظـورد كـرده حاشـد كـه در ایـن

صورت ،حکن حه نساست دست ویشود.
ً
هههىسد دوم :شـیء پــاكی  -وــثال دســت راســت  -حــه خکـی اػ دو طــرف و شـیء پــاک
ً
دخگــری  -وــثال دســت ط ـ  -حــه طــرف دخگــر ،حــا تــری ســراخت كننــده برظــورد كــرده
 .1رطوحت ضدخد.

نساسات /

حاشــــد 1كــه در اخــــن صــورت ،دســــت راس ـ ـت و ط ـ ـ
دارند.

هــن حک ـ ـن دو ش ـیء اول ّي ـ ـه را

مسأله  .144هر گاه شيره ،عسل ،روغن ،رب گوضه فرنگی و واننـد اخنهـا ،حـه گونـهای

روان حاشــد كــه اگــر وقــدار ی اػ آن را بردارنــد ،ض ـای آن ظــالی نه ـیوانــد ،هه ـين كــه

نقطهای اػ آن نسس شد ،تهام آن نسس ویشود؛

ولی اگر طور ی حاشد كه ضای آن در ووقـع برداشـتن ظـالی حهانـد ،هرطنـد حعـد پـر
ً
شــود ،فقــط ضــایی كــه نساســت حــه آن رسـيده ،نســس وـیحاشــد؛ پــس ا گــر وــثال فضــله
ووش در آن بیفتد ،ضایی كه فضله افتاده ،نسس و حق ّيه پا ک است.
مسأله  .145ػوـين و پارطــه و واننــد اخنهــا ،ا گــر تــری ســراخت كننــده داشــته حاشــد ،هــر

قســهتی كــه نساســت حــه آن برســد ،نســس و ـیشــود و ضاهــای دخگــر آن پــا ک اســت،
هرطند ضای پاک حه ضای نسس ّوتصـل حاشـد و ایـن حکـن در وـورد ظيـار و ظر بـزه و
وانند اخنها نيز ضار ی ویحاشد.

مسأله  .146اگر وگس خا حيوانی وانند آن ،رو ی شیء نسس تر ،نشسـته و حعـد رو ی

ش ـیء پــاكی كــه آن هــن تــر اســت حنش ـيند ،طنانشــه انســان حدانــد نساســت ههــراه آن
حيوان بوده ،شیء پا ک ،نسس ویشود و اگر نداند ،پا ک است.
ً
مسأله  .147اگر وثال تهام خا قسهتی اػ حدن كسـی عـرق داشـته و ضـایی اػ آن نسـس

شود ،در صورتی كـه عـرق اػ آنسـا حـه ضـای دخگـری بـرود ،هـر ضـا كـه عـرق حـه آن برسـد

نســس وـیشــود و اگــر عــرق حــه ضــای دخگــر نــرود خـا ســراخت آن حــه ضــای دخگــر وشــکوک
حاشد ،ضاهای دخگر حدن پا ک است.

مسأله  .148اظالط غليظی كه اػ بینی خا گلـو بیـرون وـیآخـد ا گـر ظـون داشـته حاشـد،
ضایی كه ظون دارد نس ـس و حق ّيـ ـۀ آن پـا ک اسـت ،پـس ا گـر حـه بیـرون دهـان خـا بینـ ـی

برسد ،وقـدار ی كـه انسـان خقـين خـا اطهينـان دارد ضـای نسـس اظـالط حـه آن رسـيده،
ّ
نسس است و وحلی را كه شک دارد ضای نسس حه آن رسيده خا نه ،پا ک ویحاشد.
ّ
 .1و این در حالی حاشد كه هر دو شیء وحل احتال حاشد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

مسأله  .149اگــر ظرف ـی واننــد آفتاحــه را كــه كــف آن ســوراد اســت رو ی ػو ـين نســس

حگغارند ،طنانشه آب اػ ضر خان بیفتد و ز یر آن ضهـع گـردد حـهطـور ی كـه حـا آب آفتاحـه
خک ـی حســاب شــود ،آب آفتاحــه نســس و ـیشــود؛ ول ـی ا گــر آب آفتاحــه حــا فشــار ضر خ ـان
داشته حاشد ،آب داظل آن نسس نهیشود.

احکامدیگرنجاسات 

مسأله  .151ظوردن و آشاويدن شیء ّ
وتنسس ،حرام است .ههشنين ،ظوراندن آن
ّ
حه فرد دخگـری كـه وکلـف اسـت حـرام وـیحاشـد؛ ولـی ظورانـدن آن حـه طفـل خـا دیوانـه
ضایز است و اگر ظود طفل خا دیوانه غغای نسس را حصورد خا حا دسـت نسـس ،غـغا را
نسس كند و حصورد ،الػم نيست اػ او ضلوگيری شود.

مسأله  .151فروظتن و عار خه دادن شیء نسسی كه قابل پا ک شـدن اسـت 1،اشـکال

ندارد ،ولی حا دو شرط الػم است نسس بودن آن را حه طرف حگو خد:
اول :آنکه طرف در وعرض آن حاشد كه در ووارد ّ
ظاصـی اػ تکاليف شرعی براخش

اشکال اخساد شود؛ وثل آنکه در وعرض ظوردن و آشاويدن طيز نسس خا حاطل بـودن
وضــو و غســلی كــه حــا آن نهــاػ واضــبش را وــیظوانــد واقــع شــود 2و ّاوــا ا گــر در وعــرض
وصالفــت احکــام نباشــد خ ـا آنکــه در وعــرض وصالفــت حــا حعض ـی اػ احکــام واننـ ـد

نس ـس بودن لباسـی كـه حـا آن نهـاػ واضـبش را وـیظوانـد قـرار گيـرد ،الػم نيسـت حـه او

حگو خد.

دوم :آنکه احتهال حدهد كـه طـرف حـه گفتـۀ او ترتيـب اثـر دهـد و ّاوـا ا گـر حدانـد كـه

و ی حه آن گفته ترتيب اثر نهیدهد ،گفتن الػم نيست.

مسأله  .152اگــر انســان ببينــد كس ـی ش ـیء نسس ـی را و ـیظــورد خ ـا اػ ش ـیء نسس ـی

 .1حکن ظرخد و فروش اشـيای ّ
وتنسسـی كـه قابـل پـاک شـدن نيسـت ،در ضلـد س ّـوم ،وسـاجل « 11و  »19عكـر
ویشود.
 .2برای اطالع اػ تفصيل ووارد این تکاليف ظـاص ،ویتـوان حـه كتـب علهـی فقهـی وراضعـه كـرده خـا اػ اهـل
علن سؤال نهود.

نساسات /

استفاده ویكند خا حا لباس نسس نهاػ ویظواند خـا حـا آب نسـس وضـو وـیگيـرد ،الػم

نيست حه او حگو خد وگر در دو وورد:

ّ
اول :كــار ی را كــه فــرد انســام وــیدهــد كــار ی حاشــد كــه شــارع وقــدس 1راض ـی حــه
ّ
ّ
ّ
انسـ ـام آن – حتـی اػ كسانـ ـی كـه ووضـ ـوع را نهـیداننـ ـد و خـا حتـی اػ غيـر وکلفيـ ـن -
نيســت ،واننــد آشــاويدن شــراب خ ـا ظــوردن گوشــت ظــوک خ ـا َس ـ ّن هــال ک كننــده و
كشنده.

دوم :انســان در وعــرض آن حاشــد كــه ظــودش در وصالفــت تکلي ـف شــرعی 2واقــع

شود ،وثل اخنکه حا شصصی كه عهل وغكور را ورتکب ویشود ،حه گونـهای وعاشـرت
داشته حاشد كـه ا گـر حـه او نگو خـد ،لـواػم ونـزل ظـودش نسـس ظواهـد شـد و حـه سـبب

نسس بودن آنها ،ظود او وبتال حه ظوردن خـا آشـاويدن طيـز نسـس وـیشـود خـا ووضـب
ویشود حا آب نسس غسل كرده خا وضو حگيرد و حا ههـان وضـو و غسـل نهـاػ واضـبش

را حصواند.

مسأله  .153اگر ضایی اػ ظانـه خـا فـرش كسـی نسـس حاشـد و ببينـد حـدن خـا لبـاس خـا

شیء دخگ ِـر كسـانی كـه وارد ظانـۀ او وـیشـوند حـا تـری سـراخت كننـده حـه ضـای نسـس
رســـيده اس ــت ،طنانشـــه او حاعـ ـ

ایـــن او ــر ش ــده حاش ــد ،حاخـ ـد ح ــا دو ش ــرطی ك ــه در

وسألۀ « »171گغشت ،حه آنان حگو خد.

مسأله  .154اگر صاحبظانه در بین غغا ظوردن حفههـد غـغا نسـس اسـت ،حاخـد حـا
ش ــرط ّدووـــی كـــه در وســـألۀ « »171گغش ــت ح ــه وهه ــانه ــا حگو خـ ـد و ّاو ــا ا گ ــر خکـ ـی اػ
وههانها حفههـد الػم نيسـت حـه دخگـران ظبـر دهـد ،ولـی در وـورد ّدوم وسـألۀ «،»179

حاخد حه آنان حگو خد ،هرطند حعد اػ غغا حاشد.

مسأله  .155اگــر ش ـيجی را كــه عار خ ـه كــرده نســس شــود ،حاخ ـد صــاحبش را اػ نســس

شدن آن حا دو شرطی كه در وسألۀ « »171گغشت ،آ گاه كند.

 .1حنيان گغار شرخعت.
ّ
 .2ونظور ،وواردی اػ تکاليف شرعی است كه در وورد اول اػ وسألۀ « »171حه آن اشاره شد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

مسأله  .156ا گــر ّ
حشــهای حگو خ ـد« :طي ـزی نســس اســت» خ ـا «طي ـزی را آب كش ـيده»،

حرفش قبول نهیشود؛
ولی ّ
حشهای كه وه ّيز اسـت و پـاكی و نسسـی را حـه ظـوبی درک وـیكنـد ،طنانشـه

حگو خد طيزی را آب كشـيدم ،در صـورتی كـه آن شـیء در اظتيـار او حاشـد خـا گفتـهاش
وورد اطهينان حاشد قبـول وـیشـود و ایـن حکـن ،در ضـایی كـه اػ نسـس بـودن طيـزی
اطالع دهد نيز ضاری است.

ّ
وطهرات
اقساموطهرات 

مسأله  .157دواػده طيز نساست را پا ک ویكند و آنها را « ّ
وطهرات» گو خند:
اول :آب؛ دوم :ػوين؛ سىم :آفتاب؛

چهاسم :استحاله؛ پًدن :انقالب؛ ششن :انتقال؛

هفتن :اسالم؛
هشتن :تبع ّيت؛

يهن :برطرف شدن عين نساست؛

دهن :استبراء حيوان نساستظوار؛

یاصدهن :غاخب شدن وسلهان؛

دواصدهن :ظارح شدن ظون اػ حيوان عحح شده.
وطهرات حهطور ّ
احکام ّ
وفصل در وساجل آخنده بیان ویشود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

.3 آب 
 oشرایطتطهیر(پا ک کردن)اشیاءباآب 

مسأله  .158آب حا طند شرط ،شیء نسس را پا ک ویكند:

اول :وطلق حاشد؛ پس آب وضاف وانند آب هندوانه ،گالب و عرق بیـد ِوشـک،

شیء نسس را پا ک نهیكند.
دوم :پا ک حاشد.

سىم :وقتی شیء نسس را وـیشـو خند تـا قبـل اػ كاوـل شـدن تطهيـر ،آب ،وضـاف

نشود.

1

چهاسم :در شستنی كـه حعـد اػ آن ،شسـتن دخگـری الػم نيسـت ،آب ،بـو خـا رنـگ خـا

وزۀ نساست نگيرد و در غير آن شستن ،تغيیر بو خا رنگ خا وزۀ آب حه وسيلۀ نساسـت
ً
اشــکال نــدارد؛ وــثال ا گــر طي ـزی را حــا آب ك ـر خ ـا قلي ـل حشــو خند و فــرض شــود دو دفعــه
شستن در آن الػم حاشد ،در دفعۀ ّاول هرطند آب حا رنـگ خـا بـو خـا وـزۀ نساسـت تغيیـر

نهاخـــد ،طنانشـــه در دفعـــۀ ّدوم حـــا آبـــی تطهيــر كنــد كــه طنــين تغيیــری نکنــد ،پــا ک
ویشود.

پههًدن :حعــد اػ آب كش ـيدن ش ـیء نســس ،اضــزای كوط ـک ع ـين نساســت در آن

نباشد.

شــاخان عكــر اســت ،در حعض ـی اػ وــوارد در تطهي ـر حــا آب ،شــراخط دخگــری ني ـز الػم

است كه در وساجل حعد عكر ظواهد شد.
ُ
مسأله  .159در تطهيـر حــا آب كــر خـا ضــار ی خـا حــاران ،ضــدا شــدن غســاله الػم نيســت.

حنابراین ،در لباس و فرش و سایر اشياجی كه آب در آنها نفوع ویكند و حا فشار دادن و
وانند آن ظارح ویشود ،طنانشه حا آب كر خا ضار ی خا حاران تطهير شود ،ظارح كـردن

آب حاقيهانده در آنها حا فشار دادن و وانند آن الػم نيست.
 .1برای این وورد ،در وسألۀ « »133وثال عكر شده است.

ّ
وطهرات /

مسأله  .161در تطهير حا آب قليل ،ضدا شدن غساله الػم اسـت و ایـن لـزوم در وـواردی
كــه غســالۀ آب قلي ـل حنــابر فتــو ٓی نســس اســت ،حنــابر فتــو ٓی و ـیحاشــد و در وــواردی كــه
غسالۀ آب قليل حنابر احتياط نسس است ،حنابر احتياط واضب ویحاشد؛

1

حنابراین ،در لباس و فـرش و سـایر اشـياجی كـه آب در آنهـا نفـوع وـیكنـد و حـا فشـار

دادن و وانند آن ظارح ویشـود ،طنانشـه حـا آب قليـل تطهيـر شـود ،ظـارح كـردن آب
حاقيهانده در این اشياء حا فشار دادن و وانند آن (حنا بر فتو ٓی خا احتياط) الػم است.
مسأله  .161اگر حصير نسـس را كـه حـا نـز حافتـه شـده ،در آب كـر خـا ضـار ی فـرو برنـد،
حعد اػ برطرف شدن عين نساست پا ک ویشود.

ول ـی اگــر حصواهنــد آن را حــا آب قلي ـل آب حکشــند ،حاخ ـد هــر طــور وهکــن اســت،

هرطند حا لگد كردن ،فشار دهند تا غسالۀ آن ضدا شود.

2

مسأله  .162اگر فرد ،ووی سر و صـورت را حـا آب قليـل آب حکشـد ،طنانشـه وـو انبـوه

نباشد ،برای ضدا شدن غساله الػم نيست فشار دهـد ،ز یـرا غسـاله حـه وقـدار وعهـول
ظود حه ظود ضدا ویشود.

مسأله  .163در تطهيـر حــا آب قلي ـل ،الػم نيســت آب بــر رو ی ش ـیء وتـ ّ
ـنسس ر خصت ـه

شود ،حلکه ویتوان آن را در آب فرو برد .حنـابراین ،طنانشـه آن شـیء اػ اشـياجی حاشـد
كــه حــا خ ـک حــار شســتن پــاک وــیشــود ،ش ـیء وتـ ّ
ـنسس پــاک ویشــود ،ول ـی آب قلي ـل

نسس وی گردد.
ً
مسأله  .164اگر پارطهای رنگی كه حـه هنگـام شستشـو رنـگ پـس وـیدهـد  -وـثال حـه
ظون  -نسس حاشد و حا آب كر خا ضار ی خا حاران تطهير شود ،در صـورتی كـه آب ،قبـل

اػ آنکه حه سبب رنگ پارطه وضاف شود ،حه تهام آن برسد ،آن پارطه پـا ک وـیشـود،

هرطند آب حعد اػ آن حه سبب رنگ پس دادن پارطه ،وضاف شود و اػ آن بریزد؛

 .1نساست ووارد غساله ،در وسألۀ « »34عكر شده است.
 .2لــزوم ایــن اوــر در وــورد آب قليــل در حعضــی اػ وــوارد كــه غســاله حنــابر احتيــاط نســس اســت ،حنــابر احتيــاط
واضب ویحاشد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

ّاوا اگر حا آب قليل شسته شود ،طنانشه ووقع فشار دادن و گرفتن غسـالۀ آن ،آب

وضاف اػ آن بیرون نياخد پا ک ویشود.
 oکیفیتواحکامتطهیراشیاء 

اشياء پیراوون وا كه نسس شدهاند ،خا ظرفاند خا غير ظرف؛

حکن تطهير هر خک در وساجل آخنده عكر ویشود:
رظرفها 

 oتطهی

مسأله  .165داظل ظرف نسس را حا آب قليـل و ههـين طـور حنـابر احتيـاط واضـب حـا
آب كر و ضار ی و حاران ،حاخد سه ورتبه شست.

مسأله  .166ظرفـی كــه حــه شــراب نســس شــده حــا هــر آبـی ،حاخـد ســه حــار شســته شــود و

احتياط وستحب است آن را هفت حار حشو خند.

مسأله  .167ظرف ـی را كــه ســگ ليس ـيده خ ـا اػ آن ،آب خ ـا ش ـیء روان دخگــری ظــورده،
حاخد ّاول داظل آن را حا ظا ک پا ک ،ظا کوالی كرد ،س س ظا ک آن را برطرف نهوده و
حعد ،دو ورتبه حا آب قليل خا كر خا ضار ی شست؛

ههــين طــور اگــر ن ـينظــوردۀ ظرف ـی را كــه ســگ اػ آن ،آب (خ ـا طي ـز روان دخگــری)
ظورده ،در ظرف دخگر بریزند ،آن ظرف نيز در كيف ّيت تطهيـر ،حکـن ظرفـی را دارد كـه
سگ اػ آن ،آب خا طيز روان دخگری ظورده است.

شاخان عكر است ،در این ووارد حاخد احتدا ظاکوالی ،سـ س شسـتن انسـام گـردد

و اگر حه عکس عهل شود ،ظرف پاک نهی گردد.

مسأله  .168اگــر آب دهــان ســگ در ظــرف بریـزد ،خـا عــرق خـا ادرار خـا ســایر فضـوالت
سگ حه داظل آن اصاحت كنـد ،حنـابر احتيـاط الػم ،حاخـد آن را ظـا کوـالی كـرد و حعـد

سه ورتبه حا آب شست .ههين طور ،اگر ضای دخگری اػ حدن سگ وثل دست خا پـای

ســگ حــا تــری ســراخت كننــده حــه داظــل ظــرف برســد ،حنــابر احتي ـاط الػم ،حاخ ـد آن را
ظا کوالی كرد و حعد ،سه ورتبه حا آب شست.

ّ
وطهرات /

ّاوا غير ظرف وانند دست انسان كه سگ ليسـيده ،حکـن ظـرف را نـدارد و ظـا ک

وال كردن آن الػم نيست.

مسأله  .169اگر دهانۀ ظرفی كه سگ دهن ػده تنگ حاشد ،حاخد ظـا ک در آن ر خصتـه
ّ
و حه شدت حركت دهند تـا ظـا ک حـه ههـۀ آن ظـرف برسـد ،سـ س حـه ترتيبـی كـه عكـر

شد ،حشو خند.

مسأله  .171ظرفی را كه ظوک ليسيده خا اػ آن ،طيز روان ظورده خا اخنکه در آن وـوش

ص ــحرایی وـــرده حاشـــد ،حـــا آب قليـــل خـ ـا كـ ـر خـ ـا ض ــار ی حاخـ ـد هف ــت ورتب ــه شس ــت و
ظا کوالی الػم ندارد.

مسأله  .171كوػه خا ظـرف دخگـری كـه اػ ِگـل نسـس سـاظته شـده خـا آب نسـس در آن
فرو رفتـه اسـت ،ا گـر در آب كـر خـا ضـار ی گغاشـته شـود ،حـه هرضـای آن كـه آب برسـد،

پا ک ویشود و اگر حصواهند حاطن آن هن پا ک شود ،حاخد حه قدر ی در آب كر خا ضـار ی

حهاند كه آب حه تهام آن فرو رود و اگر ظـرف ،رطـوحتی داشـته حاشـد كـه اػ رسـيدن آب
ً
حه حاطن آن وانع حاشد ،حاخد ظشکش نهاخند و حعدا در آب كر خا ضار ی حگغارند.
مسأله  .172ظرف نسس را حا آب قليل ،حه دو روش ویتوان آب كشيد:

الف .ظرف را سـه ورتبـه اػ آب ،پـر و ظـالی كننـد؛ ب .سـه ورتبـه قـدر ی آب در آن

بریزنــد و در هــر دفعــه آب را طــور ی در آن حگرداننــد كــه حــه ضاهــای نســس آن برســد،
س س آب را بیرون بریزند.

مسأله  .173اگر ظرف بزرگی وثل پاتيل و ظهره نسس شود ،طنانشه سـه ورتبـه آن را
اػ آب پر و ظالی كنند ،پا ک ویشود؛

ههــين طــور ،اگــر ســه ورتبــه اػ حــاال آب در آن بریزنــد ،طــور ی كــه تهــام اطــراف آن را

حگي ـرد و در هــر دفعــه آبــی كــه تــه آن ضهــع و ـیشــود ،بی ـرون آورنــد ،پــاک وی گــردد و
احتياط وسـتحب آن اسـت كـه در ورتبـۀ ّدوم و س ّـوم ،ظرفـی را كـه حـا آن آبهـا را بیـرون
ویآوردند ،آب حکشند.

مسأله  .174تنــور ،حــوض آب و واننــد آن ،حکــن ظــرف را ندارنــد .حنــابراین ،حــا خ ـک

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

ورتبه شستن پا ک ویشوند و اگر تنور خا حوض آب سوراد و وسرایی نـدارد كـه آب اػ
آنسا ظارح شود و آب در كـف آن ضهـع وـیشـود در صـورتی كـه حصواهنـد آن را حـا آب

قليل تطهير كنند ،برای پا ک شدن آنسا حاخد آب ضهع شده را حا پارطه خـا ابـر خـا ظـرف
و وانند آن بیرون آورند.

 تطهیراشیایغیرظرف 

مسأله  .175اگــر شـیء نسسـی كــه ظــرف نيســت را خـک ورتبــه حــا آب كـر خـا ضــار ی خـا

حــاران حشــو خند كــه آب حــه تهــام ضاهــای نســس آن برســد ،پــا ک و ـیشــود و در فــرش و
لباس و وانند اخنها ،فشار خا وانند آن (وثل واليدن خا لگد كردن) الػم نيست.
ّ
البتــه فقــط در صــورتی كــه حــدن خ ـا لبــاس وتـ ّ
ـنسس حــه ادرار حاشــد ،حنــابر احتي ـاط

واضب ،حاخد حا آب كر و آب حاران دو ورتبه شسته شود؛ ولـی در آب ضـار ی حـا خـک حـار

شســتن پــا ک وـیشــود و ایـن حکــن اظتصــاص حــه لبــاس و حــدن دارد و شــاول فــرش،
ووكت ،پارطهای كه لباس نيست و وانند آن نهیشود.

مسأله  .176اگ ــر نساســـت حـــدن را در آب ك ــر خـ ـا ض ــار ی برط ــرف كنن ــد ،ح ــدن پ ــا ک

ویشود؛

وگــر آنکــه حــدن حــه ادرار نســس شــده حاشــد كــه در ای ـن صــورت ،حنــابر احتي ـاط

واضــب ،حــا آب كــر حــه خـک ورتبــه پــا ک نهـیشــود؛ ولـی بیـرون آوــدن و دو ورتبــه در آب
ّ
رفتن الػم نيست؛ حلکه اگر در ز یر آب حه آن وحل دست حکشند كـه آب اػ حـدن ضـدا

شود و دو ورتبه آب حه حدن برسد كافی است.

مسأله  .177اگر حصواهند غير ظرف را كه حه ادرار 1نسس شده حا آب قليل آب حکشـند،
طنانشه خک ورتبه آب رو ی آن بریزند و اػ آن ضدا شـود ،در صـورتی كـه ادرار در آن شـیء

نهانده ،پا ک ویشود؛ وگر در لباس خا حدن كه حاخد دو حار شسته شود تا پا ک گردد؛
ّ
البتــه در هــر حــال ،بــرای شســتن لبــاس و فــرش و واننــد اخنهــا حــا آب قلي ـل (حنــا بــر
 .1ادرار انسان خا حيوان حرام گوشتی كه ظون ضهنده دارد.

ّ
وطهرات /

فتو ٓی خا احتياط واضب) 1حاخد آن را فشار دهند تا غسالۀ آن بیرون آخد.

مسأله  .178اگــر شـيجی حــه ادرار پســر خـا دظتــر شـيرظوار ی كــه غــغاظور نشــده ،نســس

شود ،طنانشه خک ورتبه آب  -هرطند كن  -رو ی آن بریزند كـه حـه تهـام قسـهتهای
نسس آن برسد و نساست ،داظل آب اػ بین رفته حساب شود ،پا ک ویشـود 2،ولـی

احتياط وستحب آن است كه خک ورتبۀ دخگر هن آب رو ی آن بریزند؛

شاخان عكر است ،در لباس و فرش و وانند اخنها ،فشار دادن الػم نيست و در ایـن

حکن ،ويان تغغخۀ نوػاد حا شير وادر خا شير ظشک خا شير گاو ،فرقی نهیحاشد.

مسأله  .179اگــر ش ـيجی كــه ظــرف نيســت ،حــه غي ـر ادرار نســس شــود (واننــد ظــون،

ودفوع و ونی) طنانشه حا برطرف كردن نساست ،خک ورتبه آب قليل رو ی آن بریزنـد
و اػ آن ضدا شود ،پا ک ویگردد؛
ّ
البته لباس و وانند آن را (حنا بر فتـو ٓی خـا احتيـاط) ،حاخـد فشـار دهنـد تـا غسـالۀ آن

بیرون آخد.

 oسایراحکاموربوطبهتطهیراشیاءباآب 

مسأله  .181هر شیء نسس ،تا عين نساست را اػ آن برطرف نکنند پا ک نهـیشـود؛

ولی اگر بو خا رنگ خا وزۀ نساست در آن وانده حاشد ،اشکال ندارد؛
حــه عنــوان وثــال ،اگــر لباسـی را كــه وتـ ّ
ـنسس حــه ظــون اســت ،آب حکشــند و عـين

ظــون اػ لبــاس برطــرف شــود ،ول ـی رنــگ ظــون در آن حهانــد ،لبــاس پــا ک و ـیحاشــد و
طنانشه حتوانند رنگ را حا وواد شو خنده برطرف كنند ،این كار الػم نيست.

مسأله  .181در وواردی كه برای تطهير طنـد حـار شسـتن الػم اسـت ،پـی در پـی بـودن
دفعات شستن الػم نيست .حنابراین ،شيجی كه نياػ حـه دو حـار شسـتن دارد ،طنانشـه

در خک روػ خک حار و در روػ دخگر حار دخگر شسته شود كافی است.

 .1توضيح آن در وسألۀ « »134عكر شد.
 .2حکن وغكور اظتصاص حه لباس و حدن و فرش نداشته و شاول سایر اشـياء اػ ضهلـه ػوـين ،اثـاث ونـزل،
ظروف و غير آن نيز ویشود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

ههــين طــور ،در وــواردی كــه بــرای ظــارح نهــودن غســاله ،فشــار دادن الػم اســت
ً
(وانند تطهير لباس ّ
وتنسس حا آب قليل) ،الػم نيست فشار فورا و حدون فاصـله حعـد

اػ شستن انسام شودّ ،اوا این كار حه قـدر ی تـأظير انداظتـه نشـود كـه ووضـب ظشـک
شدن وقدار قابل ّ
توضهی اػ آب غساله گردد.
مسأله  .182اگـر ظــاهر بـرنذ و حبوحــات و گنــدم و واننـد اخنهــا نسـس شــود  -ههاننــد

سایر اشياء  -حا ر خصتن آب بر آن خا فرو بردن در آب ،پاک ویشود؛
ّاوا ا گـر حـاطن آن نسـس شـود ،طنانشـه حصواهنـد حـاطن آن هـن پـا ک شـود ،حاخـد حـه
قــدر ی در آب ك ـر خ ـا ضــار ی حهانــد كــه آب حــه حــاطن آن برســد و ا گــر آن ش ـیء رطــوحتی
داشته حاشد كه اػ رسيدن آب حه حـاطن آن وـانع وـیشـود ،حاخـد آن را ظشـک نهاخنـد و
ً
حعدا در آب كر خا ضار ی حگغارند.

مسأله  .183اگر ظاهر صابون نسس شود ،ویتوان آن را تطهير كرد؛ ولی ا گـر حـاطن آن

نسس شود قابل تطهير نيست و اگر انسان شک كند كـه آب نسـس حـه حـاطن صـابون
رسيده خا نه ،حاطن آن پا ک ویحاشد.
مسأله  .184غــغای ّ
وتنسسـی كــه بــین دنــدانهــا وانــده ،ا گــر آب در دهــان حگرداننــد

(هــر طنــد آب قليـل حاشــد) و وعلــوم شــود آب حــه تهــام اضــزای غــغای نســس رسـيده،

پاک ویشود.

مسأله  .185اگر ضسن نسسی وانند اضسام فلزی خا پالستيکی را عوب كنند و در اثر
عوب كـــردن ،حـــاطن آن هـــن نس ــس شـــود طنانش ــه پ ــس اػ ونسه ــد ش ــدن ،آن را آب

حکشند ،ظاهرش پا ک ویشود.

مسأله  .186اگــر ظــاهر نهــک ســنگ و واننــد آن نســس شــود ،حــا آب كشــيدن  -در

صورتی كه آب وضاف نگردد  -پا ک ویشود؛ ظواه حا آب قليل حاشـد ،خـا حـا آب كـر خـا
آب ضار ی.

ـس آب شــده ،قنــد حســاػند ،ســ س آن را در آب كــر خــا
مسأله  .187ا گــر اػ شــکر نسـ ِ

ضار ی حگغارند ،پا ک نهیشود.

ّ
وطهرات /

مسأله  .188اگر فرد شيجی را آب حکشد و خقين كند پـا ک شـده و حعـد شـک كنـد كـه

ع ـين نساســت را اػ آن برطــرف كــرده خ ـا نــه ،حاخ ـد دو حــاره آن را آب حکشــد تــا خق ـين خ ـا

اطهينــان پی ـدا كنــد كــه ع ـين نساســت برطــرف شــده اســت؛ وگــر آنکــه آن شــصص،
وبتال حه وسواس حاشد كه در این صورت حه ّ
شک ظو خش اعتنا نکند.
ً
مسأله  .189اگر فرد لباسی را در آب كر خا ضار ی آب حکشد و حعد ،وثال لسـن آب در

آن ببيند ،طنانشه احتهال ندهد كه لسن اػ رسـيدن آب ضلـوگيری كـرده ،آن لبـاس

پا ک است.

مسأله  .191اگر فرد ،لباس و وانند آن را كه نسس ویحاشد ،آب حکشـد و حعـد اػ آن،

ظــوردۀ ِگــل خـا صــابون خـا اػ ایـن قبيـل طيزهــا در آن وشــاهده كنــد ،طنانشــه احتهــال

ندهـــد آن طيـــز ،اػ رســـيدن آب ضلـــوگيری ك ــرده اس ــت ،آن لب ــاس پ ــا ک وحس ــوب
ویشود؛
ّ
ّاوــا ا گــر حدانـــد ظـــوردۀ ِگــل خـــا صـــابون و واننــد آن وــانع اػ رســيدن آب حــه وحــل
ّ
وتنسس شده خا در این وورد شک داشته حاشد ،آن وحل حکن نسس را دارد.

شاخان عكر است ،اگر آب نسس حه حـاطن ِگـل خـا صـابون رسـيده حاشـد ،حـاطن آنهـا

نســس اســت ،ول ـی ظــاهر ِگــل و صــابونی كــه بــر رو ی لبــاس وشــاهده و ـیشــود ،پــا ک

ـس گـل و صـابون
ویحاشد؛ وگر آنکه حداند در هنگام فشـار دادن لبـاس ،قسـهت نس ِ
كه حاطن و وصفی بوده ،ظاهر شده است.

مسأله  .191گوشت و دنبهای كه نسس شده ،وثل اشيای دخگر آب كشيده ویشـود

و ههشنين است اگر حـدن خـا لبـاس خـا ظـرف نسـس ،طر بـی كهـی داشـته حاشـد كـه اػ

رسيدن آب حه آنها ضلوگيری نکند.

مسأله  .192ا گر ظرف خـا حـدن ،نسـس حاشـد و حعـد طـور ی طـرب شـود كـه اػ رسـيدن
آب حه آنها ضلوگيری كند ،طنانشه حصواهند ظرف و حدن را آب حکشـند ،حاخـد طر بـی

را برطرف كنند تا آب حه آنها برسد.

مسأله  .193ػوين ـی كــه آب در آن ف ـرو و ـیرود وثــل ػوين ـی كــه رو ی آن شــن خ ـا واســه

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

ّ
حاشد ،اگر نسس شود حا آب قليل نيز پـا ک وـیشـودّ ،اوـا ز یـر شـن و واسـههـا حـه علـت
برظورد حا غسالۀ آب قليل حکن غساله آب قليل را دارد كه در وسألۀ « »34گغشت.

مسأله  .194اگــر ػو ـين ســنگ فــرش و آضــر فــرش و ػو ـين ســصتی كــه آب در آن فــرو

نهیرود ،نسس شود حا آب قليل پا ک ویگردد ،ولی حاخد حه قدر ی آب رو ی آن بریزنـد

كــه ضــار ی شــود ،و طنانشــه آب ـی كــه رو ی آن ر خصتــهانــد اػ وسرایــی بی ـرون نــرود و در

ضایی ضهع شود ،برای پـا ک شـدن آنسـا ،حاخـد آب ضهـع شـده را حـا شـیء پـاكی وثـل

پارطه خا ظرف بیرون آورند خا حا وسيله وکندهای ضهع كنند.
.7 زوین 

مسأله  .195ػوين حا پنذ شرط ،كف پا و ته كفش را پا ک ویكند:
اول :ػوين پا ک حاشد؛

دوم :ػوـين ظشـک حاشــد؛ ولـی وضــود تــری و رطــوحتی در ػوــين كــه ســراخت كننــده

نيست ،اشکال ندارد؛

سهىم :حنـابر احتيـاط الػم ،نساسـت اػ ناحيـۀ ػوـين نسـس حـه تـه كفـش خـا كـف پــا

سراخت كرده حاشد؛

1

چهاسم :اگر عين نسس وانند ظون و ادرار ،خـا وت ّ
ـنسس وثـل ِگلـی كـه نسـس شـده

در كف پا و ته كفش حاشد ،حا راه رفتن خا واليـدن پـا حـه ػوـين برطـرف شـود و طنانشـه
ً
قــبال عـين نساســت برطــرف شــده حاشــد  -وثــل تــه كفشـی كــه آلــوده حــه ادرار گردخــده و
قبل اػ تهاس حا ػوين ،ظشک شـده  -حنـابـر احتيـاط الػم حـا راه رفـتن خـا واليـدن پـا حـه

ػوين ،پا ک نهیشود.

پًدن :ػوين ،ظا ک خا سنگ خا آضر فرش و وانند اخنها حاشد .حنابراین ،كف پا و تـه

كفش نسس حا راه رفتن رو ی فرش ،حصير و سبزه و وانند اخنها ،پا ک نهیشود.

 .1احتياط الػم آن است كه در تطهير نساستی كـه اػ غيـر ػوـين حـه كـف پـا خـا تـه كفـش رسـيده ،حـه راه رفـتن
روی ػوين اكتفا نشود.

ّ
وطهرات /

مسأله  .196كـــف پـــا و تـــه كفـــش نســـس ،حن ــابر احتيـ ـاط واض ــب ،ح ــا راه رف ــتن رو ی

آسفالت و رو ی ػوينی كه حا طـوب فـرش شـده و ههـين طـور حـا واليـدن و كشـيدن حـه

دیوار پاک نهیشود.

مسأله  .197بــرای پــا ک شــدن كــف پــا و تــه كفــش ،بهتــر اســت وقــدار پــانزده عراع 1خـا

بیشــتر راه برونــد ،هرطنــد نساســت حــه كهتــر اػ پــانزده عراع خ ـا حــا والي ـدن پــا حــه ػو ـين،

برطرف شود.

مسأله  .198الػم نيست كف پا و ته كفش تر حاشد ،حلکه اگر ظشک هن حاشـد حـا راه

رفتن پا ک ویشود.

مسأله  .199حعد اػ آنکه كف پا خا تـه كفـش نسـس حـا راه رفـتن پـا ک شـد ،وقـدار ی اػ
ً
اطراف آن هن كه وعهوال حه ظاک خا ِگل آلوده ویشود ،پا ک ویگردد.
مسأله  .211كسـی كــه حــا دســت و ػانــو راه وـیرود ،ا گــر كــف دســت خـا ػانــوی او نســس

شود ،حنابر احتياط واضب حا راه رفتن پاک نهیشود؛ این حکن در وـورد تـه عصـا و تـه

پای وصنوعی و نعل طهار پاخان و طرد ووتور ،واشين و وانند اخنها نيز ضاری است.
مسأله  .211اگر حعد اػ راه رفتن ،بو خا رنـگ خـا ّ
عرههـای كـوطکی اػ نساسـت كـه دخـده

نهیشود ،در كف پا خا ته كفـش حهانـد اشـکال نـدارد ،هرطنـد احتيـاط وسـتحب آن
است كه حه قدر ی راه برود كه آنها هن برطرف شود.

مسأله  .212داظل كفش حا راه رفتن پا ک نهیشود و كـف ضـوراب نيـز حنـابر احتيـاط

واضب ،حا راه رفتن پاک نهیشود؛ وگـر اخنکـه كـف آن اػ طـرم خـا واننـد آن حاشـد و راه

رفتن حا آن رو ی ػوين نيز وعهول حاشد.
.1 آ فتاب 

مسأله  .213آفتاب ،ػوين و ساظتهان و دیوار را حا پنذ شرط پا ک ویكند:

اول :شیء نسس ،تری سراخت كننده داشته حاشد؛ پس اگر ظشک حاشد ،حاخد حه

ً
 17 .1عراع حدودا برابر حا  5وتر است.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

وسيلهای آن را تر كنند تا آفتاب آن را ظشک كنـد ،هرطنـد آن تـری حـا آب وضـاف خـا
آب نسس اخساد شود؛

دوم :عين نساست در آن شیء حاقی نهانده حاشد؛

سىم :طيزی اػ تابیدن آفتاب ضلوگيری نکند .پس اگر آفتاب اػ پشت پرده خا ابـر و

وانند اخنها حتاحد و شیء نسس را ظشک كند ،آن شیء پا ک نهیشود؛ ولی اگر ابر حـه

قــدر ی نــاػک حاشــد خ ـا شيشــه شــفاف حاشــد كــه اػ تابی ـدن آفتــاب ضلــوگيری نکنــد،

اشکال ندارد؛
ً
چهاسم :آفتاب حه تنهایی شیء نسس را ظشـک كنـد .پـس ا گـر وـثال شـیء نسـس

حه وسيلۀ حاد و آفتاب ظشک شود ،پا ک نهیگردد ،ولی ا گـر طـور ی حاشـد كـه ظشـک
ً
شدن عرفا حه آفتاب نسبت داده شود ،اشکال ندارد؛
پههًدن :آفتـاب ،وقــدار ی اػ حنــاء و ســاظتهان را كــه نساسـت حــه آن فــرو رفتــه ،خـک

ورتبه ظشک كند .پس ا گر خـک ورتبـه بـر ػوـين و سـاظتهان نسـس حتاحـد و رو ی آن را

ظشک كند و دفعۀ دخگر ز یر آن را ظشک نهاخد ،فقط رو ی آن پا ک وـیشـود و ز یـر آن

نسس ویواند.

مسأله  .214اشياء ونقولی (غير ثاحت) كه در اصل اػ ػوـين بـوده ،ولـی حـه صـورتی در
آوــده كــه در حــال حاضــر حــه آن ػو ـين نه ـیگو خنــد  -واننــد كــوػه و تســبيح و وه ـر  -حــا

آفتاب پا ک نهیشود؛
ّاوا آنشه در حال حاضر ضزء ػوين شهرده ویشود  -وانند پاره سنگ  -حـا آفتـاب
ً
پــا ک و ـیشــود ،هرطنــد ونقــول و قابــل نقــل و انتقــال حاشــد؛ ّاوــا ا گــر عرفــا ضــزء ػو ـين
وحس ــوب نشـــود حـــا آفتـــاب پـــا ک نهـــیش ــود ،وانن ــد آض ــر خـ ـا گشـ ـی ك ــه رو ی ػوـ ـين
ووػاییکفرش خا سنگفرش خا آسفالت خا قير شده و ...افتاده است.

مسأله  .215آفتاب ،حصير و بور خای نسس را پا ک ویكند؛ ولی اگر حا نز حافته شـده

حاشد ،نزها را پا ک نهیكند.

مسأله  .216درظتــان و بــرگهــا و ويوههــای آنهــا ،گياهــان و ســبزیهــا ،در و پنســره و

ّ
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و ـيز و طــوبهــای حکــار رفتــه در ســاظتهان ،حن ـابر احتي ـاط واضــب ،حــا آفتــاب پــا ک

نهیشود.

مسأله  .217اگر آفتاب حه ػوين نسس حتاحـد و حعـد اػ آن انسـان شـک كنـد كـه ػوـين

ووقــع تابیـدن آفتــاب تــر بــوده خ ـا نــه ،خـا تــری آن حــا آفتــاب ظشـک شــده خـا نــه ،خــا عــين

نساست اػ آن برطرف شده خا نه ،آن ػوين ،نسس وحسوب ویشود؛
ّاوا اگر شک كند طيزی وانع تاحش آفتاب بوده خا نه ،حنابر احتياط واضب پاک حـه

حساب نهیآخد.

مسأله  .218اگــر آفتــاب حــه خـک طــرف دیـوار نســس حتاحــد و حــه وسـيلۀ آن ،طرفـی كــه

آفتاب حه آن نتابیده نيـز ظشـک شـود ،حعيـد نيسـت هـر دو طـرف پـا ک شـود؛ ولـی ا گـر

خک روػ ظاهر دیوار خا ػوين را و روػ دخگر حاطن آن را ظشک كنـد ،فقـط ظـاهر آن پـا ک
ویشود.

.3 استحاله 

ً
مسأله  .219اگــر حقيقــت شـیء نســس  -عرفــا  -طــور ی عــوض شــود كــه حــه صــورت

شیء دخگر  -كه اػ اعيـان نسـس 1نيسـت  -در آخـد ،پـاک ویشـود .حـه تعبيـر دقيـقتر،
ً
تبــدیل صــورت نــوعی ش ـیء  -عرفــا  -حــه شـیء پــاک دخگــر ،اســتحاله نــام دارد .بــرای
استحاله طند وثال عكر ویشود:

 .1طوب نسس حسوػد و ظا كستر خا دود گردد.
 .2سگ در نهکزار فرو رود و نهک شود.

 .3گياه ،آب و اوالح نسس را ضغب نهوده و آنها را تبدیل حه گـل خـا بـرگ خـا ويـوه

نهاخد.

 .4حيوان حالل گوشت ،آب نسس خا غغای نسس را حصورد و در حـدن او تبـدیل

حه ادرار خا سرگين خا عرق و وانند آن گردد.

« .1اعيان نسس» ،خعنی طيزهایی كه عين نسس هستند.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

ّاوا اگر تغيیر و تبـدیل حـه گونـهای حاشـد كـه ضـنس شـیء عـوض نشـود ،حلکـه تنهـا

اسن خا صفت آن عوض شود ،پا ک نهیگردد .برای نهونه طند وورد عكر ویشود:

 .1ا گـر گنــدم نســس را آرد كننــد خـا اػ آن نــان بپزنــد ،ایـن تغيیـر فيز خکـی ،اســتحاله

وحسوب نهیشود و نان خا آرد وغكور نسس است.

 .2اگــر آب وطلــق خ ـا وضــاف نســس خ ـا ع ـين نســس وثــل ادرار را تبصي ـر نهــوده،
س ـ س حصــار وــغكور را تقطي ـر نهاخنــد ،وــاخع پدخ ـد آوــده نســس اســت؛ ّ
البتــه ا گــر حصــار

وــغكور قبــل اػ تبــدیل شــدن حــه قطــرات وــاخع حــه حــدن خـا لبــاس خـا ســایر اشـياء برظــورد

نهاخد ،آنها را نسس نهیكند.

مسأله  .211كوػۀ ِگلی و وانند آن  -كه اػ ِگل نسس ساظته شده  -نسس است و ّاوا

ػغالی كـه اػ طـوب نسـس درسـت شـده ،طنانشـه هـير خـک اػ ظـواص طـوب در آن

نباشــد ،پــا ک اســت و ا گــر ِگــل نســس بــر اثــر آتــش تبــدیل حــه ســفال خـا آضــر شــود ،حنــابر
احتياط واضب ،نسس ویحاشد.

مسأله  .211شیء نسسی كه وعلوم نيست استحاله شده خا نه ،نسس است.
.7 انقالب 

مسأله  .212اگــر ظهــر (شــرابی كــه اػ انگــور ّ
تهي ـه شــده) ،ظــود حــه ظــود خ ـا حــا ر خصــتن

طيزی وثل سركه و نهک در آن سركه شود ،پا ک ویگردد و آن را انقالب گو خند.

مسأله  .213شرابی كه اػ انگور نسس و واننـد آن حـه دسـت آخـد ،خـا نساسـت دخگـری

حه آن برسد ،حا سركه شدن پا ک نهیشود.

مسأله  .214ســركهای كــه اػ انگــور و كشــهش و ظروــای نســس حــه دســت آخـد ،نســس

است.

مسأله  .215اگــر پوشــال ر ی ـز انگــور داظــل دانــههــای انگــور حاشــد و حصواهنــد ســركه
درست كنند ،اشکال ندارد .ههين طور ،اضافه نهودن شیء پاكی كه حه حاع

شـود

سركه زودتر ساظته شود ،اشکال ندارد ،حلکه رخصتن ظيار ،هوخذ و حادنسان و واننـد

ّ
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اخنها هنگام ّ
تهيۀ سركه حه ههراه دانههای انگور اشکال ندارد؛
ّ
البته طنانشه در فرآخند سركهساػی ،انگـور خـا آب انگـور حـه ضـوش آوـده و وسـکر و

وست كننده شده حاشد ،نسس وی گردد و صيفیضات وغكور نيز حه ّ
تبعيـت نسـس
ویشوند ،ولی پس اػ تبدیل شدن انگور خا آب انگور حه سركه ،آنها نيز حه ّ
تبعيت پـاک
ویشوند.

مسأله  .216آب انگور ی كه حه وسيلۀ آتش خـا ظـود حـه ظـود ضـوش بیاخـد ،ظـوردن آن
حــرام وـیشــود و اگــر آن قــدر حسوشــد كــه دو قســهت آن (دو سـ ّـوم آن) كــن شــود و خـک

قسهت آن (خک ّ
سوم) حاقی حهاند ،حالل ویشود و اگر ثاحـت شـود كـه وسـت كننـده
است (طنانشه حعضی گفتهانـد در صـورتی كـه آب انگـور ظـود حـه ظـود ضـوش بیاخـد،
وسکر و وست كننده ویشود) تنها حا سركه شدن حالل وی گردد.

شاخان عكر است ،ههان طور كه در وسألۀ « »119گغشت ،آب انگـور حـا حـه ضـوش

آودن نسس نهیشود؛ وگر آنکه شراب شود.
مسأله  .217اگ ــر دو قســـهت (دو س ـ ّـوم) آب انگ ــور ح ــدون ض ــوش آو ــدن ك ــن ش ــود،
ً
طنانشه حاقيهاندۀ آن ضوش بیاخد ،در صـورتی كـه عرفـا حـه آن آب انگـور حگو خنـد  -نـه

شيره  -حنابر احتياط الػم حرام است.

مسأله  .218آب انگـــور ی كـــه وعلـــوم نيســت ضــوش آوــده خــا نــه ،ظــوردن آن حــالل
است ،ولی اگر ضوش بیاخد ،تا انسان خقين نکنـد كـه دو قسـهت آن (دو س ّـوم آن) كـن

شده ،حالل نهیشود.

مسأله  .219اگر دانۀ انگور در واخع خا غغایی كه حا آتش ویضوشـد ،بیفتـد و حسوشـد

و طور ی در آن وصلوط نشود كه اػ بین رفته حساب گردد ،فقط ظوردن آن دانه ،حنابر

احتياط الػم حرام است.

مسأله  .221اگر حصواهنـد در طنـد دخـگ شـيره بپزنـد ،ضـایز اسـت كفگيـری را كـه در

دخگ ضوش آوده ػدهاند ،در دخگی كه ضوش نياوده بزنند.

مسأله  .221آب غــوره حکــن آب انگــور را نــدارد .حنــابراین ،ا گــر حــه ضــوش آخـد ،پــا ک و
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حالل است و طيزی هن كه وعلوم نيست غوره است خا انگور ،طنانشـه ضـوش بیاخـد

حالل ویحاشد.

ً
ههين طور ،اگر وثال در خک ظوشۀ غوره ،وقداری انگور حاشد ،طنانشه حه آبی كه

اػ آن ظوشـــه گرفتـــه ویشـــود آب انگـــور نگوخنــد و آن آب حسوشــد ،ظــوردنش حــالل

است.

.7 انتقال 

ً
مسأله  .222اگر حيوانی كه عرفا ظـون نـدارد ،ظـون حـدن انسـان خـا ظـون حيـوانی كـه
ظــون ضهنــده دارد را حهکــد  -طــور ی كــه ظــون وکيـده شــده ،در وعــرض آن حاشــد كــه

ضـــغب حـــدن آن حيـــوان گــردد  -واننـــد پشــهای كــه اػ حــدن انســان خــا حيــوانی ظــون

ویوکد ،آن ظون وکيده شده ،پا ک ویشود و این را «انتقال» ویگو خند؛
ّاوا ظونی كه ػالو اػ انسان برای وعالسه ویوکد ،طون وعلوم نيست ضـزء حـدن او
ویشود خا نه ،نسس است.
ُ
مسأله  .223اگــر كس ـی پشــهای را كــه حــه حــدنش نشســته ،حکشــد و ظــونی را كـه پشــه
وکيده اػ او بیرون بیاخد ،آن ظون پا ک است ،ز یرا در وعرض آن بـوده كـه غـغای پشـه

شـــود ،هرطنـــد فاصـــلۀ ويـــان وکيـــدن ظ ــون و كشــتن پشــه حســيار كــن حاشــ ـد؛ ولـ ـی

احتيــــاط وســتحب آن اسـ ـت كــه در ای ـن صــورت ،احکــام ظــون نســس در وــورد آن
ضار ی شود.

.2 اسالم 

مسأله  .224اگــر كــافر شــهادتين حگو خ ـد ،خعن ـی حــه خگــانگی ظــدای وتعــال و نبـ ّـوت

ظاتن اعأنبياء شهادت حدهد ،حه هر ز حـانی كـه حاشـد ،وسـلهان وـیشـود و طنانشـه
ً
قبال حکن نسس را داشته ،حعد اػ وسلهان شدن ،حـدن و آب دهـان و بینـی و عـرق او

پا ک است؛
ّ
البته اگر هنگام وسلهان شدن ،عين نساست حه حدن او بوده ،حاخـد آن را برطـرف

ّ
وطهرات /

كنــد و ضــاخش را آب حکشــد ،حلکــه اگــر قبــل اػ وســلهان شــدن عـين نساســت برطــرف

شده حاشد ،احتياط واضب آن است كه ضای آن را آب حکشد.

مسأله  .225اگر فردی كه كافر غير اهل كتاب بوده ،در ػوان كافر بـودن ،لبـاس او حـا
رطوحت حه حدنش رسيده حاشد ،طه آن لباس در ووقع وسلهان شدن در حدن او حاشد

خــا نــه ،حنــابر احتيـاط واضــب حاخـد آن لبــاس را بــرای اوــور ی كــه پــاک بــودن در آن شــرط
است ،تطهير نهاخد.
ً
مسأله  .226اگــر كــافر شــهادتين حگو خ ـد و انســان ندانــد قلبــا وســلهان شــده خ ـا نــه،

وسلهان وحسوب ویشـود .ههـين طـور ،ا گـر كـافر شـهادتين را حگو خـد و انسـان حدانـد
ً
قلبا وسلهان نشده ،ولی طيزی كه حا اظهار شهادتين ناساػگار حاشد اػ او سر نزند ،در
حکن وسلهان ویحاشد.
.9 تبعیت 

مسأله  .227تبع ّيـت ،آن اســت كــه شـیء نسسـی حــه ســبب پــاک شــدن شـیء دخگــر
تبعيت در ووارد ّ
پا ک شودّ .
ظاصی ،حاع پاک شدن طيز نسس ویشـود كـه عهـدۀ
ووارد آن در وساجل حعد عكر ویشود.

مسأله  .228اگر شراب سركه شود ،ظـرف آن هـن تـا ضـایی كـه شـراب هنگـام ضـوش
ً
آوـــدن حـــه آنس ــا رســـيده ،پـــا ک وی گ ــردد و پارط ــه و طيـ ـزی ه ــن ك ــه وعه ــوال رو ی آن
ّ
وـیگغارنـد اگــر حـا آن نسـس شــده ،پـا ک وـیگــردد؛ ولـی ا گـر حــه علـت ضوشـش ،پشــت
ظرف حه آن شراب آلوده شود ،حنابر احتياط واضب حا تبع ّيت پا ک نهیشود.
مسأله ّ .229
حشۀ كافر در دو وورد حا تبع ّيت پا ک ویشـود كـه توضـيح آن حـه صـورت

عیل است:

 .1كافری كه وسلهان ویشود ،طفل او در پاک بودن تـاحع اوسـت .ههشنـين ،ا گـر

پدربزرگ طفل خا وادر خا وادربزرگ او وسلهان شوند ،ولی حکـن حـه پـاک بـودن در ایـن
وورد ،وشروط حه آن است كه:
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الف .پیش اػ اینّ ،
حشۀ ناحالغ حه تبع ّيـت اػ فـرد تـاػه وسـلهان (پـدر خـا وـادر خـا)...

وحکوم حه نساست حاشد؛
بّ .
حشه ،ههراه آن تاػه وسلهان و تحت سرپرستی او حاشد.
ج .كافری نزدخکتر اػ او ،ههراه آن ّ
حشـه نباشد.
1

 .2طفل كافری كه حـه دسـت وسـلهانی اسـير وی گـردد و پـدر خـا خکـی اػ اضـدادش

ههراه او نباشد ،در پاک بودن تاحع آن وسلهان است و در این وورد ،پا ک شدن طفـل
حا تبع ّيت ،وشروط حه این است كه طفل در صورت وه ّيز بودن 2،اظهار كفر ننهاخد.
مسأله  .231تصته خا سنگی كه رو ی آن ،و ّيت را غسل ویدهند و پارطهای كـه حـا آن
عورت و ّيت را ویپوشانند و دست كسی كه او را غسل وـیده ـد ،تهاوـ ـی ایـن وـوارد
ً
 حه وقداری كه وعهوال ووقع غسل ،حـا ّويـت و آبهـایی كـه بـر او رخصتـه ،در تهـاساست  -حعد اػ تهام شدن غسـل ،پـا ک وـیشـوند و پارطـهای كـه حـا آن عـورت و ّيـت را
ویپوشانند ،فشار دادن نياػ ندارد.
غسـال و سـایر وسـایل غسـل دادن ّ
ّاوا لباس و حدن ّ
حتـی حنـابر احتيـاط واضـب
ً
در وواردی كه وعهوال هنگام غسل و ّيت نسس ویشوند  -حه تبع ّيت پاک نهـیشـود

و نياػ حه شستن ضداگانه دارد.

مسأله  .231كس ـی كــه ش ـیء نسس ـی را آب و ـیكشــد ،حعــد اػ پــا ک شــدن آن ش ـیء،
ً
دست او هن كه وسيلۀ شستن شیء بوده  -حـه وقـدار ی كـه وعهـوال ووقـع شسـتن ،حـا

شیء نسس و خا آبهایی كه اػ آن ویر یزد در تهاس است  -پا ک ویشود؛

ههين طور ،در تطهير لباس حا واشينهای لباسشویی ،طنانشه لباس وطابق حـا

دستور شرعی شسته شده حاشد ،حعد اػ پـاک شـدن لبـاس ،وحفظـۀ گـردان واشـين و
ً
قســهت داظلـی درب واشـين هــن (كــه عرفــا وسـيله شستشــو حــه حســاب وــیآخنــد) حــا

تبعيت پاک ویشوند و نياػ حه آب كشيدن ندارند.

ً
 .1حنابراین ،اگر ّ
حشۀ ناحالغ و ّ
ـدن وـثال پـدرش،
هيز حاشد و حا اظتيار ظـوخش اظهـار كفـر نهاخـد ،حـا وسـلهان ش ِ
پاک وحسوب نهیشود.
 .2وعنای و ّ
هيز در وسألۀ « »3عكر شد.

ّ
وطهرات /

مسأله  .232اگــر ضــایی اػ حــدن خـا لبــاس حــا آب قليـل آب كشــيده شــود ،اػ آنســا كــه
ّ
غسالۀ آب قليل نسس ویحاشد 1،وهکن است در حعضی اػ وـوارد ،اطـراف آن وحـل

حه سبب برظورد حا این غسالۀ نسس ،نسس شده حاشد؛ در طنين وواردی برای پـاک
ً
شدن اطراف  -كه ّوتصل حـه قسـهت نسـس اسـت و وعهـوال ووقـع آب كشـيدن ،آب
حــه آنهــا ســراخت وی كنــد  -الػم نيســت تطهي ـر ضداگانــه صــورت گي ـرد؛ حلکــه پــس اػ
ر خصته شـدن آب بـر قسـهت نسـس و ضـدا شـدن غسـاله و پـاک شـدن آن ،اطـراف آن

هن  -بر فرض نسس شدن حا غسالۀ نسس  -پاک ویشود.

این حکن ،در وواردی كه طيز پاكی را كنار طيـز نسـس گغاشـته و رو ی هـر دو آب

بریزند نيـز ضـاری اسـت .حنـابراین ،ا گـر بـرای آب كشـيدن انگشـت نسـس ،رو ی ههـۀ

انگشتان آب بریزند ،طور ی كه آب اػ انگشت نسس رو ی انگشتان دخگـر بریـزد ،نيـاػ

حه شستن ضداگانـۀ انگشـتان دخگـر نيسـت؛ حلکـه حـا ضـدا شـدن غسـاله و پـاک شـدن
ّ
انگشت نسس ،آنها نيز  -كه وحل عبور آب بودهاند  -پاک ویشوند.
مسأله  .233اگر لباس و وانند آن را حا آب قليل آب حکشند و حه انداػۀ وعهول فشـار
دهند تا آبی كه حا آن شسته شده ضدا شود ،آب كهی كه پـس اػ پـاک شـدن آن شـیء
در آن ویواند ،پا ک است.

مسأله  .234اگر ظرف نسس را حا آب قليـل آب حکشـند ،حعـد اػ آنکـه سـه ورتبـه ،هـر

حار وقداری آب در ظرف رخصته و آن را گردانده و بیرون ر خصتند (خا آنکه ظرف را سـه
ورتبه پر كرده و ظالی نهودند) و ظرف پا ک شد ،آب كهی كه در ظرف وـیوانـد پـاک

است.

مسأله  .235اگـــر ظـــاهر بـــرنذ و گوشـــت و طيــزی واننــد اخنه ــا نســس شــده حاش ــد،

طنانشــه آن را در كاس ـۀ پــا ک و واننــد آن حگغارنــد و خ ـک ورتبــه آب رو ی آن بریزنــد و
ظالی كنند (هرطند آب قليل حاشـد) ،پـا ک وـیشـود و ظـرف آن هـن حـه تبع ّيـت پـا ک
ویگردد و طند حار شستن الػم نيست؛

 .1در حعضی اػ ووارد حنابر ٓ
فتوی و در برظی اػ ووارد ،حنابر احتياط واضب.
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ّاوا اگر آن را در ظرف نسس حگغارند ،حا آب قليل و حنابر احتياط واضب حـا آب كـر

خـا ضــار ی ،حاخـد ســه ورتبـه ایـن كــا ر را انســام دهنــد و در ایـن صــورت ظــرف هــن پــا ک
ویشود.

.3 برطرفشدنعیننجاست 

مسأله  .236اگر حدن حيوان حه عين نسس وثـل ظـون ،خـا وت ّ
ـنسس وثـل آب نسـس

آلوده شود ،طنانشه آنها برطرف شوند ،حدن آن حيوان پا ک ویشـود و نيـاػ حـه شسـتن

نيست.
ً
حنابراین ،اگر وثال سطح حدن حيوان وسروح شده و آغشته حـه ظـون گـردد خـا ّ
حشـۀ
ّ
حيوان هنگام تولد ،حدنش آلوده حه ظون حاشد ،حا برطرف شدن عـين ظـون و رطوحـت

آن ،پـاک وـیشــود و نيـز ،اگــر ونقـار وــرغ آلـوده حــه وـدفوع گــردد خـا حــدنش آلـوده حــه ادرار

گردد ،حا برطرف شدن ودفوع و ادرار و ظشک شدن رطوحـت آن ،پـاک وـیشـود و نيـاػ

حه شستن نيست.

مسأله  .237حاطن غيـر وحـض در حـدن انسـان ،وثـل داظـل دهـان و بینـی و گـوش و

طشــن ،حــا برظــورد حــه نساســتی اػ بی ـرون نســس و ـیشــود و حــا اػ ب ـین رفــتن آن پــا ک
ویگردد.

حنابراین ،اگر فرد انگشت آلوده حه ظون را داظل فضای دهان نهـوده و حـا ایـن كـار

داظل دهان نسس شود ،حا برطرف شدن عين ظون ،دهان پاک حه حسـاب وـیآخـد و

نياػ حه شستن آن نيست.

مسأله  .238حاطن غيـر وحـض در حـدن انسـان ،وثـل داظـل دهـان و بینـی و گـوش و

طشــن ،حــا برظــورد حــه نساســت داظلـی ،نســس نهـیشــود .حنــابراین ،ظــونی كــه اػ لثــه

بیرون ویآخد ،ووضب نسس شدن دندانها خا لثه نهیشود.

مسأله  .239حاطن وحض وثل وعده خا روده خا رگهای حدن در انسان خـا حيوانـات،

حا برظورد حه نساستی اػ داظل خا بیرون نسس نهیشود.

ّ
وطهرات /

حنابراین ،فردی كه غغای نسس ویظورد خا آب نسـس وـیآشـاود 1،وعـده و رودۀ

او نسس نهـیشـود .ههـين طـور وـدفوع ووضـود در رودۀ بـزرگ ،ووضـب نساسـت روده

نهیشود و نيز ظون ووضود در قلب و رگها حاع

نساست آنها نهی گردد.

مسأله  .241وقدار ی اػ لبها و پلک طشن كه ووقـع حسـتن رو ی هـن وـیآخـد ،حکـن

حــاطن را دارد؛ پــس طنانشــه حــا نساســتی اػ بی ـرون برظــورد كنــد ،آب كش ـيدن آن الػم

نيست.

مسأله  .241ضایی را كه انسـان نهـیدانـد اػ ظـاهر حـدن اسـت خـا حـاطن غيـر وحـض،

اگ ــر حـــا نساس ــتی اػ بیـــرون برظـــورد كنـــد ،الػم اس ــت آن را آب حکش ــد و طنانش ــه ح ــا

نساست داظلی برظورد نهاخد ،آب كشيدن آن الػم نيست.

مسأله  .242ضایی را كه انسان نهیداند اػ ظاهر حدن است خا حاطن وحـض ،ا گـر حـا

نساست طه داظلی و طه اػ بیرون برظورد كند ،آب كشيدن آن الػم نيست.

مسأله  .243وساجلی كه عكر شـد ( 915تـا  ،)939در حـارۀ پـاک شـدن و نسـس شـدن

ظود حاطن حدن بود؛
ِ
ّاوا اگر شیء پاكی در حاطن حدن حا شیء نسسی برظورد كند ،حکن نسـس شـدن

خا نسس نشدن شیء پاک ،حه این صورت است:

 .1اگر برظورد در حاطن وحض وثل وعده خا روده حاشـد ،نساسـت اػ شـیء نسـس

حه شیء پاک ونتقل نهیشود و فرقی نهیكند:

الف .شیء پاک و نسس هر دو اػ داظـل حـدن حاشـند ،وثـل برظـورد «ودی» 2كـه در

حاطن حا ادرار برظورد كرده حاشد.

ب .هر دو اػ بیرون حدن حاشند ،وثل هستۀ ظروای حلعيـده شـده كـه حـا آب نسـس

آشاويده شده در حاطن برظورد كرده حاشد.

ج .خکی اػ داظل و دخگری اػ بیرون حاشد ،وثل آو ولی كه در رگ ،حا ظـون برظـورد

ّ
ّ .1
البته ظوردن خا آشاويدن عهدی شیء نسس ،برای فرد وکلف ضایز نيست.
« .2ودی» خکی اػ ترشحات پاک حدن است كه گاهی حعد اػ ادرار ظارح ویشود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

آب آن ،كـه در وصـرح وـدفوع ،حـا وـدفوع برظـورد كـرده حاشـد.
كرده خا اسـباب اوالـه خـا ِ

پس در تهام ایـن وـوارد ،شـیء پـاک  -كـه حـا شـیء نسـس در حـاطن برظـورد كـرده  -در

صورتی كه ووقع بیرون آودن آلوده حه نساست نباشد ،پاک ویحاشد.

 .2اگــر برظــورد در حــاطن غي ـر وحــض ،واننــد داظــل دهــان خ ـا بین ـی حاشــد ،طنــد

صورت دارد:

الف .هـر دو اػ داظـل حـدن حاشـند ،واننـد آب دهـان خـا بینـی كـه حـا ظـونی اػ حـاطن

حدن ،برظورد كرده؛

ب .شیء پاک اػ بیـرون و نساسـت اػ داظـل حاشـد ،واننـد دنـدان عار خـهای كـه در

دهــان حــا ظــون بیــرون آوــده اػ بـین دنــدانهای دخگــر برظــورد كنــد و خـا انگشــتی كــه در
دهان حا ظون وربوط حه لثه برظورد كرده خا غغای بین دنـدانها كـه حـا ظـون ور بـوط حـه

بین لثهها برظورد كرده؛

در ایـن دو صــورت (الــف و ب) ،نساســت اػ شـیء نســس حــه شـیء پــاک ســراخت
ً
نهی كند؛ ّ
البته حه شرطی كه ووقع بیرون آودن ،شـیء پـاک آلـوده حـا آن نساسـت  -وـثال
ظون  -نباشد.

ج .نساست ،ظارضی حاشد و شیء پاک داظلی حاشد ،وثل آب دهان خا بینی؛

در این صورت ،نساست وغكور ووضب نسس شدن آب دهان خا بینی ویشود و

حا برطرف شدن ظون ،آب دهان خا بینی ،پاک ویگردد.

د .شیء پاک و نسس هر دو اػ بیرون حاشند و در داظل حدن حـا هـن برظـورد كننـد،

وث ـل دنــدان عار خ ـهای كــه در دهــان حــا غــغایی كــه حــا نساســتی اػ بی ـرون نســس شــده

برظورد كرده؛

در ای ـن صــورت ،نساســت اػ شــیء نســس حــه ش ـیء پــاک ســراخت كــرده و آن را

نسس ویگرداند.

واننجاستخوار 

.30 استبراءحی

مسأله  .244ادرار و ودفوع حيوان حالل گوشتی كه حه ظوردن ودفوع انسـان عـادت

ّ
وطهرات /

ً
كــرده ،حــه گونــهای كــه عرفــا تنهــا غــغای او حــه حســاب وــیآخـد ،نســس اســت و ظــوردن
گوشت و شير آن هن حرام ویحاشد و حکن عرق آن در وسألۀ « »117عكر شد؛

ادرار و ودفوع طنين حيـوانی ،در صـورتی پـاک ویشـود كـه آن را «اسـتبراء» كننـد؛
ّ
خعنی تا وـدتی نگغارنـد نساسـت حصـورد و غـغای دخگـری حـه آن حدهنـد كـه حعـد اػ آن
ّ
ودت ،دخگر حه آن حيوان «نساسـتظـوار» نگو خنـد و احتيـاط وسـتحب آن اسـت كـه
شتر نساستظوار را طهل روػ ،گاو را بیست روػ ،گوسفند را ده روػ ،ورغابی را پنذ خا

هفت روػ و ورغ ظانگی را سه روػ ،اػ ظوردن نساسـت ضلـوگيری كننـد ،هرطنـد قبـل
ّ
اػ گغشت این ودت ،حه آنها نساستظوار گفته نشود.
ّ
مسأله  .245غــغایی كــه در وــدت اســتبراء حــه حي ـوان و ـیدهنــد ،الػم نيســت پــاک
حاشد و غغای ّ
وتنسس خا عين نساست غيـر وـدفوع انسـان  -وثـل ظـون  -هـن كـافی
ویحاشد.

.33 غایجشدنوسلهان 

مسأله  .246اگــر حــدن خـا لبــاس خـا شـیء دخگــری واننــد ظــرف و فــرش كــه در اظتيـار
وسلهان حالغ  -خا ناحالغ وه ّيزی كه طهارت و نساست را تشصيص ویدهد  -است،
ً
نسس شود و آن وسلهان غاخب گردد ،وثال حدنش نسـس شـده و اػ ظانـه بیـرون رفتـه

حاشــد ،طنانشــه انســان احتهــال وعقــول دهــد كــه او آن را آب كشـيده ،آن شـیء پــا ک
وحسوب ویشود.
ً
حنابراین ،اگر انسان حعدا حا آن وسلهان خا اشياجی كه او حعد اػ غاخب شدن حا تـری

ســراخت كننــده حــا آنهــا برظــورد كــرده ،ســر و كــار داشــته حاشــد ،و ی و آن اش ـياء ،پــاک
حه حساب ویآخند؛ حلکه این حکن در وورد ّ
حشۀ ناحـالغی كـه وه ّيـز نيسـت هـن ضـار ی
ّ
ویشود ،ز یرا رسيدگی حه اوور این طفل وربوط حه وتولی اور اوست.
شــاخان عكــر اســت ،تــارخکی و كــوری ،در حکــن غاخـب شــدن اســت .حنــابراین ،ا گــر

حــدن خ ـا لبــاس وســلهان نســس شــود و فــرد ،تطهي ـر آن را حــه ضهــت كــور ی خ ـا تــار خکی

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

نبيند ،طنانشه احتهال عقالیی دهد كه او آن طيز را آب كشيده ،حکن حـه پـاكی آن
شیء ویشود.

.37 خارحشدنخونبهوقداروعهولهنگامذبحشرعیحیوان 

مسأله  .247هر گاه حيوان حالل گوشت (غير شتر) را طبق دستور شرع سر ُببرنـد خـا

شتر را طبق دستور شرع نحر نهاخند و ظون آن حه وقدار وعهـول بیـرون آخـد ،ظـونی كـه
در حــدنش و ـیوانــد  -ههــان طــور كــه در وســألۀ « »113عكــر شــد  -پــا ک اســت ،و ای ـن

حکن حنابر احتياط واضب در حيوان حرام گوشت ،ضار ی نيست.
راههایثابتشدنپا کیاشیاءوتنجس 


مسأله  .248پا ک شدن اشياء وت ّ
نسس ،اػ طند راه اثبات ویگردد:
 .1خقين خا اطهينان حه پاک شدن شیء.

 .2شهادت دادن دو ورد عادل بر پاک شدن شیء حا عكر سبب پـاک شـدن ،وثـل

آنکه شهات دهند لباس آلوده حه ادرار دو ورتبه حا آب قليل شسته شده اسـت و ظبـر

دادن خک ورد عادل ،حنابر احتيـاط واضـب كـافی نيسـت ،وگـر آنکـه حاعـ

گردد.

اطهينـان

 .3ظبر دادن كسی كه طيزی در اظتيار اوست حه پاک شدن شیء ،حه شرط آنکه
ّ
وورد اتهام نباشد كه نساست و پا كی را رعاخت نهیكند.
 .4غاخب شدن وسلهان حا توضيحی كه در وسألۀ « »933گغشت.
 .5حهــل عهــل وســلهان بــر صـ ّـحت؛ حــه ایــن وعنــا كــه هــر گــاه وســلهانی ش ـیء

نسســی را بـــرای پـــا ک شـــدن آب كشـــيده حاشــد ،هرطنــد وعلــوم نباشــد درســت آب
ً
كشيده خا نه ،آن شیء ،پا ک حه حساب ویآخد؛ وثال اگر فرد لباسـی حـه ظشـکشـو یی
وسلهان داده تا آن را حشو خد و آب حکشد و حعد اػ پس گرفتن لباس ،وعلوم حاشـد كـه
شسته شده ،ولی كيف ّيت شستن و اخنکه حه شيوۀ شرعی و صـحيح بـوده خـا نـه ،بـرای
انسان وشکوک حاشد ،آن لباس پاک حه حساب ویآخد.

ّ
وطهرات /

مسأله  .249كســـی كـــه وكيـــل شـــده ت ــا لباسـ ـی را آب حکش ــد ،ا گ ــر حگو خـ ـد آن را آب

كشيدم ،در صورتی گفتار او پغیرفته وـیشـود كـه خکـی اػ وـوارد پـنذ گانـه وسـألۀ قبـل

شاول او گردد.

1

وسواس 

مسأله  .251انســان وسواسـی كــه در آب كشـيدن شـیء نســس ،واننــد افــراد وعهــولی

خقين پیدا نهیكند ،اگر ههان طور ی كه افـراد وعهـولی شـیء نسـس را آب وـیكشـند
رفتار نهاخد ،كافی است و احتياط ز خاد اػ حـد در وسـألۀ نسـس و پـاكی ،اػ نظـر شـرع

كار پسندخدهای نيست.
ّ
حهطور كلی ،فرد  -طـه وسواسـی و طـه غيـر وسواسـی  -الػم نيسـت بررسـی كنـد و
ّ
ببيند حدن خا لباسش خا شیء دخگر نسـس شـده خـا نـه و نيـز الػم نيسـت دقـت نهاخـد و
ببيند آخا فالن شیء نسس حا شیء دخگر برظورد كرده خا نه و خا ا گـر برظـورد كـرده ،تـری
سراخت كننده داشته خا نه و در ههۀ این ووارد ،حکن حه پاكی اشياء وغكور ویشود.

مسأله  .251بــرای دروــان بیهــار ی وســواس ،راه نســاتحصش ـی ضــز ب ـیاعتنــایی حــه
ّ
وسوسه و ترتيب اثر ندادن بر آن برای ودت طوالنی نيست و هر طه ػوان این بیهـار ی
ّ
بیشتر حاشد ،دروان آن نياػوند بیاعتنـایی حـه وسوسـه بـرای وـدت طـوالنیتـر اسـت و
فرد وسواسی حاخد ّ
توضه داشته حاشد كه اگر حه وسواسش اعتنا نکند و بـر آن ترتيـب اثـر

ندهد ،گناه ورتکب نشده و در روػ قياوت عـغاب نصواهـد شـد ،هرطنـد وصـالف حـا
واقع عهل كرده حاشد.
ً
قطعـ ــا خکــــی اػ عــــواولی كــــه ش ـــصص وسواس ـ ـی را حـ ــه عهـ ــل بـ ــر طبـ ــق وسوسـ ــه
فرا ویظواند ،ترس او اػ حاطـل بـودن عهـل اسـت و ایـن كـه او وهکـن اسـت وس ّ
ـتحق
عغاب شود ،در حالی كه این طنـين نيسـت و وصالفـت حـا وسوسـه و بـیاعتنـایی حـه
ً
آن ،احدا هير گناهی ندارد ،هرطنـد عهـل فـرد در واقـع صـحيح نبـوده و حاطـل حاشـد،
حلکه او در پیشگاه پروردگارش وعغور است؛

 .1حکن ووردی كه ّ
حشۀ ناحالغ حگوخد :طيزی را آب كشيدهام ،در وسألۀ « »173عكر شد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

ً
وــثال ػوــانی كــه فــرد ،شــک در پــاكی حــدنش داشــته و حنــا بــر پــاكی گغاشــته و وضــو

حگيـــرد و نهـــاػ حصوانـــد ،ولـــی در علـــن ظداونــد وتعــال ،حــدنش نســس بــوده و وضــو و
نهاػش حاطل حاشد ،در پیشگاه الهی وسؤول ّيتی نصواهد داشت؛
ز ی ـرا او حــا اعتنــا نکــردن حــه وســواس ،بــر طبــق وظيف ـۀ شــرعی ظــو خش رفتــار نهــوده
ّ
ّ
وکلـف ّ
حسـت اسـت؛ خعنـی ا گـر وکلـف طبـق فتـوای فقيـه
است و فتوای فقيه برای

عهل كند و این عهل در علن الهی وصالف حا واقع حاشد ،فرد بر آن عغاب و سـرػنش
ّ
ً
نصواهد شد؛ وثال اگر فقيه فتو ٓی حه پاكی الکل داد و وکلف هن بـر اسـاس ایـن فتـو ٓی
اػ الکل اضتناب نکرد و حا حدن خـا لبـاس آغشـته حـه الکـل وضـو گرفتـه و نهـاػ حصوانـد،

ول ـی در واقــع ،الکــل نســس حاشــد ،در قياوــت حــه ظــاطر نهاػهــای حــاطلی كــه ظوانــده
عغاب نهیشود ،ز یـرا در وحضـر پروردگـار ّ
حسـت دارد و ظطـاب حـه ظداونـد وتعـال

عرض ویكند «ای پروردگـار وـن ،تـو اضـاػه دادی كـه وطـابق فتـوای فقيـه عهـل كـنن و
ورضع تقليد ون ،فتو ٓی حه پـاكی الکـل داد و لـغا وـن اػ آن اضتنـاب نکـردم ،آخـا حـا ایـن
ً
ّ
وستحق عغاحن؟» و وطهجنا حه او ظطاب ویشود «عـغر تـو پغیرفتـه اسـت
وضود ،ون
و طيزی بر تو نيست»؛

حال فرد وسواسی نيز طنين اسـت ،ز یـرا ههـۀ فقهـای بزرگـوار  -رضـوان اهّلل تعـالی
عليهن  -حه روشنی و بر اساس رواخات وعتبر فتو ٓی ویدهند كه وظيفۀ فـرد وسواسـی،
اعتنا نکردن حه وسوسه و حنا بـر پـاكی گـغاردن هـر شـيجی كـه شـک در طهـارت آن دارد

ویحاشد؛ حلکه اگر انسان وسواسـی شـيجی را نسـس حدانـد ،ولـی بـرای افـراد عـادی كـه
وبتال حه وسواس نيسـتند ،علـن حـه نساسـت آن حاصـل نهـیشـود ،در ایـن حـال ،فـرد

وسواسی حه خقين ظود اعتنا نهیكند و حنا بر طهارت آن شیء ویگغارد؛

اگر فرد وسواسی حه این فتوای شرعی عهل كند ،در پیشگاه الهـی وعـغور اسـت،

هرطند وصالف واقع رفتار كرده حاشد و در واقع نهاػش را حا نساست ظوانده حاشد خـا

غــغای نسسـی را ظــورده حاشــد و اگــر شـيطان و افکــار شـيطانی حــه ســراغ فــرد وسواسـی

بیاخد كه وضوی تو حاطل است ،نهاػت حاطل است ،حدنت نسس است ،ظطـاب حـه

ّ
وطهرات /

شـيطان حگو خـد «بــرای وــن اهه ّيـت نــدارد ،ز یـرا در پیشــگاه ظداونــد وهرحــان و حکـين
وعغورم و او ورا عغاب نهیكند».

ّ
وحورخت «بیاعتنایی حه وسوسه»
مسأله  .252نکات وهن برای دروان وسواس  -حا

كه در وسألۀ قبل عكر شد  -عبارتند اػ:
ّ
 .1عزم راسز و تصهين ضدی بر بیاعتنایی حـه وسوسـه و ترتيـب اثـر نـدادن حـه آن
ّ
برای ودت طوالنی ،تا ػوانی كه وعلوم شود اػ حالت وسواس ظارح شده است.
 .2اطالع صحيح اػ وساجل احکام و آشنایی بیشتر حا دستورات دخنـی و التـزام حـه

عهل بر طبق آن و ترک عوق و سليقههای شصصی و روشهای اشتباه گغشته.
 .3عهل بر طبق عهل وردم وعهولی و ههان طوری كه افراد ّ
وتدین غيـر وسـواس،
در اعهال عبادی و غير عبادی رفتار ویكنند.

 .4اكتفا در اعهال حـه وقـداری كـه شـرع دسـتور داده و حسـنده كـردن حـه آن و تـرک

احتياطهای بیوورد در وساجل شرعی.

 .5قرار دادن ػوان وحدود برای انسام اعهال و ّ
تقيد حه رعاخت آن.
ّ
 .6عدم تحقيـق اػ ووضـوعات و كنکـاش در آنهـا و پرهيـز اػ تفکـر و تـدقيق عقلـی

در ارتباط و پیوند ووضوعات حا خکدخگر.
1
 .7عادت بر استفاده اػ اصول ّ
عهليۀ رظصت دهنده وانند اصل طهارت.
 .8دعا در پیشگاه ّ
توسل و كهک ظواستن اػ ابواب هـداخت ّ -
حق وتعال و ّ
اجهـۀ
وعصووين - و ظواندن دعاهای نقل شده برای رفع وسواس.

 .9وراضعــه حــه پزشــک در وــواردی كــه احتهــال وــیرود ونشــأ آن ،بیهــاریهــای

ضسهی خا روانی حاشد.
ّ .11
توضـ ــه حـ ــه ایـ ــن اوـ ــر ك ـــه وسوسـ ــه اػ القاجـ ــات شـ ــيطان اسـ ــت و در رواخـ ــات
وعصووين ،آن را پیـروی و اطاعـت اػ شـيطان ّ
وعرفـی نهودهانـد .در رواخـت اسـت
ّ
 .1ونظور آن دسته اػ قواعد شرعی است كه برای وکلف رظصت اخساد كرده و كار را بر وی آسـان وـیكنـد،
وثل اخنکه وقتی شک در نسس شدن شيجی نهود ،اػ اصل طهارت استفاده كرده و آن را پاک حداند.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

كه عبداهّلل بن سنان وی گوخد در وحضر اوام صادق اػ شصصی كه در وضو و نهاػ
وبتال حـه وسـواس بـود نـام بـردم و گفـتن «او شـصص عـاقلی اسـت» ،حضـرت فروودنـد

«طگونــه عــاقلی اســت كــه اػ شــيطان اطاعــت وی كنــد؟» .عــرض كــردم «طگونــه اػ
شيطان اطاعت وی كند؟» فروودند «اػ ظـودش سـؤال كـن و بپـرس كـه ایـن حالـت اػ
1
كسا آوده و ونشأ آن طيست ،ظواهد گفت :این ّ
روخه اػ عهل شيطان است».

ّ
 .1وسائل الشیعر ،ح ،1ص ،31حاب  ،14اػ ابواب وقدوة العبادات ،ح.1

احکام ظرفها

ْ
مسأله  .253ظــرف و َوشــکی كــه اػ پوســت وــردار نســس خ ـا ســگ خ ـا ظــوک درســت
َ
شــده ،نســس اســت و طنانشــه حــا وــاخع خـا شـيجی حــا تـری ســراخت كننــده تهــاس پیـدا
كند ،آن واخع و شیء ،نسس ویشود.

بر این اساس ،آشاويدن و ظوردن غغایی كه حه سبب تهاس حـا آن ظـرف ،نسـس

شده حرام اسـت و ههـين طـور وضـو و غسـل حـا آب درون ایـن ظـرفهـا حاطـل اسـت؛

ولی استفاده اػ آنها برای كارهـایی اػ قبيـل آبیـار ی وـزارع و آب دادن حـه حيوانـات كـه

شرط آنها پاک بودن نيست ،اشکال نـدارد ،هرطنـد احتيـاط وسـتحب آن اسـت كـه
طرم سگ و ظوک و وردار را اگرطه ظرف هن نباشد ،استعهال نکنند.

مسأله  .254ظوردن و آشاويدن اػ ظروف طال و نقره ،حلکه حنـابر احتيـاط واضـب هـر

گونــه اســتفادۀ وعهــول و وتعــارف اػ آنهــا ،واننــد اســتعهال آنهــا بــرای وضــو و غســل خــا

تطهير اشياء نسس ،ضایز نيست؛
ّاوــا ز خنـــت نهـــودن اتـــاق و واننـــد آن و نگــه داشــتن آنهــا اشــکال نــدارد ،هرطنــد
احتيـــاط وســتحب ،در تــرک آن اســت و ههــين طــور ســاظتن ظــروف طــال و نقــره و

در خافـــت اضـــرت در برابـــر ســـاظت آنهـــا و ظر خــد و فــروش آنهــا ،در صــورتی كــه دارای
ونفعــت خــا انتفــاع حــالل حاشــد ،هرطنــد حــه ظــودی ظــود ضــایز اســت ،ولــی احتيــاط

وستحب در ترک آن است.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

مسأله  .255استعهال و استفاده اػ ظرفی كه رو ی آن را آب طال خا آب نقره دادهانـد،

اشکال ندارد.

مسأله  .256اگر فلزی را حا طال خا نقره وصلوط كنند و ظرف حسـاػند ،طنانشـه وقـدار

آن فلــز حــه قــدر ی حاشــد كــه ظــرف طــال خ ـا نقــره حــه آن نگو خنــد ،اســتفاده اػ آن اشــکالی

ندارد.

مسأله  .257اگــر انســان غــغایی را كــه در ظــرف طــال خـا نقــره اســت در ظــرف دخگــری
بریـزد ،طنانشــه ظــرف ّدوم ،حــه حســب وعهــول ،واســطۀ ظــوردن اػ ظــرف ّاول نباشــد،
اشکال ندارد.

مسأله  .258گيرۀ استکان كه اػ طال خا نقره ویساػند ،اگر حه آن «ظـرف» گفتـه شـود،
حکن استکان طال و نقره را دارد و اگر حه آن «ظرف» گفته نشود ،استفاده اػ آن اشکال

ندارد.

مسأله  .259استعهال غـالف شهشـير و كـارد و قـاب قـرآن خـا قلهـدان و اوثـال اخنهـا

كـه حــه آن «ظـرف» گفتــه نهـیشــود ،اگـر اػ طــال خـا نقــره حاشـد ،اشــکال نـدارد و احتيـاط
وستحب آن است كه اػ عطردان و سروهدان طال و نقره استفاده نشود.

مسأله  .261ظوردن خا آشاويدن اػ ظرف طال خا نقره در حال ناطار ی ،حه وقدار ی كـه
ضرورت اػ بین برود ،اشکال ندارد؛ ولی بیشتر اػ این وقدار ضایز نيست.

مسأله  .261استعهال ظرفی كـه وعلـوم نيسـت اػ طـال خـا نقـره اسـت خـا اػ طيـز دخگـر،

اشکال ندارد.

وضو
مسأله  .262در وضو واضب است انسان ،صورت و دستهـا را حشـو خد و ضلـوی سـر
و رو ی پاها را وسح كند.

احکامشستنصورتودستها 


مسأله  .263صــورت اػ ضهــت طــول ،حاخ ـد اػ حــاالی پیشــانی  -ضــایی كــه وــوی ســر
َ
ویرو خد  -تا آظر طانه و اػ ضهت عرض ،حه وقدار ی كه بین انگشت وسـط و شسـت
قرار ویگيرد ،شسته شود و اگر فرد ،وصتصری اػ این وقدار را نشو خد ،وضـو خش حاطـل
ً
است و در صورتی كه انسـان خقـين خـا اطهينـان نکنـد ایـن وقـدار كـاوال شسـته شـده،

حاخد برای اخنکه خقين خا اطهينان حه شستن وقـدار الػم پیـدا كنـد ،كهـی اػ اطـراف آن
را هن حشو خد.

ههين طور ،شستن صورت حنابر احتياط واضب ،حاخـد حـا رعاخـت ترتيـب اػ طـرف

حــاال حــه پــایین حاشــد 1و ههـين كــه در عــرف گفتــه شــود اػ حــاال حــه پــایین شســته شــده،
ّ
كافی است .حنابراین ،اگر آب را بر احتدای پیشانی  -وحل رو ییدن وو  -بریزد ،سـ س
 .1اگر كسی صـورت را اػ پـایین حـه طـرف حـاال حشـوخد ،حنـابر احتيـاط واضـب وضـوخش صـحيح نيسـت ،وگـر
آنکه ضاهل قاصر حاشد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

آن را بــر هـر دو طــرف صــورت حــهطــور وعهــول حــه صــورت ظـ ّـط ونحنـی ضــار ی نهاخـد،

شستن اػ حاال حه پایین صورت گرفته است؛
ّاوــا اگــر فــرد آب وضــو را بــر احتــدای پیشــانی نری ـزد ،حلکــه بــر قســهتی پــایینتر اػ آن
ّ
وانند پایین پیشانی و وحل ابروهـا بریـزد ،سـ س حالفاصـله قسـهت حـاالی پیشـانی را
ّ
كه ظشک وانده ،دست حکشد تا تـر شـود و حعـد بـر وحـل ر خصـتن آب و پـایینتـر اػ آن
ً
دست حکشد ،طنانشه رطوحت حاقيهانده در دست حه وقداری حاشد كه عرفـا صـدق

شســتن نهاخـــد ،كــافی اســـت و در غيـــر ایــن صــورت ،حنــابر احتيــاط واضــب طنــين
وضویی صحيح نيست.

مسأله  .264اگر صـورت كسـی در ناحيـۀ طانـه ،حلنـدتر اػ وـردم وعهـولی حاشـد ،الػم
است تهام صورت ظود را حشو خد و طنانشه در پیشانی او وو رو ییـده خـا ضلـوی سـرش

وو ندارد ،حاخد در نظر حگيرد وردم وعهولی اػ هر ضـا صـورت ظـود را وـیشـو خند ،او هـن
اػ ههان ضا حه انداػۀ وعهول ،پیشانی را حشو خد؛
ّاوــا شصص ـی كــه حــه دليــل بزرگ ـی صــورت خ ـا كــوطکی آن در ضهــت عــرض ،خ ـا حــه

ســبب حلنــدی انگشــتان خ ـا كوتــاهی آنهــا ،ظلقــت وتناســب و وعهــولی نــدارد ،حاخ ـد

انگشتانی را كه وتناسب حا طهرۀ او است در نظر گرفته و وقدار بین انگشت وسـط و
َ
شست طنين دستی را حشو خد.
مسأله  .265صورت و دستها حاخد طور ی شسته شود كه آب حه پوست حدن برسد
و اگر وانعی وضود دارد ،فرد حاخـد آن را برطـرف كنـد؛ ّ
حتـی ا گـر احتهـال دهـد طـرک خـا

طيز دخگری در ابروها و گوشـههـای طشـن و لـب او هسـت كـه وـانع اػ رسـيدن آب حـه

پوست ویشود ،طنانشه احتهال او در نظر وردم حسـا (احتهـال وعقـول) حاشـد ،حاخـد
پیش اػ وضو بررسی كند كه اگر وانعی هست آن را برطرف نهاخد.

مسأله  .266اگر پوست صورت اػ بین وو پیدا نباشد ،واضب است ظاهر وـو شسـته

شــود و رســاندن آب حــه ز ی ـر آن الػم نيســت؛ وگــر آنکــه رســاندن آب حــه ز ی ـر آنهــا آســان
ّ
حاشــد و نيـاػ حــه دقــت و بررسـی نداشــته حاشــد كــه در ایـن صــورت حاخـد ز یـر آن شســته

وضو /

شود ،وانند سبيل حلندی كه اػ دو طرف رو ی وحاسن خا پوست صورت را پوشانده و

حه راحتی ویتوان آن را كنار ػد؛
ّاوــا در صــورتی كــه پوســت صــورت اػ بــین وــو پیــدا حاشــد ،حاخــد آب را حــه پوســت
برساند و شستن ووهـای نـاػک نيـز الػم وـیحاشـد ،حلکـه حنـابر احتيـاط واضـب ووهـای
درشت و زبر نيز شسته شود.

مسأله  .267اگــر شــک كنــد پوســت صــورت اػ بـین وــو پیـدا اســت خـا نــه ،حاخـد وــو را

حشو خد و آب را حه پوست هن برساند.

مسأله  .268شستن داظل بینی و وقدار ی اػ لـب و طشـن كـه در وقـت حسـتن دخـده

نهیشود ،واضب نيسـت ولـی ا گـر انسـان شـک كنـد اػ ضاهـایی كـه حاخـد شسـته شـود
طيـزی حــاقی وانــده خـا نــه ،واضــب اســت بــرای آنکــه خقـين حــه شســتن وقــدار الػم پیـدا
كند ،وقدار ی اػ آنها را هن حشو خد؛
ّ
البته كسی كه این اور را نهـیدانسـته ،طنانشـه احتهـال وعقـول دهـد در وضـو یی

كه گرفتـه وقـدار الػم را شسـته ،نهاػهـایی را كـه حـا آن وضـو ظوانـده ،صـحيح اسـت و

الػم نيست برای نهاػ حعدی دوحاره وضو حگيرد.

مسأله  .269حعــد اػ شســتن صــورت ،احتــدا حاخ ـد دســت راســت و حعــد اػ آن دســت
ً
ط را اػ آرنذ تا سر انگشتان حشو خد و اگر انسان شک كند كه آرنذ را كاوال شسته خا

نــه ،حاخـد بــرای آنکــه خقـين كنــد وقــدار الػم را شســته ،وقــدار كهـی حــاالتر اػ آرنــذ را هــن
حشو خد.

مسأله  .271كسی كه پیش اػ شستن صورت ،دسـتهـای ظـود را تـا وـر شسـته ،در

هنگام وضو حاخد تا سر انگشتان را حشو خد و اگر فقط دستها را تا ور حشـو خد ،وضـوی
او حاطل است.

مسأله  .271دستها حاخد حا رعاخت ترتيب اػ حاال حـه پـایین شسـته شـود و ههـين كـه
ً
ً
عرفا حگو خند اػ حاال حه پایین شسته كافی اسـت .حنـابراین ،ا گـر فـرد وـثال احتـدا قسـهت

بیرونی دست را اػ آرنذ تا پایین دست حشو خد و حعد قسهت داظلی آرنذ و پـایینتـر اػ

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

آن را دســت حکشــد و حشــو خد ،شســتن اػ حــاال حــه پــایین صــورت گرفتــه و الػم نيســت

قسهت بیرونی و داظلی هنػوان شسته شود؛
ّاوا اگر دسـت را اػ پـایین حـه حـاال حشـو خد  -هرطنـد اػ روی ندانسـتن وسـأله  -وضـو
ً
حاطــل اســت .ههــين طــور ،ا گــر وــثال اػ نصـف ســاعد تــا ســر انگشــتان را حــه ّنيــت وضــو
1

حشـــو خد ،ســـ س قســـهت آرنـــذ تـــا نصــف ســاعد را كــه ظشــک وانــده حشــو خد ،وضــو

صحيح نيست؛
ّ
البته در صورتی كه آب را بر پایینتر اػ آرنذ بر یزد ،س س حالفاصـله قسـهت حـاالی
ّ
آرنذ را كه ظشک وانده دست حکشد تا تر شود و حعد بـر وحـل ر خصـتن آب و پـایینتـر
ً
اػ آن دست حکشد ،طنانشه رطوحت حاقيهانـده در دسـت حـه وقـداری حاشـد كـه عرفـا

صدق شستن نهاخد ،كافی است ،وگرنه حنابر احتياط واضب نهـیتوانـد حـه ایـن وضـو

اكتفا نهاخد.
َ
مسأله  .272اگر انسان دست را تر كند و حه صورت و دسـتهـا حکشـد ،طنانشـه تـری
ً
َ
دست حه قدر ی حاشد كه حا كشيدن دست ،آب آنها را فـرا گيـرد و عرفـا شسـتن (غ ْسـل)
صدق كند ،كافی است و در این صورت ،الػم نيست آب بر آنها ضار ی شود.
مسأله  .273در وضـــو شس ــتن صـــورت و دس ــته ــا ،ورتبـ ـۀ ّاول واض ــب ،ورتبـ ـۀ ّدوم

وستحب و ورتبۀ ّ
سوم حرام است؛
ونظــور اػ «شســتن ورتب ـۀ ّاول» ،آن اســت كــه حــه قصــد وضــو ،صــورت خ ـا دســت را
ً
كاوال حشو خد .حنابراین ،اگر حا خک ورتبه خـا طنـد ورتبـه آب ر خصـتن  -حـه كهـک دسـت
ً
ّ
كشيدن خا حدون آن  -عضو كاوال شسته شود ،ورتبۀ ّاول وحقق شده و شستن حعـد اػ
آن هرطند حه ّنيت شستن ّاول هن حاشد ،ضزء شستن ّاول وحسوب نهیشود.
ّ
حنابراین ،در تحقق شستن ّاول ،دو وطلب شرط است:
ً
 .1در وضو ،ههين وقدار كه عرفا صدق كند كه شستن اػ حاال حه پـایین انسـام شـده كـافی اسـت .حنـابراین،
اگر پس اػ شستن اػ حاال حه پایین در دست خا صـورت وقـدار انـدكی نشسـته حـاقی حهانـد ،حـه عنـوان وثـال
وساحت خک حند انگشت خا كهتر ،شستن ههان نقطه كـافی اسـت و نيـاػ نيسـت بـرای رعاخـت ترتيـب،
ّ ً ُ
وواػات ههان نقطه را حه طرف پایین وسددا شست.

وضو /

اول :آنکه شستن حه قصد وضو حاشد؛
ً
دوم :آنکه آب تهام عضو را كاوال فرا حگيرد كه ضایی برای احتياط نباشد.
ّ
در شســتن حعــدی ،اگــر ای ـن دو شــرط ووضــود حاشــد «شســتن ورتب ـۀ ّدوم» وحقــق
ویشود؛ ولی اگر شرط ّاول ووضود نباشد ،خعنی حعد اػ شستن ّاول ،حدون قصـد وضـو

عضو را حشو خد ،الػم است وراعات وقتضـای احتيـاط تـرک نشـود و بـرای ورتبـۀ س ّـوم،
ً
1
احتياطا عضو را نشو خد.
احکاموسحسروپاها 

مسأله  .274حعــد اػ شســتن هــر دو دســت ،حاخ ـد ضلــوی ســر حــا تــری آب وضــو كــه در
دست وانده (نه حا آب دخگر) ،وسح شود؛
ّ
وسح سر حا كليۀ قسهتهای هر خک اػ دو دست كه در وضو شسته وـیشـود  -اػ

آرنذ تا سـر انگشـتان  -ضـایز اسـت ،هرطنـد احتيـاط وسـتحب آن اسـت كـه حـا كـف

دســت راســت حاشــد .ههــين طــور ،احتي ـاط وســتحب اســت وســح اػ حــاال حــه پــایین
انسام شود.

مسأله  .275خک قسهت اػ طهار قسهت سر كه وقابل پیشانی اسـت ،ضـای وسـح

ویحاشد و هر ضای این قسهت حه هر انداػه وسح شود كافی است ،هرطند احتيـاط
وســتحب آن اســت كــه اػ نظــر طــول حــه انــداػۀ طــول خ ـک انگشــت و اػ نظــر عــرض حــه

انداػۀ عرض سه انگشت حسته وسح شود.

مسأله  .276الػم نيست وسح سر بـر پوسـت آن حاشـد ،حلکـه بـر وـوی ضلـوی سـر هـن

صحيح است؛

ً
ولی كسی كه ووی ضلوی سر او حه انداػهای حلند است كـه ا گـر وـثال شـانه كنـد حـه

صورتش ویر یـزد خـا حـه ضاهـای دخگـر سـر وـیرسـد ،حاخـد قسـهتی اػ ووهـا را كـه پـس اػ
 .1در ایــن وــورد ،وســح كــردن حــا ایــن آب (آب ورتبـۀ ّدوم كــه حــدون قصــد بــر عضــو ،رخصتــه شــده) نيــز ظــالف
احتياط واضب است.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

شانه كردن اػ وحدودۀ ضلوی سر ظارح نهیشود ،وسـح كنـد .ههـين طـور ،وـیتوانـد
فرق سر را حاػ كرده و ُبن ووها خا پوست سر را وسح كند؛
ّاوا اگر ووهایی را كه حه صورت ویر یزد خـا حـه ضـای دخگـر سـر وـیرسـد ،ضلـوی سـر

ضهع كند و بر آنها وسح نهاخد ،خا بر ووی ضاهای دخگر سر ،كه ضلـوی آن آوـده وسـح

كند ،طنين وسحی حاطل است.

مسأله  .277حعد اػ وسح سر واضب اسـت حـا تـری آب وضـو كـه در دسـت وانـده (حـا

توضيحی كه در وسح سر ،وسألۀ « »953عكر شد) ،رو ی پاها اػ سـر خکـی اػ انگشـتان

پــا تــا وفصــل وســح شــود و حنــابر احتي ـاط واضــب ،وســح تــا برآوــدگی رو ی پــا كــافی
نيست.

حنــابراین ،فــردی كــه و ـیدانــد وســح پــای ظــو خش را در وضــو تــا برآوــدگی رو ی پــا

كشـيده نــه تــا وفصــل ،احتيـاط واضــب آن اســت كــه نهاػهــای واضبـی را كــه خقـين خـا

اطهينان دارد حا طنين وضویی حهضا آورده ،دوحاره ظوانـده و ا گـر وقـت گغشـته ،قضـا
نهاخد؛ّ 1اوا اگر احتهال وعقول ویدهد در وضو یی كه برای نهاػهاخش گرفته وسح پـا
ّ
را  -هرطنــد ح ـهطــور اتفــاقی  -ح ـه قصــد وضــو تــا وفصــل كش ـيده ،آن نهاػهــا صــحيح
ویحاشد و الػم نيست آنها را دوحاره ظوانده خا قضا نهاخد.
ً
شاخان عكر است ،وسح وقدار ی اػ نوک انگشت پا كه نزدخک ناظن اسـت و عرفـا
ً
ضــزء روی پــا 2وحســوب وـیشــود ،واضــب اســت و وســح وقــدار ی اػ آن كــه عرفــا ضــزء
روی پــا شــهرده نهیشــود 3،الػم نيســت و در صــورت شــک ،حنــابر احتيـاط الػم وقــدار

وشکوک را وسح نهاخد.

مسأله  .278احتيـاط وســتحب آن اســت كــه فــرد پــای راســت را حـا دســت راســت و

 .1شاخان عكر است در این احتياط  -ههانند ّ
حقيۀ ووارد احتياط واضب  -ویتوان حا رعاخت اعأعلن فـاعأعلن
حه وستهد ضاوع الشراخط دخگری كه كشيدن وسح پا را تا برآودگی پا كافی ویداند ،رضـوع كـرد و در ایـن
صورت ،نهاػهای گغشتۀ فرد نيز صحيح وحسوب ویشود.
 .2در لغت عربی حه آن «ظاهر قدم» گفته ویشود.
 .3حنابراین ،وسح قسهتی اػ پا كه در لغت عربی حه آن «حاطن قدم» گفته ویشود ،الػم نيست.

وضو /

پای ط

را حا دسـت طـ

وسـح نهاخـد و نيـز احتيـاط وسـتحب آن اسـت كـه شـروع

وسح پا اػ سر انگشتان پا حاشد و حه وفصل ظتن گردد ،هرطند ضایز اسـت بـر عکـس

وسح نهاخد.

مسأله  .279عرض وسح پا حه هر انداػه حاشـد ،كـافی اسـت؛ ولـی بهتـر آن اسـت كـه

حه انداػۀ عرض سه انگشت حسـته حاشـد؛ حلکـه بهتـر اسـت تهـام رو ی پـا حـا تهـام كـف
دست 1وسح شود.

مسأله  .281در وســح پــا الػم نيســت فــرد كــف دســت را بــر ســر انگشــتهــا حگــغارد و
حعد حـه پشـت پـا حکشـد ،حلکـه وـیتوانـد تهـام كـف دسـت را رو ی پـا گغاشـته و كهـی

حکشد.

مسأله  .281در وسح سر و رو ی پاها ،حاخد دست رو ی آنها كشيده شـود و ا گـر انسـان

دست را نگه دارد و سر خا پا را حه آن حکشـد ،وسـح حاطـل اسـت؛ ولـی ا گـر هنگـاوی كـه
دست را ویكشد ،سر خا پا وصتصری حركت كند ،اشکال ندارد.

مسأله  .282ضای وسح حاخد ظشک حاشد و اگر حه قدر ی تر حاشد كه تری دسـت حـه

آن اثر نکند ،وسح حاطل است؛ ولـی ا گـر وصتصـری رطوحـت داشـته حاشـد ،طـور ی كـه
آب دســت هنگــام وســح بــر آن غلبــه كنــد و آن رطوحــت در آب وســح ،اػ بـین رفتــه حــه

حساب آخد ،اشکال ندارد.

مسأله  .283اگــر بــرای وســح ،رطوحــت و تــری در دســتهــای وضــو گيرنــده نهانــده

حاشــد ،حـــه گونـــهای كــه اػ آرنـــذ تـــا ســر انگشــتان هــر دو دســت ظشــک شــده حاشــد،

نه ـیتوانــد دســت را حــا آب ظــارح اػ اعضــای وضــو تــر كنــد ،حلکــه حاخ ـد اػ ر خ ـش ظــود
رطوحت حگيرد و حا آن وسح نهاخد.

حنابراین ،گرفتن رطوحت اػ سایر نقاط صورت (غيـر اػ ر خـش) وثـل ابـرو خـا گونـهها،

طه برای كسانی كه ر خـش دارنـد و طـه افـرادی كـه ر خـش ندارنـد ،حنـابر احتيـاط واضـب
كافی نيست.

 .1كف دست شاول انگشتان هن ویشود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

مسأله  .284اگر تری دست فقط حه انداػۀ وسح سر حاشد ،احتياط واضب آن است كـه
فرد سر را حا ههان تری وسح كرده ،س س برای وسح پاها اػ ر خش ظود رطوحت حگيرد.

مسأله  .285وســح كــردن اػ رو ی ضــوراب و كفــش حاطــل اســت؛ ول ـی ا گــر انســان حــه
ّ
علـت ســروای شــدخد خـا تــرس اػ دػد و درنــده و واننــد اخنهــا نتوانــد كفــش خـا ضــوراب را
بیرون آورد ،احتياط واضب آن اسـت كـه وسـح بـر ضـوراب و كفـش نهـوده و تـي ّهن نيـز
حنهاخد و اگر تق ّيۀ ظوف ّيه در بین حاشد ،وسح بر ضوراب و كفش كافی است.

مسأله  .286اگــر ووضــع وســح نســس حاشــد و انســان نتوانــد بــرای وســح ،آن را آب
حکشد ،حاخد تي ّهن نهاخد.
وضویارتهاسی 

مسأله  .287وضــوی ارتهاسـی آن اســت كــه انســان ،صــورت و دســتهــا را حــه قصــد
وضــو در آب فــرو بــرد و اگــر صــورت و دســتهــا داظــل آب حاشــند و انســان حصواهــد حــه

قصــد وضـــوی ارتهاســی آنهـــا را اػ آب ظــارح كنــد ،وضــوی او حنــابر احتي ـاط واضــب
صحيح نيست.

مسأله  .288در وضوی ارتهاسی نيز ،حاخد صورت و دستها اػ حاال حـه پـایین شسـته

شود .حنابراین ،حاخد صورت را اػ طرف پیشانی و دستهـا را اػ طـرف آرنـذ در آب فـرو

برد.

1

مسأله  .289اگــر وضــوی حعض ـی اػ اعضــا ارتهاس ـی و حعض ـی غي ـر ارتهاس ـی انســام

شود ،اشکال ندارد.

شرایطصحتوضو 

صــحيح بــودن وضــو طنــد شــرط دارد كــه در وســاجل حعــد ،حــه عكــر و توض ـيح آنهــا

پرداظته ویشود.

 .1شستن صورت اػ حاال حه پایین ،حنابر احتياط واضب است.

وضو /

 شرطاولودوم:آبوضوپا کووطلقباشد 

مسأله  .291آبی كه حـا آن وضـو گرفتـه ویشـود ،حاخـد پـا ک حاشـد و نيـز ،حنـابر احتيـاط
ّ
واضب آلوده و ّ
وتغير حا طيزی كه طبع انسان اػ آن وتنفر است  -وثـل ادرار حيوانـات
ً
حالل گوشت خا وردار پا ک خا طرک ػظن  -نباشد ،هرطند آن طيز شرعا پاک حاشد.
مسأله  .291وضــو حــا آب نســس و آب وضــاف حاطــل اســت ،هرطنــد انســان نســس

بودن خا وضاف بودن آن را ندانـد خـا فراوـوش كـرده حاشـد و ا گـر حـا آن وضـو ،نهـاػ ی هـن
ظوانــده حاشــد ،حاخـد آن نهــاػ را دوحــاره حــا وضــوی صــحيح حصوانــد و ا گــر وقــت گغشــته

قضا نهاخد.

مسأله  .292اگــر فــرد غي ـر اػ آب ِگــل آلــود وضــاف ،آب دخگــری بــرای وضــو نــدارد،

طنانشــه وقــت نهــاػ كــن حاشــد ،طــور ی كــه بــرای وضـو و ظوانــدن واضبــات نهــاػ وقــت
نداشته حاشد ،حاخد تي ّهن كند و اگر وقت دارد ،حاخد صبر كند تـا آب صـاف شـود خـا حـه
وسيلهای آن را صاف نهاخد و وضو حگيـرد و آب گـل آلـود در صـورتی وضـاف وـیشـود
كه دخگر حه آن ،آب گفته نشود.

 شرطسوم:آبوضوغصبینباشد 

مسأله  .293وضو حا آب غصبی و حا آبی كه وعلوم نيسـت صـاحب آن راضـی اسـت
ً
خـا نــه ،حــرام و حاطــل اســت؛ ولـی ا گــر قــبال صــاحبش راضـی بــوده و انســان نهـیدانــد اػ
رضاختش برگشته خا نه ،وضو حا آن صحيح ویحاشد.
ّ
مسأله  .294اگر وکان خا فضا خا ظـرف خـا وحـل ر یـزش آب وضـو وبـاح نباشـد ،وضـو
ّ
علت ّ
تصرف غصبی وعصيت كرده است.
صحيح است ،هرطند فرد حه
ّ
حنابراین ،اگر وکان خا فضا خا وحل ر یزش آب وضو ،غصـبی حاشـد و انسـان حتوانـد
در وکان دخگر كه غصبی نيست وضو حگيرد ،حاخد حه آن ضا بـرود و ا گـر نتوانـد ،وظيفـۀ
او تي ّهن است؛ ولی در هر صورت ،اگر در آنسا وضـو گرفـت ،هرطنـد وعصـيت كـرده،

ّاوا وضوی او صحيح ویحاشد؛ وگر آنکه قصد قرحت برای او حاصل نشود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

مسأله  .295وضـو گـرفتن اػ وضـوظانه خـا حـوض آب وسـاضد و وـدارس علـوم دخنـی

كه ووقوفه هستند و انسان نهیداند آن وکان را برای استفادۀ ههۀ وـردم قـرار دادهانـد
ّ
خا اظتصاص حه نهاػگزاران آن وسسد خا طالب آن ودرسه دارد ،ضایز نيست ،وگـر در
ً
صــورتی كــه وعهــوال وــردم وتــد ّین اػ آب آنســا وضــو وـیگيرنــد و كسـی هــن آنــان را ونــع
نهیكند.

مسأله  .296كسی كه نهیظواهد در وسسدی نهاػ حصواند ،اگر ندانـد وضـوظانۀ آن

را برای ههۀ وردم وقف كردهاند خا برای كسانی كه در آنسا نهاػ ویظوانند ،نهـیتوانـد
ً
در آنســا وضــو حگي ـرد؛ ول ـی ا گــر وعهــوال كســانی هــن كــه نه ـیظواهنــد در آنســا نهــاػ

حصوانند اػ آن وضوظانه وضو وـیگيرنـد و كسـی آنـان را ونـع نهـیكنـد ،وضـو گـرفتن اػ
آنسا اشکال ندارد.

مسأله  .297وضـــو گـــرفتن اػ آب وســـافرظانههــا و هتــلهــا و پاســاؼها و وکانهــای

تســار ی دخگــر و رســتورانهــای ب ـین راه ـی و واننــد اخنهــا بــرای كســانی كــه ســا كن آن
ً
نيستند ،در صورتی صحيح است كه وعهوال كسانی هن كه سـاكن آنسـا نيسـتند در
این وکانها وضو ویگيرند و كسی ونع نهیكند.
ّ
ّ
مسأله  .298كسی كه ضزء طالب ودرسهای نيست ،ولی وههان طـالب آن ودرسـه

شــود ،وضــو گــرفتن او در آن ودرســه اشــکال نــدارد ،حــه شــرط اخنکــه پــغیرفتن طنــان
وههانانی برظالف شراخط وقف نباشد .این حکن ،در وورد كسی كه وههان وسافران

وسافرظانه خا هتل و وانند آن است نيز ضاری ویحاشد.
مسأله  .299اگر آبی برای استفاده در ضهت ّ
ظاصی اضاػه داده شود ،استفاده اػ آن
ً
آب آب ســردكن كــه فقــط بــرای
در غي ـر آن ضهــت ضــایز نيســت؛ وــثال وضــو گــرفتن اػ ِ
آشاويدن قرار داده شده ،ضایز نيست و حکن وضو گرفتن حا آب غصبی را دارد.

مسأله  .311وضــو گــرفتن حــدون اضــاػۀ والــک ،اػ نهرهــای كوطـک خـا بــزرگ كــه حنــای
عقال بر ضایز بودن ّ
تصرف و استفاده اػ آنهاست ،اشکال ندارد ،هرطنـد انسـان ندانـد
صــاحب آنهــا راضـی اســت خــا نــه؛ حلکــه ا گــر صــاحب آنهـا اػ وضــو گــرفتن نهـی كنــد خـا

وضو /

اخنکه انسان حداند والک راضی نيست خا اخنکه والک ،صغير خا دیوانه حاشد ،حاػ هـن
ّ
تصرف در آن ضایز است.
مسأله  .311اگر انسان فراووش كند آب غصبی است و حا آن وضـو حگيـرد ،وضـو خش

صحيح است؛ ولی كسی كه ظـودش آب را غصـب كـرده ،طنانشـه غصـبی بـودن آن
را فراووش كند و وضو حگيرد ،وضوی او حنابر احتياط واضب ،اشکال دارد.

ههين طور ،ا گـر حـا اعتقـاد حـه اخنکـه آب اػ ظـود اوسـت وضـو حگيـرد و حعـد اػ وضـو

وعلــوم شــود وــال دخگــری ویحاشــد ،وضــوی او صــحيح اســت و در هــر دو صــورت،

ضاون آب وصرفی برای والک آن ویحاشد.

مسأله  .312اگر آب وباح (غير غصبی) در ظرف غصبی حاشـد و فـرد غيـر اػ آن ،آب

دخگری نداشـته حاشـد ،در صـورتی كـه حتوانـد حـه صـورتی شـرعی (وثـل اضـاػه گـرفتن اػ

وال ـک بــرای ظــالی نهــودن آب ظــرف) ،آن آب را در ظــرف دخگــر ظــالی نهاخ ـد ،الػم
ً
است ایـن كـار را انسـام داده و حعـدا وضـو حگيـرد و طنانشـه وهکـن نباشـد حاخـد تـي ّهن
كند و ّاوا اگر آب دخگری دارد ،الػم است حا آن وضو حگيرد.

شاخان عكر است ،در هر دو صورت اگر وصالفت كرده و حا آب ظرف غصبی وضـو
حگيرد ،هرطند وعصيت كردهّ ،اوا وضو خش صحيح ویحاشد.
ً
مسأله  .313وضو گرفتن اػ حوضی كه وثال خک آضر خا خک سنگ آن غصبی است،
ً
عرفاّ ،
تصرف در آن آضر خا سنگ حساب نشود ،اشکالی نـدارد
طنانشه برداشتن آب
و در صورتی كه ّ
تصرف در آن آضـر خـا سـنگ وحسـوب شـود ،برداشـتن آب اػ آن حـرام

است ولی وضو حا آن آب صحيح ویحاشد.

این حکن در ضـایی كـه شـير آب خـا قسـهتی اػ لولـهكشـی آب غصـبی حاشـد ،ولـی

ظود آب غصبی نباشد نيز ضاری است.
ً
مسأله  .314اگر در صـحن خکـی اػ اواوـان خـا اواوزادگـان كـه قـبال قبرسـتان بـوده،

حــوض خـا نهــری حســاػند ،طنانشــه انســان ندانــد ػوـين صــحن را بــرای قبرســتان وقــف
كردهاند ،وضو گرفتن در آن حـوض و نهـر اشـکال نـدارد؛ ّاوـا ا گـر وعلـوم اسـت ػوـين را

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

برای ظصوص دفن اووات وقف كردهاند ،سـاظتن وضـوظانه خـا احـداث حـوض آب
در آن ضایز نيست و وضو گرفتن اػ آن حرام ویحاشد.

 شرطچهارم:اعضایوضوووقعشستنووسح کردنپا کباشد 

مسأله  .315بــرای آنکــه وضــو صــحيح حاشــد ،الػم اســت اعضــای وضــو در هنگــام

شسـتن و وســح كــردن پــا ک حاشــد ،هرطنــد حـه ایـن صــورت كــه در حــال وضــو ،قبــل اػ

شستن خا وسح كردن عضو نسس ،آن را تطهير نهاخد؛
ّ
البتــه ا گــر عضــو وتـ ّ
ـنسس حــا خ ـک حــار شســتن پــا ک و ـیگــردد و آب ،ك ـر خ ـا ضــار ی

حاشد ،در این صورت حا فرو بردن عضو در آب حه ّنيت وضو خا حا شستن عضو ز یر شـير
ّ
ّوتصـل حــه آب كـر خـا ضـار ی ،هــن عضــو تطهيـر وـیشـود و هــن شسـتن وضــویی وحقــق
ویگردد.

مسأله  .316اگــر قبــل اػ تهــام شــدن وضــو ،ضــایی را كــه فــرد شســته خ ـا وســح كــرده

نسس شود ،وضو صحيح است.

مسأله  .317اگــر غي ـر اػ اعضــای وضــو ،ضــایی اػ حــدن نســس حاشــد ،وضــو صــحيح

اســت؛ ول ـی اگــر وصــرح ادرار خ ـا وــدفوع را تطهي ـر نکــرده حاشــد ،احتي ـاط وســتحب آن
است كه ّاول آن را تطهير كند و حعد وضو حگيرد.
مسأله  .318اگر خکی اػ اعضای وضوی فـرد ،نسـس حاشـد و حعـد اػ وضـو شـک كنـد

كه قبل اػ وضو آنسا را آب كشيده خـا نـه ،وضـوی او صـحيح اسـت؛ ولـی ضـایی را كـه

نسس بوده ،برای كارهای حعدی كه الػم است حا طهارت حاشد ،حاخد آب حکشد؛ وگـر
آنکــه حدانــد در صــورتی هــن كــه قبــل اػ وضــو آن عضــو را آب نکشـيده حاشــد حــا شســتن

وضویی ،ظود حه ظود آن عضو آب كشيده شده است.

مسأله  .319اگــر در صــورت خ ـا دســتهــا بر خ ـدگی خ ـا ػظه ـی اســت كــه ظــون آن حنــد

نه ـیآخ ـد و آب بــرای آن ضــرر نــدارد ،حاخ ـد حعــد اػ شســتن اضــزای ســالن آن عضــو ،حــا
رعاخت ترتيب و حه ّنيت وضو ،ووضع ػظن خا بر خدگی را در آب كر خا ضار ی فـرو ببـرد خـا

وضو /

ز یر شير آب كر حگيـرد و قـدر ی فشـار دهـد كـه ظـون حنـد بیاخـد و انگشـت ظـود را رو ی

ػظــن خ ـا بر خ ـدگی در ز ی ـر آب اػ حــاال حــه پــایین حکشــد تــا آب بــر آن ضــار ی شــود ،س ـ س

قســهتهای پــایینتــر اػ آن را حشــو خد و حــا انســام ای ـن روش ،وضــوی صــحيح صــورت

گرفته است.

 شرطپنجن:بهقصدقربتواخالصوضوبگیرد 

مسأله  .311انسان برای آنکه وضـو را حـا قصـد قرحـت و اظـالص گرفتـه حاشـد ،ههـين

كه آن را حه قصد اطاعت اػ اور ظداوند وتعال انسام دهد ،كافی است و اگر حـه قصـد

ر خا و ظودنهایی خا برای ظنک شدن حدن خا وانند آن وضو حگيرد ،حاطل است.
مسأله  .311انسان الػم نيست ّنيت وضـو را حـا ز حـان حگو خـد خـا اػ قلـب ظـود حگغرانـد،

حلکه اگر تهام كارهـای وضـو ،حـه انگيـزۀ اطاعـت اػ فروـان ظداونـد وتعـال حـهضـا آورده
شود ،كافی است.

 شرطششن:کارهایوضورابهترتیجبهجاآورد 

مسأله  .312در وضــو واضــب اســت انســان ّاول صــورت و حعــد دســت راســت و حعــد

دست ط را حشو خد و حعد اػ آن سر و حعد پاها را وسح نهاخد و حنابر احتياط واضب،
پــای طـ را زودتــر اػ پــای راســت وســح نکنــد و احتيـاط وســتحب آن اســت كــه ّاول
پای راست و حعد اػ آن پای ط
ضایز است.

را وسح كند ،هرطند وسح هر دو پا حهطـور ههزوـان

حنابراین ،اگر فرد ترتيب بین اعضا را رعاخت نکرده ،در صورتی كـه وـواالت اػ بـین

نرفتــه حاشــد ،حاخـد حــه صــورتی كــه ترتيـب حاصــل شــود ،قســهتهای ور بــوط را دو حــاره
وضو دهد و اگر وواالت حه هن ظورده ،وضو را اػ سر حگيرد.
ّ
شاخان عكر است ،كسی كه در وضوهای قبليش حه علت ندانستن وسأله ،دسـت

طـــ

را قبـــل اػ دســـت راســـت در وض ــو وـ ـیشس ــته خـ ـا دس ــته ــا را قب ــل اػ ص ــورت

ویشسته خا وسح پا را قبل اػ وسح سر انسام ویداده ،وضو خش حاطل است.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

 شرطهفتن:وواالترارعایتنهاید 

مسأله  .313برای آنکه وضو صحيح حاشد ،الػم است فرد كارهای وضو را پشـت سـر
هن انسام دهد و این اور «وواالت» نام دارد .حنابراین ،اگر بین كارهای وضـو حـه قـدر ی
فاصله شود كه در نظر عرف پشت سر هن نباشند ،وضو حاطل است؛

ولی در صورت پیشآود عغر عرفی برای شصص ،وانند فراووشـی خـا تهـام شـدن

آب ،وــواالت عرفـی وعتبــر نيســت ،حلکــه وقتـی وـیظواهــد ضــایی را حشــو خد خـا وســح
كنــد ،طنانشــه رطوحــت تهــام ضاهــایی كــه پـیش اػ آن شســته خـا وســح كــرده ،ظشـک

ش ــده حاشـــد ،وضـــو حاط ــل اســـت و در غي ــر ای ــن ص ــورت وض ــوخش ص ــحيح اس ــت.
ً
حنــابراین ،ا گــر وــثال وــوقعی ك ـه و ـیظواهــد دســت طـ ـ را حشو خ ـ ـد ،رطوحــت دس ـ ـت
راســـت ظشـــک ش ــده حاشـــد و صـــورت ت ــر حاش ــد خ ــا ب ــر عک ــس ،وض ــو خش صحيـ ـ ـح
ویحاشد.
ّ
مسأله  .314اگر كارهای وضو را پشت سر هن حهضا آورد ،ولی حه علـت گروـای هـوا خـا

حــرارت ز خ ـاد حــدن خ ـا وػش حــاد و واننــد اخنهــا ،رطوحــت ضاهــای قبل ـی ظش ـک شــود،
وضوی او صحيح است.

مسأله  .315راه رفــتن در بـین وضــو اشـکال نــدارد ،پــس ا گــر حعــد اػ شســتن صــورت و

دستها طند قدم راه برود و حعد سر و پا را وسح كند ،وضوی او صحيح است؛ وگـر
ً
آنکه حدون عغر آن قدر راه برود كه عرفا نگو خنـد كارهـای وضـو را پشـت سـر هـن انسـام
ویدهد.

خودفردانجامدهد 
 شرطهشتن:کارهایوضورادرصورتاوکانِ ،

مسأله  .316برای آنکه وضو صحيح حاشد ،الػم اسـت شسـتن صـورت و دسـتهـا و
وسح سر و پاها را ظود انسان انسام دهد و ا گـر حـدون عـغر ،دخگـری او را وضـو دهـد خـا

در رســاندن آب حــه صــورت و دســتهــا و وســح ســر و پاهــا حــه او كه ـک نهاخ ـد ،وضــو

حاطل است.

وضو /

ً
مسأله  .317انسان تا ویتواند ،در كارهای وضـو نباخـد اػ دخگـری كهـک حگيـرد ،وـثال

اگر كسی عغر ی دارد و دست راست او شکسته و نهیتواند آن را حركت دهـد ،بـرای
شستن صورت اػ دست ط كهک حگيرد خا صورت را حه ّنيـت وضـو ز یـر شـير آب خـا
ً
داظل حوض حه كيف ّيتی كه قبال بیان شد ،حشو خد و حعد اػ وضو دادن دسـت راسـت،
دست ط را حه ّنيت وضو حا وراعات ترتيـب ،ز یـر شـير آب خـا داظـل حـوض حشـو خد،
س س وسح سر و پاها را حا دست ط

حکشد.

مسأله  .318كسی كه نهیتواند حه تنهایی وضو حگيرد ،حاخد اػ دخگری كهـک حگيـرد و
در صــورت اوکــان ،وســح كشـيدن حــا وشــاركت هــر دو حاشــد؛ ولـی حاخـد ظــود او ّنيــت
وضو كند و حا دسـت ظـود وسـح نهاخـد و ا گـر وشـاركت ظـود شـصص وهکـن نباشـد،

حاخد اػ شصص دخگر حصواهـد كـه او را وضـو حدهـد و در ایـن صـورت ،احتيـاط واضـب
آن اســت كــه هــر دوّ ،نيــت وضــو نهاخنــد و ا گــر وهکــن حاشــد حاخ ـد نــایبش دســت او را
ّ
حگيرد و حه وحل وسح و ی حکشد و طنانشه این كار هن وهکن نباشـد ،حاخـد ناخـب اػ
دست او رطوحت و تری حگيرد و حا آن رطوحت ،سر و پای او را وسح كند.

شـاخان عكـر اسـت ،ا گـر ناخـب وـزد حصواهـد ،در صـورتی كـه حتوانـد و اػ نظـر وـالی حــه

حالش ضرر نداشته حاشد ،حاخد بپرداػد.

مسأله  .319هر كدام اػ كارهـای وضـو را كـه فـرد وـیتوانـد انسـام دهـد ،نباخـد در آن اػ

دخگری كهک حگيرد.
ّ
مسأله  .321كهـک گــرفتن بــرای انســام وقــدوات وضــو واننــد آب آوردن ،گــرم كــردن
آب و ر خصــتن آب در كــف دســت وضــو گيرنــده ،اشــکال نــدارد ،هرطنــد وــورد آظــر،

وکروه است.

 شرطنهن:استعهالآببرایاوضررینداشتهباشد 

مسأله  .321كسـی كــه خقــين خــا اطهينــان خـا گهــان دارد كــه ا گــر وضــو حگيـرد بــرای وی
ً
ضرر قابل ّ
توضه دارد ،وثال بیهار ویشود خا اخنکـه بیهـار خش طـول وـیكشـد خـا ووضـب

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

تشدخد بیهار ی شده خا بیهار خش حه سصتی وعالسه ویشود خا آنکه احتهال عقالیـی
طنين ضرری را حدهد 1،نباخد وضو حگيرد و حاخد تي ّهن كند؛
ً
ّ
البته اگر حه شيوهای ویتواند ضلوی ضرر را حگيرد  -وثال حا آب گرم وضـو حگيـرد -

حاخد این كار را حکند.

مسأله  .322اگــر رســاندن آب حــه صــورت و دســتهــا حــه وقــدار كهـی كــه وضــو حــا آن

صحيح است ،ضرر ندارد و بیشتر اػ آن ضرر دارد ،حاخد حا ههان وقدار وضو حگيرد.
ّ
مسأله  .323اگر وکلف حا اعتقـاد حـه اخنکـه آب بـرای وضـو گـرفتن ضـرر نـدارد ،وضـو

حگيرد و حعد اػ وضو حفههد كه آب برای او ضرر داشته ،وضوی او حاطل است؛
ّاوا طنانشه حا اعتقاد خا ظوف حـه اخنکـه آب بـرای او ضـرر دارد ،وضـو حگيـرد و حعـد
ّ
وتوضه شود كه آب ضرر نداشته ،وضوی او صحيح است حه شرط آنکـه قصـد قرحـت
اػ او حاصل شده حاشد.

مسأله  .324اگر فرد در غير وورد ضرر اػ ووارد انسام ت ّ
ـيهن (واننـد تنگـی وقـت) وضـو
حگيرد  -حا رعاخت شراخط ّ
صحت آن  -وضوخش صحيح است.
ً
حنابراین ،وثال اگر وقت حه قدری كن است كه اگر وضـو حگيـرد ،تهـام خـا وقـداری اػ
واضبات نهاػ حعد اػ وقت ظوانده ویشود ،حاخد ّ
تيهن كند؛ ولی طنانشه در این وـورد
حــه قصــد طهــارت خــا بــرای كــار وســتحبی وثــل ظوانــدن قــرآن ،وضــو حگيــرد ،وضــوخش
صحيح ویحاشد؛ حلکـه ا گـر بـرای ظوانـدن ههـان نهـاػ وضـو حگيـرد ،حـاػ هـن وضـوخش
صحيح است؛ وگر آنکه قصد قرحت برای او حاصل نشود؛
ّ
البتــه در هــر صــورت ،حــه دليــل تــرک عهــدی تهــام خــا قســهتی اػ نهــاػ در وقــت،
گناهکار است.

شــاخان عكــر اســت ،ا گــر بــرای وضــو و تـ ّ
ـيهن حــه خــک انــداػه وقــت الػم اســت خــا وضــو

گرفتن وقت كهتری نياػ دارد ،حاخد وضو حگيرد.

 .1اػ طنين احتهال ضرری ،تعبير حه ظوف ضرر خا ترس اػ ضرر ویشود.

وضو /

 شرطدهن:دراعضایوضووانعیازرسیدنآبنباشد 

مسأله  .325اگر طيزی حه اعضای وضو طسبيده ،در صورتی كه وانع اػ رسيدن آب

حاشــد ،وانن ـد ال ک ،طســب و رنــگ روغن ـی ،حاخ ـد آن را برطــرف كنــد و در صــورتی كــه
وـــانع نباشـــد ،واننـــد رنـــگ حنـــا ،اشـــکال نــدارد و ا گــر شــک دارد كــه اػ رســيدن آب
ضلوگيری ویكند خا نه ،حاخد آن را برطرف كند خا آب را حه ز یر آن برساند.

مسأله  .326اگر ز یر ناظن فرد ،طركـی حاشـد كـه وـانع اػ رسـيدن آب حـه حـدن اسـت،

طنانشه ناظن كوتاه حاشد ،وضو اشکال ندارد؛ ولی اگر ناظن حلند حاشـد ،حاخـد طـرک

ز ی ـر آن وقــدار اػ نــاظن را كــه حلنــدتر اػ وعهــول اســت و ضــزء ظــاهر شــهرده وــیشــود،
برطرف نهاخد؛ ّاوا اگر ناظن را حگيرد و طرک در ظـاهر انگشـت حاشـد ،حاخـد بـرای وضـو
آن طرک را برطرف كند.

مسأله  .327اگــر تــاتوی صــورت 1خــا حــدن كــه حــه ضهــت زیبــایی طهــره و واننــد آن
صورت گرفته ،طوری است كه و ّ
ـادۀ رنگـی ز یـر پوسـت تزر یـق شـده ،وضـو و غسـل حـا
ّ
وضود آن اشکال ندارد؛ طه اخنکه تاتو داجن حاشد خا ووقت.
شاخان عكر است ،كنرنگ خا بیرنگ شدن تـاتو حـا آب رسـيدن حـه پوسـت صـورت
اوليه خا حعد اػ آن و اوـوری اػ ایـن قبيـل ،وس ّـوػ تـرک وضـو و اقـدام حـه ت ّ
در روػهای ّ
ـيهن

نهیحاشد؛
ّ
البته اگر تاتو ووضب اخساد ػظن و ضراحت در اعضای وضو گردخـده و طـوری اسـت
كه آب برای آن ضرر قابل ّ
توضه دارد ،وضوی ضبيره كافی است؛ّ 3اوا ا گـر آب بـرای ػظـن
ضرر ندارد ،ولی ووضع نسس بوده و تطهير آن وهکن نباشد ،حاخد ّ
تيهن كند؛ وگـر آنکـه
نساست وـغكور وـانع وحسـوب شـود و در اعضـای ت ّ
ـيهن (واننـد پیشـانی) حاشـد كـه در
2

 .1وانند تاتوی ابرو خا طشن خا لب.
ّ .2
البته اگر تاتو در ّاخام عادت واهانه  -هرطند اواظر آن  -صورت گيرد كه ػن وظيفهای برای وضو (خا غسـل
ّ
خا تيهن) ندارد ،وشکل وغكور رفع ویشود.
 .3احتياح حه انسام آن در ّاخام عادت واهانه نيست.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

ایـن صـورت ،الػم اســت هـن وضـو گرفتــه و هـن ت ّ
ـيهن كنــد و در هنگـام وضـو در صــورت
اوکان ،حنابر احتياط واضب وانند وضوی ضبيره بر وانع وسح نهاخد.

1

مسأله  .328اگر تاتوی صورت خا حدن كه حه ضهت زیبایی طهره و وانند آن صـورت
گرفته ،طوری است كه ّ
وادۀ رنگـی در سـطح پوسـت ویحاشـد ،طنانشـه واننـد رنـگ
حنــا و اوثــال آن حاشــد كــه وــانع وحســوب نهــیشــود ،اشــکال نــدارد و الػم اســت فــرد

برای نهاػ ،وضو (خا غسل) انسام دهد.
ّاوا ا گر تاتو وانع وحسوب شود خا وانع بودن آن وشـکوک حاشـد و در اعضـای وضـو
(خا غسل) حاشد ،حاخد آن را برای وضو (خا غسل) برطرف كند.

حنابراین ،اگر برداشتن آن وستلزم هزخنهای حاشد كه پرداظـت آن حرضـی نيسـت،

فرد حاخد هزخنه كند تا وانعی كه اخساد شده ،برطرف گردد؛
ّ
ولی اگر برطرف كردن آن وانع ،ووضب ضـرر قابـل ّ
توضـه خـا وشـقت فـوقالعـادهای
ً
ـوال قابــل ّ
تحهــل نيســت (حــرح) حاشــد ،واننــد اخنکــه پوســت صــورت خــا حــدن
كــه وعهـ

كنــده وــیشــود و عــغرش تــا آظــر وقــت حــاقی اســت ،طنانشــه وــانع وــغكور در اعضــای
تيهن (وانند پیشانی) است ،حاخد هن ّ
ّ
تيهن نهوده و هن وضو حگيـرد و در هنگـام وضـو
در صورت اوکان ،حنابر احتياط واضب وانند وضوی ضبيره بر وانع وسح نهاخـد و ّاوـا
تيهن نيستّ ،
اگر وانع وغكور در اعضای ّ
تيهن كافی ویحاشد.

2

شــاخان عكـــر اســت ،انســام عهـــل تــاتویی كــه وــانع در اعضــای وضــو (خــا غســل)

وحسوب شده و قابل برطرف كردن نيست ،اگر وقت نهاػ داظل شده ضـایز نيسـت،
ّ
حلکـه قبــل اػ وقــت نهــاػ نيـز حنــابر احتيــاط واضــب ضـاجز نهــیحاشــد 3.ههشنــين ،كليـه
 .1توضيح بیشتر در وسألۀ « »137ظواهد آود.
 .2ههان.
ُ
 .3تفصيل وطلب اػ این قرار است كه اگر وقت نهاػ فرا رسيده و فـرد وضـو خـا غسـل نداشـته حاشـد (وحـدث
حاشد) خا تا ػوان نهاػ ظواندن وضو خا غسلش حاطل ویشود ،اقـدام حـه تـاتوی وـغكور بـرای فـرد حنـابر فت ٓ
ـوی
ضایز نيست و اگر وقت نهاػ فرا نرسيده خا (فرا رسيده و فرد حا وضو و غسل اسـت ،ولـی وضـو خـا غسـل وی
ً
برای نهاػهایی كه حعدا وقت آن فرا ویرسد ،حاطل ویشـود) ،اقـدام حـه تـاتوی وـغكور بـرای طنـين فـردی،
حنابر احتياط واضب ضایز نيست.

وضو /

احکــــام فـــــوق در وـــــورد كاشـــــت ناظـــــن وصنوعــ ـی خــا وــ ـژه و واننــ ـد آن نيــ ـز ضــاری
اس ـت.

ً
مسأله  .329تـ َـاولی كــه وــثال بــر اثــر ســوظتگی بــر پوســت ظــاهر شــده ،شســتن و وســح

رو ی آن كافی است و طنانشـه سـوراد شـود ،رسـاندن آب حـه ز یـر آن الػم نهـیحاشـد و
َ
اگر قسهتی اػ آن كنده شده ،شستن ههان وقدار اػ پوست كه ظاهر شده كافی بوده

و الػم نيست آب را حه ز یر قسهتی كه كنده نشده برساند؛
ّاوا پوستی كه كنده شده و هنوػ ّوتصل حه عضو است و گاه حـه حـدن وـیطسـبد و
ً
گاه نهیطسبد ،حاخد آن پوست را حشو خد وگـر وقـدار ی كـه عرفـا تـاحع حـدن حـه حسـاب

نهیآخـد كـه شسـتن آن الػم نيسـت و نيـز الػم اسـت آب را حـه ز یـر آن هـن  -طنانشـه اػ
ظاهر حه حساب ویآخد  -برساند.

شــاخان عكــر اســت ،ای ـن حکــن در صــورتی اســت كــه آب بــرای آن قســهت ضــرر

نداشــته حاشــد و اگــر آب ضــــرر دارد ،احکــام ور بــوط حــه آن در وضــوی ضبي ـ ـره ظواهــد
آود.

مسأله  .331اگــر انســان شــک كنــد حــه اعضــای وضــوی او طي ـزی طســبيده خ ـا نــه،
طنانشه احتهال او در نظر وردم حسا حاشد ،وثل آنکه حعـد اػ گـركـار ی خـا رنـگكـار ی

شک كند گر خا رنگ حه دست او طسبيده خا نه ،حاخد بررسی كند خا حه قـدر ی دسـت

حکشـد كـه اطهينـان پیـدا كنـد اگـر وــانعی بـوده برطـرف شـده خـا آب حـه ز یـر آن رسـيده
است.

مسأله  .331اگر ضایی را كه فرد حاخد حشو خد خا وسح كند ،طرک حاشد ،ولی آن طـرک
وانع اػ رسيدن آب حه حدن نباشد ،اشکال ندارد .ههـين طـور ،ا گـر حعـد اػ گـركـار ی و

وانند آن ،طيز سفيدی كه ضلـوگيری اػ رسـيدن آب حـه پوسـت نهـینهاخـد ،بـر دسـت

حهاند ،برای وضـو بیاشـکال اسـت؛ ولـی ا گـر شـک كنـد كـه حـا بـودن آنهـا آب حـه حـدن
ویرسد خا نه ،حاخد آنها را برطرف كند.

مسأله  .332اگــر انســان قبـــل اػ وضــو حدانــد در حعضــی اػ اعضــای وضــو ،وــانعی اػ

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

رسيدن آب هست و حعد اػ وضو شک كند در ووقع وضو آب را حه آنسا رسانده خـا نـه،

وضوی او صحيح است.

مسأله  .333اگر در حعضی اػ اعضای وضو وانعی حاشد كه گاه آب ،حه ظودی ظود

ز یر آن ویرسد و گاه نهیرسد ،وثل انگشتر ،دستبند ،النگو و فرد حعد اػ وضو ،شـک

كنــد كــه آب ز ی ـر آن رس ـيده خ ـا نــه ،وضــو خش صــحيح اســت؛ ول ـی در ای ـن صــورت،
طنانشه حداند ووقع وضو و ّ
توضـه رسـيدن آب حـه ز یـر آن نبـوده ،احتيـاط وسـتحب آن
است كه دوحاره وضو حگيرد.

مسأله  .334اگــر فــرد وضــو حگي ـرد و حعــد اػ وضــو وــانعی در اعضــای وضــو وشــاهده

نهاخد ،وثل طسب ،ال ک و ...و حداند كـه ایـن وـانع ور بـوط حـه قبـل اػ وضـو ویحاشـد،

وضوی او حاطل است ،هرطنـد قبـل اػ وضـو اعضـای وضـو خش را بررسـی كـرده حاشـد و
ا گر حا این وضو نهاػ ظوانده ،حاخد آن را در وقت دوحاره حصواند و اگر وقت گغشته قضا

نهاخد.

مسأله  .335اگر حعد اػ وضو ،طيزی كـه وـانع اػ رسـيدن آب اسـت در اعضـای وضـو

ببيند و ندانـد ووقـع وضـو بـوده خـا حعـد پیـدا شـده ،وضـوی او صـحيح اسـت؛ ولـی ا گـر
حداند كه در وقت وضو و ّ
توضه آن وانع نبوده ،احتيـاط وسـتحب آن اسـت كـه دو حـاره
وضو حگيرد.

مسأله  .336اگر حعد اػ وضو شک كند طيزی كه وانع رسيدن آب است در اعضای
وضو بوده خا نه ،وضو صحيح است و ّبررسی و ضستسو برای پیـدا كـردن وـانع در ایـن

حال الػم نيست.

احکامدیگروضو 

مسأله  .337كسی كه شک دارد وضو گرفته خا نه ،حاخد برای نهاػ و كارهـایی كـه نيـاػ

حه وضو دارد وضو حگيرد.

مسأله  .338اگر انسان در بین نهاػ شک كند وضو گرفته خا نه ،حنابر احتياط واضب

وضو /

نهیتواند حه آن نهاػ اكتفـا كنـد و حاخـد وضـو گرفتـه و نهـاػ را دو حـاره حصوانـد و احتيـاط
وستحب است نهـاػ را رهـا نکنـد ،حلکـه آن را تهـام كنـد ،سـ س حـه دسـتور ی كـه عكـر

شد رفتار نهاخد.

مسأله  .339اگــر حعــد اػ نهــاػ شــک كنــد بــرای نهــاػ وضــو داشــته خـا حــدون وضــو نهــاػ

ظوانده ،نهاػش صحيح است ،ولی حاخد برای نهاػهای حعد وضو حگيرد.
ً
مسأله  .341كسی كه ویداند وضو گرفتـه و حاطـل كننـدۀ وضـو هـن انسـام داده ،وـثال

ادرار كرده ،اگر نداند كدام زودتـر انسـام شـده ،حاخـد بـرای كارهـایی كـه وضـو الػم دارد،
ّ
وضو حگيرد و اگر در بین نهاػ طنين خقين و شکی براخش پـیش آخـد ،حاخـد پـس اػ وضـو
نهاػ را دوحاره حصواند و حنابر احتياط واضب نهیتواند حه آن نهاػ اكتفا نهاخد؛
ّ
ّاوا اگر حعد اػ نهاػ طنين خقين و شکی حاصل شود ،نهـاػ ی كـه ظوانـده صـحيح

است و حاخد برای نهاػها و كارهای حعدی كه وضو الػم دارد وضو حگيرد.

مسأله  .341اگــر شــک كنــد عهل ـی كــه وضــو را حاطــل و ـیكنــد انســام داده خ ـا نــه ،حنــا

ویگغارد كه آن وبطل را انسام نداده و هنوػ وضوی او حاقی است؛

ولی اگر حعد اػ ادرار ،استبراء نکرده و وضو گرفته حاشد و حعد اػ وضـو رطـوحتی اػ او

بیرون آخد كه نداند ادرار است خا طيز دخگر ،وضوی او حاطـل وـیحاشـد كـه توضـيح آن
در وبح

«استبراء» ،وسألۀ « »77گغشت.

مسأله  .342اگر حعد اػ نهاػ حفههد وضوی او حاطل شده ،ولی شک كند قبل اػ نهاػ

حاطل شده خا حعد اػ نهاػ ،نهاػ ی كه ظوانده صحيح است.

مسأله  .343اگــر انســان حعــد اػ وضــو خـا در بـین آن خقـين كنــد حعضـی اػ قســهتها را

نشســـته خـــا وســـح نکـــرده اس ــت ،طنانش ــه فاص ــلۀ ز خـ ـادی اخس ــاد ش ــده و و ــواالت
ّ
حه هن ظورده و رطوحت ضاهایی كه پیش اػ آن است حه ضهت طـوالنی شـدن وـدت،
ظشک شده ،حاخد دوحاره وضو حگيرد؛
ّاوا اگر ظشک نشده خا حه ضهت گروی هوا و وانند آن ظشک شده ،حاخد ضاهایی
را كه فراووش كرده و آنشه را حعد اػ آن است حشو خد خا وسح كند.
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مسأله  .344اگــر در ب ـین وضــو ،در شســتن خ ـا وســح كــردن قســهتی اػ اعضــای وضــو

شک كند ،در صورتی كه وواالت حه هن نصورده ،حاخد حه شک ظـود اعتنـا كنـد و پـس
اػ شستن خا وسح كردن عضو وشکوک ،وضو را اػ ههان ضا اداوه دهد؛
ّاوا اگر حعد اػ وضو در شستن خا وسح كـردن قسـهتی اػ اعضـای وضـو شـک كنـد،
ً
در صورتی كه عرفا اػ وضو ظارح (فـارغ) شـده اسـت حـه شـک ظـود اعتنـا نکنـد ،وثـل

اخنکه اػ وضوظانه ظارح شده خا وشغول حهكار دخگری شده حاشد.

مسأله  .345كسی كه در كارهای وضو ،وثل كشيدن وسح سر خـا شسـتن صـورت خـا

دســتهــا و شــراخط وضــو ،وثــل پــا ک بــودن آب و غصــبی نبــودن آن خ ـا وضــود وــانع بــر
اعضای وضو ز خاد شک ویكند و كثير الشک است ،حاخد حه شک ظـود اعتنـا نکنـد.

ههشنين است اگر وبتال حه وسـواس حاشـد؛ وـال ک در تشـصيص كثيـر الشـک ،عـرف
است.

1

شاخان عكر است ،این حکن در غسل و تي ّهن نيز ضار ی است.
ویکند 
وواردیکهوضوراباطل 

مسأله  .346هشت طيز ،وضو را حاطل ویكند:

اول :ادرار و نيــز رطوحــت وشــکوكی كــه اػ وــرد حعــد اػ ادرار كــردن و قبــل اػ اســتبراء

نهودن ظارح ویشود و در حکن ادرار است؛
دوم :ودفوع؛

سىم :حاد وعده و روده كه اػ وصرح ودفوع ظارح شود؛

چهاسم :ظوابی كه حه سبب آن طشن نبيند و گوش نشنود؛ ولـی ا گـر طشـن نبينـد و

گوش حشنود ،وضو حاطل نهیشود؛

پًدن :طيزهایی كه عقل را اػ بین ویبرد وانند دیوانگی ،وستی و بیهوشی؛

ششههن :استحاضـۀ ػنــان ،ظــواه استحاضــه قليلــه حاشــد خـا استحاضــه وتوسـطه خـا

ّ
 .1توضيح بیشتر وعنای كثير الشک ،در وسألۀ « »1729عكر شده است.

وضو /

كثيره حاشد و تفصيل آن در فصل احکام استحاضه بیان ویشود؛
هفتن :ضناحت؛

هشتن :حيض.
وستحباتوضو 

مسأله  .347ووارد عیل در وضو وستحب شهرده شده است:
َّ
 .1قبل اػ شروع وضو «ح ْسن اهّلل» خا «ح ْسن ِ َّ ْ ٓ
حين» حگوخد.
ِ ِ
ِ ِ
اهّلل الرحه ِن الر ٔ
 .2وسواک بزند.
 .3قبل اػ آنکه برای وضو آب بردارد ،دو دست را حشوخد.

 .4قبل اػ شروع در وضو سه ورتبه وضهضه نهاخد ،خعنی آب در دهـان حگردانـد و

ظالی كند.

 .5سه ورتبه استنشاق كند ،خعنی آب را داظل بینی حکشد.

 .6دعاهای نقل شده برای وضو را حه ترتيب عیل حصواند:
َّ
َ ْ َ ْ ُ
ـاهّلل والحهـد ِلِل الـغی
اهّلل َو ِح ِ
 هنگاوی كـه نگـاهش حـه آب وـیافتـد حگو خـدِ « :ح ْس ِـن ًِ َ
ً
ْ َ
َض َع َل َ
الهاء َط ُه ْورا َول ْن َخ ْس َعل ُه ن ِسسا».
ّ
ـاهّلل ،الل ُه َّـن
اهّلل َو ِح ِ
 هنگاوی كه قبل اػ وضو دست ظود را ویشو خد ،حگو خدِ « :ح ْس ِـن ِْاض َع ْلني ِو َن َّ
الت ّوابی َن َو ْاض َع ْلني ِو َن ُ
اله َت َط ِّهر ٔی َن».
َْ َ َ
َّ َ ّ
َ
 در وقت وضهضه كردن حگو خد« :الل ُه َّن ل ِقنيُ 1ح ّستي َی ْو َم القـاَ َوا ْط ِل ْـق ِلسـانيْ َ
ِح ِغك ِرَ».
َّ
َ
ُ
 در وقت استنشاق ،خعنی آب در بینی كشيدن حگو خد« :الل ُه َّن الت َح ّ ِر ْم َعل َّي ر ٔخ َحْ
َ َ
َ ُ
الس ّن ِةَ ،و ْاض َعلني ِو ّه ْن َخش ُّن ر ٔخ َحها َو َر ْو َحها َوط ٔي َبها».
َّ
ْ
َ ُ
ْ
 هنگــام شســتن صـــورت حگو خـــد« :الل ُهـ َّـن َبــ ِّیض َو ْضهــي َیــ ْو َم ت ْسـ َـو ّد فيــ ِه ال ُو ُضـ ْـو ُهَ ُّ
ْ
ُ
َوالت َس ّ ِو ْد َو ْضهي َی ْو َم ت ْب َيض ف ٔي ِه ال ُو ُض ْو ُه».
َّ
َّ
 .1خا آنکه حه ضای «ل ِقني» حگوخد« :ل ِق ّني».
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َّ َ
ْ ُ َْ
 هنگام شستن دست راست حگو خد« :الل ُه َّن أ ْع ِطنـي ِك ٓتـابي ِب َیه ٔينـي َوالصلـد ِفـيْ
ً
ً
اس ْبني ِحساحا َخس ٔيرا».
نان ِب َیسار ي وح ِ
ال ِس ِ
َّ َ ُ
ٓ
راء
 هنگام شستن دست ط حگو خد« :الل ُه ّن الت ْع ِطني ِكتابي ِح ِش ٓـهالي َوال ِو ْـن َو َِ ْ َ َ ْ َْ َُْ ً
ات ّ
ولة ؤل ٓی ُع ُنقي َو َأ ُع ُوع ح َك ِو ْن ُو َق َّط ٓ
ران».
ي
الن
ع
ظهري وال تسعلها وغل
ِ
ٔ ِ
ِ
ِ
َ
ّ
َ
ٓ َ
َ
ّ
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هام ِرضوا ِنك والسن ِة».
الة وت
الص ِ
 .8هنگام وضو خا حعد اػ آن سورۀ وباركه قدر را حصواند.

وواردیکهبهسبجآنهاوضوگرفتهویشود(غایاتوضو) 

مسأله  .348وضو گرفتن حه لحاظ غاخات (اهداف) آن ،گـاه شـرط «صهس عمهل»

است ،خعنی اگر آن عهل حدون وضو انسام شود ،صحيح نيست ،وثل نهـاػ ظوانـدن

 طه واضب حاشد و طه وستحب  -و گاه شرط «خایض ىدو عمهل» و حـرام نبـودن آناست ،خعنی اگر آن عهل حدون وضو انسام گيرد ،حرام اسـت ،وثـل و ّـس ظ ّـط قـرآن و
گاه شرط «كمال عمل» است ،خعنی برای درک ثواب خـا ثـواب بیشـتر وثـل نهـاػ و ّيـت،

طواف وستحبی ،تالوت قرآن ،قراجت دعا و طلـب حاضـت اػ ظداونـد وتعـال و اعان

نهــاػ و گــاهی هــن « شطههشك كًًههذۀ كشاههه عمههل» اســت ،واننــد ظوابی ـدن در حــال
ضناحت ،كه حا وضو ،كراهت آن رفع ویشود.

مسأله  .349برای شش وورد ،وضو گرفتن واضب است:

اول :نهاػهای واضب  -طه ادا و طه قضا  -غير اػ نهاػ و ّيت؛

وضو /

نهاػ وستحبی نيز برای آنکه صحيح ظوانده شود ،حاخد حا وضو انسام شود.
دوم :قضای سسده و ّ
تشهد فراووش شده 1،طنانشه بین آنها و نهاػ ،حاطل كنندۀ
ً
وضو انسام شده ،وثال فرد ادرار كرده حاشد؛
ّاوــا ســسدۀ ســهو ،وضــو الػم نــدارد و در ایـن حکــن ،فرقـی بـین وــوارد ســسدۀ ســهو

نيست.

سىم :طواف واضب ظانه كعبه كه ضزء حذ خا عهره حاشد.

چهاسم :عهل حه نغر خـا عهـد شـرعی خـا قسـن حـه ظداونـد وتعـال ،در ضـایی كـه فـرد

نغر خا عهد شرعی نهوده خا قسن ظورده حاشد كه وضو حگيرد خا ههيشه حا وضو حاشد.
ً
پًدن :عهل حه نـغر ،در ضـایی كـه فـرد نـغر كـرده آخـات قـرآن را وـثال حـه قصـد تب ّـرک

ببوسد.

ششن :آب كشـيدن قرآنـی كـه نسـس شـده ،خـا بیـرون آوردن آن اػ وسـتراح و واننـد
آن ،در صورتی كه وسبور حاشد دست خا ضای دخگر حدن ظود را حه ّ
ظط قرآن برساند؛

البته ا گـر ّ
ّ
وعطـل شـدن حـه وقـدار وضـو ،بـیاحتراوـی و هتـک حـه قـرآن حاشـد ،حنـابر
احتياط واضب تي ّهن نهوده (در صـورتی كـه تـي ّهن ،ػوـان كهتـری نسـبت حـه وضـو نيـاػ
دارد) و قرآن را اػ وسـتراح و واننـد آن بیـرون آورد خـا ا گـر نسـس شـده ،آب حکشـد و ا گـر
و ّ
عطل شدن حه این وقدار هن بـیاحتراوـی و هتـک حـه قـرآن حاشـد ،حاخـد حـدون وضـو و

تي ّهن ،قرآن را اػ وستراح و وانند آن بیرون آورد خا اگر نسس شده ،آب حکشد.

مسأله  .351انسان هر وقت وضـو حگيـرد ،طـه قبـل اػ وقـت نهـاػ  -نزدخـک حـه آن خـا حـا

فاصله  -و طه حعد اػ فرا رسيدن وقت ،ا گـر حـه قصـد خکـی اػ وـواردی كـه حـه سـبب آن
وضــو گرفتــه وــیشــود واننــد نهــاػ ،لهــس ظـ ّـط قــرآن خ ـا حــا طهــارت بــودن خ ـا هــر انگي ـزۀ
دخگری كه حه قصد قرحت حاشد ،صحيح است.
حنـــابراین ،اگ ــر كســـی ّاول صـــبح ب ــرای نه ــاػ ظه ــر وض ــو حگيـ ـرد ،اش ــکال ن ــدارد.
 .1قضای ّ
تشهد فراووش شده ،واضب نيست و وطابق حا احتياط وستحب است ،ولـی واضـب اسـت بـرای
ّ
تشهد فراووش شده ،سسدۀ سهو انسام داد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

ههــين طــور ،اگــر بــرای نهــاػ ظهــر و عصــر وضــو حگي ـرد ،در صــورتی ك ـه وضــو خش حاطــل

نشود ،ویتواند نهاػ وغرب و عشاء را حا آن حصواند.
ّ
مسأله  .351الػم نيست هنگام ن ّيـت ،وشـصص كنـد وضـویی كـه وی گيـرد ،واضـب
ً
اســت خـا وســتحب؛ حلکــه ا گــر اشــتباها ّنيــت وضــوی واضــب كنــد و حعــد وعلــوم شــود
ً
واضب نبوده ،وضو خش صحيح است؛ وثال كسی كه خقين دارد وقت فـرا رسـيده ،ا گـر
ن ّيت وضـوی واضـب كنـد و حعـد اػ وضـو حفههـد وقـت نهـاػ نشـده ،وضـو خش صـحيح
است.

مسأله  .352وســتحب اســت انســان بــرای ای ـن كــه حــا طهــارت حاشــد وضــو حگي ـرد و
ً
كسی كه وضو دارد وستحب اسـت بـرای هـر نهـاػ دو حـاره وضـو حگيـرد ،ظصوصـا بـرای
نهاػ صبح و وغرب.

حعضی اػ فقها رضوان اهّلل تعالی عليهن فروودهاند« :وسـتحب اسـت انسـان بـرای
نهــاػ و ّي ـت و ز خ ـارات اهــل قبــور و رفــتن حــه وســسد و حــرم اواوــان و بــرای ههــراه

داشتن قرآن كر خن و ظواندن و نوشـتن آن و و ّـس حاشـيۀ قـرآن و بـرای ظوابیـدن ،وضـو
حگيرد»؛ ولی وستحب بودن وضو در حعضی اػ این وـوارد ثاحـت نيسـت؛ ّ
البتـه ا گـر فـرد

حـه احتهـال وسـتحب بـودنش وضـو حگيـرد ،وضـو خش صـحيح اسـت و ویتوانـد حـا آن
ً
وضو ،هر كار ی كه حاخد حا وضو انسام شود را حهضـا آورد ،وـثال وـیتوانـد حـا آن وضـو نهـاػ
حصواند.

حنابراین ،كسی كه برای ظواندن قرآن خا لهس حاشيۀ قرآن وضو گرفته و وضـو خش

تا هنگام نهاػ حاقی است ،ویتواند حا ههان وضو نهاػ حصواند.
احکامداجنالحدث 

مسأله  .353اگر انسان ورضی دارد كه بیاظتيـار ادرار او قطـره قطـره وـیر یـزد كـه حـه
و ی « َوسلوس» گفته ویشود خا نهیتواند اػ بیرون آودن ودفوع ظـوددار ی كنـد كـه حـه
و ی « َوبطون» گفته ویشود خا ورضی دارد كه نهیتواند اػ ظـارح شـدن حـاد ضلـوگيری

وضو /

كند خا بیهاری دارد كه بیاظتيار اػ او ونی ظارح ویشود خـا وـواردی واننـد آن 1،حاخـد

حه «احکام داجن الحدث» عهل نهاخد.

حــهطــور اضهــال ،طنــين فــردی نســبت حــه اخنکــه اػ ّاول وقــت نهــاػ تــا آظــر وقــت حــه
وقدار انسام طهارت (وضو خا غسل خـا تـي ّهن هـر كـدام وظيفـه اوسـت) و ظوانـدن نهـاػ

وهلت پیدا ویكند خا نه ،طهار حالت دارد:

الف .خقين خا اطهينان حه وهلت پیدا كردن برای تهام نهاػ دارد؛

ب .خقين خا اطهينان حه وهلت پیدا كردن برای قسهتی اػ نهاػ دارد؛

ج .احتهال وهلت پیدا كردن برای ههه خا قسهتی اػ نهاػ ویدهد؛
د .خقين خا اطهينان دارد ّ
حتی برای قسهتی اػ نهاػ هن وهلت پیدا نهیكند.

حکن هر كدام اػ ووارد در وساجل حعد عكر ویشود.

مسأله  .354اگر داجن الحدث خقين خا اطهينان داشته حاشد كـه اػ ّاول وقـت نهـاػ تـا
آظر آن ،حه وقـدار انسـام طهـارت (وضـو خـا غسـل خـا تـي ّهن ،هـر كـدام وظيفـه اوسـت) و

ظوانــدن تهــام نهــاػ وهلــت پیـدا وـیكنــد ،حاخـد نهــاػ را در آن وهلــت حصوانــد ،طــه آن
وهلتّ ،اول وقت حاشد خا وسط وقت خا آظر وقت.
شاخان عكر است ،اگر وهلت او حه وقدار كارهای واضب نهاػ است ،حاخد در وقتی

كــه وهلــت دارد فقــط كارهــای واضــب نهــاػ را حـهضــا آورد و كارهــای وســتحب ،واننــد
اعان و اقاوه و قنوت را ترک نهاخد.

مسأله  .355اگر داجن الحدث خقين خا اطهينان داشته حاشد كـه اػ ّاول وقـت نهـاػ تـا
آظــر آن حــه وقــدار انســام طهــارت (وضــو خـا غســل خـا تـي ّهن ،هــر كــدام وظيفـۀ اوســت) و

ظوانــدن قســهتی اػ نهــاػ وهلــت پیـدا وـیكنــد و پــس اػ آن در بـین نهــاػ خـک دفعــه خـا

طند دفعه ،ادرار خا ودفوع خـا حـاد خـا ونـی اػ او ظـارح وـیشـود ،احتيـاط الػم آن اسـت
كه در وهلتی كه دارد وضو خا غسل خا تي ّهن را حهضا آورده و نهاػ حصواند.
 .1وثل كسی كه وبتال حه بیهاری است كه بیاظتيار ظواحش ویبرد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

فرد وغكور الػم نيست در بین نهاػ خا حعد اػ نهاػ ،حه سبب ادرار خا ودفوع خا حـاد خـا
ونی ظارح شده ،دوحـاره وضـو خـا غسـل خـا تـي ّهن را انسـام دهـد؛ حلکـه ّ
حتـی خـک وضـو

برای طندین نهاػش كافی است ،ظواه نهاػ وستحبی حاشد ،ظواه واضب؛

وگر آنکه حاطـل كننـدهای غيـر اػ آنشـه وبـتال حـه آن اسـت اػ او سـر ػنـد ،وثـل آنکـه

حصواحــد خ ـا ههــان حاطــل كننــدهای كــه حــه آن وبــتال اســت در حــالی كــه ور بــوط حــه آن
ور خضـی نيســت اػ او ســر ػنــد ،وثــل اخنکــه ادرار خـا وــدفوع حــهطــور طبيع ـی اػ او ظــارح
شود ،كه در این دو صورت ،حاخد وضو خا غسل خا تي ّهن را دوحاره انسام دهد.
مسأله  .356داجن الحدث ،طنانشه احتهال ویدهد اػ ّاول وقت نهـاػ تـا آظـر آن حـه
وقدار انسام طهارت (وضو خا غسل خا تي ّهن ،هر كدام وظيفۀ اوسـت) و ظوانـدن تهـام

نهــاػ خ ـا قس ـهتی اػ آن وهلــت پی ـدا و ـیكنــد ،احتي ـاط وســتحب آن اســت كــه صــبر
نهاخد ،هرطند ویتواند در ّاول وقت نهاػ را حصواند؛
ّاوا اگر حعد اػ نهاػ وهلتی پـیش آخـد كـه حـدث اػ او سـر نهـیػنـد و آن وهلـت ،حـه

انداػۀ انسام طهارت و ظوانـدن تهـام خـا قسـهتی اػ نهـاػ حاشـد ،حنـابر احتيـاط واضـب

حاخد نهاػ را دوحاره حصواند .این حکن ،در وـورد كسـی كـه حـه اعتقـاد آنکـه وهلـت پیـدا
نهیكند نهاػ را در ّاول وقت ظوانده نيز ضار ی است.

مسأله  .357كسی كه ادرار خا ودفوع خا حاد خا ونی ،حه گونـهای پـی در پـی اػ او ظـارح
ویشود كه حه وقدار انسام طهارت (وضو خا غسل خا تي ّهن ،هر كدام وظيفـۀ اوسـت) و

قسهتی اػ نهاػ وهلت پیدا نهیكند ،وضو خا غسل خا تي ّهن (هـر كـدام وظيفـۀ اوسـت)
را انسام دهد و نهاػ حصواند و حه ادرار خا ودفوع خا حاد خا ونی ظارح شده قبل اػ نهاػ خـا
ويان نهاػ خا حعد اػ نهاػ اعتنا نکند و الػم نيست وضو ،غسل خا تي ّهن را دو حـاره انسـام

دهد؛ حلکه ّ
حتی خک وضـو بـرای طنـدین نهـاػش كـافی اسـت ،ظـواه نهـاػ وسـتحبی
حاشــد ،ظــواه واضــب؛ ّ
البتــه احتيـاط وســتحب آن اســت كــه بــرای هــر نهــاػ خـک وضــو

حگي ـرد؛ ول ـی بــرای ســسده و تشـ ّـهد قضــا شــده و نهــاػ احتي ـاط ،وضــوی دخگــری الػم
نيست.

وضو /

شــاخان عكــر اســت ،ایـن فــرد بــر وضــو خـا غســل خـا تـي ّهن ظــود حــاقی اســت؛ وگــر آنکــه

حاطــل كننــدهای غيـر اػ آنشــه وبــتال حــه آن اســت ،اػ او ســر بزنــد ،وثــل آنکــه حصواحــد خـا
ههــان حاطـــل كننـــدهای كـــه حـــه آن وبــتال اســت در حــالی كــه ور بــوط حــه آن ور خضــی

نيست ،اػ او سر ػند ،وثل اخنکه ادرار خا ودفوع خا حاد خا ونی حهطور طبيعی اػ او ظارح
شود كه در این دو صورت ،حاخد دوحاره وضو خا غسل خا تي ّهن را انسام دهد.
مسأله  .358كسی كه ادرار خا ودفوع خا حـاد خـا ونـی ،پـی در پـی اػ او ظـارح وـیشـود،
ً
الػم نيست حعد اػ وضو فورا نهاػ حصواند ،هرطند احتياط وستحب اسـت كـه طنـين

كند.

مسأله  .359كسی كه ادرار خا ودفوع و وانند آن ،پی در پی اػ او ظارح ویشود ،حعد
اػ وضو گرفتن ضایز است نوشتۀ قرآن را لهس نهاخد ،هرطند در غير حال نهاػ حاشد.

مسأله  .361كسی كـه ادرار خـا وـدفوع خـا حـاد خـا ونـی ،پـی در پـی اػ او بیـرون وـیآخـد،

حاخ ـد در صــورت اوکــان اػ رس ـيدن نساســت حــه قســهتهای دخگــر ضلــوگيری نهاخ ـد

(وثـل آنکــه حــا كيسـهای كــه در آن پنبــه خـا طيـز دخگــری وضـود دارد ،اػ رسـيدن ادرار حــه

قسهتهای دخگر ضلوگيری كند و خا در وـورد وـدفوع ،حـه صـورتی اػ سـراخت نساسـت
ً
ضلوگيری كند) و احتياط واضب آن اسـت كـه ا گـر سـصتی فـوقالعـادهای كـه وعهـوال
قابل ّ
تحهل نيست ندارد ،قبل اػ هر نهاػ وصرح را تطهير نهاخد.
مسأله  .361كسی كه نهیتواند اػ بیرون آودن ادرار خا ودفوع خا حاد خـا ونـی ظـوددار ی

كند ،اگر بیهاری او حـه آسـانی وعالسـه شـود ،احتيـاط وسـتحب آن اسـت كـه ظـود را
وعالسه نهاخد.

مسأله  .362داجــــن الحــــدث ،حعــــد اػ آنکـ ــه بیهـ ــاری او ظـ ــوب شـ ــد ،الػم نيسـ ــت

نهاػهایی را كه در هنگام بیهـاری طبـق وظيفـهاش ظوانـده ،قضـا نهاخـد؛ ولـی ا گـر در

بـین وقــت نهــاػ ور خضـيش ظــوب شــود ،حنــابر احتيـاط الػم ،نهــاػ ی را كــه در آن وقــت
ظوانده ،دوحاره حصواند.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

وضویجبیره 
مسأله  .363شيجی كه حا آن ػظن خا ُد َول خا شکستگی را ویحندند واننـد حانـد ،گـر،
پارطـــه ،آتــل ،دوا و َو َ
رههـــی كـــه رو ی ػظــن و واننــد آن وــیگغارنــد« ،ضبيــره» ناويــده
ِ

ویشود.

 شرایطوضویجبیره 

در وضـــوی ضبيـــره ،رعاخـــت شـــراخطی الػم اس ــت ك ــه در وس ــاجل حع ــد ح ــه عك ــر آن

پرداظته ویشود.

 oشرطاول:دراعضایوضو،زخنیادولیاشکستگییاورهنوجودداشتهباشد 

مسأله  .364وضـوی ضبيـرهای ،وقتـی انســام وــیشــود كــه در اعضــای وضــو ،ػظــن خـا
ضراحت خا ُد َول خا شکستگی خا َو َ
رهن وضود داشته حاشد.

مسأله  .365ســوظتگی كــه ووضــب پی ـداخش ػظــن و آحلــه و تــاول در ســطح پوســت

شده ،در احکام ضبيره وانند ػظن و ضراحت است.
ّ
ههــين طــور ،دوا و ورههـی كــه حــه علــت درد خـا ورم خـا رگ حــه رگ شــدن و واننــد آن

برای وعالسه رو ی عضو قرار ویدهند ،احکام ضبيره را دارد ،هرطند آن عضو ػظن خا
ُد َول خا شکستگی نداشته حاشد.
ّ
ّاوــا اخنکـــه اػ حنـــد در رفتگـــی ،حکــن شکســتگی را داشــته حاشــد ،وحــل اشــکال

است؛ پس حنابر احتياط واضب حاخد طور ی عهل شود كه وقتضـای احتيـاط رعاخـت
ّ
گردد؛ وگر آنکه در وحل اػ حند در رفتگی حه ضهت بهبودی و دروـان ،وـرهن و دوا قـرار
داده حاشند كه در این صورت ،حکن ضبيره را دارد.

مسأله  .366اگر در اعضای وضوی فرد ،ػظن خا ضراحت خا شکسـتگی و دوا و وـرهن

وضود نداشته ،ولی حه ضهـت دخگـری آب بـرای آن ضـرر داشـته حاشـد ،وثـل حعضـی اػ
بیهار یهای پوستی خا ورم اعضای وضو و وانند آن ،حاخد تي ّهن كند.

وضو /

مسأله  .367اگــر ػظــن خ ـا ُد َو ـل خ ـا شکســتگی در وکــان دخگــری غي ـر اػ قســهتهای
وربوط حه وضو حاشدّ ،اوا طور ی است كه استعهال آب در وواضع وضو ،بـرای ووضـع

صدوه دخده كه ظارح اػ اعضای وضو اسـت ضـرر داشـته حاشـد ،در ایـن صـورت فـرد
حاخد تي ّهن نهاخد.
ههين طور ،اگر ػظن خا ُد َول خا شکستگی در قسـهتی اػ وواضـع وضـو حاشـد ،ولـی
ّ ً
طــور ی حاشــد كــه شســتن ضــزء دخگــر بــرای قســهت صــدوه دخـده اتفاقــا ضــرر دارد  -نــه
ً
اخنکــه وعهــوال ای ـن طــور حاشــد  -وثــل اخنکــه ػظــن در انگشــت دســت حاشــد ،ول ـی حــا
شستن قسهت حـاالی سـاعد حـه ػظـن انگشـت آسـيب برسـد ،در طنـين وـوردی فقـط
تي ّهن كافی است.

مسأله  .368هــر گــاه در اعضــای وضــو ،طي ـزی واننــد رنــگ ،طســب ،قيــر طســبيده
ً
حاشد كـه برداشـتن آن وهکـن نيسـت خـا سـصتی فـوقالعـادهای دارد كـه وعهـوال قابـل
ّ
ّ
تحهل نيست ،وظيفۀ وکلف تي ّهن است؛

وگر آنکه آن طيز در وواضع تي ّهن حاشد كه در این صورت ،حاخد هـن وضـو حگيـرد و
هــن ت ـي ّهن نهاخ ـد و در هنگــام وضــو در صــورت اوکــان ،حنــابر احتي ـاط واضــب واننــد
وضوی ضبيره ،بر وانع وسح نهاخد؛
ّاوا اگر وانع تنها در قسهتی اػ كف دست 1حاشـد و در پشـت دسـتها و پیشـانی

وانع نباشد ،طور ی كـه حـا قسـهت حاقيهانـده حـدون وـانع حتوانـد وسـح را انسـام دهـد،
تي ّهن كافی است.
ّ
شاخان عكر است« ،آنژیوكت» 2كه حه علت ضرورت حه حدن بیهار ّوتصـل وـیشـود
و این در حالی است كه در وحل ،ػظن خا ُد َول خا شکستگی وضود ندارد ،حکن وـانع
را دارد.

ً
 .1كف دست ههان طور كه قبال عكر شد ،شاول انگشتان نيز ویشود.
 .2آنژیوكت ،قطعهای پالستيکی اسـت كـه حـه حـدن بیهـار ّوتصـل وی گـردد تـا وصـل سـرم خـا تزر یـق آو ـول حـه
حدن اػ طریق آن صورت گيرد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

ره،ض رریی ا
 oشرطدوم:آببرایووضعآسیجدیدهضررداشتهیاباز کردنجبی 
فوقالعادهسختباشد 


مسأله  .369وضوی ضبيـره در وـواردی انسـام ویشـود كـه آب بـرای قسـهت آسـيب
دخده ضرر قابل ّ
توضه داشته خا حاػ كردن ضبيرهای كه بر قسهت صدوه دخـده گغاشـته

وضر بوده خا ههراه حا سـصتی فـوقالعـاده ز خـاد َ
شدهّ ،
(ح َـرح) حاشـد ،هرطنـد آب بـرای
ّ
وحل ،ضرر نداشته حاشد وثل شکستگی كـه رو ی آن گـر گرفتـه شـده و آب بـرای آن
ضرر ندارد ،ولی رساندن آب حه ز یر آن حدون برداشتن گر وهکـن نيسـت و اػ طرفـی،
حاػ كردن گر بـرای قسـهت آسـيب دخـده وض ّـر بـوده خـا برداشـتن آن حـا سـصتی ز خـادی
ً
وعهوال قابل ّ
تحهل نيست.
ههراه است كه

مسأله  .371در وــورد ضــرر ی كــه ســبب وضــوی ضبي ـرهای وــیشــود ،فرق ـی ب ـین ای ـن
نيســت كــه آب حــه وقــدار شســتن وضــویی ،بــرای آن ضــرر قابــل ّ
توضــه داشــته حاشــد خـا
ّ
اخنکه ضرر قابل ّ
توضه ،حه علت تطهير نساست قسهت صدوه دخده حاشد؛
پــس اگــر در اعضــای وضــو ،ػظــن خ ـا ُد َو ـل خ ـا شکســتگی حاشــد كــه آب حــه وقــدار
شستن وضو یی برای آن ضرر ندارد ،ولی ووضـع آسـيب دخـده نسـس و آلـوده حـه ظـون

بوده و برطرف كردن ظون اػ آن ،نياػ حه ر خصتن آب فراوان داشـته حاشـد و ر خصـتن آب
ز خـــاد بـــرای ووضــع صـــدوه دخـــده ضـــرری حاشــد ،طنــين وــوردی نيــز اػ وــوارد وضــوی

ضبيرهای است.

شاخان عكـر اسـت ،خقـين خـا اطهينـان خـا گهـان حـه ضـرر الػم نيسـت ،حلکـه ا گـر فـرد

احتهال عقالیـی ضـرر حدهـد ،طـوری كـه طنـين احتهـالی ووضـب تـرس ضـرر بـراخش

شود 1كافی است؛
ً
وعهوال قابل ّ
تحهل نيست) ،خقـين خـا
ّاوا در وورد َح َرح (سصتی فوقالعادهای كه
اطهينان الػم است و ترس اػ آن كافی نهیحاشد.

 .1حه عبارتی ،احتهال وعقول ضرر را حدهد ،طوری كه ونشأ ظوف براخش شود.

وضو /

مسأله  .371تا ػوانی كه برای انسـان خقـين خـا اطهينـان خـا گهـان خـا تـرس اػ ضـرر  -حـه

توضــيحی كــه در وســألۀ قبــل عكــر شــد  -حــاقی حاشــد ،حکــن ضبيــره ضــار ی وـیشــود،

هرطند فرد احتهال بهبودی ووضع صدوه دخده را حدهد؛
ّاوــا اگــر تــرس اػ ضــرر برطــرف شــود و خقــين خــا اطهينــان داشــته حاشــد كــه آب ضــرر
ندارد ،در صورت اوکان ،برداشتن ضبيره برای وضو الػم است.
مسأله  .372هــر گــاه در خک ـی اػ اعضــای وضــو ػظــن خ ـا ُد َو ـل خ ـا شکســتگی حاشــد،
طنانشه رو ی قسهت آسيب دخده ،حاػ بوده و آب برای آن ضرر نداشـته حاشـد خـا رو ی

آن حسته حاشد ،ولی حاػ كردن آن ،حدون سصتی فوقالعاده اوکانپـغیر بـوده و آب هـن

برای آن بیضرر حاشد ،فرد حاخد حهطور وعهول وضو حگيرد.

ههين طور ،اگر حتواند ز یر ضبيره را حا فرو بردن ضبيره در آب ،حه صوررت ارتهاسـی

حشــو خد ،ههـين كــار را انســام وـیدهــد و در صــورتی كــه ایـن روش را انســام دهــد ،الػم
نيســت عضــو را اػ حــاال حــه پــایین حشــو خد .حنــابراین ،در ه ـير خ ـک اػ صــورتهای ای ـن
وسأله ،وضوی ضبيرهای انسام نهیشود.

مسأله  .373اگر آب برای عضو ،ضرر داشته حاشد ،ولی حـه وسـيلۀ گـرم كـردن آب خـا

كن آب ر خصتن (طور ی كه شستن بر آن صدق كند) ،ضرر برطرف وـیشـود ،حاخـد ایـن
كار را انسام دهد و وضو حگيرد.

مسأله  .374اگر آب برای عضو ضـرر نـدارد ،ظـواه عضـو سـالن حاشـد خـا آنکـه ػظـن خـا
شکســتگی داشــته حاشــدّ ،اوــا نســس بــوده و تطهي ـر آن وهکــن نباشــد ،هرطنــد عــدم
ّ
اوکان تطهير ،حه علت تنگی وقت خا كهی آب حاشد خا اخنکـه تطهيـر آن وهکـن بـوده،
ً
ـوال قابــل ّ
تحهــل نيســت ،در تهــام ایـن
ولـی ســصتی فــوقالعــاده داشــته حاشــد كــه وعهـ
ووارد ،وظيفۀ فرد ّ
تيهن است.

رهدارثابتباشد 
 oشرطسوموچهارم:رویجبیرهوسحشودوهنگاموسح،عضوجبی 

مسأله  .375رو ی ضبيره را فقط حاخد وسح كرد و شسـتن رو ی ضبيـره كـافی نيسـت

1

 .1اكتفــا حــه شســتن اطــراف ضبيــره حــدون وســح روی ضبيــره ،حنــابر احتيــاط واضــب ضــایز نيســت و حنــابر ایــن
وبنا ،روی ضبيره حاخد وسح شود و شستن آن كافی نيست.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

و ني ـز عضــوی كــه ضبي ـره دارد ،هنگــام وســح كش ـيدن ّ
حت ـی حنــابر احتي ـاط واضــب
-

اعضاء شستنی (صورت و دستها)  -حاخد ثاحت حاشد.

مسأله  .376وسح كردن رو ی ضبيره در اعضای شستنی (صورت و دستهـا) الػم
نيست حا دسـت انسـام شـود و حـا هـر طيـزی كـافی اسـت و اسـتفادۀ وک ّـرر اػ آب بـرای
وسح صورت و دستها حه ن ّيت وضـوی ضبيـره ،وـانعی نـدارد و ایـن حکـن در غسـل

ضبيره نيز ضار ی است.

مسأله  .377اگــر ضبي ـره در اعضــای وســحی (ســر و پاهــا) حاشــد ،حاخ ـد حــا تــری حــاقی

وانــده در دســت ،رو ی ضبي ـره را وســح نهــود و نه ـیتــوان اػ آب دخگــری بــرای وســح

استفاده نهود.

 oشرطپنجن:جبیرهدراعضایوسحی،خشکباشد 

مسأله  .378ضبيـــره در اعضـــای وســـحی (رو ی ســر و پاهــا) حاخــد ظشــک حاشــد خــا
ً
رطوحـت آن حـه قـدر ی نـاطيز حاشـد كــه آب وسـح بـر آن غلبـه كنـد و آن رطوحـت عرفــا اػ

بین رفته حه حساب آخد.
ّاوا ضبيرهای كه در اعضـای شسـتنی (صـورت و دسـتها) اسـت ،ظشـک بـودن
رو ی آن هنگام وسح بر آن الػم نيست.

1

 oشرطششنوهفتن:جبیرهپا کوغیرغصبیباشد 

مسأله  .379ضبيره حاخد پاک حاشد و اگر نسس حاشد حاخد آن را شسته خا عوض نهود

خا اخنکه طيز پاكی وانند پارطه خـا پالسـتيک رو ی ضبيـره نسـس حسـت حـه گونـهای كـه
ً
ً
كــاوال حــه ضبيـره طســبيده و عرفــا ضــزء آن حســاب آخـد و ا گــر رو ی ضبيـره ،پــاک بــوده و
الخههای ز یرین ضبيره ،نسس حاشد ،اشکال ندارد.

 .1هرطند رعاخت این اور در اعضای شستنی (صورت و دستها) وطابق حا احتياط وستحب است.

وضو /

مسأله  .381ضبيره نباخد غصبی حاشـد و ا گـر انسـان بـر ضبيـرۀ غصـبی وسـح نهاخـد،

وعصيت كرده و وضوی او ،حنابر احتياط واضب حاطل است.

مسأله  .381ضبيره ،شرط نيست اػ طيزهـایی حاشـد كـه نهـاػ در آن صـحيح اسـت.

حنــابراین ،اگــر ضبيـره اػ ضــنس ابر خشـن خـا طــال خـا اػ اضــزای پــا ک حيـوان حــرام گوشــت
حاشـــد ،حـــه وضـــوی فـــرد ضـــرر نهـــیػنـــد؛ آنشــه حــه صـ ّـحت وضــوی ضبيــره ضــرر وارد
وینهاخد ،نساست ظـاهر ضبيـره خـا غصـبی بـودن آن اسـت ،كـه حکـن آن ،در وسـاجل

قبل عكر شد.

 oشرطهشتن:جبیرهبهوقداروعهولباشد 

مسأله  .382ضبيره حاخد حه وقـدار وعهـول حاشـد و ا گـر بیشـتر اػ وقـدار وعهـول بـوده و

برداشتن وقدار اضافه حدون سـصتی فـوقالعـاده وهکـن حاشـد ،حاخـد وقـدار اضـافی را

بردارد.
ّاوــا اگــر برداشــتن وقــدار اضــافی وهکــن نبــوده خ ـا ســصتی فــوقالعــاده داشــته كــه
ً
ـوال ّ
تحهــل نهــیشــود خـا بــرای قســهت ســالن ضــرر داشــته حاشــد ،طنانشــه ضبيـره
وعهـ
ظارح اػ وواضع تي ّهن (پیشانی و دستها) حاشد ،وظيفۀ فرد ّ
تيهن است و اگر ضبيره
در اعضای تي ّهن حاشد ،فرد حاخد حنابر احتيـاط واضـب ،هـن وضـوی ضبيـرهای حگيـرد و
هن تي ّهن نهاخد؛
ّ
البته اگر برداشتن وقدار اضافی ،ضرر قابل ّ
توضه برای ظود قسهت آسـيب دخـده
دارد ،وضوی ضبيره كافی است ،هرطند ضبيره در ووضع تي ّهن حاشد.
مسأله  .383اگــر ضبي ـرهای كــه رو ی ضراحــت قــرار دارد ،حــه صــورت وعهــول حاشــد،

سبک كردن آن الػم نيست؛

ههــين طــور ،قــرار دادن شـیء دخگــر  -حــه صــورت وعهــول  -رو ی ضبيـره ،طنانشــه
ً
عرفا حعد اػ قرار گرفتن ،ضزء ضبيره حه حساب آخد ،اشکال ندارد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

 oشرطنهن:ترتیجرعایت گردد 

مسأله  .384ههشنــان كــه در وضــوی وعهــولی ،دســت و ههـين طــور ،حنــابر احتيـاط
واضــب صــورت اػ حــاال حــه پــایین شســته وـیشــود ،در وضــوی ضبيـرهای هــن حاخـد رو ی

ضبيرهای كه رو ی این اعضا ویحاشد را اػ حاال حه پایین ،حا رعاخت ترتيب وسح نهود.

حنابراین ،كسی كه ور دست او ضبيره دارد و قسـهت حـاال و پـایین آن حـاػ اسـت،

احتــدا قســهت حــاال را كــه حــاػ اســت و ـیشــو خد و حعــد ،رو ی وــر را كــه ضبي ـره دارد حــا

وراعات ترتيب وسح ویكند ،س س قسهت پایین ور را كه حاػ است ،ویشو خد.

مسأله  .385اگر در صورت خا دستها طند ضبيره حاشد ،حاخد بین آنهـا را حـا رعاخـت

ترتيب حشو خد.

درصورتهایوختلف 

 کیفیتوضویجبیرهای

مسأله  .386هنگاوی كه ػظن خا ُد َول خا شکستگی ،شراخط عكـر شـده در فصـل قبـل
را دارا حاشد ،وضوی ضبيره در صورتهای وصتلف حه شيوۀ عیل انسام ویشود:
صىست اول:

ػظن خا دول خا شکستگی در اعضاء شستًی (صورت خا دستها) حاشد:

الههف .رو ی آن سههتر اســت؛ در ایــن صــورت فــرد حاخ ـد اطــراف آن را شســته و رو ی

ضبيره را وسح نهاخد.

ب .رو ی آن اص است:

 .1صخن یا دهل؛ طه اخنکه شکستگی هن داشته حاشد خا نه؛ در این صورت ،فرد حاخد
اطــراف آن را حشــو خد و الػم نيســت قســهت ػظــن خـا ُد َوـل را وضــو دهــد ،هرطنــد احتيـاط
َ
وستحب آن است كه پارطۀ پاكی 1رو ی آن گغاشته و رو ی پارطه دست تر حکشد.

2

 .1خا پالستيک پاک و وانند آن.
ً
ّ .2
البته اگر ػظن خا ُد َول كه آب برای آن ضرر دارد ،تهـام عضـو شسـتنی واننـد صـورت (خـا تقریبـا تهـام آن) را
ّ
ّ
فرا گرفتـه حاشـد ،وظيفـۀ فـرد تـيهن اسـت؛ ولـی ا گـر تـيهن حـدون حاجـل بـراخش ضـرر داشـته حاشـد ،احتيـاط
واضب آن است كه پارطه خا پالستيک پاكی روی آن قرار داده و هن وضو گرفته و هن ّ
تيهن كند.

وضو /

 .2شكستگی ذوو صخن و خشاز ؛ در این صورت فرد حاخد تي ّهن نهاخد.
صىست دوم:
ػظن خا ُد َول خا شکستگی در اعضاء هسسی است:

الف .رو ی آن ستر است؛ در این صورت ،فرد حاخد رو ی ضبيره را بـرای وضـو وسـح

كند.

1

ب .رو ی آن اص اسـت؛ در ایـن صـورت ،فـرد حاخـد تـي ّهن كنـد و احتيـاط وسـتحب

است وضوی ضبيرهای هن حگيرد ،حه این صورت كه پارطۀ پـاكی 2رو ی آن گغاشـته و

رو ی پارطه را حا تری آب وضو كه در دست وانده وسح نهاخد.

مسأله  .387اگر ضبيـره تهـام عـرض رو ی پـای فـرد را گرفتـه ،ولـی وقـدار ی اػ اطـراف

حاالی پا و وقدار ی اػ اطراف انگشتان حاػ حاشد ،حاخد رو ی قسهتهای حاػ و ضبيـره را
وثل وضوی وعهولی حه ترتيب وسح نهاخد.

مسأله  .388كس ـی كــه در دســت و انگشــتهــاخش ضبي ـره دارد و در هنگــام وضــو،

دســت تــر رو ی آن كش ـيده اســت ،و ـیتوانــد ســر و پــا را حــا ههــان رطوحــت وســح كنــد،

هرطنــد احتي ـاط وســتحب آن اســت كــه وســح را حــا قســهتی انســام دهــد كــه ضبي ـره
ندارد.

مسأله  .389اگــر ضبي ـره حعضــی اػ اعضــای وضــو را فــرا گرفتــه حاشــد  -واننــد تهــام

صــورت خ ـا تهــام خ ـک دســت  -وضــوی ضبي ـرهای كــافی اســت؛ ول ـی ا گــر ضبي ـره تهــام
اعضای وضوی فرد خا نزدخک حه تهام اعضـای وضـو را فـرا گرفتـه حاشـد ،حنـابر احتيـاط
واضب ،حاخد هن تي ّهن نهاخد و هن وضوی ضبيرهای حگيرد.
مسأله  .391اگر فرد ضایی اػ اعضای وضو را رگ ػده خـا حساوـت نهـوده ،در صـورتی

ّ .1
البته این در صورتی است كه ضایی برای وسح كردن حه وقدار واضب ،حاػ نباشد ،وگرنه الػم است وسـح
بر ههان قسهت انسام شود.
 .2خا پالستيک پاک و وانند آن.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

كــه آب بــرای آن ضــرر داشــته حاشــد ،حکــن آن ،حکــن ػظــن و ضراحــت اســت كــه در
وساجل قبل عكر شد؛

ولی اگر حا اخنکه آب برای آن ضرر ندارد ،نهیتواند آن را حه دليل نساست عضو خا
حند نياودن ظون ،آب حکشد ،حاخد تي ّهن نهاخد.

مسأله  .391كسی كه حه بیهار ی طشـهی وبـتال شـده و طشـن او َو َرم كـرده و ولتهـب
ّ
اســت ،اگــر اســتعهال آب حــهطــور كلـی بــرای صــورتش ضــرر داشــته حاشــد ،حاخـد تـي ّهن

نهاخد؛

ولی طنانشه شستن اطراف طشن وهکن بوده و ضـرر بـرای طشـن نداشـته حاشـد،

در صــورتی كــه رو ی طشــن حــا دوا و وــرهن پوش ـيده شــده حاشــد ،وضــوی ضبي ـره كــافی

است و اگر رو ی طشن حا دوا و وـرهن پوشـيده نشـده حاشـد ،احتيـاط واضـب آن اسـت
كه هن وضوی ضبيره حگيرد و هن تي ّهن نهاخد.
رهای 
 احکامدیگروضویجبی 

مسأله  .392كسی كه وظيفۀ او وضو خا غسل ضبيرهای است ،ویتوانـد در ّاول وقـت

نهــاػ حصوانــد ،هرطنــد حدانــد عــغر او تــا آظــر وقــت برطــرف و ـیشــود ،ول ـی احتي ـاط

وستحب آن است كه اگر اويد دارد تا آظر وقت عغرش برطرف ویشود ،صـبر كنـد و

طنانشه عغر او برطرف نشد ،حاخد نهاػ را تا آظر وقت حا وضو خا غسل ضبيـرهای حـهضـا

آورد.

مسأله  .393كسی كه وظيفهاش وضوی ضبيرهای اسـت و وضـوی ضبيـره گرفتـه ،در

صورتی كه عغرش برطرف شده و بهبودی خافت ،وضوی او حـاقی اسـت و وـیتوانـد حـا
ّ
آن وضو ،كارهایی را كـه نيـاػ حـه وضـو دارد  -وثـل ظوانـدن نهـاػ خـا لهـس ظـط قـرآن -
انسام دهد.
شاخان عكر است ،در وواردی كه وظيفۀ فرد ،هن وضوی ضبيـره و هـن تـي ّهن اسـت،
پس اػ برطرف شدن عغر و بهبودی ،وضوی او كافی نيست و حاخـد بـرای كارهـایی كـه

وضو /

انســام آن ني ـاػ حــه وضــو دارد ،وضــو حگيـرد و ایـن وســأله ،در وــورد غســل ضبيـرهای ني ـز

ضار ی است.

مسأله  .394اگ ــر انس ــان حـــه اعتقـــاد اخنک ــه در اعض ــای وض ــوی او ػظ ــن خـ ـا ُد َوـ ـل خـ ـا

شکســتگی اســت و آب بــرای آن ضــرر دارد ،حــه دســتور وضــو خ ـا غســل ضبي ـره رفتــار
نهاخد ،س س وعلوم شود ػظن خا ُد َول خا شکسـتگی در اعضـای وضـو وضـود نداشـته،
وضو خا غسل او حاطل اسـت و نهاػهـایی را كـه حـا طنـين وضـو و غسـلی ظوانـده ،حاخـد

اگر وقت حاقی است دوحاره حصواند و اگر وقت گغشته ،قضا نهاخد؛
ً
ّاوا اگر در اعضای وضو ،واقعا ػظن خا ُد َول خا شکستگی وضود داشـته حاشـد ،ولـی

فرد حه ضهت آنکـه وعتقـد بـوده آب بـراخش ضـرر دارد ،وضـو خـا غسـل ضبيـرهای انسـام

داده و حعــد وعلــوم شــود آب بــرای ووضــع آس ـيب دخ ـده ضــرر نداشــته اســت ،وضــو و

غسلش صحيح ویحاشد.
ّ
مسأله  .395اگر وکلف حا اعتقاد حه اخنکه آب برای وضو خـا غسـل ضـرر نـدارد ،وضـو

حگيرد خا غسل نهاخد و حعد اػ وضو خا غسل حفههد آب برای او ضرر داشـته و در واقـع،

وظيفۀ او وضو خا غسل ضبيرهای بوده است ،حنابر احتياط واضـب حاخـد وضـو خـا غسـل
را دوحاره انسام دهد.

مسأله  .396اگــر انســان حـــا اعتقـــاد حـــه اخنکــه آب بــرای او ضــرر دارد ،وضــو و غســل
ضبيرهای را ترک نهاخد و وضو و غسل وعهولی حگيرد و حعـد ّ
وتوضـه شـود كـه آب ضـرر
نداشـته و وظيفـۀ او شســتن پوســت بــوده ،حنــابر احتيـاط واضــب حاخـد وضــو خـا غســل را
دوحاره انسام دهد.

مسأله  .397كس ـی كــه نه ـیدانــد وظيفــهاش وضــوی ضبي ـرهای اســت خ ـا ت ـي ّهن ،حاخ ـد
ً
احتياطا هر دو را انسام دهد.
مسأله  .398انســام عهلــی كــه حاع ـ

شــود وظيفــۀ فــرد اػ وضــوی عــادی حــه وضــوی

ضبيــرهای تغيیــر كنــد  -واننــد تــاتویی كــه ووضــب اخســاد ػظــن و ضراحــت در صــورت

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

گردخده و آب براخش ضرر داشته حاشـد -1حـه ظـودی ظـود اشـکال نـدارد ،هرطنـد ایـن
كار در وقت نهاػ واضب انسام گردد.
ّاوــا انســام عهلــی  -واننــد كاشــت نــاظن خــا تــاتویی كــه وــانع در اعضــای وضــو (خــا
ویشـود وظيفـۀ فـرد بـرای رفـع

غسل) وحسـوب شـده و قابـل رفـع نباشـد  -كـه حاعـ
حدث اػ وضوی عادی حه ّ
تيهن تغيیر كند خا وظيفهاش ،ضهع بـین وضـوی ضبيـرهای
و ّ
تيهن شود ،طنين عهلی در وقت نهاػ فرخضه ضایز نيست؛ حلکـه قبـل اػ وقـت نهـاػ

فرخضه نيز ،حنابر احتياط واضب ضایز نهیحاشد.

2

رهوشرایطآن 
 احکامغسلجبی 

مسأله  .399احکام و شراخط غسلی كه حه صورت ضبيرهای انسـام وـیشـود (حـه ضـز
غســل و ّي ـت) 3،ههاننــد احکــام و شــراخط وضــوی ضبي ـرهای اســت ،ول ـی حاخ ـد حنــابر
احتياط الػم ،آن را ترتيبی حهضا آورند و توضيح ووارد آن طنين است:
 .1ػظــنُ ،د َوـل خـا شکســتگی ههــراه حــا ضراحــت و ػظــن حاشــد و آب بــرای آن ضــرر
ّ
داشته حاشد ،طـه رو ی آن حـاػ و طـه حسـته حاشـد؛ در ایـن صـورت ،وکلـف وص ّيـر بـین
غسل ضبيرهای و تي ّهن است و اگرغسل را انتصاب كند:

الههف .رو ی قســهت صــدوه دخ ـده حســته اســت؛ در ایــن صــورت ،حاخ ـد رو ی آن را

وسح كند.

ب .رو ی قسهت صدوه دخده حاػ است؛ در این صورت ،حاخد اطـراف آن را شسـته

و حنــابر احتي ـاط وســتحب پارط ـۀ پــاكی رو ی قســهت صــدوه دخ ـده گغاشــته و رو ی

پارطه را وسح نهاخد.

 .2شکستگی حدون ضراحت بوده و آب برای آن ضرر داشته حاشد:

ّ .1اوا اگر آب ضرر ندارد ،ولـی ووضـع نسـس اسـت و برطـرف كـردن نساسـت وهکـن نباشـد ،حکـن صـورت
حعد را دارد.
 .2توضيح بیشتر در این وورد در وسألۀ « »197عكر شد.
 .3حه وسألۀ « »575رضوع شود.

وضو /

الف .رو ی آن حاػ است؛ در این صورت ،حاخد تي ّهن حدل اػ غسل كند.

ب .رو ی آن حسته است و وسـح رو ی ضبيـره وهکـن اسـت؛ در ایـن صـورت ،حاخـد

غسل كند و رو ی ضبيره را وسح نهاخد.

ج .رو ی آن حســته اســت و وســح رو ی ضبيـره وهکــن نيســت؛ در ایــن صــورت ،ا گــر
ضبيره ظارح اػ اعضـای تـي ّهن اسـت ،حاخـد تـي ّهن كنـد و ا گـر در اعضـای تـي ّهن اسـت،

حنابر احتياط واضب هن غسل (حدون وسح قسهت آسيب دخده) و هن تي ّهن نهاخد.
رهای
 حکنتیهنجبی 

ّ
مسأله  .411اگر وظيفـۀ وکلـف تـي ّهن بـوده و در اعضـای تـي ّهن و ی هـن ضبيـره وضـود
داشته حاشد ،وثل اخنکه در پیشانی خا پشت دستهاخش ػظن خا ُد َوـل خـا شکسـتگی
وضود داشته حاشد ،حاخد حه ههان ّ
كيفيت وضوی ضبيرهای ،تي ّهن ضبيرهای نهاخد.

قرآن و اسهاء ّ
وتبرکه
مسأله  .411وـ ّـس نهــودن ظـ ّـط قــرآن ،خعن ـی رســاندن ضــایی اػ حــدن وثــل دســت ،پــا،
صورت ،لب ،سينه ،زحان ،دندان و ...حه ّ
ظط قرآن ،برای كسی كه وضو ندارد 1،حـرام
است و فرقی در حرام بودن لهس قرآن حدون وضو ،بین آخه و كلهه و حرف نيست.
ً
وس ّ
مسأله ّ .412
ظط قرآن حدون وضو حا ووهـای كوتـاهی كـه عرفـا تـاحع پوسـت حـدن

وحسوب ویشوند ،ضایز نيست و حا ووهایی كه طنين نيست ،ضایز است ،هرطنـد

احتياط وستحب ترک آن ویحاشد.
ّ
مسأله  .413لهــس نقطــه ،وــد ،تشــدخد ،حركــات اعرابــی ،ســکون و آنشــه ور بــوط حــه
ّ
واده خا هيأت كلهات قرآن ویحاشد ،حدون وضو حرام است ،ولی لهس عالجن وقـف

و وانند آن اشکال ندارد.

ههــين طــور ،لهــس حروفــی كــه در قــرآن ظوانــده نهیشــود ،ولــی در نگــارش عر بــی
ُ
نوشته ویشود ،وانند حروف والی خا (الف) در قالوا و َآو ُنوا ،حدون وضو ضایز نيست؛
ُْ
«الـف» در كلهــاتی واننــد «الـ َّـر ْح ٓهن» و «لق ٓهــن» ،طنانشـه حــه صــورت «الرحهــان خــا

لقهان» نوشته شود نيز حکن حروف قرآنی را دارد.

مسأله  .414در الفـاظ و كلهــات وشـترک بـین قـرآن و غيـر قـرآن ،وــال ک آن اسـت كــه

 .1این وسأله و وساجل حعد ،شاول كسی كه وظيفهاش غسل است و غسل را انسام نداده نيز ویشود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

ً
وسهوع كلهات طيده شده در كنار هن ،عرفـا قـرآن وحسـوب شـود و قصـد نو خسـنده

در آن اثری ندارد؛
ّ
البته حعد اػ ضدایی این كلهات خا حروف قرآنی اػ هن ،الػم است احتياط شـود،
ً
خعنی اگر قبال عبـارت در نظـر عـرف ،قرآنـی بـوده و انن حـه سـبب قطعـه قطعـه شـدن و
ضدا شدن اضزای آن اػ خکدخگر ،در عرف ،قرآن وحسـوب نشـود ،احتيـاط الػم اسـت

حاػ هن فرد حدون وضو ،حدن را حه آن نرساند.

مسأله  .415اگر رو ی قرآن ،شيشه خا پالستيک ناػک خا زرورق قرار داده حاشند و ّ
ظط
1
قرآن اػ ز یر آن نهاخان حاشدّ ،
وس آن حدون وضو اشکال ندارد.

مسأله  .416در حکن ّ
وس قرآن ،ضنس طيزی كه قرآن بر آن نوشته شده فرقی نـدارد.
حنابراین ،دست ػدن حدون وضو حه كاغغ ،لوح ،پارطه ،لباس ،ػوين ،دیوار وّ ...
حتی

حنابر احتياط واضب درهن و دخنارهـا و اسـکناسهـا و پولهـایی كـه بـر آن قـرآن نوشـته
شده ،اشکال دارد.

ههين طور ،در حکن وـغكور فرقـی بـین انـواع ظـطهـاّ 2
حتـی ظـطهـایی كـه اكنـون
ورسوم نيست ،وثل ّ
ظط كوفی و ههشنين اقسـام نوشـتن ،وثـل آنکـه حـا قلـن حاشـد خـا
ّ
طاپ ،حکا كی ،برش ،نوشتن برضسته ،گلدوػ ی و ...وضود ندارد.
مسأله  .417لهس غير ّ
ظط قـرآن واننـد بـین سـطرها ،ورق و ضلـد و غـالف آن حـدون
وضــو حــرام نيســت ،ول ـی كراهــت دارد .ههــين طــور ،آو ی ـزان نهــودن قــرآن حــه گــردن خ ـا
لباس و حهل آن در صـورتی كـه ظطـوط قـرآن حـا حـدن تهـاس وسـتقين نداشـته حاشـد،
حدون وضو وکروه است.

 .1لهس قرآن و اسهاء وتبركه اػ صفحه ووحایل ،تبلت و وانندآن حـدون وضـو ضـایز اسـت؛ ز یـرا روی صـفحه
ً
( LCDصفحهای كه تصویر روی آن تشکيل ویشود) ،صفحه دخگری قـرار دارد كـه اصـطالحا حـه آن تـاخ
( )Touchویگوخند و عالوه بر آن در وعهول گوشیها ،خک الخۀ وحاف حه نـام گلـس( )Glassوضـود دارد
كه روی تاخ طسبيده شده است .حنابراین ،لهس حهطور وستقين صورت نگرفته و اػ روی حاجل است.
وس قرآنی كه حا ّ
 .2این حکن شاول ّ
ظط برضستۀ وعروف حه «ظ ّـط بریـل» نگـارش شـده و نابیناخـان حـا لهـس
انگشتان اػ آن استفاده وینهاخند نيز ویشود.

قرآن و اسهاء ّ
وتبركه /

ّ
وس ّ
مسأله  .418حکن حرام بودن ّ
ظط قرآن ،وصصوص افراد وکلف است.
حنابراین ،ضلوگيری ّ
حشه و دیوانه اػ ّ
وس ظ ّـط قـرآن واضـب نيسـت؛ ولـی ا گـر و ّـس

نهودن آنان بیاحتراوی و هتک حروت قرآن حاشد  -وثـل اخنکـه سـبب نسـس شـدن
ّ
ظط قرآن حه عين نساست شـود  -حاخـد اػ آنضلـوگيری كننـد و ایـن حکـن ،نسـبت حـه
سایر اووری كه هتـک وحسـوب وـیشـود ،واننـد پـاره كـردن خـا نشسـتن روی قـرآن نيـز
ضاری است؛
ّاوا دادن قرآن حه اطفال برای آووػش و وانند آن بیاشکال اسـت ،هرطنـد حداننـد
اطفال حـدون وضـو آن را و ّـس وـیكننـد ،حلکـه سـبب شـدن در و ّـس ظ ّـط قـرآن توسـط
اطفال ،وثل اخنکه دست طفل را گرفته و بر ّ
ظط قرآن قرار دهد ،در صورتی كـه هتـک

نباشد ،ضایز است.

مسأله  .419نسس كردن ّ
ظط و ورق قرآن ّ
حتی حنـابر احتيـاط واضـب ،در صـورتی
كه ووضب هتک حروت و توهين نباشد حرام است و اگر نسس شـود ،حاخـد ( ّ
حتـی
ً
حنابر احتيـاط واضـب ،در صـورتی كـه هتـک نباشـد) فـورا تطهيـر شـود و ا گـر ضلـد قـرآن

نسس شود ،در صورتی كه بیاحتراوی حه قرآن حاشد ،حاخد آن را آب حکشند.

مسأله  .411گغاشتن قرآن رو ی عين نسسی كه تری سـراخت كننـده نـدارد ،واننـد ظـون
ظشک خا طروی كه اػ پوسـت وـردار ته ّيـه شـده و ظشـک اسـت ،در صـورتی كـه ووضـب

هتک و بیاحتراوی حاشد ،حرام است و برداشتن قرآن اػ رو ی آن ،واضب ویحاشد.
ّ
مسأله  .411نوشتن قرآن حا وركب نسس ،هرطنـد خـک حـرف آن حاشـد ،حکـن نسـس
كردن آن را دارد ،خعنی در صورتی كه وستلزم هتک و بیاحتراوـی حاشـد ،حـرام اسـت
ّ
و اگر نوشته شود ،حاخد آن را حه وسيلۀ آب خا غير آن وحو كنند ،طور ی كه عـين وركـب

نسس اػ بین برود.

مسأله  .412پــا ک كــردن ورق قــرآن و تطهيــر آن ،فقــط وظيف ـۀ كســی كــه آن را نســس
كرده نيست ،حلکه واضب كفایی است و طنانشه خک نفر این وظيفه را انسـام دهـد،
اػ دخگران ساقط ویشود؛

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

ّ
البته اگر قرآنی كه نسس شده وال دخگری حاشـد ،تطهيـر آن حـدون اعن والـک آن،
ّ
وحل اشکال است ،وگر آنکه ترک تطهير ،هتک و توهين حه قرآن كرخن حاشـد و اضـاػه
گرفتن اػ والک آن وهکن نباشد خا والک آن اػ اضـاػه دادن اوتنـاع ورػد و ظـود نيـز آن

را تطهير ننهاخد.

مسأله  .413اگـــر فـــرد ،قرآنـــی را كـــه وـــال دخگــری اس ــت ،نس ــس نهاخــد ،نس ــبت ح ــه

كن شدن قيهت آن  -كه در اثر نسس شدن حاصل وی گردد  -ضاون است.

مسأله  .414فروش قرآن حه كـافر ،حنـابر احتيـاط واضـب صـحيح نيسـت و دادن قـرآن

حه كافر ،طنانشه هتک و توهين حه قرآن شهرده شود خا در وعرض هتـک حاشـد ،حـرام
ً
ویحاشــد؛ ّاوــا ا گــر دادن قــرآن حــه كــافر ،وــثال بــرای ارشــاد و هــداخت او حاشــد و هتــک و
توهينی هن حه آن صورت نهی گيرد ،اشکال ندارد.

ّ
مسأله  .415اگــر قــرآن حــه صــورت غيـر عهـد ،اػ دســت انســان حــه ػوـين بیفتــد ،كفــاره
ً
ندارد ،ولی حاخد فورا آن را بردارد و احترام كند.

مسأله  .416كسی كه وضو ندارد ،حنابر احتياط الػم ضایز نيسـت اسـن عات ظداونـد

وتعال را حه هر زحانی كـه نوشـته شـده حاشـد (اهّلل ،ظـدا )GOD ،حـا حـدنش لهـس كنـد و

ههين طور است لهس صفات وصصوص الهـی حـه هـر ز حـانی كـه نوشـته شـده حاشـد.
توضيح وطلب در وورد لهس صفات الهی ،اػ این قرار است:

صفاتی كه برای ظداوند وتعال حه كار ویرود ،دو نوع ویحاشد:

يىع اول :حعضی اػ صفات برای غير ظداونـد وتعـال حـه كـار بـرده نهیشـود ،واننـد
«الـ َّـر ْح ٓهن» و نيــز برظــی اػ صــفات ،داللــت بــر ظصوصـ ّـيتی دارنــد كــه تنهــا ظداونــد
ُُ
َّ
ّ
ظصوصيت و ویژگی را دارد ،وانند « ُوق ِلـ َب القلـوب»؛ لهـس ایـن وـوارد،
سبحان ،آن
حنابر احتياط واضب ،حدون وضو ضایز نيست.

يىع دوم :حعضی اػ صفات ،وعناخش حه گونهای است كه غير ظداونـد وتعـال هـن

ویتواند آن ویژگی را داشته حاشد و در وورد غير ظدای وتعال هن حه كار وـیرود؛ ایـن

صفات ،دو دسته است:

قرآن و اسهاء ّ
وتبركه /

ً
الف .صفاتی كه غالبا برای ظداوند وتعال حه كار ویرود ،طـوری كـه ا گـر وطلـق و

حدون توضيح خا نشانهای عكر شود ،برداشت ویشود كه ونظور اػ آن ،ظداوند وتعـال
ویحاشد ،وانند « َر ّب» و «ظالق»؛ این صفات اگر حدون نشـانه ،عكـر شـود خـا نشـانهای
در كـالم و عبـارت حاشـد كـه وشـصص كنــد ونظـور اػ آن ظداونـد وتعـال اسـت ،حنــابر

احتياط واضب ،لهس آن حدون وضو ضایز نيست؛ در غير این دو صورت ،لهس این

گونه صفات ،حدون وضو ضایز است.

ب .صفاتی كه برای ظداوند وتعال و غير او حه كار ویرود ،طوری كه وقتـی حـدون

توضــيح و نشـانه حاشــد ،وعلــوم نيســت ونظــور اػ آن ،ظداونــد وتعــال اســت خــا غيــر او،

وانند «رحين» و «عظين»؛ لهـس ایـن صـفات ،طنانشـه نشـانهای در آن نوشـتار حاشـد
كه حفههاند ونظـور اػ آن ،ظداونـد وتعـال اسـت ،حنـابر احتيـاط واضـب ضـایز نيسـت؛

ولی اگر طنين نشانهای نباشد ،طه اخنکه حدون نشانه حاشد ،خا اخنکه نشـانهای حاشـد

كه حفههاند ونظور ،غير ظداوند وتعال است ،لهس آن اشکال ندارد.

احتياط وستحب است كـه فـرد ،اسـن وبـارک پیـاوبر و اواوـان و حضـرت

ػهرا را هن حدون وضو لهس ننهاخد.

مسأله  .417حــه ههــراه داشــتن حرػهــا و آنشــه اســن ظداونــد ســبحان در آن اســت،

اشــکال نــدارد؛ ول ـی حنــابر احتي ـاط واضــب ،الػم اســت آن را رو ی لباسهــا اســتفاده

نهاخد تا اسن ضالله حـا حـدن فـرد حـدون وضـو تهـاس نداشـته حاشـد خـا آنکـه اسـن ضاللـه
داظل در ضلد و غالفی (هـر طنـد نـاػک) حاشـد ،تـا وـانع اػ تهـاس وسـتقين آن حـا حـدن

فرد بیوضو گردد.

مسأله  .418اگر قرآن حه زحان فارسی خا حه زحان دخگری ترضهـه شـود ،لهـس آن در غيـر
اسن عات و صفات وصصوص ظدوند وتعال ،حدون وضو اشکال ندارد.

مسأله  .419لهس «ا »...كه حه ضای اسـن «اهّلل» نوشـته وـیشـود و نيـز لهـس ضـهيری
كه حه «اهّلل» بر ویگردد ،وثل «ه» در «حاسهه تعالی» خا «هو» در « ُه َو الباقی» ،حـدون وضـو
ضایز است.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

مسأله ّ .421
وس لف ضالله حدون وضو ،حنابر احتياط واضب ضایز نيست ،هرطنـد

ضزجی اػ خک اسن دو خا طند ضزجی حاشد وثل عبداهّلل و حبيباهّلل.

مسأله  .421اگر ورق قرآن خـا طيـزی كـه احتـرام آن الػم اسـت ،وثـل كاغـغی كـه اسـن

ظداونـــد وتعـــال خـــا پیـــاوبر خـــا خکـــی اػ وعص ــووين خـ ـا الق ــاب و كنيـ ـهه ــای آن

بزرگواران بر آن نوشته شده در وسـتراح بیفتـد ،بیـرون آوردن و آب كشـيدن آن هرطنـد

ظرح داشته حاشد ،واضب فور ی است؛
ّاوا اگر بیرون آوردن آن وهکـن نباشـد ،حاخـد حـه آن وسـتراح نرونـد تـا خقـين كننـد آن
ورق پوسيده است ،ولی اعالم حه دخگران واضب نيست.

ههين طور ،اگر ترحت اوام حسين در وسـتراح بیفتـد و بیـرون آوردن آن وهکـن
ّ
نباشد ،حاخد تا وقتی كه خقين نکردهاند كه حه كلی اػ بین رفته ،حه آن وستراح نروند.
مسأله  .422نسس كردن ترحت اوـام حسـين كـه اػ قبـر وبـارک حضـرت حـه قصـد
ّ
تبرک برداشته شده است ،طنانشه هتک و توهين حه آن وحسوب شود ضـایز نيسـت
ً
و نيز در صورتی كه حاقی واندن نساست ،عرفا هتـک شـهرده شـود ،برطـرف كـردن آن
واضب است.

شــاخان عكــر اســت ،در ترحــت حضــرت سـ ّـيد الشــهداء فرقــی نيســت كــه اػ قبــر
شرخف آن وظلوم برداشته حاشند خا آنکـه اػ بیـرون آورده و حـه قصـد تب ّـرک و استشـفا بـر
1
قبر ّ
وطهر گغاشته حاشند.
مسأله  .423ترحت و ظا ک قبر پیاوبر ظدا و سایر ّ
اجهه اطهار كه اػ قبـور ون ّـورۀ
اخشــان حــه قصــد تبـ ّـرک برداشــته شــده حاشــد ،در نســس شــدن و تطهي ـر ،حکــن ترحــت

حضرت س ّيد الشهداء احا عبداهّلل الحسين را دارد.

مسأله  .424بـیاحتراوـی و هتـک حروــت  -واننــد ز یـر پــا قــرار دادن خـا در زحالــهدانــی



 .1وال ک در حرام بودن نسس كـردن ترحـت اوـام حسـين كـه حـه قصـد تب ّـرک برداشـته شـده ،آن اسـت كـه
ً
عرفا هتک وحسوب شود .حنابراین ،اگر ترحتی حاشد كه وربوط حه ظاک قبر حضـرت س ّـيد الشـهداء و
ً
ّ
وحدودۀ نزدخک آن نيست ،حلکه اػ اوـاكن دور اػ قبـر وقـدس حـه قصـد تب ّـرک برداشـته شـده و عرفـا حـه آن
«ترحت حسينی» گفته شود و وورد احترام حاشد ،این حکن در وورد آن ضاری است.



قرآن و اسهاء ّ
وتبركه /

انـــداظتن  -نســـبت حـــه اســـاوی وکانهــای ههنــام اهــل بیــت ههشــون ظياحــان
اوام رضا ،ويدان اوام حسين ،حسينيه حضرت ػهرا و وسسد ووسـی بـن ضعفـر و...

ضایز نيست.

مسأله  .425اســاوی اشــصاص عــادی كــه ههنــام اســاوی حضــرات وعصــووين

است و نيز فاويلهای آنان وانند ووسوی ،رضوی و حسـينی ،حکـن اسـهاء ّ
وتبركـه را

ندارد.
ّ
ّ
س واننــد آن ،بــر روی ســنگ وــزار و
مسأله  .426حکــا كی آخــات قــرآن و اســهاء وقــد ِ
1

قبرهــایی كــه در وعــرض رفــت و آوــد قــرار دارد ،حــه ظــودی ظــود اشــکال نــدارد؛ ولــی
وؤونين حاخد رعاخت قداست و احترام آنها را حنهاخند.

مسأله  .427انســان ویتوانــد اوراقــی را كــه حــاوی قــرآن خــا اســهاء وتبـ ّـرک اســت ،در
اظتيــار دخگــران قــرار دهــد؛ ّ
البت ـه اگــر وعلــوم حاشــد كــه نســبت حــه آنهــا هتــک صــورت
ویگيرد ،ضایز نيست.

2

مسأله  .428حفــــ احتـــــرام اســــهاء ّ
وتبركـ ــه واضـ ــب اسـ ــت و قـ ــرار دادن آنهـ ــا در
ً
وکانهایی كه عرفا هتک حروت و اهانت حه حساب ویآخد ،ضایز نيست.
ّ
حنابراین ،بهترین راه این است كه ظرف خا وحلی برای نگهدار ی این گونه اسهاء
ّ
و كلهات در نظر گرفته شود و حعد اػ ودتی ،وحتوای آن را در گوشهای اػ بیاحـان خـا در
وکان پا ک ،دفن كنند خا اخنکه در در خـا خـا آب روان بریزنـد .ههشنـين وحـو نوشـتهها،

هرطنــد حــا حعضـی اػ وــواد شـيهيایی پــا ک ،ضــایز اســت ،ولـی ســوػاندن آخـات قــرآن خـا
قرآنهــای ورق ورق شــده خـا اســاوی ّ
وتبركـۀ ظداونــد وتعــال خـا وعصــووين حــهطــور
ّ
كلی ضایز نيست.
 .1و نيز كلهۀ رضوی در عباراتی وانند وحصوالت رضـوی ،لبنيـات رضـوی حکـن اسـهای ّ
وتبركـه را نـدارد،
ولــی واؼۀ رضــوی در عبــاراتی واننــد وحصــوالت آســتان قــدس رضــوی ،حنيــاد پــژوهشهــای آســتان قــدس
رضوی ،حنابر احتياط الػم حکن اسهای ّ
وتبركه را دارد.
 .2وانند اخنکه اوراق وغكور در اظتيار فردی گغاشته شود كه احتراوشان را حف نکرده و آنهـا را در ز یـر پـا خـا
در زحالهدانی ویانداػد.

غسل
غسلهایواجج 


مسأله  .429غسلهای واضب ،هشت وورد است:
اول :غسل ضناحت؛

دوم :غسل حيض؛
سىم :غسل نفاس؛

چهاسم :غسل استحاضه؛
پًدن :غسل ّ
وس و ّيت؛
ششن :غسل و ّيت؛

َ
هفتن :غسل وستحبی كه حه سبب نغر و عهد و ق َسن شرعی و وانند اخنهـا واضـب

ویشود؛

هشههتن :حنــابر احتي ـاط واضــب ،غســل بــرای قضــای نهــاػ آخ ـات؛ در صــورتی كــه
ّ
ّ
ّ
ً
كسوف كلی ،خا ظسوف كلی شود و وکلف عهدا نهاػ آخات را نصواند تا قضا شود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

احکامجنابت 
 وواردی کهبراثرآنفردجنجویشود 

مسأله  .431در دو وورد ،انسان ضنب ویشود:

اول :ضهــاع (آويــزش)؛ دوم :بی ـرون آوــدن ون ـی ،در ظــواب حاشــد خ ـا بی ـدار ی ،كــن

حاشد خا ز خاد ،حا شهوت حاشد خا بیشهوت ،حا اظتيار حاشد خا بیاظتيار.

مسأله  .431اگر رطـوحتی اػ وـرد ظـارح شـود و ندانـد ونـی اسـت خـا ادرار خـا غيـر اخنهـا،
طنانشه حا شهوت و ضهش بیرون بیاخد و حعـد اػ بیـرون آوـدن آن ،حـدن سسـت شـود،

آن رطوحت حکن ونی را دارد ،ولی اگر هير خک اػ این سه نشـانه خـا حعضـی اػ اخنهـا را

نداشته حاشد ،حکن ونی را ندارد؛

ول ـی در وــر خض (در وــوارد شــک) ،الػم نيســت آن رطوحــت حــا ضهــش بی ـرون آوــده

حاشــد و در ووقــع بی ـرون آوــدن حــدن سســت شــود ،حلکــه ا گــر حــا شــهوت بیـرون آخ ـد ،در

حکن ونی است.

مسأله  .432رطــوحتی كــه ػنــان در ووقــع والعبــه خـا تصـ ّـورات شــهوتانگيـز در ووضــع

فرح احساس وی كنند و آن رطوحت حه انداػهای زخاد نيست كه ضاهای دخگـر را آلـوده
كند ،پا ک است و غسل ندارد و وضو را نيز حاطل نهی كند؛
ً
ّ
ّاوا اگر این رطوحت زخاد حاشد ،حه حدی كه عرفا صدق «ؤنزال» كنـد و لبـاسهـا را
ّ
آلوده نهاخد ،در صورتی كه ههراه حا رسيدن ػن حـه اوح لـغت ضنسـی و ارضـای كاوـل

(ارگاسن) حاشد ،نسس و ووضب ضناحت است؛ حلکه اگر ههـراه حـا آن هـن نباشـد  -حنـابر
احتياط الػم  -نسـس و ووضـب ضناحـت ویحاشـد و در وـواردی كـه ػن ،شـک داشـته

حاشد حه این حد رسيده خا نه و خـا شـک در اصـل ظـروح آب داشـته حاشـد ،غسـل بـر او

واضب نيست و وضو و غسل او هن حاطل نهیشود و هر گاه حعد اػ غسل ،ونی وـرد اػ

ػن ظــارح شــود ،غســل بــر ػن واضــب نهـیشــود؛ ولـی آن ونـی ،نســس اســت و ا گــر حــه

ظاهر حدن خا لباس برسد ،آن را نسس وی كند.

غسل /

مسأله  .433اگر اػ وردی كه ور خض نيست ،آبـی بیـرون آخـد كـه ندانـد ونـی اسـت خـا

آبهــای دخگــر و خکـی اػ ســه نشــانهای كــه در وســألۀ « »311عكــر شــد را داشــته حاشــد،

ولــی ندانــد نشــانههای دخگــر را داشــته خ ـا نــه ،ضنــب وحســوب نهیشــود و غســل بــر او
واضب نيست.

مسأله  .434وســتحب اســت وــرد حعــد اػ بی ـرون آوــدن ون ـی ،ادرار كن ـد و ای ـن كــار،

استبراء اػ ونی وـیحاشـد و ا گـر ادرار نکنـد و حعـد اػ غسـل رطـوحتی اػ او بیـرون آخـد كـه

نداند ونی است خا رطوحت دخگر ،حکن ونی را دارد و ضنب ویشود؛
ّاوــا بــرای ػنــان ،اســتبراء نيســت و رطوحــت وشــکوكی كــه اػ آنــان ظــارح ویشــود،
حکن ونی را ندارد.

مسأله  .435اگر انسان حا ػنی ضهاع كند و حه انداػۀ ظتنـهگـاه خـا بیشـتر داظـل شـود،
ُ
در قبــل حاشــد خ ـا در ُدبــر ،هرطنــد ون ـی بیـرون نياخـد ،هــر دو ضنــب ویشــوند و در ایـن

حکن ،فرقی بین حالغ و ناحالغ و عاقل و دیوانه و اخنکه قصد این كار را داشته حاشـد خـا
نه ،وضود نـدارد و ّاوـا ا گـر شـک كنـد حـه وقـدار ظتنـهگـاه داظـل شـده خـا نـه ،ضنـب حـه
حساب نهیآخد.

مسأله  .436اگــر فــرد  -نعــوع حــاهّلل  -حــا حيـوان خـا وــرد خـا پســری نزدخکـی نهاخـد و ونــی

بیرون آخد ،برای نهـاػ و كارهـایی كـه نيـاػ حـه طهـارت دارد ،غسـل تنهـا كـافی اس ـت و

اگــر ونــی بیــرون نياخــد ،طنانشــه پــیش اػ نزدخکــی وضــو داشــته ،حــاػ ه ـــن غس ـ ـل تنهــا

كافـی است و اگر وضـو نداشـته ،احتيـاط واضـب آن اسـت كـه غسـل كنـد و وضـو هـن

حگيرد.

مسأله  .437اگر ونی اػ ضای ظود حركـت كنـد و بیـرون نياخـد ،خـا انسـان شـک كنـد

كه ونی اػ او بیرون آوده خا نه ،حکن ضنب را ندارد؛ ههشنين است اگر ظواب ببينـد

كه ونی اػ او بیرون آوده ،ولی حعد اػ بیدار شدن ،اثری اػ ونی نبيند.

مسأله  .438كسی كه نهیتواند غسل كند خا آب برای غسل كردن ندارد ،ولی تـي ّهن

بــراخش وهکــن اســت ،حعــد اػ داظــل شــدن وقــت نهــاػ هــن ویتوانــد حــا ههســر ظــود

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

نزدخک ـی كنــد؛ ّاوــا حنــابر احتي ـاط واضــب ضنــب شــدن حــه غي ـر نزدخک ـی  -وثــل ضنــب
شدن حه سبب والعبه  -ضایز نيست.

مسأله  .439اگر فرد در لباس ظود ونی ببيند و خقين خا اطهينان داشـته حاشـد كـه اػ
ظود اوست و برای آن غسل نکرده ،ضنب ویحاشد و نهاػهایی را كـه خقـين دارد حعـد

اػ بیرون آودن ونی ظوانده ،حاخد در صورتی كه وقت هست دوحاره حصواند و طنانشـه

وقت گغشته ،قضا كند ،ولـی نهاػهـایی را كـه احتهـال ویدهـد قبـل اػ بیـرون آوـدن

آن ونی ظوانده ،الػم نيست قضا نهاخد.

یشود 
 وواردیکهبرایآنهاغسلجنابتانجامو 

مسأله  .441غســـل ضناحـــت حــه ظـــودی ظــود واضــب نيســت و بــرای اوــور ی انســام

ویشود:

 .1وواردی كه غسل ضناحت واضب است:
ً
برای انسام واضبـاتی كـه شـرط آنهـا حـا طهـارت بـودن (وضـو خـا غسـل) اسـت ،وـثال

بــرای ظوانــدن نهــاػ واضــب و اضــزای فراوــوش شــدۀ آن و طــوافی كــه حــه احــرام واضــب
شده  -هرطند ضزء حذ خا عهرۀ وستحبی حاشد  -غسل ضناحت واضب است؛
ا ّو ـا بــرای نهــاػ و ّي ـت ،ســسدۀ ســهو ،ســسدۀ شــکر ،ســسدۀ واضــب قــرآن ،غســل
ضناحت الػم نيست و این اعهال حدون غسل ضناحت صحيح ویحاشد.
 .2وواردی كه غسل ،حاع

ضایز شدن عهل است:

در حعضی اػ ووارد ،برای آنکه انسام عهلـی حـرام نباشـد ،حاخـد غسـل انسـام شـود؛
خعنی اگر حدون غسل انسام پغیرد حرام است ،وثل ّ
وس ظ ّـط قـرآن در حـال ضناحـت
و ووارد دخگری كه در وساجل حعد عكر ویشود.

 .3وواردی كه غسل ضناحت ،حاع صحيح بودن عهل ویشود:
حعضـی اػ اعهــال هرطنــد ظــود واضــب نيســتندّ ،اوـا بــرای آنکــه آن عهــل صــحيح

انسام شود ،الػم است حا غسل ضناحت انسام شود وثل نهاػ وستحبی.

غسل /

 .4وواردی كه غسل ضناحت ،حاع

كاولتر شدن عهل ویشود:

حعضی اػ اعهال برای آنکه ثواب بیشـتری داشـته حاشـد ،حـا غسـل ضناحـت انسـام
ویشود ،وثل نهاػ و ّيت ،تالوت قرآن ،قراجت دعا و طلب حاضت اػ ظداوند وتعـال
و اعان نهاػ كه اگر حدون غسل انسام شوند نيز صحيح ویحاشد.
 .5وواردی كه غسل ضناحت ،حاع

برطرف شدن كراهت وی گردد:

در حعضی اػ ووارد ،انسام غسل ضناحت حاع

ویشود وکروه بودن عهلی اػ بـین

ب ــرود ،وث ــل ظوابیـــدن در حـــال ضناحـــت ك ــه غس ــل (خـ ـا وض ــو) كراه ــت آن را برط ــرف
ویساػد.

مسأله  .441الػم نيست انسان در هنگام غسل ضناحتّ ،نيت كند كه غسل واضب

خا وستحب وی كند؛ حلکه اگر فقط حه قصد قرحت غسل كند كافی است.
 کارهایی کهبرجنجحراماست 

مسأله  .442هفت طيز بر ضنب حرام است:
اول :رساندن ضایی اػ حدن ظود حه ّ
ظط قرآن.

دوم :حنـــابر احتيـــاط واضــب ،رســـاندن ضــایی اػ حــدن ظــود حــه اســن وبــارک عات

ظداوند وتعال ،حه هر زحانی كه حاشد و صفات وصصوص او؛

1

احتياط وستحب آن است كه فرد ،اسهاء پیاوبران و اواوان و حضـرت ػهـرا

را هن در حالت ضناحت لهس ننهاخد.

سىم :وارد شدن حه وسسد الحرام و وسـسد پیـاوبر ،هرطنـد اػ خـک در داظـل و

اػ در دخگر ظارح شود.
ّ
در
چهاسم :توقف در وساضد دخگر؛ ولی اگر اػ وسسد عبور كند ،وثل اخنکه اػ خـک ِ

در دخگر ظارح شود ،وانعی ندارد.
وسسد داظل و اػ ِ
وشــاهد وشـ ّـرفۀ وعصــووين و حــرم اواوــان ،حنــابر احتيـاط الػم ،در ایـن راحطــه،
 .1ونظور اػ صفات وصصوص ،وواردی است كه توضيح آن ،در وسألۀ « »313عكر شد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

حکن وساضد را دارند و ونظور اػ حرم ،روضۀ ّ
ونوره اسـت ،خعنـی قسـهتی كـه ضـر خح
وقـ ّـدس خــا قبــر ّ
وطهــر در آن قــرار دارد و رواقهــا و صــحنهای ّ
وتبركــه و ني ـز تهــام حــرم

اوــامػادگــان ،حکــن وشــاهد وشـ ّـرفۀ وعصــووين را ندارنــد؛ وگــر ضــایی كــه وســسد

بودنش ثاحت حاشد.

شاخان عكر است ،نهاػظانـههای ونـاػل ،ادارات ،كارظانسـات ،وـدارس و واننـد

آن و ههــين طــور حس ـينيهها ،وــزار شــهدا ،قبرســتان وــؤونين و واننــد آنکــه وســسد

نيستند ،حکن وساضد را ندارند.

پًدن :وارد شدن حه وسسد برای برداشتن طيزی.

ششن :وارد شدن حه وسسد برای گغاشتن طيزی؛ ّ
البتـه ایـن حکـن در صـورتی كـه

قرار دادن شیء در وسسد ،در حال عبور اػ آن حاشد خا فرد ظودش وارد وسسد نشـده

و اػ بیرون طيزی را در وسسد حگغارد ،حنابر احتياط واضب است.

هفههتن :ظوانــدن هــر خ ـک اػ آخ ـاتی كــه دارای ســسدۀ واضــب هســتند و آن در طهــار

سوره است:

 .1سورۀ سی و ّدوم قرآن ،سسده (الن تنزیل) آخۀ پانزدهن؛
 .2سورۀ طهل و خکن قرآنّ ،
فصلت ( ٓحن سسده) آخۀ سی و هفتن؛
َ َّ
 .3سورۀ پنساه و ّ
الن ْسن) آخۀ آظر؛
سوم قرآن( ،و
َ
ْ
 .4سورۀ نود و ششن قرآنَ ،علق (ؤق َرأ) آخۀ آظر.

احتياط وستحب آن است كه فرد ،سایر آخات ایـن طهـار سـورۀ سـسدهدار را هـن

نصواند.

 وواردی کهبرجنجوکروهاست 

مسأله  .443نه طيز بر ضنب ،وکروه شهرده شده است:

اول و دوم :ظوردن و آشاويدن؛ ولی اگر وضو حگيرد خا صورت و دسـتها را حشـو خد

و وضهضه كند ،وکروه نيست و اگر تنها دستها را حشو خد كراهت كهتر ویشود.

غسل /

سىم :ظواندن بیشتر اػ هفت آخه اػ قرآن كه سسدۀ واضب ندارد.

1

چهاسم :رساندن ضایی اػ حدن حه ضلد و حاشيه و بین ظطهای قرآن.

پًدن :ههراه داشتن قرآن.

ششن :ظوابیدن؛ ولی اگر وضو حگيرد خا حه دليل نداشتن آب ،حدل اػ غسـل ،تـي ّهن

كند وکروه نيست.

هفتن :ظضاب كردن حه حنا و وانند آن.

هشتن :واليدن روغن و انواع ِكرمها حه حدن.

يهن :ضهاع كردن حعد اػ آنکه وحتلن شده ،خعنی در ظواب ونی اػ او بیـرون آوـده

است.

 کیفیتغسل 

مسأله  .444غسـل ضناحــت و ســایر غسـلها را  -طــه واضــب و طـه وســتحب حــه ضــز
غسل و ّيت  -حه دو صورت ویتوان انسام داد« :ترتيبی» و «ارتهاسی»؛
ّ
البته غسل ترتيبی در صورتی كـه ترتيـب بـین راسـت و طـ حـدن در آن وراعـات
گــردد ،بهتــر اػ غســل ارتهاس ـی اســتّ ،اوــا در وــورد غســل و ّي ـت ،احتي ـاط واضــب آن
است كه تا غسل ترتيبی وهکن است ،و ّيت را غسل ارتهاسی ندهند.
 oغسلترتیبی 

مسأله  .445در غســل ترتيب ـی انســان حاخ ـد حــه ّنيــت غســل ،حنــابر احتي ـاط الػمّ ،اول
تهــام س ـر و گــردن و حعــد حــدن را حشــو خد و احتيــاط وســتحب آن اســت كــه ّاول طــرف
ً
راست و حعد ،طرف طـ حـدن را حشـو خد 2و طنانشـه فـرد ،ترتيـب وـغكور را عهـدا خـا اػ
 .1كراهت ظواندن قرآن برای ضنب  -در فرض ثاحت بودن آن  -حه وعنای ثواب كهتر است.
 .2وگر در غسل ّويت كه الػم است طرف راست را قبل اػ طرف ط حشـوخد و توضـيح آن در احکـام غسـل
ّويت عكر ویشود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

روی ندانستن وسأله رعاخت نکرده ،حنابر احتياط واضب غسل وی صحيح نيسـت؛

وگر آنکه ضاهل قاصر وحسوب شود.

مسأله  .446اگر فرد حدن را در غسل ترتيبـی قبـل اػ سـر حشـوخد ،الػم نيسـت غسـل را
دوحاره انسام دهد؛ حلکه طنانشه حدن را دوحاره حشوخد ،غسل او صحيح ظواهد بود.

مسأله  .447غسل ترتيبی را ویتوان حا فرو رفتن در آب هن انسـام داد .حنـابراین ،ا گـر
فرد دو حار در آب فرو رود ،خک حار حه ن ّيت سر و گردن و حار ّدوم حه ن ّيـت حـدن ،غسـل او

صحيح است ،هرطند احتيـاط وسـتحب اسـت سـه حـار در آب فـرو رود ،خـک حـار حـه
ن ّيت سر و گردن ،حار ّدوم حه ن ّيت طرف راست و حار ّ
سوم حه ن ّيت طرف ط .
مسأله  .448طنانشه فردی تهام خا قسهتی اػ حدنش ،قبل اػ اخنکـه آن قسـهت را حـه
ّنيــت غســل ترتيبـی حشــو خد ز یـر آب حاشــد و حصواهــد حــا حركــت دادن خـا حــدون حركــت
دادن آن در ز یر آب ّنيت غسل كند ،حنابر احتياط واضب غسلش صحيح وحسـوب

نهیشود؛

حنــابراین ،اگــر فــرد داظــل حــوض خـا اســتصر آب اســت و ویظواهــد غســل ترتيبـی
ّ
ّ
نهاخـــد ،احتيـــاط واض ــب آن اســـت كـــه اػ آب بیـ ـرون آخـ ـد خـ ـا ح ــداقل وحلـ ـی را ك ــه
ویظواهد غسل دهد اػ آب بیرون آورد و حعد حه قصد غسل ترتيبی وارد آب نهاخد.

ههين طور ،اگر سر خا حدن فرد ز یر دوش بوده و آب بر آن ضر خان داشته حاشد ،حنـابر
ّ
احتياط الػم ،وحلـی را كـه ویظواهـد غسـل دهـد اػ دوش كنـار ببـرد و حعـد حـه قصـد

غسل ز یر دوش قرار دهد.

ش ــاخان عكـــر اس ــت ،كســـی كـــه ایـــن وس ــأله را نهیدانس ــته و آن را در غس ــلهای

گغشــته وراعــات نهی كــرده ،اػ آنســا كــه حکــن وــغكور حنــابر احتي ـاط واضــب اســت،
ویتوانـــد  -وانن ــد ســـایر وـــوارد احتيـــاط واض ــب  -ح ــه وسته ــد دخگ ــری ك ــه اػ س ــایر

وستهدین اعلن است ،رضوع كند و اگر و ی رعاخت این نکته را الػم نهیدانسـت ،در
این وسأله اػ او تقليد نهاخد تا غسلهایی كه حدون رعاخت این نکتـه انسـام داده و اػ
این حه حعد حه این گونه انسام ویدهد ،حدون اشکال حاشد.

غسل /

 oغسلارتهاسی 

غسل ارتهاسی حه دو روش انسام وی گيرد« :دفعی» و «تدر خسی».

مسأله  .449در غســـل ارتهاســـی دفعــی ،حاخــد در خــک لحظــه آب تهــام حــدن را فــرا

حگيرد ،ولی الػم نيست قبل اػ شروع در غسل ،تهـام حـدن بیـرون آب حاشـد؛ حلکـه ا گـر
وقدار ی اػ آن بیرون حاشد و حه ّنيت غسل در آب فرو رود ،كافی است.
ً
مسأله  .451در غسل ارتهاسی تدر خسی حاخد حدن حه ّنيت غسل ،تـدر خسا در آب فـرو

برده شود طور ی كه فاصله بین فرو بردن اعضا ز خاد نباشد و وواالت در شستن اعضـا
رعاخـت گــردد حــه گونـهای كــه حگو خنــد وشــغول انســام غســل ارتهاسـی اســت و در ایـن
صورت الػم است هر عضو ،قبل اػ غسل دادن آن عضو ،بیرون آب حاشد.

شاخان عكر است ،در این نوع غسـل الػم نيسـت تهـام حـدن در خـک لحظـه ز یـر آب
حاشد .حنابراین ،فرد ویتواند پس اػ فـرو بـردن حعضـی اػ اعضـا حـه ّنيـت غسـل در آب،
آن قسهت را بیرون بیاورد و حعد قسهت دخگری را فروبرد.

مسأله  .451اگر انسان حعد اػ غسل ارتهاسی حفههد آب حه وقدار ی اػ حدن نرسـيده،

طه ضای آن را حداند خا نداند ،حاخد دوحاره غسل كند.

مسأله  .452اگر انسان بـرای غسـل ترتيبـی وقـت نداشـته ،ولـی بـرای ارتهاسـی وقـت

داشته حاشد ،حاخد غسل ارتهاسی كند.

مسأله  .453كسـی كـه بــرای حـذ خـا عهــره احـرام حسـته ،نباخـد غسـل ارتهاسـی كنــد؛

ولی اگر اػ رو ی فراووشی غسل ارتهاسی كند ،غسلش صحيح است.
 شرایطصحیحبودنغسل 

مسأله  .454غســل اػ نظــر شــراخط صـ ّـحت ،واننــد وضــو ویحاشــد ،حــه ضــز در برظــی
ووارد كه وهنترین آنها عبارتند اػ:

اول :در غسل ،الػم نيست سر و گردن خا حدن اػ حاال حه پایین شسته شود.

دوم :در وضـــو ،اگـــر پوســت صـــورت اػ الی وــو پیــدا نباشــد ،شســتن ظــاهر وــوی

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

صورت ،كافی است و رساندن آب حه ز یر آن الػم نيستّ 1،اوـا در غسـل رسـاندن آب

حه پوست الػم است.

سىم :وواالت در غسل ترتيبی شرط نيسـت .حنـابراین ،الػم نيسـت حعـد اػ شسـتن
ً
سر و گردن ،فورا حدن شسته شود؛
ّ
پــس اگــر فــرد حعــد اػ شســتن ســر و گــردن صــبر كنــد و حعــد اػ وــدتی حــدن را حشــو خد،

اشــکال نــدارد ،حلکــه الػم نيســت تهــام ســر و گــردن خـا حــدن را خـک ورتبــه حشــو خد ،پــس
ً
ّ
ضایز است وثال سر را شسته و حعد اػ ودتی گردن را حشـو خد؛ وگـر در طنـد وـورد كـه در
وسأله حعد ظواهد آود.

مسأله  .455كسـی كــه نهیتوانــد اػ بیـرون آوــدن ادرار خـا وــدفوع ظــوددار ی كنــد ،ا گــر

فقط حه انداػهای كه غسل كند و نهاػ حصواند ،ادرار خا ودفوع اػ او بیرون نهیآخد ،حاخد
ً
ً
فورا غسل كند و حعد اػ غسل هن حاخد فورا نهاػ حصواند.

ههين طور ،ػن وستحاضۀ قليله حعد اػ وضو و وستحاضۀ وتوسطه حعـد اػ غسـل
ً
و وضــو و وستحاض ـۀ كثي ـره حعــد اػ غســل ،حاخ ـد فــورا وشــغول نهــاػ شــوند؛ وگــر در دو

ووردی كه در وساجل « »339و « »333ظواهد آود؛

عالوه بر ووارد فوق ،در صورتی كه وقت نهاػ كن حاشـد و فـرد تنهـا حـه وقـدار غسـل
ً
(و وضو در ووارد نياػ) و ظواندن نهاػ وقت داشته حاشد ،الػم است فورا حـدون فاصـله
ً
غسل كند و (در وواردی كه وضو الػم است وضو حگيرد) و حعد هن فورا نهاػ حصواند.

مسأله  .456در غسل ارتهاسی خـا ترتيبـی ،پـا ک بـودن تهـام حـدن پـیش اػ غسـل الػم

نيست؛ حلکه ا گـر حـا فـرو رفـتن در آب خـا ر خصـتن آب حـه قصـد غسـل ،حـدن پـا ک شـود،

غسل انسام ویشود ،حه شرط آنکه آبی كـه حـا آن غسـل وی كنـد ،اػ پـا ک بـودن ظـارح
ً
نشود؛ وثال حا آب كر خا ضار ی غسل كند.

مسأله  .457انسان حاخد طيزی را كه وـانع رسـيدن آب حـه حـدن اسـت برطـرف كنـد و
اگر قبل اػ آنکه اػ برطـرف شـدن آن اطهينـان پیـدا كنـد غسـل نهاخـد ،طنانشـه غسـل

 .1حا توضيحی كه در وسألۀ « »933عكر شد.

غسل /

ارتهاســــی حاشــــد ،غســـل او حاطـــل اســـت ،و ا گـــر غســـل ترتيبـ ـی كـــرده ،حکهـــش در
وساجل « 335و  »337ظواهد آود.

ههــين طــور ،اگــر فــرد در هنگــام غســل احتهــال وعقــول دهــد طي ـزی كــه وــانع اػ

رسـيدن آب اســت در حــدن او حاشــد ،حاخـد بررسـی كنــد تــا وطهــجن شــود وــانعی وضــود
ندارد.

 احکامدیگرغسل 

ً
مسأله  .458انسان در غسل ،حاخد ووهای كوتاه را  -كـه عرفـا اػ تواحـع حـدن وحسـوب

ویشود  -حشو خد و شستن ووهای حلند واضب نيست ،هرطند احتياط وسـتحب آن
است كه شسته شود.

حنــابراین ،اگــر آب را طــور ی حــه پوســت برســاند كــه آنهــا تــر نشــود ،غســل صــحيح

است؛ ولی اگر رسـاندن آب حـه پوسـت حـدون شسـتن آنهـا وهکـن نباشـد ،حاخـد آنهـا را

حشو خد تا آب حه حدن برسد.

مسأله  .459اگر انسان در غسل ترتيبی ،خقين خا اطهينـان نکنـد كـه هـر دو قسـهت،
ً
خعنی سـر و گـردن و حق ّيـۀ حـدن را كـاوال غسـل داده ،حاخـد بـرای آنکـه خقـين خـا اطهينـان
كند ،هر قسهتی را كه ویشو خد ،وقدار ی اػ قسهت دخگر را هن حا آن قسهت حشو خد.
ُ
مسأله  .461اگر در غسل ،وصتصری اػ حدن نشسته حهاند ،طنانشه غسل ارتهاسـی

حاشــد ،حاطــل اســت و اگــر غســل ترتيب ـی حاشــد ،حکــن آن در وســاجل « 335و »337
ً
ظواهــد آوــد ،ول ـی شســتن داظــل گــوش و بین ـی و هرطــه عرفــا اػ حــاطن حــدن شــهرده
ویشود ،واضب نيست.

مسأله  .461ضایی را كه انسان شک دارد اػ ظاهر حدن است خا اػ حاطن آن ،طنانشه
ً
ً
قبال اػ ظاهر بوده حاخـد آن را حشـو خد و ا گـر قـبال اػ ظـاهر نبـوده خـا حالـت قبلـی آن وعلـوم

نباشد ،حاػ هن حنابر احتياط الػم شستن آن الػم است.

مسأله  .462اگر سوراد ضای گوشواره و وانند آن حه قدر ی حـاػ حاشـد كـه داظـل آن اػ

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

ظاهر شهرده شود ،حاخد شسته شود ،وگرنه شستن آن الػم نيست.

مسأله  .463كسی كه اػ حرام ضنب شده ،طنانشه حا آب گـرم غسـل كنـد ،هرطنـد

عرق كند ،غسل او صحيح است و احتياط وستحب آن است كه حا آب سرد خـا نـين
َ
گرم (ولرم) غسل نهاخد تا عرق نکند.

مسأله  .464كســی كــه طنــد غســل واضــب خــا وســتحب خــا هــر دو بــر عهــدۀ اوســت،
ویتواند حه ّنيت ههۀ آنها خک غسل حهضا آورد؛
ّ
وگر در غسلهایی كه حـه سـبب كـاری كـه وکلـف انسـام داده بـر عهـدۀ او ثاحـت
شده ،وانند غسل حه ضهت ّ
وس ّويتـی كـه غسـل داده شـده؛ در ایـن گونـه غسـلهـا،
احتياط واضب آن است كه برای طند سبب وصتلف حه خک غسل اكتفا نکند.

مسأله  .465كســی كــه طنــد غســل واضــب خــا وســتحب خــا هــر دو بــر عهــدۀ اوســت،
طنانشــه فقــط خــک غســل وعـ ّـين اػ آنهــا را قصــد نهاخــد 1اػ ّ
حقي ـۀ غســلها نيــز كفاخــت

ویكند وگر در ووارد عیل:

الف .غسل استحاضۀ وتوسطه؛ كه حنابر احتياط واضب طنانشه فقط این غسل

را حهضا آورد ،آن را نسبت حه سایر غسلها كافی حه حساب نياورد.

2

ب .تهــام غســلها (غيــر اػ غســل ضهعــه) نســبت حــه غســل ضهعــه حنــابر احتيــاط
واضب؛ حه این وعنا كه اگر فرد غسل خا غسلهای دخگری غير اػ غسل ضهعه را ّنيـت

كند ،حنابر احتياط واضب نسبت حه غسل ضهعه كفاخت نهی كند.

ج .تهــام غســلها حنــابر احتيــاط واضــب ،نســبت حــه غســلهایی كــه بــرای انســام

عهــل ظــاص خــا وارد شــدن حــه وکــان ظــاص وســتحب اســت؛ واننــد غســل احــرام خــا
ّ
غســل بــرای ورود حــه حــرم وکــه خــا حــرم ودخنــه خــا وســسد پیــاوبر ا كــرم؛ حــا توضــيحی
نظير آنشه در وورد «ب» گفته شد.

 .1حدون اخنکه سایر غسلها را قصد كند.
 .2ایــن احتيــاط در حعضــی اػ وــواردی كــه انســام غســل حنــابر احتيــاط ویحاشــد ،وثـل وــوارد وســاجل « 377و
 »372نيز ضاری ویحاشد.

غسل /

ّ
د .غسلهایی كه حـه سـبب كـاری كـه وکلـف انسـام داده بـر او ثاحـت شـده ،حنـابر

احتياط واضب؛ توضيح این غسلها در وسألۀ قبل عكر شد.

مسأله  .466كسی كه غسل ضناحت كرده ،نباخد برای نهاػ وضو حگيرد؛
ّ
البتــه انســان حــا غســلهای واضــب دخگــر (غي ـر اػ غســل استحاض ـۀ وتوس ـطه) و حــا

غسـلهای وسـتحب كـه اسـتحباب آن ثاحـت اسـت و در وسـألۀ « »371عكـر ویشـود

نيز ،ویتواند حدون وضـو نهـاػ حصوانـد ،هرطنـد احتيـاط وسـتحب آن اسـت كـه وضـو

هن حگيرد.
ُ
مسأله  .467اگر فرد حعد اػ غسل ترتيبی حفههد وقدار ی اػ حـدن را نشسـته ،طنانشـه
1

آن وقدار در طرف راست خـا طـ

حاشـد ،شسـتن ههـان وقـدار كـافی اسـت ،هرطنـد

احتياط وسـتحب آن اسـت كـه ا گـر در طـرف راسـت حاشـد حعـد اػ شسـتن آن وقـدار،
را نيز حشو خد؛

تهام طرف ط
ّاوا اگر آن وقدار ،در سر و گردن حاشد ،حنابر احتياط واضب حاخد حعـد اػ شسـتن آن
وقدار ،دوحاره تهام حدن را حشو خد.

مسأله  .468اگر انسان حعد اػ غسل ترتيبی حفههد ضایی اػ حدن ،غيـر اػ سـر و گـردن
ُ
را نشســته و ندانــد كســای حــدن اســت ،دو حــاره شســتن ســر و گــردن الػم نيســت و حاخــد
حدن را حه ّنيت غسل حشوخد؛
ُ
ّاوا طنانشـه قسـهتی كـه نشسـته اػ سـر و گـردن حاشـد و ندانـد كـدام قسـهت اػ آن
است ،حاخد سر و گردن را حه ّنيت غسل شسته ،س س حنابر احتياط واضب تهام حدن
ً
را حشوخد و اگر اصال نهیداند قسهتی كه شسته نشـده اػ سـر و گـردن اسـت خـا سـهت
راست خا سهت ط

حدن ،حاخد دوحاره غسل كند.

شــاخان عكــر اســت ،در هــر ســه فــرض طنانشــه غســل فــرد ارتهاســی بــوده ،غســلش

حاطل است.

ً
 .1شاخان عكر است فرد نهیتواند حا غسـلهـای وسـتحبی كـه اسـتحباب آن شـرعا ثاحـت نشـده ،حـدون وضـو
نهاػ حصواند ،هرطند غسل وغكور حا نغر خـا قسـن خـا عهـد  -حـا رعاخـت شـراخط ص ّـحت آن  -بـر وی واضـب
شده حاشد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

مسأله  .469اگر فرد قبل اػ تهام شدن غسل ترتيبی ،در شستن وقـدار ی اػ طـرف طـ

خا طرف راست شک كند ،حاخد آن وقدار را حشو خد و اگر در شستن وقدار ی اػ سر و گـردن

شک كند ،حنابر احتياط الػم ،حاخد حعد اػ شستن آن ،دوحاره تهام حدن را حشو خد.
مسأله  .471اگر انسان شـک كنـد غسـل كـرده خـا نـه ،حاخـد غسـل كنـد؛ ّاوـا ا گـر حعـد اػ
ً
تهام شدن غسل و وقتی كه عرفـا غسـل حـه پاخـان رسـيده ،شـک كنـد قسـهتی اػ سـر و
گردن خا حدن را شسته خا نه ،در صورتی كه عادت داشته كارهای غسل را پی در پـی و

حا رعاخت وواالت انسام دهد و ویدانـد حصـش عهـدهای اػ اعضـای غسـل را شسـته،
ّ
حه شکش اعتنا نکند.

مسأله  .471اگــر حعــد اػ غســل حدانــد ســر و گــردن و حــدن را شســته ،ول ـی شــک كنــد
غسلش درست بوده خا نه و شراخط ّ
صحت غسـل را رعاخـت نهـوده خـا نـه ،الػم نيسـت
دوحاره غسل كند و غسلش صحيح وحسوب ویشود ،هرطند هنگام غسـل ّ
وتوضـه

شراخط صحيح بودن غسل نبوده و غافل حاشد؛

حلکه اگر در بین غسل حعد اػ شستن هر عضوی شـک كنـد شـراخط صـحيح بـودن

غسل را در شستن آن رعاخت كرده خا نه ،حنا بـر صـحيح بـودن وـیگـغارد ،هرطنـد وارد

شستن عضو حعد نشده حاشد.

مسأله  .472كسی كه ضنب شده ،اگر حعد اػ نهاػ شک كند غسل كرده خا نه ،بـرای

نهاػهای حعد حاخد غسل كند ،اوا نهاػهایی كه ظوانده صحيح است؛ وگر آنکه نهاػ
وــغكور دارای وقــت بــوده  -واننــد نهاػهــای واضــب پــنذگانــه  -و شـ ّ
ـک فــرد در وقــت
اخساد شده و حعد اػ نهاػ كار ی كه وضو را حاطل ویكند انسـام داده حاشـد كـه در ایـن
صورت ،حنابر احتياط الػم ،نهاػ ی را كه ظوانده دوحاره حصواند.

ً
مسأله  .473اگر فرد در بین غسل ،كار ی كه وضو را حاطل ویكند انسام دهد  -وثال
ادرار كنــد خ ـا حــاد اػ او ظــارح شــود  -الػم نيســت غســل را رهــا كــرده و غســل دخگــری

حنهاخـــد؛ حلکـــه ویتوانـــد غســـل ظـــود را تهــام كنــد و حنــابر احتيــاط الػم بــرای انســام
كارهایی كه نياػ حه وضو دارد ،حاخد وضو هن حگيرد؛

غسل /

ّ
البتــه اگــر اػ اداو ـۀ غســل ترتيب ـی صــرف نظــر كــرده و دو حــاره غســل را حــه صــورت

ارتهاسی انسـام دهـد خـا اخنکـه اػ اداوـۀ غسـل ارتهاسـی صـرف نظـر كـرده و اػ احتـدا حـه

غسل ترتيبی بپرداػد ،الػم نيست عالوه بر غسل وضو حگيرد.
مسأله  .474اگر كسی حصواهد تهام خا حصشی اػ پول ّ
حهاوی را  -حدون اخنکه حدانـد
ً
ّ
حهاوی راضی است  -نسـيه حگـغارد ،هرطنـد حعـدا او را راضـی كنـد ،غسـلش حاطـل
اســت؛ وگــر آنکــه اػ راض ـی نبــودن ّ
حه ـاوی غافــل حاشــد و حــا اعتقــاد حــه ضــایز بــودن
ً
اس ــتفاده و تص ـ ّـرف در آب ،قرح ــة ؤلـــی اهّلل غس ــل كن ــد ،ك ــه در ایـ ـن ص ــورت غس ــلش
صحيح است.

1

حهام راضی حاشد كه پول ّ
مسأله  .475اگر صاحب ّ
حهام نسـيه حهانـد ،ولـی كسـی

كه غسل وی كند قصدش این حاشد كه تهام خـا حصشـی اػ طلـب او را ندهـد خـا اػ وـال

حرام حدهد ،غسلش حاطل است.
ّ
مسأله  .476اگــر فــرد پــولی را كــه حــه آن ظهــس تعلــق گرفتــه و ظهس ـش را نــداده حــه
صاحب ّ
حهام حدهد ،هرطند ورتکب حرام شدهّ ،اوا غسلش صـحيح اسـت و حاخـد
ظهس را بپرداػد.

مسأله  .477كسی كه در شستن سر و گردن و حـدن خـا شـراخط غسـل وثـل پـا ک بـودن
آب و غصبی نبودن آن خا وضود وانع بر اعضا ز خاد شک وی كند و كثير الشک است،

حاخد حه شک ظود اعتنا نکند .ههين طور ،اگر فرد وبتال حه وسواس حاشد.
مسأله  .478اگر انسـان خقـين كنـد وقـت نهـاػ شـده و ّنيـت غسـل واضـب كنـد ،حعـد
وعلوم شود كه قبل اػ وقت غسل كرده ،غسل او صحيح است.
واضب ادا ،غسل كند و حعد وعلوم شود در آن ػوان،
ههين طور ،اگر حه ّنيت نهاػ
ِ
وقت گغشته و نهاػ قضا بوده ،غسل او صحيح است.
مسأله  .479اگر وظيفۀ فرد حه ضهت تنگی وقت ،تي ّهن بوده ،ولی حه ظيال اخنکه حـه

 .1حکن وغكور در این وسأله و دو وسـألۀ حعـد ،ور بـوط حـه وـورد وتعـارف و ورسـوم اػ رفـتن حـه ّ
حهـام عهـووی
است كه نوعی «احاحۀ وشروط» در اػای پرداظت وبلغ نقدی وحسوب ویشود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

ّ
انــداػۀ غســل و نهــاػ وقــت دارد ،غســل كنــد ،طنانشــه قصــد قرحــت وی وحقــق شــده،
غسلش صحيح است ،هرطند برای انسام نهاػ ،غسل نهوده حاشد.
 وستحباتغسلجنابت 

مسأله  .481ووارد عیل در غسل ضناحت ،وستحب شهرده شده است:

 .1قبل اػ غسل دستها را سه ورتبه تا آرنذ حشوخد ،هرطند شستن تا وـر دسـت

خا نصف ساعد نيز كافی است.

1

 .2حعــد اػ شســتن دســتهــا قبــل اػ شــروع در غســل ،ســه ورتبــه وضهضــه 2و ســه

ورتبه استنشاق 3نهاخد ،هرطند خک حار نيز كافی است.

 .3در غسل ترتيبی هر خـک اػ اعضـای سـهگانـه (سـر و گـردن ،طـرف راسـت حـدن،

طرف ط

حدن) را سه دفعه حشوخد.

 .4در غسـل ترتيبـی حعــد اػ شسـتن سـر و گــردن ،بهتـر اسـت شســتن طـرف راســت
ّ
حدن را بر شستن طرف ط وقدم نهاخد.
 .5در غسل ترتيبی ،وواالت را رعاخت نهاخد.

4

 .6در غس ـــل ترتيبــــی ،در شس ـــتن هـ ــر خ ـ ـک اػ اعضـ ــا ،اػ حـ ــاال شـ ــروع كنـ ــد و حـ ــه

قسهتهای پایین عضو ظتن كند.

 .7حه ضهت احتياط بیشتر در رساندن كاوـل آب حـه تهـام حـدن ،بـر اعضـای حـدن

دست حکشد.

5

 .8در هنگام شروع در غسل ،نام ظداوند وتعال را ببرد حه این صورت كـه حگو خـد:

ّ .1
البته شستن دستها قبل اػ غسل ،كفاخـت اػ شسـتن واضـب در غسـل نهـیكنـد و الػم اسـت حـه هنگـام
ً
ّ
غسل ،وسددا حه ّنيت غسل شسته شوند.
 .2آب در دهان گرداندن و ظالی كردن آن.
 .3آب داظل بینی كشيدن.
 .4رعاخت وواالت در غسل ارتهاسی الػم است ،كه توضيح آن در غسل ارتهاسی عكر شد.
ّ .5
البته اگر رسيدن آب حه حدن حه ضهت وضود وانع و وانند آن ،حدون دست كشيدن وهکن نباشد ،انسـام
آن الػم است.

غسل /

َّ
«ح ْسن اهّلل» و بهتر است حگوخد« :ح ْسن ِ َّ ْ ٓ
حين».
ِ ِ
ِ ِ
اهّلل الرحه ِن الر ٔ

 .9در حال انسام غسل ،دعاهایی كه نقل شده را حصواند:
ّٓ ُ َّ ْ َ ْ
ّٓ ُ َّ َ ّ ْ َ ْ َ َ َ َّ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ٓ ْ َ َ َ ْ ً
الف« .اللهن ط ِهر قلبي وتقبل سـعيي واضعـل وـا ِعنـدَ ظيـرا لـي ،اللهـن اضعلنـي
ْ
ْ
َ َّ
الت ّٓواب ٔی َن َو ْاض َعلني ِو َن ال ُه َت َط ِّه ٔری َن».
ِون
َ
ٓ
َ
َ
َ
ْ
ّ
َ
َ
ْ
ْ
َ ْ َ َ َ َ ّ
الث ٓن َ
ـاء َعل ْيـك،
ب« .الل ُه َّن َط ِّه ْر قلبی واش َر ْح َصدر ي َوأ ْض ِر َعل ٓـی ِل ٓسـانی وـدحتك و
ّٓ
ْ
َ
ً
ً ُ ً َّ َ َ ُ ّ َ
فاء َونوراِ ،ؤنك َعل ٓی ك ِل شي ٍء قدیر».
الل ُه َّن ْاض َعل ُه لي َط ُهورا َو ِش
اگر این دعا را حعد اػ پاخان غسل نيز حصواند ،بهتر است.
َ
َ
َ
َ
َ َ َ َّ
ّ
َ
ٓ
ْ
ُ
ْ
ْ
الل ُهـ َّـن َو ح َح ْهــد ََ ،أشـ َـهد أن ال ؤلـ َه ؤال أنـ َ
ـت،
 .11حعــد اػ غســل حگوخــدُ « :سـ ْـبحانك
ِ
َ ِ ِ
ِ
ُ َ َْ ُ َ
َ ْ َ ْ ُ َ َ َُ ُ َ َ َ ْ ُ َ َ
ً
َ
َ ً ُ َ
ـوب ِؤل ْيـكَ ،وأشـ َـهد أ ّن ُو َح ّهــدا َع ْبــدَ َو َر ُســولكَ ،وأشـ َـهد أ ّن َع ّليــا َو ُّليـك
أســتغ ِفرَ وأتـ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ّ
َ
1
صي َاء ُه أ ْو َ
َو َظل َيف ُت َك َح ْعد ن ّبيك عل ٓی ظل ِقك َوأن أ ْو َلي َاء ُه ظلفاؤَ َوأ ْو َ
صياؤَ».
ِ
ً
 .11آب در غسل ترتيبی حه وقدار «خک صاع» حاشد كه گفته شـده تقریبـا وعـادل
سه كيلو گرم (سه ليتر) ویحاشد.

غسلهایوستحج 


ّ
مسأله  .481در شرع وقدس اسالم ،غسـلهای وسـتحب ز خـاد اسـت ،اػ ضهلـۀ آنهـا
ووارد عیل ویحاشد:

 .1غسل ضهعه؛

 -وقت غسل ضهعه اػ اعان صبح ضهعـه شـروع شـده و پاخـان وقـت ادای آن حنـابر

احتياط واضب ،غروب آفتاب روػ ضهعه ویحاشـد 2و بهتـر آن اسـت كـه نزدخـک ظهـر
 .1ظواندن این دعا برای حعد اػ وضو نيز رواخت شده است.
 .2شاخان ّ
توضه است انتهای وقت ادای غسل ضهعه ،پاخان روػ ضهعه و انتهای وقت قضای غسـل ضهعـه،
ّ
پاخان روػ شنبه است و در اخنکه پاخان روػ ،غـروب آفتـاب اسـت خـا وغـرب ،وسـأله وحـل اشـکال اسـت و
وراعــات وقتضــای احتيــاط در ایــن وــورد تــرک نشــود .حنــابراین ،كســی كــه در فاصــلۀ ػوــانی بــین غــروب و
وغرب ضهعه ،غسل ضهعه انسام ویدهد ،حنابر احتياط واضب آن را حدون ّنيت ادا خـا قضـا حـه قصـد وـا
فی ّ
الغوه حهضا آورد؛
ّ
البته ،غسل وغكور كفاخت اػ وضو ویكند .ههين طور ،كسی كـه در فاصـلۀ ػوـانی بـین غـروب و وغـرب

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

حهضا آورده شود و اگر تـا ظهـر ضهعـه انسـام نشـود ،بهتـر آن اسـت كـه حـدون ّنيـت ادا و
قضا ،تا غروب حهضا آورده شود.

 -اگـــر فــرد روػ ضهعـــه تـــا پاخـــان روػ غســل نکنــد ،وســتحب اســت حعــد اػ آن در

شبشنبه خا روػ شنبه قضـای آن را حـهضـا آورد و پاخـان وقـت قضـای آن حنـابر احتيـاط

واضب ،غروب آفتاب روػ شنبه است ،هرطند بهتـر اسـت قضـای غسـل ضهعـه را در
شــب شــنبه انســام نــداده و آن را در روػ شــنبه در فاصــلۀ ػوــانی اعان صــبح تــا غــروب

حهضا آورد.

 كسی كه ویداند روػ ضهعه ،آب پیـدا نصواهـد كـرد ،ویتوانـد روػ پـنذشـنبه خـاـاء انســام دهــد ،ولــی ایــن غســل ضهعــه كــه رضـ ً
شــب ضهعــه ،غســل را رضـ ً
ـاء انســام
ویشود ،كفاخت اػ وضو نهی كند.

 وستحب است انسان هنگام غسل ضهعه حگوخد:َ ْ َ ُ َ ْ ٓ َ ّ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َّ ُ َ َّ ً َ ْ ُ ُ َ َ ُ ُ
ّ ُ َّ َ ّ
«أشهد أن ال ِؤله ؤال اهّلل وحده ال شر ٔخك له ،وأن وحهدا عبده و رسوله ،اللهـن ص ِـل
َ ُ َ َّ َ ُ َ َّ َ ْ َ ْ
َ َّ
الت ّوابی َن َو ْاض َع ْلنی ِو َن ُ
اله َت َط ِّهر ٔی َن».
ن
و
ی
ن
ل
ِ
ٔ
ٔ
عل ٓی وحه ٍد و ِآل وحه ٍد ،واضع ٔ
 2تهها  .7غســل شــب ّاول و هفــدهن و نــوػدهن و بیســت و خکــن و بیســت و سـ ّـوم و

بیست و طهارم واه روضان.

 8و  .9غسل روػ عيد فطر و عيد قرحان ،و وقت آن اػ اعان صـبح شـروع وـیشـود و

پاخان وقـت آن حنـابر احتيـاط واضـب ،غـروب آفتـاب روػ عيـد اسـت 1و بهتـر آن اسـت

پیش اػ نهاػ عيد حهضا آو رده شود.

شــنبه ،قضــای غســل ضهعــه انســام وــیدهــد ،احتيــاط واضــب آن اســت كــه آن را رضـ ً
ـاء انســام دهــد و غســل
وغكور در این ػوان حنابر احتياط واضب كفاخت اػ وضـو نهـیكنـد؛ وعنـای غـروب و وغـرب ،در فصـل اوقـات
نهاػ عكر ویشود.
 .1انتهای وقت ادای غسل عيد فطر خا قرحان ،پاخان روػ عيد است و در اخنکه پاخان روػ ،غروب آفتاب اسـت
ّ
خــا وغــرب ،وســأله وحــل اشــکال اســت و وراعــات وقتضــای احتيــاط در ایــن وــورد تــرک نشــود .حنــابراین،
كسی كه در فاصلۀ ػوانی بین غروب و وغرب عيد فطر خا قرحان ،غسل روػ عيد انسام وـیدهـد ،احتيـاط
واضب آن است كه آن را ً
رضاء انسام دهد و غسـل وـغكور در ایـن ػوـان ،حنـابر احتيـاط و اضـب كفاخـت اػ
وضو نهیكند.

غسل /

 11و  .11غســل روػ هشــتن و نهــن عی ّ
حســه ،و در روػ نهــن بهتــر آن اســت كــه در

وقت ظهر حهضا آورده شود.

 .12غســل كسـی كــه ضــایی اػ حــدنش را حــه حــدن و ّيتـی كــه غســل دادهانــد رســانده

حاشد.

 .13غسل ؤحرام.
ّ
 .14غسل وارد شدن حه حرم وکه.
ّ
 .15غسل وارد شدن حه وکه.
 .16غسل ز خارت ظانۀ كعبه.

1

 .17غسل وارد شدن حه كعبه.
َ
 .18غسل برای ن ْحر و عحح (در وناسک حذ).
ْ
 .19غسل برای سر تراشيدن ( َحلق در وناسک حذ).
 .21غسل برای وارد شدن حه حرم ودخنۀ ّ
ونوره.
 .21غسل برای وارد شدن حه ودخنۀ ّ
ونوره.

 .22غسل برای وارد شدن حه وسسد پیاوبر.
 .23غسل وداع قبر ّ
وطهر پیاوبر.
َ
 .24غسل برای وباهله حا ظصن (دشهن).
 .25غسل برای نهاػ استصاره.

2

 .26غسل برای نهاػ استسقا و طلب حاران.
ّ
شاخان عكر است ،غسلهای وغكور حه ادلۀ وعتبر ،وستحب بودن آنها ثاحت شده
3

است.

مسأله  .482فقهـــای عظـــام  -رضـــوان اهّلل تعـــالی علـ ـيهن  -وـــوارد ز خـ ـادی را ضـــزء

 .1احتياط واضب آن است كه فرد اكتفا نهاخد حه ووردی كه قصد طواف كعبه را دارد.
 .2توضيح نهاػ استصاره در وسألۀ « »9455عكر ویشود.
 .3توضيح نهاػ استسقاء و طلب حاران در وساجل « 9451تا  »9451عكر ویشود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

غسلهای وستحبی نقل فروودهاند كه اػ ضهلۀ آنها این طند غسل است:

 .1غســل تهــام شــبهای فــرد وــاه روضــان و غســل تهــام شــبهای دهـۀ آظــر آن و
غسل دخگری در آظر شب بیست و ّ
سوم آن.
 .2غسل روػ بیست و طهارم عی ال ّ
حسه.

 3تهها  .7غســل روػ عيـد نــوروػ و پــانزدهن شــعبان و نهــن و هفــدهن ربیـع اعأول و روػ

بیست و پنسن عی القعده.

 .8غسل كسی كه در حال وستی ظوابیده.

 .9غسل ػنی كه برای غير شوهرش بوی ظوش استعهال كرده است.

 .11غسل كسـی كـه بـرای تهاشـای دار آو خصتـه رفتـه و آن را دخـده حاشـد؛ ولـی ا گـر
ّ ً
ً
اتفاقــا خ ـا اػ رو ی ناطــار ی نگــاهش بیفتــد خ ـا وــثال بــرای گــواهی و شــهادت دادن رفتــه

حاشد ،غسل وستحب نيست.

 .11غسل برای ورود حه وسسد الحرام.

 .12غسل برای ز خارت وعصووين اػ دور خا نزدخک.
 .13غسل اعهال ا ّم داوود در نيهۀ واه رضب.

شـــاخان عكـــر اس ــت ،وســـتحب بـــودن ایـ ـن غس ــلها ثاح ــت نيس ــت و كسـ ـی ك ــه

ویظواهد آنها را انسام دهد ،حاخد حه قصد رضاء حهضا آورد.
ً
مسأله  .483انسان ویتواند حا غسلهایی كه وستحب بودن آنها شرعا ثاحت شده،

وانند وـوارد وسـألۀ « ،»371حـدون اخنکـه وضـو حگيـرد ،كـار ی واننـد نهـاػ را  -كـه وضـو

الػم دارد  -انسام دهد؛
ّاوا غسلهایی كه ً
رضاء حهضا آورده ویشود  -وانند ووارد وسألۀ « - »379طنين

نيست .حنابراین ،برای انسام كار ی كـه وضـو الػم دارد ،نهیتـوان حـه ایـن غسـل اكتفـا
نهود؛ حلکه حاخد وضو گرفته شود.
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 .1هرطند غسل وستحبی وغكور حا نغر خا قسن خا عهد  -حا رعاخت شـراخط ص ّـحت آن  -بـر وی واضـب شـده
حاشد.

خونهای سه گانه (وخصوص بانوان)
حیض

«حيض» كه گاهی اػ آن تعبير حه عادت واهانه خا قاعدگی ویشود ،ظـونی اسـت
ً
كــه غالبــا در هــر وــاه ،طنــد روػ ی اػ رحــن ػنــان ظــارح وـیشــود و ػن را در ووقــع بیـرون
ّ
آودن ظون حيض« ،حاجض» ویگو خند و در شرع وقدس اسالم احکـاوی دارد كـه در
وساجل آخنده ظواهد آود.

مسأله  .484ظــون ح ـيض در بیشــتر اوقــات غل ـي و گــرم و تــاػه و رنــگ آن س ـياه خ ـا

سرد تيره خا قهوهای تيره است و حا فشار و كهی سوػش بیرون ویآخد كه حه این ووارد،
«نشــانههای ح ـيض خ ـا صــفات ح ـيض» گفتــه و ـیشــود و در حعض ـی اػ وــوارد ،بــرای

تشصيص حـيض بـودن ظـون اػ آنهـا اسـتفاده وـیشـود و توضـيح وـوارد آن در وسـاجل
آخنده عكر ویشود.

شــاخان عكــر اســت ،ایــن نشــانهها ،نشــانههای غــالبی ویحاشــد و وهکــن اســت در

حعضــی اػ وــوارد ،ظــونی كــه دارای «شــراخط حــيض» 1اســت ،حــيض وحســوب شــود،
هرطند طنين نشانههایی را نداشته حاشد.

 .1شراخط ظون حيض ،در ضهن وساجل حعد ظواهد آود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

 شرایطخونحیض 

مسأله  .485ظونی كه اػ ػن ظـارح وـیشـود ،در صـورتی حـيض وحسـوب وـیشـود

كه دارای شراخط ظون حيض حاشد و اگر خکی اػ آنهـا را هـن نداشـته حاشـد ،حـيض حـه

حساب نهیآخد .در وساجل حعد ،حه توضيح شراخط ظون حيض پرداظته ویشود.
 oشرطاول:پسازبلوغباشد 

مسأله ّ .486اولــين شــرط ظــون حــيض آن اســت كــه حعــد اػ حلــوغ حاشــد .حنــابراین،

ظــونی كــه دظتــر قبــل اػ تهــام شــدن نـه ســال قهــری 1وـیبینــد ،حـيض نيســت ،ظــواه

نشانههای حيض را داشته حاشد خا نه.

مسأله  .487دظتری كه نهـیدانـد نـه سـالش تهـام شـده خـا نـه ،ا گـر ظـونی ببينـد كـه

دارای نشــانههای حـيض 2نباشــد ،حـيض نيســت و ا گــر نشــانههای حـيض را داشــته
ّ
حاشد حکن حه حيض بودن آن وحل اشکال است؛
ّ
البتــه ا گــر حــيض بــودن آن ظــون وــورد اطهينــان حاشــد ،هرطنــد ای ـن اطهينــان حــا
ً
استفاده اػ وسایل علهی ضدخد حاصل شده حاشد ،در این صورت وعهوال اطهينـان
پیدا ویشود كه نه سال او تهام شده است.
 oشرطدوم:قبلازیاجسگیباشد 

مسأله ّ .488دووين شرط ظون حيض آن است كه قبل اػ خاجسگی حاشد .حنـابراین،

ظونی كه ػنان حعد اػ خاجسگی وـیبیننـد ،حـيض نيسـت ،ظـواه نشـانههای حـيض را
داشته حاشد خا نه؛
«سـ ّـن خاجســگی» در ػنــان ،شصــت ســال قهــری اســت 3و ظــونی را كــه ػنــان پــس اػ

 .1طگونگی تبدیل نه سال قهری حه سال شهسی در وسألۀ « »1عكر شد.
 .2نشانههای حيض در وسألۀ « »373عكر شد.
ّ
 34 .3ســال قهــری تقریبـ ًـا برابــر حــا  77ســال و  55روػ شهســی اســت؛ ّ
ّ
ووقعيتهــای
البتــه حــه علــت وضــود
ضغرافيایی وصتلف در سطح كرۀ ػوين و خکسان نبودن تعداد روػهای واههای سـال و نيـز تقریبـی بـودن

ظونهای سه گانه /

تهــام شــدن شصــت ســال قهــری و ـیبیننــد ،حکــن ح ـيض را نــدارد و ػن در فاصــلۀ
ُ
پنساه تا شصت سال قهری ،طه ق َرشـ ّيه 1حاشـد و طـه غيـر قرشـ ّيه ،حـيض وـیبینـد و

ػنهــایی كــه قرش ـ ّيه نيســتند ،طنانشــه در ای ـن فاصــله (پنســاه تــا شصــت ســالگی)
ظونی وشاهده نهاخند كه ا گـر قبـل اػ ایـن س ّـن وشـاهده وـیشـد ،حـيض حـه حسـاب

وـیآوــد ،حاخــد كارهــایی كــه بــر حــاجض حــرام اســت را تــرک كننــد و احتيــاط وســتحب
است وظاخف وستحاضه را نيز انسام دهند.
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مسأله  .489ػن ـی كــه شــک دارد خاجســه شــده خ ـا نــه ،خعن ـی شصــت ســال قهــریاش

كاوــل شــده خـا نــه ،اگــر ظــونی ببينــد و ندانــد حـيض اســت خـا نــه ،حاخـد حنــا حگــغارد كــه

شصت ساله نشده و خاجسه نيست.
مسأله  .491ػن حاوله و ػنی كـه ّ
حشـه شـير وـیدهـد ،وهکـن اسـت حـيض ببيننـد و

حاولگی و شير دادن حا حيض شدن ،هن ػوان اوکانپغیر است و احکام ػن حاولـه
و غير حاوله فرقی ندارد؛

ولی ػن حاولهای كه عادت وقت ّيه دارد ،در صورتی كه حعد اػ گغشتن بیسـت روػ

اػ ّاول عــادتش ،ظــونی ببينــد كــه صــفات ح ـيض را دارد ،الػم اســت حنــابر احتيــاط

واضب ،كارهایی كه بر حاجض حرام است را ترک كـرده و كارهـایی كـه بـر وستحاضـه
واضب است را هن انسام دهد.
 oشرطسوم:ازرحنباشد 

مسأله ّ .491
سووين شرط ظون حيض آن اسـت كـه اػ رحـن حاشـد .حنـابراین ،ظـونی
وحاسبۀ وغكور و عدم لحاظ ساعت و ثانيـه در آن و ضهـات تأثيرگـغار دخگـر ،گـاه تـارخصی كـه بـر اسـاس
ّ
این وحاسبه حه دست ویآخد ،خک خـا دو روػ ّ
وتغيـر اسـت .حنـابراین ،تـا حـد دو روػ احتيـاط در وـورد ایـن
وحاسبه رعاخت گردد و برای آنکه وحاسبه دقيقتر اػ این حاشد ،حاخد هر ووردی ضداگانه حساب شود.
 .1حاخد ّ
سيده ،خکی اػ اقسام ػنان ّ
توضه داشت كه ػنان ّ
قرشيه ویحاشند.
ّ
ّ
ّ
 .2شاخان عكر است ،سن خاجسگی كه ووضب ساقط شدن عدۀ طالق است حا سن خاجسـگی در اوـور عبـادی
وتفاوت است و توضيح آن در ضلد طهارم ،فصل «طالق» عكر ویشود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

كــه اػ رحــن نيســت واننــد ظــون حکــارت و ػظــن داظــل وســرا ،حکــن ح ـيض را نــدارد.

ههشنـين ،ػنـی كــه رحــن ظــود را برداشــته و رحــن نــدارد ،ظــونی كــه وـیبینــد ،حـيض

نيست؛
ّاوــا ا گــر فقــط قســهتی اػ رحــن قطــع شــده و اصــل رحــن حــاقی اســت خــا آنکــه فقــط

تصهــدانهــا قطــع شــده (نــه رحــن) ،ظــونی كــه وــیبینــد طنانشــه دارای ســایر شــراخط
حيض حاشد ،حيض وحسوب ویشود.

 oشرطچهارم:ازرحنبیرونآودهوخارحشود 

مسأله  .492ظونی كه در رحن وانده و هنوػ وقدار ی اػ آن هن  -هرطند كن  -بیـرون

نياوده ،حکن حيض را ندارد.

مسأله  .493در شــروع دوران ح ـيض ،الػم اســت ظــون بی ـرون بیاخ ـد  -هرطنــد كــن

حاشد  -و فرق ندارد كه ظون اػ وسرای طبيعیاش حه ظودی ظود خا حـه وسـيلۀ پنبـه و
ً
غير آن بیرون آوده حاشد و اگر ظون اصال بیرون نياوده و فقط در فضای فرح َ(و ْه ِبـل)
ر خصته ،حکن حيض بر آن ضار ی نهیشود؛
ّاوــا پــس اػ ظــارح شــدن ّاول ّيـۀ ظــون ،در اداوـۀ حـيض ،ظــارح شــدن ظــون حــه بیـرون

وســرا شــرط نهیحاشــد و الػم نيســت در تهــام ســه روػ ظــون بی ـرون بیاخ ـد ،حلکــه ا گــر در

حاطن فرح ،ظون حاشد كافی است و بودن ظون در رحن ،كافی نيست و ونظـور اػ بـودن

ظون در حاطن فرح ،آن است كه اگر پنبـه حگـغارد و كهـی صـبر كنـد و بیـرون آورد ظـونی

شود ،هرطند حه وقدار حسيار كن حاشد و طنانشـه در بـین سـه روػ وصتصـری پـا ک شـود
 طور ی كه در بین ههه خا برظی اػ ػنان وعهول است  -حاػ هن حيض ویحاشد. oشرطپنجن:کهترازسهروزنباشد 

ّ
مسأله  .494پنسهــين شــرط ظــون حــيض آن اســت كــه وــدت آن كهتــر اػ ســه روػ
ّ
نباشد و اگر ودت ظون حيض وصتصری هن اػ سه روػ كهتر حاشد ،حـيض نيسـت،

هرطند نشانههای حيض را داشته حاشد.

ظونهای سه گانه /

حنابراین ،هر گاه ػن پس اػ شروع حه ظونریزی حا اسـتفاده اػ قـرص و آو ـول و واننـد آن

اػ اداوۀ آن ضلوگيری كند و ظون در كهتر اػ سه روػ قطع شود ،حکن حيض را ندارد.
مسأله  .495اگــر ػن اػ اعان صــبح روػ ّاول تــا پاخــان روػ سـ ّـوم 1،پشــت ســر هــن ظــون
ّ
ببيند ،سه روػ ظـون دخـدن كـه كهتـرین وقـدار حـيض وـیحاشـد ،وحقـق شـده و الػم
نيست شب ّاول و شب طهارم را هن ظون ببيند؛ ولی حاخد در شـب ّدوم و س ّـوم ظـون

قطع نشود و اگر عـالوه بـر آن ،در شـب ّاول هـن ظـون دخـده  -هرطنـد آن را حـيض قـرار

ویدهد  -ولی آن را در وحاسـبه سـه روػ حـيض در نظـر نهـیگيـرد .حنـابراین ،احتـدای
وحاسبه ،اعان صبح روػ ّاول است.

ّاوــا ػنـی كــه پــس اػ اعان صــبح روػ ّاول ظــون وـیبینــد ،الػم اســت ســه شــبانه روػ
وعــادل هفتــاد و دو ســاعت ،ظــون وشــاهده نهاخ ـد و نقــص و كه ـی روػ ّاول را اػ روػ
ً
طهارم تکهيل كند؛ وثال اگر ظون اػ اعان ظهر روػ ّاول شروع شود ،برای آنکه حتوان آن
را حيض قرار داد ،الػم است تا اعان ظهر روػ طهارم اداوه پیدا كند و قطع نشود.

مسأله  .496اگــر كهتــر اػ ســه روػ ظــونی ببينــد و پــا ک شــود و حعــد ،ظــونی ببينــد كــه
ّ
حــداقل ســه روػ حاشــد 2و پــا ک شــود ،ظــون ّدوم حـيض اســت حــه شــرط آنکــه ده روػ اػ

ػوان حيض ساحقش گغشته حاشد و ظون ّاول  -هرطند در روػهای عـادتش حاشـد -
حيض نيست.
 oشرطششن:بیشترازدهروزنباشد 

ّ
مسأله  .497ششــهين شــرط ظــون حــيض آن اســت كــه وــدت آن بیشــتر اػ ده روػ
ّ
 .1در اخنکــه پاخــان روػ ،غــروب آفتــاب اســت خــا وغــرب ،وســأله وحــل اشــکال اســت و وراعــات وقتضــای
احتياط در این وورد ترک نشود .حنابراین ،ػنـی كـه اػ اعان صـبح روػ ّاول تـا غـروب آفتـاب روػ س ّـوم پشـت
سر هن ظون دخده ،ولی ظون تـا وغـرب اداوـه پیـدا نکـرده ،در اخنکـه ظـون وـغكور ظـون حـيض وحسـوب
ّ
شده خا استحاضه ،وسأله وحل اشکال است و طنانشه در این ّاخام نهاػ نصوانده ،حنابر احتيـاط واضـب
قضای آن را حهضا آورد؛ وعنای غروب و وغرب در وبح «اوقات نهاػ» عكر ویشود.
 .2حا وضود سایر شراخط نهگانۀ ظون حيض.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

ّ
نباشد .حنابراین ،ظونی كـه وـدت آن اػ ده روػ وـیگـغرد ،نهـیتـوان ههـۀ آن را حـيض
ً
قرار داد و احکام وربوط حه تعيین وقدار حيض اػ این ظون ،حعدا عكر وی گردد.

مسأله  .498روش وحاســبۀ ده روػ حــيض كــه بیشــترین وقــدار ح ـيض ویحاشــد،
وشاحه وحاسبۀ سه روػ است .حنابراین ،احتـدای وحاسـبه ،اعان صـبح روػ ّاول اسـت
و ػن ـی كــه اػ اعان صــبح روػ ّاول خ ـا قبــل اػ آن ،در شــب ّاول ظــونریزیاش آغــاػ شــده،

انتهای روػ دهن 1،ده روػ حيضش حه پاخان ویرسد؛
ّ
البته در فرض وغكور ،اگـر ظـونریزی تـا شـب خـاػدهن اداوـه پیـدا كنـد ،ولـی قبـل اػ
اعان صبح روػ خاػدهن قطـع شـده و ػن پـاک شـود ،ظـونی كـه در شـب خـاػدهن دخـده،
حکن حيض را دارد و حکن تساوػ ظون اػ ده روػ در وورد آن ضاری نهیشود؛ ّاوـا ا گـر

ظونریزی تا اعان صبح 2خا حعد اػ آن اداوه خاحد ،حکن تساوػ ظون اػ ده روػ را دارد كـه
در ضهن وساجل حيض بیان ظواهد شد.

3

مسأله  .499ػنـــی ك ــه پ ــس اػ اعان ص ــبح روػ ّاول ظ ــون وـ ـیبین ــد ،در ص ــورتی ك ــه

ده شــبانه روػ -وعــادل دو خســت و طهــل ســاعت  -ظــون ببينــد ،ده روػش حــه پاخ ـان
ویرسد و نقص و كهـی روػ ّاول در وحاسـبه اػ روػ خـاػدهن تکهيـل وـیشـود و ضبـران
آن اػ شب خاػدهن كافی نيست.

 oشرطهفتن:سهروزاولپشتسرهنباشد 

مسأله  .511هفته ــين ش ــرط ظ ــون ح ــيض آن اس ــت ك ــه س ــه روػ ّاول ح ــيض حاخ ــد
ّ
 .1در اخنکــه پاخــان روػ ،غــروب آفتــاب اســت خــا وغــرب ،وســأله وحــل اشــکال اســت و وراعــات وقتضــای
احتياط در این وورد ترک نشود ،وشاحه آنشه در وسألۀ «»327در وورد سه روػ حيض بیان شد.
 .2ورود حه روػ خاػدهن.
ّ
 .3حنــابراین ،ػنــی كــه عــادت ّ
عددخــۀ  14روػ در ّاول هــر وــاه دارد ،ا گــر اػ اعان صــبح روػ ّاول وــاه ظــون
وقتيــه و
بییند و ظونریزخش در شب خاػدهن واه ،قبل اػ اعان صبح روػ خاػدهن قطع شـود ،ظـونی كـه در تهـام ایـن
ّ
ودت دخده ،حکن حيض را دارد و در این صورت شب خـاػدهن ولحـق حـه ده روػ وـیحاشـد؛ ّاوـا طنانشـه
ً
ظونریزی وی وثال تـا ظهـر روػ خـاػدهن اداوـه خاحـد ،حکـن تسـاوػ ظـون اػ ده روػ را دارد .حنـابراین ،ظـون روػ
ّاول تــا پاخــان روػ دهــن را حــيض قــرار داده و ّ
حقيــۀ ظــونهــایی كــه در شــب خــاػدهن خــا روػ خــاػدهن دخــده،
استحاضه وحسوب ویشود.

ظونهای سه گانه /

وتــوالی و پشــت ســر هــن حاشــد .حنــابراین ،ا گــر ســه روػ ّاول ،ظــون دخـدن پشــت ســر هــن
ً
نباشــد ،وــثال دو روػ ظــون ببينــد و خـک روػ پــا ک شــود و دو حــاره خـک روػ ظــون ببينــد،
حيض نيست ،هرطند صفات و نشانههای حيض را داشته حاشد.
مسأله  .511شرط پی در پی بـودن ور بـوط حـه سـه روػ ّاول اسـت و نسـبت حـه روػهـای
ً
حعد (طهارم تا دهن) طنين شرطی وضود نـدارد .حنـابراین ،ا گـر ػن وـثال سـه روػ پشـت

سـر هــن ظــون ببينــد و روػ طهـارم و پــنسن پــا ک شــود و دو حـاره روػ ششــن و هفــتن ظــون

ببيند ،روػهایی كه ظـون دخـده حکـن حـيض دارد و حکـن پـاكی بـین ،در وسـألۀ حعـد
عكر ویشود.

مسأله  .512ا گـر ػن سـه روػ پشـت ســر هـن ظـون ببينـد و پــا ک شـود ،طنانشـه دو حــاره

ظون ببيند و روػهـایی كـه ظـون دخـده و روػهـایی كـه در وسـط پـا ک بـوده ،رو ی هـن اػ
ده روػ بیشتر نشود ،ههۀ روػهایی كه ظون دخده حيض است؛

ول ـی احتي ـاط الػم آن اســت كــه در روػهــایی كــه در وســط پــا ک بــوده  -كــه آن را

«پاكی بـین دو ظـون» وـیناونـد  -كارهـایی كـه بـر غيـر حـاجض واضـب اسـت را انسـام
ً
دهــد ،خعن ـی احتياطــا غســل ح ـيض كــرده و عبــادات ظــود را ح ـهضــا آورد و آنشــه بــر
ّ
وس ّ
حاجض حرام است  -وثل ّ
ظط قرآن و توقف در وسسد  -را ترک كند.
 oشرطهشتن:درسهروزاولخوناستهرارداشتهباشد 

مسأله  .513هشتهين شرط ظون حيض آن است كه در سـه روػ ّاول ،ظـون اسـتهرار
داشته حاشد و وسرا آلوده حه ظون حاشد؛ حه ایـن وعنـا كـه هـر گـاه پنبـه حگـغارد و كهـی

صبر كند و بیرون آورد ،ظـونی شـود ،هرطنـد حـه وقـدار حسـيار كـن حاشـد و طنانشـه در

بین سه روػ ،وصتصری در حاطن پا ک شود  -طور ی كه در بین ههـه خـا حعضـی اػ ػنـان
وعهول و وتعارف است - 1حاػ هن حيض وحسوب ویشود.

ّ
 .1قطع استهرار ظون و پاكی در ظاهر و حـاطن در اثنـای سـه روػ نصسـت حـه وـدت انـدک ،واننـد خـک ر حـع خـا
ّ
نــين ســاعت اشــکال نــدارد و ّاوــا حــه وــدت طنــد ســاعت وضـ ّـر اســت ،واننــد اخنکــه دو روػ ظــون ببينــد و
ّ ً
نصف روػ خا پنذ ساعت پاک شود ،س س وسددا خک روػ خا دو روػ ظون ببيند و پـاک شـود؛ كـه در ایـن

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

ّ
حنــابراین ،ظــونی كــه در ســه روػ ّاول اســتهرار نــدارد و وــدتی كــه ب ـین ػنــان وعهــول

نيست ،قطع شده س س اداوه پیدا ویكند ،حيض نيست.
 oشرطنهن:بیندوحیض،حداقلدهروزپا کباشد 

ّ
مسأله  .514نههين شرط ظون حيض آن است كه بـین دو حـيض ،ههـواره حـداقل
ّ
ده روػ فاصله است كه این وقدار «حـداقل پـاكی بـین دو حـيض» 1ناويـده وـیشـود.
ّ
حنــابراین ،ظــونی كــه قبــل اػ گغشــت ده روػ اػ ح ـيض ّاول ،در فاصــلۀ ػوــانی حــداقل
ً
پاكی دخده ویشود ،حيض نيست ،وـثال ا گـر ػن ده روػ ظـون ببينـد و شـش روػ پـا ک
شود و دوحاره طهار روػ ظون ببيند ،نهیتوانـد ظـون ّدوم را حـيض قـرار دهـد ،هرطنـد

نشانههای حيض را داشته حاشد.
ّ
مسأله  .515روش وحاس ــبۀ «ده روػ پـــاكی ب ــین دو ح ــيض» (أق ــل الطه ــر) ،اػ ش ــيوۀ

وحاسبۀ ده روػ حيض فههيده ویشود.
ً
حنابراین ،اگر ػنـی  -وـثال  -قبـل اػ اعان صـبح روػ ّاول وـاه (شـب هنگـام) اػ ظـون
حــيض پــاک شــده حاشــد ،بــرای وحاســبۀ ده روػ وــغكور ،وــال ک اعان صــبح روػ ّاول
ً
است؛ ّاوا اگر ػن حعد اػ اعان صبح ،وثال ساعت  14روػ ّاول وـاه اػ ظـون حـيض پـاک
شده حاشد ،ده روػ وغكور ،ساعت 14صبح روػ خاػدهن وـاه حـه پاخـان وـیرسـد و نقـص
روػ ّاول واه ،اػ شب خاػدهن وحاسبه نهیشود.
ّ
مسأله  .516ههان طور كه در وساجل قبل عكر شد ،حداقل پاكی بین دو حـيض ،ده
ّ
روػ است؛ ّاوا حداكثری برای آن نهیحاشد و ونظور اػ پاكی بین دو حيض در اخنسا،

پــاكی اػ ظــون ح ـيض اســت ،نــه پــاكی اػ هــر ظــونی .حنــابراین ،وهکــن اســت ب ـین دو
ّ
صــورت ،ظــونهــای وــغكور حــيض نيســت و استحاضــه وحســوب وــیشــود .حــهطــور كلــی ،ا گــر ػن شــک
نهاخد كه فترت و فاصلۀ ػوـانی كـه ظـون در ظـاهر و حـاطن در سـه روػ ّاول قطـع شـده حـه وقـدار وتعـارف و
وعهـول اسـت خـا غيــر وتعـارف وحسـوب وـیشــود ،ظـون وـغكور حکـن حــيض را نـدارد ،هرطنـد وراعــات
وقتضای احتياط اوری پسندخده است.
ّ
أقل ُ
الط ْهر.
.1

ظونهای سه گانه /

حيض ،ده روػ ظون استحاضه و وانند آن فاصله شود.

شــاخان عكــر اســت ،آنشــه عكــر شــد ور بــوط حــه پــاكی بـین دو حـيض اســت و ّاوــا در

پاكی بین خک حيض ،ههان طور كه در وسألۀ « »749عكر شد ،حنـابر احتيـاط واضـب

حاخـد كارهــایی كــه بــر حــاجض حــرام اســت را تــرک كــرده و كارهــایی كــه بــر غيـر حــاجض
واضب است را هن انسام دهد.

احکامخونولکههایوشکوک 



مسأله  .517اگر ػن ظونی ببينـد كـه اػ سـه روػ بیشـتر و اػ ده روػ كهتـر حاشـد و ندانـد
ظــون ُد َوــل و ػظـــن اســـت خ ـا ظـــون حـــيض و هــر دو احتهــال وعقــول حاشــد ،در ایــن
صورت ،حکن ػن غير حاجض را دارد و حاخد عبادتهای ظود را انسام دهد؛

وگــر آن كــه قبــل اػ بی ـرون آوــدن ای ـن ظــون وشــکوک ،حــاجض بــوده كــه در ای ـن

صــورت ،تــا وقــدار ی كــه وسهــوع ظــون قبلـی (وقتـی حــاجض بــوده) و ظــون وشــکوک،
ً
وهکــن اســت شــرعا حـيض حاشــد (حــه ایـن وعنــا كــه شــراخط نه گانـۀ حـيض را داشــته

حاشد) ،حاخد آن را حيض قرار دهد.

مسأله  .518اگــر ظــونی ببينــد و شــک كنــد كــه ظــون ح ـيض اســت خ ـا استحاضــه،

طنانشه شراخط حيض را داشته حاشد ،حاخد حيض قرار دهد.

مسأله  .519اگر ظونی ببيند كه نداند ظون حيض است خا حکارت ،حاخد خـا احتيـاط

كنــد ،خعن ـی كارهــایی كــه بــر حــاجض حــرام اســت را تــرک كــرده و كارهــایی كــه بــر غي ـر

حاجض واضب است را هن انسـام دهـد و خـا ظـود را بررسـی كنـد ،خعنـی وقـدار ی پنبـه

داظــل فــرح نهاخـد و كهـی صــبر كنــد حــه وقــدار ی كــه اطهينــان كنــد ظــون در آن نفــوع

كــرده اســت ،سـ س آن را حــه آراوـی بیـرون آورد ،پــس ا گــر فقــط اطــراف آن آلــوده حاشــد،

ظون حکارت است و اگر حه ههۀ آن رسيده ،ظون حيض ویحاشد.
ُ
مسأله  .511اگر ػن حداند ظونی كه اػ او ظارح ویشود ،ظون ػظن و د َوـل و حکـارت و
واننــد آن نيســت و وـ ّ
ـردد ب ـین ظــون استحاضــه و حـيض و خ ـا نفــاس حاشــد ،طنانشــه

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

ً
شرعا حکن حيض و نفاس را نداشته حاشـد 1،حاخـد حـه دسـتور استحاضـه عهـل كنـد؛
حلکه اگر شک داشته حاشد كه ظـون استحاضـه اسـت خـا هـر خـک اػ ظونهـای دخگـر،

طنانشه نشانه و شراخط آن ظونها (ظونهـای دخگـر) را نداشـته حاشـد ،حنـابر احتيـاط

الػم حاخد كارهای استحاضه را انسام دهد.
ّ
ّ
ّ
مسأله  .511اگر ػن ترشحات خا لکه خا لکههـایی را ببينـد كـه اػ وسـرا َ(و ْه ِبـل) ظـارح

شــده و شــک نهاخــد كــه ظــون اســت خــا نــه ،پــاک بــوده و ظــون حــيض خــا استحاضــه
وحسوب نهیشود؛

وگر آنکه ػن حاجض در اواظر عادت واهانه ،آنها را ببينـد و ندانـد ظـون اسـت خـا
ّ
ّ
ّ
آنکه عفونت خا طيز دخگر ،طنانشه آن ترشحات خا لکه خا لکهها تا قبل اػ گغشـت ده

روػ اػ احتدای حيض قطـع شـده و اسـتهرار پیـدا نکنـد 2،حکـن ظـون حـيض را دارد و
ّ
ّ
اداوۀ عادت واهانه وحسوب ویشود؛ّ 3اوا اگر رؤخت ترشحات خا لکههـای وشـکوک
تا حعد اػ ده روػ اػ احتدای حيض اداوه پیدا كند ،دو صـورت دارد كـه در قالـب وثـال

بیان ویشود:

الف .تششسات یا لكرهای هزكىس رطىس هستمش يباشذ:
ً
وثال اگر ػنی كـه عـادت واهانـهاش هشـت روػ اسـت ،اػ ظـون حـيض پـاک شـود،
ّ
ّ ّ
ـتهر لکـه خـا لکـههـای زردی را ببينـد كـه شـک در ظـون
ولی در روػ نهن حهطـور غيـر وس
ّ ً
ّ
بودن آن داشته حاشد و وسددا در ظاهر و حاطن پاک شـود و ایـن اتفـاق در روػ خـاػدهن
ّ
ّ
هن تکرار شود ،ترشحات روػ نهن حيض حه حساب ویآخد 4و ترشحات وشـکوک روػ
ً
 .1توضيح ظونی كه شرعا حکن حيض خا نفاس را دارد و ظونی كه حکن حيض و نفاس را ندارد در وسـاجل
حعد عكر ویشود.
 .2ػن در ظاهر و حاطن پاک شود.
ّ
ّ
ّ
ترشحات وغكور حهطور و ّ
ستهر نبوده و بین ظون حيض روػهای عادت و لکه خا لکـههـای حعـد اػ آن
 .3طنانشه
 كه حکن حيض داشته -پاكی واقع شده ،در پاكی خا پاكیهای وغكور حنابر احتياط واضب ،كارهـایی كـهبر ػن حاجض حرام است را ترک نهاخد و كارهایی كه بر ػن غير حاجض واضب است را انسام دهد.
ً
 .4طنين ػنی نسبت حه پاكیهای واقع شده بین ظونهایی كه شرعا حيض وحسوب ویشوند ،وطابق حکهی
ّ
كه در پاورقی قبل بیان شد ،رفتار نهاخد و ّاوا نسـبت حـه پـاكی آظـری كـه اسـتهرار خافتـه و ّوتصـل حـه ترشـحات
وشکوک روػ خاػدهن شده ،این حکن ضاری نيست و پاكی وغكور ،پاكی حقيقی وحسوب ویشود.
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خاػدهن ،نه حيض است و نه استحاضه و پاک وحسوب ویشود.
ب .تششسات هزكىس هستمش اشذ:
ً
وثال ػنی كه عادت واهانـهاش هفـت روػ اسـت و اػ ّاول تـا هفـتن وـاه ظـون دخـده،
ّ
ترشـحاتی را حـهطـور وس ّ
ـتهر و حـدون انقطـاع
در صورتی كه پس اػ ّاخـام عـادت واهانـه،
ّ
ببيند و این ترشحات تا حعد اػ ده روػ اػ احتدای حيضش اداوه پیدا كند و در صـدق
ظــون بــودن آنهــا شــک داشــته حاشــد ،ظــونی كــه اػ ّاول تــا هفــتن وــاه دخــده حــيض حــه
ّ
حساب ویآخد و ترشحات وشکوک پس اػ آن ،حکن حـيض خـا استحاضـه را نـدارد و

پاک وحسوب ویشود؛
ّ
ّ
ّ
وستهر وغكور تـا حعـد اػ ده روػ اداوـه پیـدا وـیكنـد خـا
البته اگر ػن نداند ترشحات
ً
نــه ،در صــورتی كــه حســب وــوازین شــرعی  -كــه توضــيح آن حعــدا ظواهــد آوــد  -آن را
ّ
حــيض قــرار دهــد و عبــادت را تــرک نهاخــد و حعــد ،ترشــحات اػ ده روػ تســاوػ نهاخــد،
وعلوم ویشود كه حيض نبوده و واضب است عباداتی را كه ترک كرده ،قضا نهاخد.

مسأله  .512ػنی كه وبتال حه عفونت رحن است ،عفونتهای وـغكور در صـورتی كـه
حا ظون وصلوط نباشد پاک است و ووضب حاطل شدن وضو خا غسل نهیشود.
 احکامحاجض 

مسأله  .513طند وورد بر حاجض ،حرام است:

اول :عبادتهایی وانند نهاػ كه حاخد حا وضـو خـا غسـل خـا تـي ّهن حـهضـا آورده شـود و
ً
طنانشــه ػن حــاجض ای ـن گونــه اعهــال را حــه قصــد عهل ـی كــه شــرعا نيکــو و صــحيح

است ،انسام دهد ،كار حراوی انسام داده ،ولی حهضا آوردن عبادتهـایی كـه وضـو و
غسل و تي ّهن برای آنها الػم نيست ،وانند نهاػ و ّيت ،وانعی ندارد.
دوم :تهام طيزهایی كه بر ضنب حرام است و در احکام ضناحت عكر شد.

سىم :ضهاع كردن در فرح (نزدخکی) كه هن بـرای وـرد حـرام اسـت و هـن بـرای ػن،

هرطند حه وقدار ظتنه گاه داظل شود و ونـی هـن بیـرون نياخـد؛ حلکـه احتيـاط الػم آن
است كه وقدار كهتر اػ ظتنهگاه هن داظل نشود.
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ً
مسأله  .514نزدخکی كردن در روػهایی هن كه حيض ػن قطعی نيسـت ،ولـی شـرعا

حاخ ـد بــرای ظــود ح ـيض قــرار دهــد ،حــرام اســت .پــس ػن ـی كــه بیشــتر اػ ده روػ ظــون
ً
وـیبینــد و حاخـد حــه توضـيحی كــه حعــدا عكــر وـیشــود روػهــای عــادت ظو خشــان ظــود را
حيض قرار دهد ،شوهرش نهیتواند در آن روػها حا او نزدخکی نهاخد.

مسأله  .515اگر شوهر حا ههسر ظود در حال حيض نزدخکـی كنـد ،گناهکـار اسـت و
ّ
الػم اســت اســتغفار كنــد؛ ولـی پرداظــت كفــاره واضــب نيســت ،هرطنــد پرداظــت آن

احتياط وستحب ویحاشد ،حه این صورت كه ا گـر تعـداد روػهـای حـيض ػن حـه سـه
ّ
قســهت تقس ـين شــود ،كفــارۀ آن در قســهت ّاول ح ـيض ،خ ـک وثقــال شــرعی طــال ی
ّ
وسکوک (سـکۀ طـال) و در وسـط آن ،نصـف وثقـال شـرعی و در آظـر آن ،خـک طهـارم
ّ
1
وثقال شرعی طالی وسکوک (سکۀ طال) است؛
ً
وــثال ػنـــی كـــه شـــش روػ ظـــون حـــيض وــیبینــد ،احتيــاط وســتحب اســت كــه
طنانشه شوهرش در شب خا روػ ّاول و ّدوم حا او نزدخکی كند ،وی خـک وثقـال شـرعی
ّ
ّ
سکۀ طال ،و در شب و خا روػ ّ
سوم و طهارم ،نصف وثقال سـکۀ طـال و در شـب خـا روػ
ّ
ّ
پنسن و ششن ،خک طهارم وثقال سکۀ طال حه عنوان كفاره حه فقير بپرداػد.
ّ
شــاخان عكــر اســت ،كفــارۀ وــغكور بــر عهــدۀ زوضــه نيســت ،هرطنــد در صــورتی كــه
زوضــه اػ روی اظتيــار ،حــدون اكــراه و اضبــار حاضــر حــه نزدخکــی شــده حاشــد ،گناهکــار

است و حاخد توحه نهاخد.
ً
مسأله  .516اگــر وــرد در حــال نزدخکــی حفههــد ػن حــاجض شــده ،حاخـد فــورا اػ او ضــدا
ّ
شود و طنانشه ضدا نشود ،گناهکار است و احتياط وستحب است كفاره حدهد.

مسأله  .517غيـــر اػ نزدخکـــی كـــردن حـــا ػن ح ــاجض ،س ــایر بهرهه ــای ضنسـ ـی وانن ــد

بوسيدن و والعبه نهودن وانعی ندارد ،هرطند طنين كارهایی اػ ناف تـا ػانـوی ػن اػ
ز یر پوشش و لباس وکروه است.

مسأله  .518حعد اػ آن كه ػن اػ ظون حيض پا ک شد  -هرطند غسل نکرده حاشد -

 .1وقدار وثقال شرعی حه گرم در ضلد طهارم« ،فصل دخات» عكر ویشود.
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شــوهرش و ـیتوانــد حــا او ضهــاع كنــد؛ ول ـی احتي ـاط الػم آن اســت كــه ضهــاع پــس اػ
شستن فرح حاشد؛
ّ
البته ضهاع قبل اػ غسل وکروه ویحاشد و احتياط وستحب آن است كـه قبـل اػ
ً
ّ
غسل ،ظصوصا در ضایی كه شدت ويل حه ضهاع نباشد ،اػ آن ظوددار ی نهاخد؛
ّاوا كارهای دخگری كه در هنگام حيض حه دليل طهارت نداشتن (وضـو ،غسـل،
تي ّهن ،هر كدام وظيفهاش حاشد) بر ػن حرام است  -وانند ّ
وس ظ ّـط قـرآن  -تـا غسـل
نکنــد ،بــرای ػن حــالل نه ـیشــود و كارهــایی كــه در هنگــام ح ـيض حــرام اســتّ ،اوــا
وعلوم نيست (ثاحت نشده) حرام بودن آنهـا بـر حـاجض حـه دليـل طهـارت نداشـتن ػن
ّ
در ا ّخـام حـيض حاشــد  -واننــد توقـف در وســسد  -حنــابر احتيــاط واضــب نباخـد قبــل اػ

غسل انسام شود.

مسأله  .519نهاػهــایی كــه ػن در حــال ح ـيض نصوانــده ،قضــا نــدارد ّ
حت ـی نهــاػ
آخات و نهاػ ی كه حه نغر شرعی در وقت وع ّين واضب شده حاشد  -ولی روػههای وـاه

روضــان را كــه در حــال حـيض نگرفتــه ،حاخـد قضــا نهاخـد و ههــين طــور حنــابر احتيــاط
الػم ،روػههـایی را كـه حـه نــغر در وقـت وع ّـين واضـب شــده و در حـال حـيض نگرفتــه،

حاخد قضا نهاخد.

مسأله  .521ههــان طــور كــه نهــاػ و روػۀ ػن حــاجض  -طــه واضــب و طــه وســتحب -
صــحيح نيســت ،اعتکــاف و طــوافّ ،
حت ـی حنــابر احتيــاط واضــب طــواف وســتحبی
حاجض نيز صحيح نهیحاشد.

مسأله  .521اگــر ػن در ب ـین نهــاػ ،حــاجض شــود ّ
حت ـی حنــابر احتيــاط واضــب ا گــر
-

حـيض حعــد اػ ســسدۀ آظــر و قبــل اػ آظــرین حــرف ســالوی حاشــد كــه حــا آن نهــاػ تهــام
ویشود  -نهاػش حاطل است.

مسأله  .522اگر ػن در بین نهاػ شک كند كه حـاجض شـده خـا نـه ،نهـاػش صـحيح
ّ
است و حه شـکش اعتنـا نهـیكنـد؛ ولـی ا گـر حعـد اػ نهـاػ حفههـد در بـین نهـاػ حـاجض

شده ،نهاػ ی كه ظوانده ،حاطـل اسـت و حکـن آن واننـد وقتـی اسـت كـه در بـین نهـاػ

حفههد حاجض شده است.
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مسأله  .523حعــد اػ آن كــه ػن اػ ظــون حـيض پــا ک شــد ،واضــب اســت بــرای نهــاػ و
اوور دخگری كه حاخد حا وضو خا غسل خا تي ّهن حهضا آورده شود ،غسل كنـد و كيف ّيـت آن
وثل غسل ضناحت است.

شاخان عكر است ،كسی كه غسل حيض حهضا آورده ،تـا وقتـی وبطـل وضـو انسـام

نداده ،الػم نيست برای كارهایی كه حاخد حا وضو حاشد ،وضو حگيـرد ،هرطنـد احتيـاط
وستحب است كه قبل اػ غسل خا حعد اػ آن وضو هن حگيـرد و بهتـر آن اسـت كـه قبـل

اػ غسل ،وضو حگيرد.

مسأله  .524اگر آب بـرای وضـو و غسـل كـافی نباشـد و حـه انـداػهای حاشـد كـه حتوانـد
غسل كند ،حاخد غسل كند و بهتـر آن اسـت كـه حـدل اػ وضـو ،تـي ّهن نهاخـد و ا گـر فقـط

برای وضو كافی حاشد و حـه انـداػۀ غسـل نباشـد ،بهتـر آن اسـت كـه وضـو حگيـرد و حاخـد
حدل اػ غسل ،تي ّهن نهاخد و اگر برای هـير خـک اػ آنهـا آب نـدارد ،حاخـد حـدل اػ غسـل،
تي ّهن كند و بهتر آن است كه حدل اػ وضو نيز تي ّهن نهاخد.

مسأله  .525طـالق دادن ػن در حـال حـيض حـا توضـيحی كـه در احکــام طـالق عكــر

ویشود ،حاطل است؛
ّاوا ا گـر ػن در پـاكی بـین دو ظـون كـه وعنـای آن در وسـألۀ « »749عكـر شـد ،طـالق
ّ
داده شـــود ،صـــحيح بـــودن ایـــن ط ــالق وح ــل اش ــکال اس ــت .حن ــابراین ،الػم اس ــت

احتياط شود حه این شيوه كه صيغۀ طالق دوحاره اضرا شود.
ًّ
شاخان عكر است ،حعـد اػ آن كـه ػن اػ ظـون حـيض كـال پـا ک شـد ،هرطنـد غسـل

نکــرده حاشــد ،طــالق او صــحيح اســت و در ظوانــدن عقــد اػدواح  -طــه داجــن و طــه
ّ
ووقت  -پا ک بودن اػ حيض شرط نيست.
ّ
مسأله  .526اگــر ػن حگو خـد حاجضــن خـا اػ حـيض پــا ک شــدهام ،طنانشــه وــورد اتهــام
ّ
ّ
نباشــد ،حاخـد حــرف او را قبــول كــرد؛ ولـی ا گــر وــورد اتهــام حاشــد ،قبــول حــرف او وحــل
اشکال است و وراعات وقتضای احتياط در این وورد ترک نشود.
مسأله  .527اگــر ػن حـاجض ضنــب شــود خــا ّويــت را حعــد اػ ســرد شــدن حــدنش وـ ّـس
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نهاخــد ،وــیتوانــد در ههــان حــال حــيض ،غســل ضناحــت خــا وـ ّـس ّويــت انســام دهــد و
غسل وغكور صحيح است.

ههــين طــور ،انســام وضــوی وســتحبی و غســلهــای وســتحبی در حــال حــيض
ّ
صحيح است؛ ّ
البته صحيح بودن غسل ضهعه قبـل اػ پـاک شـدن اػ حـيض ،وحـل
اشکال ویحاشد ،هرطند انسام آن ً
رضاء اشکال ندارد.
 احکام کنبودنوقتنهازبرایحاجض 

مسأله  .528هرگــاه وقــت نهــاػ فــرا رســد و ػن حدانــد كــه ا گــر نهــاػ را تــأظير بینــداػد،
ً
حــاجض و ـیشــود ،حاخ ـد فــورا نهــاػ حصوانــد و ههشن ـين اســت حنــابر احتيــاط الػم ا گــر
احتهال دهد طنانشه نهاػ را تأظير بینداػد ،حاجض ویشود.

مسأله  .529اگــر ػن ،در بــین وقــت نهــاػ حــاجض ش ـود و تــا آن وقــت نهــاػ نصوانــده
حاشد ،در صورتی الػم است آن نهاػ را قضا كند كه اػ ّاول وقت حه انداػۀ وضـو گـرفتن

(اگـــر اػ قبـــل وضـــو نداشـــته) و انس ــام غس ــل (ا گ ــر وظيفــهاش انس ــام غس ــلی ب ــوده) و
ظواندن خک نهاػ كه در آن تنها حه انسام واضبات اكتفـا شـود ،فرصـت داشـته و آن را

نصوان ـده تــا حــاجض شــده حاشــد ،هرطنــد حنــابر احتيــاط واضــب فرصــت بــرای انســام
ّ
وقــدوات دخگــر نهــاػ واننــد فــراهن كــردن لبــاس پــاک و غيــر غصــبی و تعيــین ضهــت
قبله ،نبوده حاشد.

ّ
حنابراین ،ػنی كه وقدوات نهاػ وانند وضو خا غسل كردن بر حسب وظيفـه و پـا ک
بودن حدن خا لباس و خافتن ضهت قبله و ته ّيۀ وهر و آنشه سسده بر آن صحيح اسـت
و وثــل آن را قبــل اػ وقــت انســام داده و اػ ّاول وقــت حــه انــداػۀ ظوانــدن خ ـک نهــاػ بــر

حسب وظيفهاش حگغرد و در حـالی كـه هنـوػ نهـاػ را نصوانـده حـاجض شـود ،قضـای
آن نهاػ بر او واضب است؛ حلکه اگر وقت نهاػ شده ،در حالی كه ػن ویتوانسته خـک

نهـــاػ حـــا وضـــو خ ــا غســـل (ب ــر حســـب وظيف ــه) حصوان ــد و نصوان ــده ،ول ــی وق ــت ب ــرای
فراهن كـردن سـایر شـراخط وثـل خـافتن سـاتر وبـاح خـا پـاک خـا تعيـین ضهـت قبلـه كـافی

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

نبوده ،حنابر احتياط واضب حاخد آن نهاػ را قضا نهاخد.

ههين طور ،اگر وقت حه انداػۀ غسـل خـا وضـو (ا گـر وظيفـهاش غسـل خـا وضـو بـوده)
نداشــتهّ ،اوــا وـیتوانســته خـک نهــاػ حــا تـي ّهن قبــل اػ حــاجض شــدن حصوانــد ،ولـی آن را
نصوانــده حاشــد  -طــه وقــت بــرای فــراهن كــردن ســایر شــراخط كــافی بــوده خــا نــه  -حنــابر
احتياط واضب حاخد آن نهاػ را قضا نهاخد.

شاخان عكر است ،ا گـر حـه ضهـت دخگـری  -غيـر اػ كهـی وقـت  -تکليـف ػن تـي ّهن

بوده ،وثل آنکه آب براخش ضرر داشته و وـیتوانسـته نهـاػ را قبـل اػ حـاجض شـدن ،حـا
تي ّهن حصواند و نصوانده حاشـد ،طنانشـه وقـت بـرای فـراهن نهـودن سـایر شـراخط فـراهن
بوده ،حاخد قضای نهاػ را حصواند؛ حلکـه در صـورتی كـه وقـت بـرای انسـام سـایر شـراخط

فراهن نبوده نيز ،حنابر احتياط واضب حاخد قضای نهاػ را حصواند.
شاخان ّ
توضه است ،ػن در تند ظواندن و كند ظواندن نهاػ خا سالوتی و ور خضی و
ً
خا سفر و غير سفر و طيزهای دخگـر ،حاخـد وضـع ّيت ظـود را در نظـر حگيـرد؛ وـثال ػنـی كـه
تند ظوانـدن نهـاػ بـرای او فـوقالعـاده سـصت اسـت و ػنـی كـه وـیتوانـد نهـاػ را سـر خع

حصواند ،هر كدام حاخد حال ظود را در نظر حگيرند .ههشنـين ،ػنـی كـه غيـر اػ طهـارت
ّ
اػ حدث (وضو خا غسل حسـب وظيفـه) سـایر وقـدوات بـراخش فـراهن بـوده ،طنانشـه
وسافر نباشد و در ّاول ظهر نهاػ نصواند ،قضـای آن در صـورتی واضـب ویشـود كـه حـه
وقدار ظواندن طهار ركعت نهاػ حا انسام وضو خا غسل (بـر حسـب وظيفـهاش) اػ ّاول

ظهــر حگــغرد ،س ـ س حــاجض شــود و طنانشــه وســافر حاشــد گغشــتن وقــت حــه وقــدار
ظواندن دو ركعت نهاػ حا انسام وضو خا غسل (بر حسب وظيفهاش) كافی است.

مسأله  .531اگر ػن در آظر وقت نهـاػ ،اػ ظـون حـيض پـا ک شـود و حـه انـداػۀ غسـل و
ظوانــدن نهــاػ هرطنــد خ ـک ركعــت آن وقــت داشــته حاشــدّ ،
حت ـی حنــابر احتيــاط
واضــب در صــورتی كــه وقــت بــرای فــراهن كــردن ســایر شــراخط نهــاػ وثــل تعيــین ضهــت

قبلــه خـا لبــاس پــاک نداشــته حاشــد ،حاخـد غســل نهــوده و نهــاػ را حصوانــد و ا گــر نصوانــد،

حاخد قضای آن را حهضا آورد و ههين حکن ،حنابر احتياط واضب در وقتی كـه حـه انـداػۀ

ظونهای سه گانه /

غسل وقت نداردّ ،اوا ویتواند حا تـي ّهن تهـام خـا قسـهتی اػ نهـاػ  -هرطنـد خـک ركعـت

آن را  -در وقت حصواند ،نيز ضار ی ویحاشد ،هرطند وقت برای تحصيل سایر شـراخط
وثل خافتن ساتر وباح خا پاک خا تعيین ضهت قبله كافی نباشد.

شــاخان عكــر اســت ،اگــر گغشــته اػ تنگـی وقــت ،اػ ضهــت دخگــر تکليـف ػن تـي ّهن

حاشد ،وثل آنکه آب براخش ضرر داشـته حاشـد و حتوانـد هرطنـد خـک ركعـت نهـاػ را در
وقت حصواند ّ
حتی حنابر احتياط واضب در صورتی كه وقت برای فـراهن كـردن سـایر
ّ
وقدوات وضود نداشـته حاشـد  -حاخـد تـيهن كـرده و نهـاػ را حصوانـد و ا گـر نصوانـد ،حاخـد
قضای آن را حهضا آورد.

مسأله  .531ػنی كه در آظر وقت نهاػ اػ ظون حيض پا ک شـده و ا گـر حصواهـد غسـل
كند ،قسهتی اػ نهاػش حعد اػ وقت واقع ویشودّ ،اوـا ا گـر تـي ّهن نهاخـد وـیتوانـد تهـام
نهاػ را در وقت حصواند ،حاخد تي ّهن نهاخد و تهام نهاػ را در وقت حصواند.

شاخان عكر است ،حکـن وـغكور در وـورد ػنـی كـه قبـل اػ نيهـه شـب پـاک شـده نيـز
ً
ضاری است ،وثال طنانشه طوری حاشد كه اگر ػن ،غسل نهاخد ،فقـط حـه انـداػۀ پـنذ
ركعت نهاػ تا نيهه شب وقت داشته حاشد ،ولی در صورتی كه ت ّ
ـيهن نهاخـد حـه انـداػۀ

هفت ركعـت نهـاػ وقـت داشـته و وـیتوانـد نهـاػ وغـرب و عشـاء را قبـل اػ نيهـه شـب
حصوانـد ،در ایــن صــورت وظيفــهاش تـ ّ
ـيهن و انســام هــر دو نهــاػ در وقــت (قبــل اػ نيهــه
شب) ویحاشد.

مسأله  .532اگر ػن در آظر وقت نهاػ اػ ظون پا ک شود و فرصتی ّ
حتی بـرای تـي ّهن و
ظوانــدن خ ـک ركعــت نهــاػ در وقــت نداشــته حاشــد ،نهــاػ بــر او واضــب نيســت؛ ّ
البت ـه

طنانشــه تــا نيهــه شــب فرصــت بــرای غســل خــا تـ ّ
ـيهن و ظوانــدن نهــاػ وغــرب و عشــاء

نداشــته حاشــد ،وضــطر وحســوب شــده و حکهــی كــه در وســألۀ « »277بیــان ظواهــد
شد ،در وورد وی ضاری است.

مسأله  .533اگر ػن حعد اػ پا ک شدن اػ حيض شک كند كه برای نهاػ وقت دارد خـا نـه
 -هرطند حه این انداػه كه خک ركعت آن در وقت ظوانده شود -حاخد نهاػش را حصواند.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

مسأله  .534در تهام وواردی كه وظيفۀ ػن ،ظواندن نهاػ است ،اگر حه ظيـال اخنکـه

وقت ندارد ،نهاػ نصواند و حعد حفههد وقت داشته ،حاخد قضای آن نهاػ را حهضا آورد.

ههين طور ،در وواردی كه وظيفـۀ ػن ،حنـابر احتيـاط واضـب ظوانـدن نهـاػ اسـت،

اگر حه ظيال اخنکه وقت ندارد ،نهاػ نصواند و حعد حفههد وقت داشـته ،حنـابر احتيـاط

واضب الػم است قضای آن نهاػ را حهضا آورد.
 وستحباتووکروهاتبرایحاجض 

مسأله  .535وستحب است ػن حاجض در وقت نهاػهای پنسگانـه ،حلکـه هـر نهـاػ

واضب وقتدار وثل نهاػ آخات ،ظود را اػ ظون پا ک نهاخد و پنبه و دستهال را عوض
ِ
ّ
كند و وضو حگيرد و ا گر نهیتواند وضو حگيرد ،تيهن نهاخد و در ضـای نهـاػ ،رو حـه قبلـه

حنشيند و وشغول عكر و دعا و صلوات خا ظوانـدن قـرآن (غيـر آخـات سـسدهدار) شـود و
بهتر آن است كه در این حال ،تسبيحات ارحعه را انتصاب كند.

مسأله  .536ظوانـــدن قـــرآن هرطنـــد كهتــر اػ هفــت آخــه حاشــد و ههــراه داشــتن قــرآن و
رساندن ضایی اػ حدن حه حاشيۀ قرآن و وا بین ظطهای قرآن و نيز ظضاب كردن حه حنا

(حنا حستن) و وانند آن ،برای حاجض  -حه گفتۀ ضهعی اػ فقها رضوان اهّلل تعالی علـيهن

 -وکــروه اســت؛ 1ولـی ظوانــدن آخـات ســسدۀ واضــب قــرآن ،بــر ػن حــاجض حــرام اســت و

احتياط وستحب آن است كه سایر آخات طهار سورۀ سسدهدار را هن نصواند.
 اقسامعادتدرحیض 

ّ
مسأله  .537حه دورۀ ونظن قاعـدگی ػنـان« ،عـادت» 2گفتـه وـیشـود و آن ،سـه قسـن

است:

 .1كراهت ظواندن قرآن برای ػن حاجض  -در فرض ثاحت بودن آن  -حه وعنای ثواب كهتر است.
 .2فرق ػنان دارای عادت حـا ػنـانی كـه عـادت ندارنـد ،در احکـاوی اسـت كـه در وسـاجل آخنـده عكـر ویشـود،
ً
وثال ػنی كه ظون دخـده و نهیدانـد ،حـيض اسـت خـا استحاضـه ،ا گـر عـادت داشـته حاشـد ،در حعضـی اػ
ووارد احکام ویژهای دارد كه حا دخگران وتفاوت است.
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 .1عادت وقتیهر و عذدیهر :عـادتی كـه هـن اػ نظـر وقـت حـاجض شـدن و هـن اػ نظـر
ّ
تعداد روػهای آن ،ونظن است.
ّ
 .2عادت وقتیر :عادتی كه تنها اػ نظر وقت ،ونظن است.
ّ
 .3عادت عذدیر :عادتی كه تنها اػ نظر تعداد روػهای حيض ،ونظن است.
 oانواععادتعددیهوشرایطوحققشدنآن 

مسأله  .538عادت عدد ّخه دو نوع است:

 .1عادت عذدیۀ تاهر :این عـادت ،ور بـوط حـه ػنـی اسـت كـه دو حـار حـيض شـده و

این دو حيض اػ نظر تعداد روػها وثل هن هستند.

 .2عادت عذدیۀ ياقصر :این عادت ،وربوط حه ػنی اسـت كـه دفعـات ز خـاد حـيض

شده است و این حيضها خکی اػ سه حالت ز یر را دارا بودهاند:
ّ
الف .در هر دفعۀ حيض ،ظـونی كـه وـیبینـد اػ خـک حـد وعـ ّين بیشـتر نهـیشـود،
ً
وثال بیشتر اػ هشت روػ ظون نهیبیند ،ولی اعداد آن نظن ثاحتی ندارد .در خک دفعه
هفت روػ ظون ویبیند ،در دفعۀ دخگر شش روػ ظون وشاهده ویكند و...
ً
ّ
ب .در هر دفعۀ حيض ،ظونی كـه وـیبینـد اػ خـک حـد وعـ ّين كهتـر نيسـت ،وـثال

كهتر اػ پنذ روػ ظون نهیبیند.
ً
ّ
ج .در هر دفعۀ حيض ،ظونی كه ویبیند بین دو حد ز خاد و كن است؛ وـثال كهتـر

اػ پــنذ روػ ظــون نهـیبینــد و وشــاهدۀ ظــون بیشــتر اػ هشــت روػ هــن نهـیشــود ،ولـی

اعداد آن نظن ثاحتی ندارد و بین دو حد در تغيیر است .در خـک دفعـه شـش روػ ظـون

و ـیبینــد ،در دفع ـۀ دخگــر هفــت روػ ظــون وشــاهده و ـیكنــد و گــاه هشــت روػ ظــون
ویبیند.

مسأله  .539برای اخنکه «عادت عدد ّخه ّ
تاوه» صـورت پـغیرد ،الػم اسـت دو حـيض
در تعــداد روػهــا ،وســاو ی بــوده و هــر خ ـک اػ آنهــا ّ
حت ـی نصــف روػ خ ـا كهتــر اػ آن ،اػ

حيض دخگر بیشتر نباشد.
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حنابراین ،اگر ػنی پنذ روػ در واه ّاول ظون ببيند و در واه ّدوم پنذ روػ و نصـف خـا
سوم روػ) ظـون ببينـد ،صـاحب عـادت عدد ّخـه ّ
ثل (خک ّ
تاوـه وحسـوب نهـیشـود؛
حلکــه ا گــر در وــاه ّدوم پــنذ روػ و رحــع (خـک طهــارم روػ) ظــون ببينــد ،صــاحب عــادت
عدد ّخه ّ
تاوه وحسوب نهیشود ،وگر آنکه در عرف حانوان حا وضود ایـن وقـدار ز خـادی،
حــاػ هــن دو حـيض وثــل هــن شــهرده شــود .ههشنـين ،ا گــر ز خـاده ،انــدک و كــن حاشــد،
اشکال ندارد.

ّ
ّ
عددخه ،شـب ّاول و آظـر دظـالتی نـدارد .حنـابراین ،ا گـر
مسأله  .541در تحقق عادت

تعداد روػهایی كه ػن ظون دخده ،در دو واه وتوالی وساوی حاشد ،ولی در خکی اػ آن
دو ،عــالوه بــر روػهــا ،وقــداری اػ شــب ّاول خــا آظــر را نيــز ظــون ببينــد ،حــاػ هــن عــادت
ّ
عددخه ّ
ّ
تاوه وحقق ویشود ،هرطند تعداد ساعات ظون دخدن دو واه حا هن وتفاوت

است.
ً
وــثال ػنــی كــه در وــاه نصســت ،اػ اعان صــبح روػ ّاول وــاه تــا پاخــان روػ هفــتن ظــون
دخــده و در وــاه ّدوم ،قبــل اػ اعان صــبح روػ سـ ّـوم وــاه (شــب هنگــام) ظــون دخــده و تــا
ّ
عددخ ـۀ هفــت روػ اســت و ههــين طــور
پاخــان روػ نهــن اداوــه خافتــه ،صــاحب عــادت
است حکن ،اگر ػن وغكور در وـاه ّدوم اػ اعان صـبح روػ س ّـوم 1ظـون دخـده و در شـب

دهن قبل اػ اعان صبح ،ظونریزی وی قطع شده حاشد.
مسأله  .541برای اخنکه «عادت عدد ّخۀ ّ
تاوه» صـورت پـغیرد ،كـافی اسـت ػن دو حـار
2

ح ـيض ببينــد كــه اػ نظــر تعــداد روػهــا وثــل هــن حاشــد كــه در ای ـن صــورت ،صــاحب

عادت ویگردد؛
ّ
ولی در وحقق شدن «عادت عدد ّخـۀ ناقصـه» ،دو حـار ظـون دخـدن كـافی نيسـت و

الػم اســت دخ ـدن ظــون حــهطــور ی كــه در وســألۀ « »717عكــر شــد ،ز خـاد تکــرار شــود حــه
گونهای كه در عرف حانوان صدق كند كه این ػن دارای عادت عدد ّخۀ ناقصـه اسـت،
 .1خا قبل اػ آن ،شب هنگام.
ّ
ّ
 .2این حکن در وورد عادت عددخۀ تاوه و ناقصه  -هر دو  -ضاری ویشود.
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وثل اخنکه دخدن ظون حهطور ی كه عكر شد 7( ،خا  )3حار تکرار گردد.
 oشرایطوحققشدنعادتوقتیهوانواعآن 

مسأله  .542برای آنکه عادت ّ
وقتيـه صـورت پـغیرد ،حاخـد وقـت دو حـيض در عـرف
ً
حانوان وثل هن وحسوب شود .حنابراین ،اگر ػنـی  -وـثال  -در وـاه ّاول اػ ظهـر روػ س ّـوم
وــاه ظــون دخــده و در وــاه ّدوم حــه انــداػۀ خــک سـ ّـوم خــا خــک طهــارم روػ خــا كهتــر ،زودتــر خــا

دیرتــر ظــون حــيض او آغــاػ شــده اســت  -حــه گونــهای كــه ایــن وقــدار تفــاوت در عــرف
ّ
حانوان وعهول است  -عادت ّ
وقتيه وحقق ویشود و تفاوت وغكور تأثيری ندارد.
ّ
تحقق عادت ّ
وقتيـه ،شـب ّاول و آظـر دظـالتی نـدارد .حنـابراین ،ا گـر
مسأله  .543در
ً
ػنی  -وثال  -در واه نصست اػ اعان صبح روػ ّاول واه تا پاخـان روػ هفـتن ظـون دخـده و
در وــاه ّدوم ،قبــل اػ اعان صــبح روػ ّاول وــاه (شــب هنگــام) ظــون دخــده و تــا پاخــان روػ
نهن اداوه خافته ،صاحب عادت ّ
وقتيه است.
مسأله  .544ػنــانی كــه عــادت ّ
وقتي ـه دارنــد ،گــاهی احتــدای عــادت آنــان در وقــت
ّ
وعينی است؛ وانند اخنکه ػنـی در دو وـاه وتـوالی اػ روػ ّاول وـاه ظـون حـيض ببينـد،
هرطند انتهای ّاخام حيض در دو واه ،وتفاوت حاشد و گـاهی انتهـای عـادت آنـان در
وقــت ّ
وعينــی اســت؛ واننــد اخنکــه ػنــی در دو وــاه وتــوالی در روػ هشــتن وــاه اػ ظــون
ً
حيض پاک شود ،هرطند احتدای ّاخام حيض در دو واه ،وتفاوت حاشـد ،وـثال در وـاه

نصست اػ روػ ّاول واه و در واه حعد ،اػ روػ ّ
سوم آن حاشد.
ّ
مسأله  .545ونظــور اػ «وــاه» در وحقــق شــدن عــادت وقت ّي ـه ،وــاه شهس ـی خ ـا قهــری

نيست ،حلکه ونظور سی روػ است.
ّ
حنابراین ،در وحقـق شـدن عـادت وقت ّيـه ،طـه عدد ّخـه هـن حاشـد خـا نباشـد ،كـافی
است ػن در دو واه ظون حيض ببيند و آغـاػ وشـاهدۀ ظـون حـيض در وـاه ّدوم پـس
اػ گغشت سی روػ اػ آغاػ وشاهدۀ ظون حيض در واه ّاول حاشد و فرق ندارد كه ا ّخام
ظون دخدن ػن در این دو وـاه ،وطـابق حـا روػ وع ّينـی اػ وـاه شهسـی خـا قهـری حاشـد خـا

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

نباشــد و طنـين ػنـی حــا دو حــار وشــاهدۀ ظــون حــا كيف ّيتـی كــه عكــر شــد ،دارای عــادت
وقت ّيه ظواهد شد.
مسأله  .546اگر در ػنی ػوانهای وشـاهدۀ ظـون حـيض نزدخـک حـه سـی روػ حاشـد،
ً
وثال هر  97روػ خا  92روػ خا  11روػ ظون وـیبینـد ،كـه در عـرف حـانوان وعهـول اسـت،
ّ
در ای ـن حــال هــن حــا دو حــار دخ ـدن ظــون حــه كيف ّي ـت عكــر شــده ،عــادت وقت ّي ـه وحقــق
ویشود ،وثل آن كه در وـاه ّاول ،آغـاػ حـيض او روػ دهـن آن وـاه و آغـاػ حـيض ّدوم او

روػ هشــتن وــاه ّدوم بــوده اس ــت ،كـــه طنــين ػنـ ـی اػ وــاه ّدوم ،دارای عــادت ش ــده و
1
ویتواند اػ واه ّ
سوم حه حعد وطابق عادت تشکيل شده عهل نهاخد؛
ّاوا ػنی كه ا ّخام ظون دخدن او حه وقدار قابل ّ
توضه ،كهتر خا ز خادتر اػ سی روػ است،

حه گونهای كه این نـوع وشـاهدۀ ظـون در عـرف حـانوان وعهـول نيسـت ،وثـل اخنکـه هـر

پــانزده روػ خـک حــار ،ظــون حـيض وـیبینــد خـا هــر طهــل خـا پنســاه روػ خـک حــار حــاجض
ویشود ،در این صورت حا دو حار دخدن ظـون حـه كيف ّيـت عكـر شـده ،صـاحب عـادت

وقت ّيه نهیشود و الػم است دخدن ظون حه آن كيف ّيـت ،حـا فاصـلۀ ػوـانی وعـ ّين حسـيار

تکــرار شــود ،حــه گونــهای كــه در عــرف حــانوان صــدق كنــد كــه آن روػهــا ،ػوــان عــادت
اوست كه در این حال ،ههان را عادت ظود در نظر ویگيرد.

2

 oعادتورکجوحکنآن

ً
مسأله  .547اگر ػن وثال در واه ّاول ،سه روػ و در وـاه ّدوم ،طهـار روػ و در وـاه س ّـوم،

سه روػ و در واه طهارم ،طهار رو ػ ظون ببيند ،حا این فرض ،در وـاه فـرد ،سـه روػ و در

 .1وثل آنکه در واه ّاول 14 ،وهرواه و در واه ّدوم 7 ،آحانواه حيض او آغاػ شـده اسـت .طنـين ػنـی اػ ایـن حـه
حعد ،عادتش هر  97روػ خکبار است .حنابراین 3 ،آعرواه ،روػ آغاػ عادت وی حه حساب ویآخد.
ً
 .2وــثال ػنــی كــه هــر طهــل روػ خـک حــار حــيض وــیشــود و در وــاه ّاول ،آغــاػ حــيض او روػ ّاول وــاه بــوده و آغــاػ
حيض ّدوم او ،روػ دهن واه ّدوم بـوده و آغـاػ حـيض س ّـوم او روػ بیسـتن وـاه س ّـوم حاشـد و ایـن اوـر دفعـات
ّ
وکرر تکرار شـود حـه گونـهای كـه در عـرف ،عـادت او شـهرده شـود ،ویتوانـد در دفعـات حع ِـد ظـون دخـدن،
ّ
وطـابق حــا عـادت ظــوخش عهــل نهاخـد و در تحقــق عـادت بــرای طنــين ػنـی وشــاهدۀ دو حـار ظــون ،كــافی
نيست.
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ّ
وـــاه زوح ،طه ــار روػ ص ــاحب عــادت نصواه ــد ش ــد و عــادت ش ــرعی ورك ــب ثاح ــت
ً
نيست ،حلکه حکن آن ػن ،حکن وضطرحه است كه حعدا عكر ویشود؛
ّ
البته اگر دخدن ظون حه ّ
كيفيت وـغكور خـا شـبيه آن حسـيار تکـرار شـود ،حـه گونـهای

كه در عرف حانوان صدق كند كه آن روػها ،روػهای عادت او است ،حاخد ههـان را حـه
عنوان روػهای عادت قرار دهد ،وثل اخنکه ّ
كيفيت وـغكور  7خـا  3حـار تکـرار گـردد كـه
ً
حدودا ده واه خا خک سال طول ویكشد.
 oعدمتحققعادتازروینشانههایحیض

ّ
مسأله  .548عادت ،حا تفاوت ظون در نشانههـا وحقـق نهـیشـود و وـراد اػ تفـاوت،

آن است كه ظون در حعضـی اػ روػهـا حـه نشـانههـای حـيض 1و در حعضـی اػ روػهـا حـه

نشانههای استحاضه حاشد؛
ً
ـثال ػنــی كــه حــهطــور وسـ ّ
ـتهر ظــون وــیبینــد ،ا گــر اػ ّاول وــاه تــا پــنسن وــاه حــه
پــس وـ

نشــانههــای حــيض ظــون ببينــد و در روػهــای دخگــر وــاه ،ظــونش دارای نشــانههــای
استحاضه حاشد و در واه ّدوم هن ،اػ ّاول واه تا پنسن واه حه نشـانههـای حـيض ظـون
ببيند و ظون در ّ
حقيۀ واه ّدوم ،دارای نشـانههـای استحاضـه حاشـد ،ایـن ػن صـاحب
ّ
عــادت ّ
عددخ ـه وحســوب نهــیشــود ،حلکــه دارای عــادت نيســت و در ایــن
وقتي ـه و
ً
هنگــام وطلقــا حکــن او در تعيــین روػهــای حيض ـش ،رضــوع حــه نشــانههــا (صــفات
حــيض) ویحاشــد .حنــابراین ،در ایــن وثــال اػ ّاول وــاه تــا پــنسن وــاه كــه ظــون دارای
صفات حيض بوده را حيض قرار ویدهد.
 oچگونگیازبینرفتنعادت 

مسأله  .549ػن ـی كــه در ح ـيض عــادت دارد  -طــه در وقــت ح ـيض عــادت داشــته

حاشد ،طه در عدد حيض ،خا هن در وقت و هـن در عـدد آن  -ا گـر دو ورتبـۀ پشـت سـر
 .1نشانههای حيض در وسألۀ « »373عكر شد.
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هـ ِـن دخگــر ح ـيض ببينــد و آن دو حــار ،وصــالف حــا حيضهــای قبل ـی و وثــل خکــدخگر

حاشند ،در این صـورت ،عـادت ایـن ػن اػ بـین رفتـه و تبـدیل حـه عـادت ضدخـ ِد پدخـد

آوده اػ این دو حيض ویشود؛
ً
وثال ػنی كه در هر واه ،عـادت وقت ّيـه و عدد ّخـۀ و ی اػ ّاول تـا پـنسن اسـت ،هـر گـاه

دو واه پشت سر هن اػ دهن تا هفدهن ظون ببينـد ،عـادت قبلـی و ی حـه هـن ظـورده و

حه عادت هفت روػه اػ دهن تا هفدهن در هر واه تبدیل ویشود.

1

مسأله  .551عــادت شــرعی ػن ،حــا وشــاهدۀ خ ـک ح ـيض وصــالف (غيــر وهاثــل) ،اػ
ً
بین نهیرود ،وثال ػنی كه در هر واه ،عادت و ی اػ ّاول تا هفتن واه است ،هر گاه خک
حار برظالف عادت ظود اػ دهـن تـا پـانزدهن ظـون ببينـد ،عـادتش حـه هـن نهـیظـورد و
ههشنان اػ ّاول تا هفتن در هر واه ظواهد بود.
مسأله  .551هــر گــاه ػن دو حــار حـيض ببينــد كــه حــا عــادت قبلـيش وصــالف اســت،

ولی ظود آن دو حيض هن حا خکدخگر وتفاوت (غير وهاثل) حاشند ،عـادت قبلـيش اػ

بین رفته و ػن ،وضطرحه حه حساب ویآخد؛
ً
ّ
وثال ػنی كه در هر واه دارای عادت و ّ
عددخه اػ ّاول تا هفـتن وـاه اسـت ،ا گـر
قتيه و
دو وــاه پشــت ســر هــن حــهطــور وصتلــف بــرظالف عــادت ظــود ظــون ببينــد ،وــاه ّاول اػ
دهن تا پانزدهن و واه ّدوم اػ بیستن تا بیست و ششن ،در این حال عادت قبلـیاش اػ

بین رفته و حاخد حه احکام ػن وضطرحه عهل نهاخد.

2

ّ
 .1شاخان عكر است در وثال فوق ،كه ػن دارای عادت ّ
عددخه اػ ّاول تا پنسن واه اسـت ،طنانشـه دو
وقتيه و
واه پشت سر هن اػ ّاول واه تا پانزدهن ظون اداوه پیدا كند ،عـادت قبلـيش حـاقی اسـت و روػهـای ّاول تـا
پنسن واه را حيض قرار ویدهد  -هرطند دارای نشانههای حـيض نباشـد  -و روػهـای ششـن تـا پـانزدهن
واه را استحاضه قرار ویدهد ،هرطند دارای نشانههای حيض حاشد.
ّ
 .2شاخان عكر است در وثال فوق كه ػن دارای عادت ّ
عددخـه اػ ّاول تـا هفـتن وـاه اسـت ،طنانشـه دو
وقتيه و
ً
ّ
وــاه پشــت ســر هــن ،بیشــتر اػ ده روػ ظــون ببينــد و وــدت آن وتفــاوت حاشــد ،وــثال در خــک وــاه اػ ّاول تــا
دواػدهن واه ظون ببيند و در واه ّدوم ،اػ ّاول تـا پـانزدهن وـاه ظـون اداوـه پیـدا كنـد ،عـادت قبلـيش حـاقی
اسـت و روػهــای ّاول تـا هفــتن وـاه را حــيض قــرار وـیدهــد  -هرطنـد دارای نشــانههـای حــيض نباشــد  -و
روػهای حعد را استحاضه قرار ویدهد ،هرطند دارای نشانههای حيض حاشد.

ظونهای سه گانه /

 چندحکن کلیدرووردحیض 

مسأله  .552ػنی كه در هر واه خک حار ظون وـیبینـد ،طنانشـه ظـون وـغكور كهتـر اػ
سـه روػ و بیشــتر اػ ده روػ نباشــد ،تهــام آن حــيض اســت و در ایــن اوــر فرقــی نهی كنــد
ػن دارای عادت حاشد خا نه؛ طه اخنکه ظون وغكور وطابق حا ّاخام خا عدد عادت حاشد

خا نه و نيز فرقی ندارد كه ظون ،نشانههای حيض را داشته حاشد خا نه.
مسأله  .553اگــر ػنــی در وــاه دو حــار ظــون ببينــد ،طنانشــه ظــون ّاول كهتــر اػ ســه روػ
نباشد و وسهـوع دو ظـون حـه عـالوۀ پـا كی بـین آن دو ،اػ ده روػ بیشـتر نباشـد ،در ایـن

صــورت وسهــوع دو ظــون خــک حــيض حســاب ویشــود و در پــاكی وســط كــه آن را
«پا كی بین دو ظون» ویناوند ،حنابر احتياط واضب حاخـد كارهـایی كـه بـر ػن حـاجض
حرام است را ترک كرده و كارهایی كه بر ػن غير حاجض واضب است را انسام دهد.

شــاخان عكــر اســت ،در حکــن وــغكور فرقــی نيســت كــه ػن دارای عــادت حاشــد خــا
نباشد ،ظون وـغكور وطـابق حـا ّاخـام خـا عـدد عـادت حاشـد خـا نـه ،نشـانههـای حـيض را
داشته حاشد خا نداشته حاشد.

مسأله  .554اگر ػنی در واه دو حار ظـون ببينـد ،طنانشـه هـر خـک اػ دو ظـون كهتـر اػ
سه روػ و بیشتر اػ ده روػ نباشد ،ولی پا كی بین آن دو ،ده روػ خـا بیشـتر حاشـد ،در ایـن
صورت هر كدام اػ آنها حيض ضداگانه قرار داده ویشوند؛

در حکن وغكور ،فرقـی نيسـت كـه ػن دارای عـادت حاشـد خـا نباشـد ،ظـون رؤ خـت
شده وطابق حا ّاخـام خـا عـدد عـادت حاشـد خـا نـه ،نشـانههـای حـيض را داشـته حاشـد خـا

نداشته حاشد.

مسأله  .555اگر ػنی در واه دو حار ظون ببيند و دارای عادت نباشد ،در صـورتی كـه

هر خک اػ دو ظون كهتر اػ سه روػ و بیشتر اػ ده روػ نباشد و پاكی بـین آن دو ،كهتـر اػ
ده روػ حاشد ،و ههۀ روػهایی كه ظون دخده حـا روػهـایی كـه در وسـط پـاک بـوده اػ ده

روػ بیشــتر حاشــد ،طنانشــه خکــی اػ دو ظــون دارای نشــانههــای حــيض حاشــد و ظــون

دخگـر دارای نشــانههــای حــيض نباشــد ،ظـونی كــه دارای نشــانههــای حــيض اســت را

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

حيض قرار ویدهد و ظونی كه فاقد نشـانههـای حـيض اسـت استحاضـه وحسـوب

ویشود؛
ّاوا اگر هر دو ظون دارای نشانههای حيض حاشند خا هر دو ظون فاقـد نشـانههـای
حــيض حاشــند ،ظــون ّاول را حــيض قــرار وــیدهــد و ظــون ّدوم استحاضــه وحســوب

وــیشــود ،هرطنــد احتيــاط وســتحب اســت وراعــات وقتضــای احتيــاط را حنهاخــد.

حدین صورت كه در وورد هر دو ظون ،كارهایی كـه بـر ػن حـاجض حـرام اسـت را تـرک
ً
كــرده و كارهــایی كـــه بـــر ػن وستحاضــه واضــب اســت را انســام دهــد ،ظصوصــا در
ووردی كه هر دو ظون نشانههای حيض را نداشته حاشند.

ّ
عددخـه دارد خـا دارای
شاخان عكر است ،حکن وغكور در وورد ػنـی كـه فقـط عـادت
عادت ّ
وقتيه است ،ولی در وقـت عـادت ظـون ندخـده و هـر دو ظـون وـغكور را در غيـر
وقت عادت وشاهده نهوده نيز ،ضاری ویشود.

1

 اقسامزنانحاجض 

مسأله  .556ػنان حاجض ،شش قسناند:
اول :دارای عادت وقت ّيه و عدد ّخه؛
دوم :دارای عادت وقت ّيه؛
سىم :دارای عادت عدد ّخه.

ّ
س ــه قســـن فـــوق ،ػن ــان دارای عـــادت وـ ـیحاش ــند؛ طگـ ـونگی وحق ــق ش ــدن ایـ ـن

عادتها در وساجل قبل عكر شد.

چهههاسم :وضــطرحه؛ خعنــی ػنـی كــه طنــد وــاه ظــون دخـده ،ولـی عــادت ّ
وعينـی پیـدا

نکرده خا عادتش حه هن ظورده و عادت تاػهای پیدا نکرده است.
پًدن :وبتدجه؛ خعنی ػنی كه دفعۀ ّاول ظون دخدن اوست.

ّ
عددخه خا ّ
 .1اگر ػن دارای عادت ّ
وقتيه حاشد و در وقـت عـادت ظـون دخـده ،احکـام و یـژهای دارد كـه
وقتيه و
ً
حعدا ظواهد آود.
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ششن :ناسيه؛ خعنی ػنی كه عادت ظود را فراووش كرده است.

این سه دسته ،دارای عادت نيستند و هر كدام اػ این شش قسن ،احکاوی دارند

كه در وساجل حعد حه توضيح آن پرداظته ویشود.
.3 oدارایعادتوقتیهوعددیه 

مسأله  .557ػنانی كه عادت وقت ّيه و عدد ّخه دارند ،دو دستهاند:
اول :ػنی كه دو وـاه پشـت سـر هـن ،در وقـت وع ّـين ظـون حـيض ببينـد و در وقـت
ً
ّ
وعين هن پا ک شود ،وثال دو واه پشت سـر هـن اػ روػ ّاول وـاه ظـون ببينـد و روػ هفـتن
پا ک شود كه عادت حيض این ػن اػ ّاول واه تا هفتن است.
دوم :ػنی كه دو واه پشت سر هن در وقت ّ
وعين ظون حيض ببيند و حعد اػ آن كه

سه روػ خـا بیشـتر ظـون دخـد ،خـک روػ خـا بیشـتر پـا ک شـود و دو حـاره ظـون ببينـد و تهـام
روػهــایی كــه ظــون دخ ـده حــا روػهــایی كــه در وســط پــا ک بــوده اػ ده روػ بیشــتر نشــود.

ههشنين ،ههـۀ روػهـایی كـه ظـون دخـده و روػهـایی كـه در وسـط پـا ک بـوده در هـر دو
واه حه خک انداػه حاشد ،طنين ػنی ،دارای عادت وقت ّيـه و عدد ّخـه وـیحاشـد و عـادت
او حه انداػۀ روػهایی است كه ظون دخـده ،نـه حـه ضـهيهۀ روػهـایی كـه در وسـط پـا ک

بوده است؛
ً
وثال اگر در دو واه پشت سر هن اػ روػ ّاول وـاه تـا س ّـوم ظـون ببينـد و سـه روػ پـا ک

شود و دوحاره سه روػ ظون ببيند ،عادت این ػن ،شش روػ پراكنده ویشود و در سـه

روػ پـاكی كـه در وســط اسـت كــه آن را «پـاكی بـین دو ظــون» وـیناونــد ،حنـابر احتيــاط

الػم ،كارهـایی كــه بـر حــاجض حــرام اسـت را تــرک كـرده و كارهــایی كــه بـر غيـر حــاجض
واضب است را انسام دهد 1و ّاوا اگر وقدار روػهایی كه در واه ّدوم ظون دخده ،بیشـتر

خا كهتر حاشد ،این ػن دارای عادت وقت ّيه است نه عدد ّخه.

ّ ً
 .1در وثـــال وـــغكور ،طنانش ــه ػن اتفاق ــا در خ ــک و ــاه بیش ــتر اػ ده روػ ظ ــون ببينـــد ،حک ــن آن در ف ــراػ آظ ــر
وسألۀ « »772عكر ظواهد شد.
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مسأله  .558ػنـی كــه عــادت وقت ّيـه و عدد ّخـه دارد ،ا گــر در آغــاػ خــا بــین وقــت عــادت

ظــوخش خ ـا خ ـک خ ـا دو روػ خ ـا ب ـیش اػ آن ،زودتــر ظــون ببينــد ،طــور ی كــه در عــرف ػنــان

حگو خند عادتش ضلـو افتـاده  -هرطنـد آن ظـون ،نشـانههای حـيض را نداشـته حاشـد،
ً
ّ
1
وثال ظون زرد رنگ حاشد خا شـک در اسـتهرار آن بـرای وـدت سـه روػ داشـته حاشـد -
ً
حاخـد حــه احکــاوی كــه بــرای ػن حــاجض گفتــه شــد عهــل كنــد و طنانشــه حعــدا حفههــد
حـيض نبــوده ،وثــل اخنکــه قبــل اػ ســه روػ پــا ک شــود ،حاخـد عبادتهــایی را كــه حـهضــا

نياورده ،قضا نهاخد و اگر وقت حاقی است ،آنها را انسام دهد؛
ّاوــا در غي ـر ای ـن دو صــورت ،وثــل اخنکــه آن قــدر زودتــر اػ عــادتش ظــون ببينــد كــه

نگو خند عادتش ضلو افتاده ،حلکه حگو خند در غير وقت ظود ظون دخـده و خـا آنکـه حعـد
اػ گغشت ا ّخام عادتش (هر طند حا س ری شـدن ػوـان كهـی حعـد اػ تهـام شـدن وقـت

ع ــــادت) ،ظـــــون ببين ــــد ،طنانش ــــه آن ظ ـ ــون دارای نش ـ ــانههای حـ ـ ـيض  -ك ـ ــه در

وســألۀ « »373عكــر شــد  -حاشــد ،حــه احکــاوی كــه بــرای ػنـان حــاجض گفتــه شــد عهــل
ً
ّ
نهاخد ،هرطند شک در استهرار آن برای وـدت سـه روػ داشـته حاشـد و طنانشـه حعـدا
حفههد حيض نبوده ،وثـل اخنکـه قبـل اػ سـه روػ پـاک شـود ،حاخـد عبادتهـایی را كـه

حهضا نياورده ،قضا نهاخد و اگر وقت حاقی است آنها را انسام دهد.

ههشنين ،اگر ظون وغكور دارای نشانههای حيض نباشـد ،ولـی ػن حدانـد كـه آن

ظون سه روػ اداوه پیـدا وـیكنـد ،حاخـد آن را حـيض قـرار دهـد و ا گـر ندانـد كـه سـه روػ

اداوه پیدا ویكند خا نه ،احتياط واضب آن است كـه هـن كارهـایی كـه بـر وستحاضـه

واضب است را انسام دهد و هن كارهایی را كه بر حاجض حرام است ،ترک نهاخد.
مسأله  .559ػنی كه عادت وقت ّيه و عدد ّخه دارد:

الف .ا گـر ههـۀ روػهـای عـادت و طنـد روػ قبـل اػ عـادت و حعـد اػ عـادت ،ظـون

ببيند؛

 .1شـاخان عكـر اســت در ایـن وــورد و وـوارد وشــاحه ،انسـام عهـل اســتبراء كـه در وســألۀ « »344ظواهـد آوــد الػم
نيست و وضوب استبراء ،شاول اواجل دورۀ عادت واهانه نهیشود.
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ب .خا اخنکه ههۀ روػهای عادت را حا طند روػ قبل اػ عادت ،ظون ببيند؛
ج .خا اخنکه ههۀ روػهای عادت را حا طند روػ حعد اػ عادت ،ظون ببيند؛

و در هــر خ ـک اػ ســه وــورد الــف ،ب و ح ،ظونهــایی كــه دخ ـده ،رو ی هــن اػ ده روػ

بیشــتر نشـــود ،ههــه حـــيض اســت ،هرطنــد آن ظــون نشــانههای حــيض را  -كــه در
وسألۀ « »373عكر شد  -نداشته حاشد.
ّاوــا اگــر (در هــر خـک اػ ســه وــورد) ظونهــایی كــه دخـده اػ ده روػ بیشــتر شــود ،فقــط

ظونی كه در روػهای عادت دخده حيض اسـت ،هرطنـد آن ظـون نشـانههای حـيض

را نداشـــته حاشـــد و ظـــونی كـــه قبـــل خـــا حعــد خــا قبــل و حعــد عــادت دخــده استحاضــه

وـیحاشــد ،هرطنــد نشــانههای حـيض را داشــته حاشــد و هرطنــد خـک خـا دو روػ قبــل اػ

عــادتش حاشــد و حاخـد عبادتهــایی كــه در روػهــای قبــل خـا حعــد خـا قبــل و حعــد عــادت
حـهضــا نيـاورده را قضــا نهاخـد؛ ّ
حتـی اگــر ػن ههـۀ روػهــای عــادت را حــا طنــد روػ حعــد اػ
عادت ظون ببيند و ظون روػهای عادت و ظونی كه تا روػ دهن وشاهده ویكنـد ،حـا
نشــانههای ح ـيض حاشــد و حق ّي ـه حــا نشــانههای استحاضــه حاشــد ،حــاػ هــن تنهــا ظــون
روػهای عادت ،حيض و حق ّيه استحاضه ویحاشد.

د .اگر ههۀ روػهای عادت را حا سيزده روػ خـا بیشـتر حعـد اػ عـادت حـهطـور وس ّ
ـتهر،
ظ ــون ببينـــد ،ظـــون روػهـــای عـــادت حـ ـيض اس ــت و حق ّيـ ـه استحاضـــه وـ ـیحاش ــد و
ّ
نهیتواند ظون حعد اػ حداقل پاكی (ده روػ) را حـيض حسـاب كنـد و حاخـد ونتظـر فـرا
رسيدن وقت عادتش حاشد.
ه  .اگر عادت وقت ّيه و عدد ّخۀ او اػ نوع ّدووی است كه در وسألۀ « »775گغشـت،
ً
وثال عادت شرعی او حه این گونه است كه سه روػ ّاول واه ظون وـیبینـد ،سـ س روػ
ّ
طهــارم تــا ششــن حــه وــدت ســه روػ پــا ک اســت و حعــد هفــتن تــا نهــن ظــون و ـیبینــد،
ً
طنانشــه در خـک وــاه بیشــتر اػ ده روػ وسـ ّ
ـتهر ظــون ببينــد ،وــثال اػ ّاول وــاه تــا پــانزدهن
ظون ببيند ،ظونهای ّاول تا ّ
سوم واه و هفـتن تـا نهـن وـاه حـيض اسـت و در روػهـای
طهارم تا هفتن حنابر احتياط واضب ،كارهایی كه بر حاجض حـرام اسـت را تـرک كـرده
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و كارهــایی را كــه بــر وستحاضــه واضــب اســت ،انســام و ـیدهــد و ظونهــای دهــن تــا

پانزدهن واه ،استحاضه است.

مسأله  .561ػنی كه عادت وقت ّيه و عدد ّخه دارد:

الههف .اگــر وقــدار ی اػ روػهــای عــادت را حــا طنــد روػ قبــل اػ عــادت ظــون ببينــد و

رو ی هـــن اػ ده روػ بیش ــتر نشـــود ،هه ــه حـ ـيض اس ــت و ا گ ــر اػ ده روػ بیش ــتر ش ــود،

روػهــایی كــه در عــادت ،ظــون دخ ـده حــا طنــد روػ قبــل اػ آن  -كــه رو ی هــن حــه وقــدار
عادت او شود  -حيض و روػهای ّاول (احتدا) را استحاضه قرار دهد.
ب .اگر وقدار ی اػ روػهای عادت را حا طند روػ حعـد اػ عـادت ظـون ببينـد و رو ی

هن اػ ده روػ بیشتر نشـود ،ههـه حـيض اسـت و ا گـر بیشـتر شـود ،حاخـد روػهـایی كـه در

عــادت ،ظــون دخ ـده حــا طنــد روػ حعــد اػ آن ،كــه رو ی هــن حــه وقــدار عــادت او شــود،
حيض و حق ّيه را استحاضه قرار دهد.
ً
ّ
وثال  -عادت ّ
عددخه هفـت روػ در ّاول هـر وـاه دارد ،ا گـر
وقتيۀ
مسأله  .561ػنی كه -
اػ اعان صبح روػ ّاول واه ظون بیینـد و ظـونریزخش در شـب خـاػدهن وـاه ،قبـل اػ اعان
ّ
صبح روػ خاػدهن قطع شود ،ظونی كه در تهام این ودت دخده ،حکـن حـيض را دارد
و در این صورت ،شـب خـاػدهن ولحـق حـه ده روػ وـیحاشـد و حکـن تسـاوػ ظـون اػ ده

روػ در وورد آن ضاری نهیشود؛
ً
ّاوا طنانشه ظونریزی وی وثال تا ظهر روػ خاػدهن اداوه خاحد ،حکـن تسـاوػ ظـون اػ

ده روػ در وورد آن ضاری ویشود .حنابراین ،ظون ّاول واه تا پاخـان روػ هفـتن را حـيض
قرار داده و ّ
حقيۀ ظون تا روػ خاػدهن استحاضه وحسوب ویشود.
مسأله  .562ػنـی كــه عــادت وقت ّيـه و عدد ّخـه دارد ،ا گــر حعــد اػ آنکــه ســه روػ خـا بیشــتر

ظون دخد پا ک شود و دوحاره ظون ببيند و فاصلۀ بین دو ظون ،كهتر اػ ده روػ حاشد و
ههۀ روػهایی كه ظون دخده حا روػهایی كه در وسط پـا ک بـوده ،اػ ده روػ بیشـتر حاشـد
و هر خک اػ دو ظون طرف ّاول و ّدوم حه تنهایی اػ ده روػ بیشـتر نباشـد ،طنـد صـورت
دارد:
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 .1آنکه تهام ظونی كه دفعۀ ّاول دخده خا وقدار ی اػ آن ،در روػهای عادت حاشد و
ظون ّدوم كه حعد اػ پا ک شـدن وـیبینـد در روػهـای عـادت نباشـد؛ در ایـن صـورت،

حاخد ههۀ ظون ّاول را حيض و ظون ّدوم را استحاضه قـرار دهـد ،وگـر آنکـه ظـون ّدوم
نشــانههای ح ـيض را داشــته حاشــد كــه در ای ـن صــورت ،قســهتی اػ ظــون ّدوم كــه ح ـه

عالوۀ ظون ّاول و پا كی بین آنهـا ،رو ی هـن اػ ده روػ بیشـتر نهـیشـود ،حـيض اسـت و
حق ّيه ،استحاضه ویحاشد .در این وورد ،دو وثال عكر ویشود:
ّ
هثال اول :اگر عادت ػنی اػ پنسن تا نهن حه ودت پنذ روػ بوده ،در صورتی كه خـک
واه اػ پنسن تا نهن ظون دخده و روػ دهـن پـا ک شـود و اػ روػ خـاػدهن تـا شـانزدهن ظـون
ببيند و ظون طـرف ّدوم نشـانههای حـيض را نداشـته حاشـد ،ظونهـایی كـه پـنسن تـا
نهن در ا ّخام عادت دخده ،حيض است و ظونهـایی كـه اػ خـاػدهن تـا شـانزدهن دخـده،
استحاضه ویحاشد و روػ دهن پا ک ویحاشد.
ّ
هثال دوم :اگر عادت ػنی اػ پنسن تا نهن حه ودت پنذ روػ بوده ،در صورتی كه خک

واه اػ پنسن تا نهن ظون دخده و روػ دهـن پـا ک شـود و اػ روػ خـاػدهن تـا شـانزدهن ظـون
ببيند و ظون طرف ّدوم نشانههای حيض را دارا حاشد ،ظونهایی كه اػ پنسن تا نهـن
در ا ّخام عادت دخده و ههشنين ظـونهـایی كـه اػ خـاػدهن تـا طهـاردهن دخـده ،حـيض

است و ظونهایی كـه در پـانزدهن و شـانزدهن دخـده ،استحاضـه وـیحاشـد و در پـاكی

وسط كه آن را «پـاكی بـین دو ظـون» وـیناونـد ،حنـابر احتيـاط واضـب كارهـایی كـه بـر

حاجض حرام است را ترک كرده و كارهـایی را كـه بـر غيـر حـاجض واضـب اسـت انسـام

دهد.

 .2آنکه ظون ّاول در روػهـای عـادت نباشـد و تهـام ظـون ّدوم خـا وقـدار ی اػ آن در
روػهای عادت حاشد كـه حاخـد ههـۀ ظـون ّدوم را حـيض و ظـون ّاول را استحاضـه قـرار

دهد.

ّ
هثال :اگر عادت ػنی اػ خاػدهن تـا پـانزدهن وـاه حـه وـدت پـنذ روػ بـوده ،در صـورتی

كه خک واه اػ پنسن تا نهن ظون دخده و روػ دهن ،پا ک شود و اػ روػ خاػدهن تـا پـانزدهن

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

ظون ببيند ،ظونهایی كه اػ خاػدهن تا پانزدهن در ا ّخام عـادت دخـده ،حـيض اسـت و
ظونهــایی كــه قبــل اػ آن اػ پــنسن تــا نهــن دخـده ،استحاضــه وـیحاشــد و روػ دهــن هــن

پا ک است.

شاخان عكر است ،در وورد حکن وغكور در حند ( )1و ( )9این وسـأله ،فرقـی نيسـت
كه تعـداد روػهـای ظـون ّاول خـا ظـون ّدوم ،وطـابق حـا عـدد عـادت ػن حاشـد خـا وطـابق

نباشــد و وعيــار در حــيض قــرار دادن ظــون ،وراعــات وقــت اســت نــه عــدد عــادت.

حنابراین ،ظونی كه در وقت دخده ،حـيض اسـت ،هرطنـد تعـداد روػهـاخش وطـابق حـا
عدد عادتش نباشد.

 .3آنکــه هــر دو ظــون در رو ػهــای عــادت نباشــد؛ در ایـن صــورت ،ا گــر خکـی دارای

نشانههای حيض حاشد و دخگری دارای نشانههای حيض نباشد ،ظونی كـه صـفات
حـــيض را دارا ویحاشـــد ،حـــيض قـــرار ده ــد و ظ ــونی را ك ــه ص ــفات حـ ـيض ن ــدارد،
استحاضه قرار دهدّ ،اوا اگر هر دو ظون ،نشانههای حيض را دارا حاشند خا هـير خـک

اػ دو ظون نشانههای حيض را نداشته حاشند ،حاخد ظون طرف ّاول را حـيض و ظـون
طرف ّدوم را استحاضه قرار دهد ،هرطند احتياط وستحب است كه در هر دو ظون
ً
احتياط كند ،ظصوصا در صورتی كه هر دو ظون نشانههای حيض را نداشته حاشد.
ّ
هثال :اگر عادت ػنی اػ ّاول تا پنسن واه حه ودت پنذ روػ بوده ،در صورتی كـه خـک
واه در روػهای عادت ظـون نبينـد و اػ روػ هفـتن تـا خـاػدهن ظـون دخـده و دو روػ پـا ک
شود و اػ روػ طهاردهن تـا هسـدهن ظـون ببينـد و ظـون طـرف ّاول ،صـفات حـيض را

نداشــته حاشــد و ظــون طــرف ّدوم ،صــفات حـيض را دارا حاشــد ،ظونهــایی كــه اػ روػ
طهــاردهن تــا هســدهن دخ ـده ،ح ـيض اســت و ظونهــایی كــه اػ روػ هفــتن تــا خ ـاػدهن
دخده استحاضه ویحاشد و روػهای دواػدهن و سيزدهن پا ک است.

شاخان عكر است ،در وورد حکن فوق فرقی نيسـت كـه تعـداد روػهـای ظـون ّاول خـا
ظــون ّدوم ،وطــابق حــا عــدد عــادت ػن حاشــد خــا وطــابق نباشــد و وعيــار در حــيض قــرار
دادن ظــون ،تشــصيص اػ روی نشــانههــای حــيض اســت نــه عــدد عــادت .حنــابراین،
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ظـــونی كـــه نشـــانههــای حــيض را دارد ،حــيض وحســوب وــیشــود ،هرطنــد تعــداد
روػهــاخش وطــابق حــا عــدد عــادتش نباشــد و ظــونی كــه نشــانههــای حــيض را نــدارد
استحاضــه اســت ،هرطنــد تعــداد روػهــاخش وطــابق حــا عــدد عــادتش حاشــد؛ ّاوــا ا گــر

تشصيص اػ روی نشانههای حيض وهکن نباشد ،ظـون ّاول حـيض اسـت ،هرطنـد
تعداد روػهاخش وطابق حا عدد عادتش نباشد و ظون ّدوم استحاضـه اسـت ،هرطنـد
تعداد روػهاخش وطابق حا عدد عادتش حاشد.

صورتهای دخگر وسأله ،در دو وسألۀ حعد عكر ویشود.
مسأله  .563ػنی كه عادت وقت ّيـه و عدد ّخـه دارد ،ا گـر حعـد اػ آن كـه سـه روػ خـا بیشـتر

ظون دخد پا ک شود و دوحاره ظون ببيند و فاصلۀ بین دو ظـون كهتـر اػ ده روػ حاشـد و

ههۀ روػهایی كه ظون دخده حا روػهایی كه در وسط پا ک بوده اػ ده روػ بیشـتر حاشـد و
هـــر خــــک اػ دو ظـــون طـــرف ّاول و ّدوم ،حـــه تنهـــایی اػ ده روػ بیشـــتر نباشـــد (اداوـــه
صورتهای وسأله قبل):

 .1اگــر وقــدار ی اػ ظــون ّاول و ّدوم در روػهــای عــادت حاشــد و ظــون ّاول ـی كــه در
روػهای عادت بوده ،اػ سـه روػ كهتـر نباشـد و حـا پـاكی وسـط و وقـدار ی اػ ظـون ّدوم
كه آن هن در روػهای عادت بـوده ،اػ ده روػ بیشـتر نباشـد ،در ایـن صـورت ،آن وقـدار
اػ هر دو ظون كه در ا ّخام عادت بوده ،حيض است و احتياط واضب آن اسـت كـه در

پاكی وسط كه آن را «پاكی بین دو ظون» ویناوند كارهایی كه بر غير حاجض واضـب

است را انسـام دهـد و كارهـایی را كـه بـر حـاجض حـرام اسـت ،تـرک كنـد و وقـدار ی اػ
ظون ّدوم كه حعد اػ روػهای عادت بوده ،استحاضه است و ّاوا وقـدار ی اػ ظـون ّاول
ً
كه قبل اػ روػهای عادت بوده ،طنانشه عرفـا حگو خنـد كـه عـادتش ضلـو افتـاده ،حکـن
حيض را دارد ،وگر آن كه حيض قرار دادن آن حاع آن شود كه حعضـی اػ ظـون ّدوم
كه در روػهای عادت بوده خا تهام آن اػ ده روػ حيض ظارح شود كه در ایـن صـورت،

حکن استحاضه را دارد.

در وورد این حکن ،سه وثال عكر ویشود:
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ّ
هثال اول :اگر عادت ػن اػ ّ
سوم وـاه تـا دهـن حـه وـدت هشـت روػ بـوده ،در صـورتی
كه خک واه اػ ّاول تا ششن ظون ببيند ،طور ی كـه در عـرف ػنـان حگو خنـد عـادتش ضلـو

افتاده و دو روػ پا ک شود و حعد اػ نهن تا پانزدهن ظون ببينـد ،ظونهـایی كـه اػ ّاول تـا
ششن و در نهن و دهن دخده حيض است و ظونهـایی كـه اػ خـاػدهن تـا پـانزدهن دخـده

استحاضه ویحاشـد و در پـاكی وسـط كـه آن را «پـاكی بـین دو ظـون» وـیناونـد ،حنـابر

احتيـاط واضــب كارهــایی كــه بــر حــاجض حــرام اســت را تــرک كــرده و كارهــایی كــه بــر

غيرحاجض واضب است را انسام ویدهد.
ّ
هثال دوم :اگر عادت ػن اػ دهن تـا هسـدهن وـاه حـه وـدت نـه روػ بـوده ،در صـورتی

كــه خ ـک وــاه اػ هفــتن تــا طهــاردهن ظــون ببينــد ،حــهطــور ی كــه در عــرف ػنــان حگو خنــد

عــادتش ضلــو افتــاده و دو روػ پـــا ک شــود و حعــد ،اػ هفــدهن تــا بیســتن ظــون ببينــد،

ظونهــایی كــه اػ نهــن تــا طهــاردهن و در هفــدهن و هســدهن دخ ـده ،ح ـيض اســت و
وـیشـود كـه روػهــای

نهـیتـوان روػ هفـتن و هشـتن را هـن حـيض قـرار داد ،ز یـرا حاعـ
هفدهن و هسدهن واقع در ا ّخام عـادت ،اػ ده روػ حـيض ظـارح گـردد و حکـن «پـاكی
بین دو ظون» وانند وثال اول است.

ّ
هثال سىم :اگر عادت ػن اػ دهن تا نوػدهن واه حه ودت ده روػ بوده ،در صورتی كـه

خک واه اػ هفتن تـا طهـاردهن ظـون ببينـد ،طـور ی كـه در عـرف ػنـان حگو خنـد عـادتش

ضلو افتاده و دو روػ پا ک شود و حعد اػ هفدهن تا بیستن ظون ببيند ،ظونهایی كـه اػ
دهن تا طهاردهن و اػ هفدهن تا نوػدهن دخده ،حـيض اسـت و نهـیتـوان روػهـایی كـه

ضلوتر اػ عـادت ظـون دخـده ،خعنـی روػهـای هفـتن تـا نهـن را هـن حـيض قـرار داد ،ز یـرا
ووضب ویشود كـه روػهـای هفـدهن تـا نـوػدهن واقـع در ا ّخـام عـادت اػ ده روػ حـيض

ظارح گردد و حکن «پا كی بین دو ظون» وانند وثال ّاول است.
 .2آنکــه وقــدار ی اػ ظــون ّاول و ّدوم در روػهــای عــادت حاشــد ،ول ـی آن وقــدار اػ
ظون ّاول كه در روػهای عادت بوده اػ سه روػ كهتر حاشد ،در این صورت:
الف .ظون ّاول كه در ا ّخام عادت واقع شده ،حه ضهيهۀ وقدار ی اػ ظـون قبـل كـه
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رو ی هن سه روػ شود ،حيض است ،حلکه حاخد ههۀ ظون سابق را  -در صورتی كـه در

عــرف ػنــان حگو خنــد عــادتش ضلــو افتــاده  -ح ـيض قــرار دهــد؛ حــه شــرط آنکــه ای ـن اوــر
حاع نشود حعضی اػ ظون طرف ّدوم كه در روػهای عادت بوده خا تهام آن ،اػ ده روػ
حيض ظارح شود.

ب .ههشنـين ،وقــدار ی اػ ظــون طــرف ّدوم كــه در ا ّخـام عــادت واقــع شــده حـيض

است ،حه شرط آنکه وسهوع ظونهـا و پـاكی بـین آنهـا ،حـا والحظـۀ حـيض قـرار دادن
ظــون طــرف ّاول حــه ضــهيهۀ وقــدار ی اػ ظــون قبــل اػ طــرف ّاول كــه كهتــرین وقــدار
حـيض خعنـی ســه روػ را كاوــل وـیكنــد ،اػ ده روػ بیشــتر نشــود و حق ّيـۀ آن ،استحاضــه
است .برای روشن شدن حکن ،سه وثال عكر ویشود:
ّ
هثال اول :اگر عادت ػن اػ طهـارم تـا دهـن حـه وـدت هفـت روػ بـوده و اكنـون اػ روػ

اول واه تا طهارم ظون دخده و دو روػ پا ک بوده و اػ روػ هفـتن تـا دواػدهـن ظـون دخـده،
حاخد ظونهای روػ ّاول تا طهارم و هفتن تا دهن را حيض قرار دهد و ظـون روػ خـاػدهن
و دواػدهــن استحاضــه اســت و در پــاكی وســط ،حنــابر احتيــاط واضــب كارهــایی كــه بــر

حاجض حرام است را ترک كرده و كارهـایی كـه بـر غيـر حـاجض واضـب اسـت را انسـام

دهد.
ّ
هثال دوم :اگر عادت ػن اػ طهارم تـا دواػدهـن حـه وـدت نـه روػ بـوده و اكنـون اػ روػ
ّاول واه تا طهارم ظون دخده و دو روػ پـا ک بـوده و اػ روػ هفـتن تـا پـانزدهن ظـون دخـده،
حاخد ظونهای روػ ّدوم تا طهارم و هفتن تا خاػدهن را حـيض قـرار دهـد و ظـون روػ ّاول

و روػهــای دواػدهــن تــا پــانزدهن ،استحاضــه اســت و در پــاكی وســط ،حنــابر احتيــاط

واضب كارهایی كه بر حاجض حرام اسـت را تـرک كـرده و كارهـایی كـه بـر غيـر حـاجض
واضب است را انسام دهد و این ػن نهیتواند ظون روػ ّاول را حـيض قـرار دهـد ،ز یـرا

حاع ـ

و ـیشــود قســهتی اػ ظــون طــرف ّدوم كــه در روػهــای عــادت بــوده خعن ـی روػ

خاػدهن ،اػ ده روػ حيض ظارح شود.
ّ
هثال سىم :اگر عادت ػن اػ پنسن تا دواػدهـن حـه وـدت هشـت روػ بـوده و اكنـون اػ
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روػ ّاول وــاه تــا پــنسن ظــون دخ ـده و پــنذ روػ پــا ک بــوده و روػ خ ـاػدهن و دواػدهــن ظــون
دخده ،ظونهای روػ ّ
سوم تا پنسن و روػ خـاػدهن و دواػدهـن ،حـيض اسـت و ظـون روػ
ّاول و ّدوم ،استحاضـه اســت و در پـاكی وســط ،حنـابر احتيــاط واضـب كارهــایی كـه بــر
حاجض حرام است را ترک كرده و كارهایی را كه بر غيـر حـاجض واضـب اسـت ،انسـام
دهد و این ػن نهیتواند ظون روػ ّاول و ّدوم را حيض قـرار دهـد ،ز یـرا حاعـ وـیشـود

تهام ظون طرف ّدوم كه در روػهای عـادت بـوده ،خعنـی روػ خـاػدهن و دواػدهـن ،اػ ده
روػ حيض ظارح شود.

شاخان عكر است ،در وورد حکن وغكور در حند ( )1و ( )9این وسـأله و وسـألۀ حعـد،
فرقی نيست كه تعداد روػهای ظون ّاول خا ظون ّدوم ،وطابق حا عدد عادت ػن حاشـد

خـا وطــابق نباشــد و وعيــار در حــيض قــراردادن ظــون ،وراعــات وقــت اســت ،نــه عــدد
عادت.

ّ
مسأله  .564ػنی كه عادت ّ
عددخـه دارد ،ا گـر حعـد اػ آن كـه سـه روػ خـا بیشـتر
وقتيه و

ظون دخد پاک شود و دوحاره ظون ببيند و فاصلۀ بین دو ظـون كهتـر اػ ده روػ حاشـد و

ههۀ روػهایی كه ظون دخده حا روػهایی كه در وسط پاک بوده اػ ده روػ بیشتر حاشـد و
هـ ــر خـ ــک اػ دو ظـ ــون طـ ــرف ّاول و ّدوم حـ ــه تنهـ ــایی اػ ده روػ بیشـ ــتر نباشـ ــد (اداو ـ ـۀ
صورتهای دو وسألۀ قبل):
 .1ا گــر تهــام ظــون ّاول (كــه اػ ســه روػ كهتــر نيســت) 1و وقــداری اػ ظــون ّدوم در
روػهای عادت حاشد و ظـون ّاول حـا پـا كی وسـط و وقـداری اػ ظـون ّدوم كـه آن هـن در
روػهای عادت بوده ،اػ ده روػ بیشتر نباشد؛
در ایــن صــورت ،تهــام ظــون ّاول و وقــداری اػ ظــون ّدوم كــه در ّاخــام عــادت بــوده،

حـيض اسـت و احتيـاط واضـب آن اسـت كــه در پـاكی وسـط كـه آن را «پـاكی بــین دو

ظون» ویناوند ،كارهایی كه بر غيـر حـاجض واضـب اسـت را انسـام دهـد و كارهـایی
ّ .1اوـا ا گـر ظـون ّاول اػ سـه روػ كهتـر حاشـد ،در ایـن صـورت ،ظـون ّاول استحاضـه اسـت و ظـون ّدوم حــيض
وحسوب ویشود و این صورت اػ فرض وسأله ظارح است.
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كه بر حاجض حرام است را ترک كند و وقداری اػ ظون ّدوم كه حعد اػ روػهای عـادت

بوده ،استحاضه است.

هثهال :ا گـر عـادت ػنــی اػ ّاول تـا هشـتن وـاه بـوده ،در صــورتی كـه خـک وـاه اػ ّاول تــا
ّ ً
طهارم واه ظون ببيند و روػهای پنسن و ششـن وـاه پـاک حاشـد و وسـددا اػ روػ هفـتن
تا دواػدهن واه ظون ببيند ،در این صورت ظون روػهای ّاول تا طهارم وـاه و نيـز ظـون

روػهــای هفــتن و هشــتن وــاه حــيض وحســوب وــیشــود و ّ
حقي ـه استحاضــه اســت و
نسبت حه پا كی روػهای پنسن و ششن واه ،حنابر احتيـاط واضـب كارهـایی كـه بـر غيـر
حــاجض واضــب اســت را انســام داده و كارهــایی كــه بــر حــاجض حــرام اســت را تــرک

ویكند.

 .2اگر تهام ظون ّدوم و وقداری اػ ظون ّاول در روػهای عادت حاشد و وقـداری اػ
ظون ّاول كه در روػهـای عـادت بـوده اػ سـه روػ كهتـر نباشـد و حـا پـا كی وسـط و ظـون

ّدوم كه آن هن در روػهای عادت بوده اػ ده روػ بیشتر نباشد؛
در ایــن صــورت ،تهــام ظــون ّدوم و وقــداری اػ ظــون ّاول كــه در ّاخــام عــادت بــوده،

حـيض اسـت و احتيـاط واضـب آن اسـت كــه در پـاكی وسـط كـه آن را «پـاكی بــین دو

ظون» ویناوند ،كارهایی كه بر غير حاجض واضب است را انسام دهد و كارهـایی را
كه بر حاجض حرام است ،ترک كند و وقداری اػ ظون ّاول كـه قبـل اػ روػهـای عـادت
ً
بوده ،طنانشه عرفا حگوخنـد كـه عـادتش ضلـو افتـاده ،حکـن حـيض را دارد؛ وگـر آنکـه
حيض قرار دادن آن حاع شود كه حعضی اػ ظون ّدوم كه در روػهای عـادت بـوده خـا

تهام آن ،اػ ده روػ حيض ظارح شود كه در این صورت ،حکن استحاضه را دارد.

هثال :اگر عادت ػنی اػ طهارم تا دواػدهن واه بـوده ،در صـورتی كـه خـک وـاه اػ ّاول
ّ ً
تا هفتن وـاه ظـون ببينـد و روػ هشـتن وـاه پـاک حاشـد و وسـددا اػ روػ نهـن تـا دواػدهـن

واه ظون ببيند ،در این صورت ظون روػهای طهارم تا هفـتن وـاه و نيـز ظـون روػهـای
نهن تا دواػدهـن وـاه كـه در وقـت عـادت دخـده ،حـه عـالوۀ روػ س ّـوم قبـل عـادت ،ظـون

حيض وحسوب ویشود و ظون روػهای ّاول و دوم واه استحاضه است و نسبت حـه
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پـــا كی روػ هشــتن وـــاه ،كارهــایی كـــه بــر غيــر حــاجض واضــب اســت را انســام داده و
كارهایی را كه بر حاجض حرام است ،ترک ویكند.
 .3آنکه تهام ظون ّدوم و وقداری اػ ظون ّاول در روػهای عادت حاشـد و وقـداری
اػ ظون ّاول كه در روػهای عادت بوده ،اػ سه روػ كهتر حاشد؛
در این صورت ،ظون ّدوم حيض است و ظون ّاول كه در اخام عـادت واقـع شـده،

حـه عــالوۀ وقــداری اػ ظــون قبــل اػ آن كــه روی هــن ســه روػ شــود ،حــيض اســت ،حلکــه
حاخــد وقــدار بیشــتر اػ ســه روػ اػ ظــون ســابق را  -در صــورتی كــه در عــرف ػنــان حگوخنــد
نشــود كــه

عــادتش ضلــو افتــاده  -نيــز حــيض قــرار دهــد؛ حــه شــرط آنکــه ایــن اوــر حاعـ
حعضــی اػ ظــون طــرف ّدوم كــه در روػهــای عــادت بــوده خــا تهــام آن ،اػ ده روػ حــيض
ظارح شود.

هثال اول :اگر عادت ػنی اػ طهارم تا دواػدهن وـاه بـوده ،در صـورتی كـه خـک وـاه اػ
ّ ً
ّاول تا پنسن واه ظون ببيند و روػ ششن و هفتن واه پاک حاشد و وسـددا اػ روػ هشـتن

تا دواػدهن واه ظـون ببينـد ،در ایـن صـورت ،ظـونهـای روػ طهـارم و پـنسن وـاه و نيـز
ظونهای روػ هشتن تا دواػدهن واه كه در وقت عادت دخده ،حـه عـالوۀ روػ س ّـوم قبـل

عادت ،ظون حيض وحسوب ویشود و ظـون رو ػ ّاول و دوم وـاه استحاضـه اسـت و

نســبت حــه پــا كی روػ ششــن و هفــتن وــاه كارهــایی كــه بــر غيــر حــاجض واضــب اســت را

انسام داده و كارهایی را كه بر حاجض حرام است ،ترک ویكند.

هثال دوم :اگر عادت ػنی اػ طهارم تا دواػدهن وـاه بـوده ،در صـورتی كـه خـک وـاه اػ
ّ ً
ّاول تا پنسن واه ظون ببيند و روػ ششن و هفتن واه پاک حاشد و وسـددا اػ روػ هشـتن

تــا خــاػدهن وــاه ظــون ببينــد ،در ایــن صــورت ،ظــونهــای روػ طهــارم و پــنسن وــاه و نيــز
ظونهای روػ هشتن تا خاػدهن واه كه در وقت عادت دخـده ،حـه عـالوۀ روػ ّدوم و س ّـوم

قبل عادت ،ظـون حـيض وحسـوب وـیشـود و ظـون روػ ّاول وـاه استحاضـه اسـت و
نســبت حــه پــا كی روػ ششــن و هفــتن وــاه كارهــایی كــه بــر غيــر حــاجض واضــب اســت را

انسام داده و كارهایی را كه بر حاجض حرام است ،ترک ویكند.
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مسأله  .565ػنی كه عادت وقت ّيه و عدد ّخه دارد ،ا گـر در وقـت عـادت ،ظـون نبينـد و
در غي ـر آن وقــت حــه تعــداد روػهــای حيضــش ظــون ببينــد ،حاخ ـد ههــان را ح ـيض قــرار

دهد ،طه قبل اػ وقت عادت دخده حاشد طه حعد اػ آن ،طه نشـانههای حـيض را دارا

حاشد خا نشانههای حيض را نداشته حاشد.
مسأله  .566ػنی كه عادت وقت ّيه و عدد ّخه دارد ،اگر در وقت عادت ظـود سـه روػ خـا
بیشتر ظون ببيند و تعداد روػهای آن كهتر خـا بیشـتر اػ روػهـای عـادت او حاشـد ،ولـی
اػ ده روػ بیشتر نشود و در غير ا ّخام عادت در قبل اػ آن خـا حعـد اػ آن حـه تعـداد روػهـای

عادت ظو خش ظون ببيند و بین دو ظون ،پاكی فاصله شود ،در این وورد كـه وقـت و
عدد حا هن تعارض دارند ،طند صورت دارد:

 .1آنکــه وسهــوع آن دو ظــون حــا پــاكی وي ـان آنهــا اػ ده روػ بیشــتر نشــود؛ در ای ـن

صــورت ،وسهــوع دو ظــون خ ـک ح ـيض حســاب و ـیشــود و در پــاكی وســط كــه آن را
«پــاكی بـین دو ظــون» وـیناونــد ،حنــابر احتيــاط واضــب كارهــایی كــه بــر حــاجض حــرام
است را ترک كرده و كارهایی را كه بر غير حاجض واضب است ،انسام دهد.

 .2آنکه پاكی ويان آن دو ظون ،ده روػ خا بیشتر حاشد؛ در این صورت ،هر كـدام اػ

آنهـــا حـــيض ضداگانــه قـــرار داده وـــیشــوند ،طــه نشــانههای حــيض را دارا حاشــد خــا

نشانههای حيض را نداشته حاشد.

 .3آنکه پاكی ويان آن دو ظون كهتر اػ ده روػ و وسهوع دو ظون حا پـاكی در بـین،
ّ
بیشتر اػ ده روػ حاشد؛ در این صورت ،وقت بر عدد وقدم ویشـود و حاخـد ظـونی را كـه

در وقــــت دخــــده ،حــــيض قــــرار دهــــد و حکـ ــن ظـ ــونی كـ ــه ظـ ــارح وق ـــت دخ ـ ـده ،در
وسألۀ « »739صورت ّاول و ّدوم بیان شد.
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مسأله  .567ػنهایی كه عادت وقت ّيه دارنـد و ّاول عـادت آنـان وع ّـين وـیحاشـد ،دو

دسته هستند:

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

اول :ػنی كه دو واه پشت سر هن در وقت ّ
وعين ظون حيض ببينـد و حعـد اػ طنـد
ً
روػ پــا ک شــود ،ولـی تعــداد روػهــای آن در هــر دو وــاه خـک انــداػه نباشــد ،وــثال دو وــاه
پشت سر هن ،روػ ّاول واه ظون ببيند ولی واه ّاول ،روػ هفتن و وـاه دوم ،روػ هشـتن اػ
ظون پا ک شود كه این ػن حاخد روػ ّاول واه را عادت حيض ظود قرار دهد.
دوم :ػنی كه دو وـاه پشـت سـر هـن ،در وقـت وع ّـين سـه روػ خـا بیشـتر ظـون حـيض

ببينــد و حعــد پــا ک شــود و دو ورتبــه ظــون ببينــد و تهــام روػهــایی كــه ظــون دخ ـده حــا

روػهایی كه در وسـط پـا ک بـوده اػ ده روػ بیشـتر نشـود ،ولـی تعـداد روػهـای آن در وـاه
ً
دوم كهتــر خـا بیشــتر اػ وــاه ّاول حاشــد ،وــثال در وــاه ّاول هشــت روػ و در وــاه دوم نـه روػ

حاشد ،ولی در هر دو واه اػ ّاول واه ظون دخده حاشد كه این ػن هن ،حاخد روػ ّاول واه را
روػ ّاول عــادت حـيض ظــود قــرار دهــد و ا ّخـاوی را كــه ظــون دخـده ،حـيض اســت و در
پاكی وسط كه آن را «پاكی بین دو ظون» ویناوند ،حنابر احتياط واضب كارهایی كـه
بــر حــاجض حــرام اســت را تــرک كــرده و كارهــایی را كــه بــر غي ـر حــاجض واضــب اســت،
انسام دهد.

مسأله  .568ػنـــانی كـــه عـــادت وقت ّيـ ـه دارن ــد و آظ ــر ع ــادت آن ــان وع ـ ّـين حاش ــد ،دو

دستهاند:

اول :ػنی كه دو وـاه پشـت سـر هـن ظـون حـيض ببينـد و حعـد اػ طنـد روػ در وقـت
ً
ّ
وعين پا ک شود ،ولی تعداد روػهای آن در هر دو واه خک انـداػه نباشـد وـثال وـاه ّاول،
روػ ّ
سوم و واه ّدوم ،روػ پنسن ظون آغاػ شود و در هر دو واه روػ نهن پا ک شود؛

این ػن ،حاخد روػ نهن را انتهای عادت حـيض ظـود قـرار دهـد و اثـر ایـن قـرار دادن
ّ ً
ً
عادت این است كه اگر وثال در واه دخگر اتفاقا ظون اػ ده روػ بیشتر شود و تا پانزدهن
واه اداوه خاحـد كـه در ایـن صـورت ،ظـونی كـه ػن حعـد اػ نهـن وـاه تـا پـانزدهن وشـاهده

ویكند ،استحاضه است.

دوم :ػنی كه دو واه پشت سر هن ،سه روػ خا بیشتر ظون حـيض ببينـد و حعـد پـا ک
شود و دو ورتبه ظون ببيند و در وقت ّ
وعين پا ک شود و تهام روػهایی كـه ظـون دخـده
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حــا روػهــایی كــه در وســط پــا ک بــوده ،اػ ده روػ بیشــتر نشــود ،ولـی تعــداد روػهــای آن در
واه دوم كهتر خا بیشتر اػ واه ّاول حاشدّ ،اوا وقت انتهـای آن در هـر دو وـاه خکـی حاشـد،
ً
وثال در واه ّاول اػ ّ
سوم تا پنسن ظون دخده و دو روػ پا ک بوده و اػ هشتن تـا دهـن ظـون
دخده است و در واه ّدوم اػ ّاول تا پـنسن ظـون دخـده و خـک روػ پـا ک بـوده و اػ هفـتن تـا
دهن ظون دخده است؛

این ػن ،حاخد روػ دهن را انتهای عادت حيض ظود قرار دهـد و اثـر ایـن قـرار دادن
ّ ً
ً
عادت آن است كه اگر وثال در واه دخگر اتفاقا ظون اػ ده روػ بیشتر شـود و تـا پـانزدهن
واه اداوه خاحد كـه در ایـن صـورت ،ظـونی كـه ػن حعـد اػ دهـن وـاه تـا پـانزدهن وشـاهده

ویكند استحاضه است و دو ظـون قبـل اػ آن ،حـيض اسـت و در پـاكی وسـط ،حنـابر

احتياط واضب كارهایی كه بر حاجض حرام است را تـرک كـرده و كارهـایی كـه بـر غيـر

حاجض واضب است را انسام دهد.
مسأله  .569ػنی كه عادت وقت ّيه دارد ،اگر در آغاػ خا بـین وقـت عـادت خـا خـک خـا دو

روػ خا بـیش اػ آن زودتـر ظـون ببينـد ،حـهطـور ی كـه در عـرف ػنـان حگو خنـد عـادتش ضلـو
ً
افتــاده  -هرطنــد آن ظــون نشــانههای ح ـيض را نداشــته حاشــد ،وــثال ظــون زرد رنــگ
ّ
حاشد خا شک در اسـتهرار آن بـرای وـدت سـه روػ داشـته حاشـد  -حاخـد حـه احکـاوی كـه
ً
برای ػن حاجض عكر شـد عهـل كنـد و طنانشـه حعـدا حفههـد حـيض نبـوده ،وثـل ایـن
كه قبل اػ سه روػ پا ک شود ،حاخد عبادتهایی را كه حهضـا نيـاورده ،قضـا نهاخـد و ا گـر

وقت حاقی است ،آنها را انسام دهد.
ّاوــا در غي ـر ای ـن دو صــورت ،وثــل اخنکــه آن قــدر زودتــر اػ عــادتش ظــون ببينــد كــه

نگو خند عادتش ضلو افتاده ،حلکه حگو خند در غير وقت ظود ظون دخـده و خـا آنکـه حعـد
اػ گغشت ا ّخام عادتش (هر طند حا س ری شـدن ػوـان كهـی حعـد اػ تهـام شـدن وقـت
عــادت) ،ظــون ببينــد ،طنانشــه آن ظــون دارای نشــانههای ح ـيض حاشــد ،حاخــد حــه
احکــاوی كــه بــرای ػنـان حــاجض عكــر شــد ،عهــل نهاخـد ،هرطنــد شــک در اســتهرار آن
ً
ّ
برای ودت سه روػ داشته حاشد و طنانشه حعدا حفههد حيض نبوده ،وثل اخنکه قبـل

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

اػ ســه روػ پــاک شــود ،حاخــد عبادتهــایی را كــه حـهضــا نيــاورده قضــا نهاخــد و ا گــر وقــت

حاقی است آنها را انسام دهد.

ههشنين ،اگر ظون وغكور دارای نشـانههای حـيض نباشـد ،ولـی حدانـد كـه آن

ظون سه روػ اداوه پیدا ویكند ،حاخد آن را حيض قرار دهد و اگر نداند كـه سـه روػ

اداوه پیدا وی كند خا نه ،احتي اط الػم آن است كه هن كارهایی كه بر وستحاضـه،
واضــب اســت را انســام دهــد و هــن كارهــایی را كــه بــر حــاجض حــرام اســت ،تــرک

نهاخد.

مسأله  .571ػنی كه عادت وقت ّيه دارد ،اگر در وقت عادت ظود ظـون ببينـد و وقـدار

آن ظون بیش اػ ده روػ حاشد و ظـون او تنهـا دارای نشـانههای حـيض حاشـد ،هرطنـد

درضـــات و ورات ــب آنهـــا وتفـــاوت حاشـــد ،وانن ــد اخنک ــه قس ــهتی اػ آن ،سـ ـياه رن ــگ و
ً
قســهتی ،قروــز تي ـره حاشــد خ ـا تنهــا دارای نشــانههای استحاضــه حاشــد ،وــثال ز رد رنــگ

حاشد  -هرطند درضات زردی آن حا هن وتفاوت حاشد  -حاخد اگر وهکـن اسـت وقـدار
ا ّخـام عــادت حعضـی اػ ظو خشــان ظــود را حـيض قــرار دهــد ،طــه آن ظو خشــاوند ،تنهــا اػ
طــرف پــدر خـا وــادر حــه او ونســوب حاشــد خـا اػ هــر دو طــرف حــه او ونســوب حاشــد ،ػنــده

حاشد خا ورده ،ولی حا رعاخت دو شرط ز یر:

اول :آنکه اطهينان نداشته حاشـد وقـدار عـادت آن ظو خشـاوند ،وصـالف حـا وقـدار

حيض ظودش ویحاشد 1و وصالفت در وقدار حيض ،وثل آن اسـت كـه ظـودش در
ػوــان ضــوانی و قـ ّـوت وــزاح حاشــد و آن ػن نزدخ ـک حــه سـ ّـن خاجســگی حاشــد كــه وقــدار
ً
عادت وعهوال كن ویشود و خا عکس این صورت و نيز وثـل ػنـی كـه عـالوه بـر عـادت
ً
وقت ّي ـه ،دارای عــادت عدد ّخ ـۀ ناقصــه 2هــن هســت و وــثال در هــر وــاه اػ دهــن وــاه خ ـا حــه
ّ
ودت پنذ روػ ظون ویبیند و خا هفت روػ ،طنين ػنی اگر در خک واه بیشـتر اػ ده روػ
 .1حه این وعنا كه خا حداند وقدار عادت آن ػن وصالف حا وقدار حيض ظـودش نيسـت خـا اخنکـه در ایـن اوـر
تردخـــد داشـــته حاشـــد .حـــه عبـــارت دخگــر ،احتهـــال وعقـــول حدهــد عــادت او وصـــالف حــا عــادت ظــوخش
نهیحاشد.
ّ
 .2عادت عددخۀ ناقصه ،در وسألۀ « »717توضيح داده شد.
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ظون ببيند ،نهیتواند حه عادت حعضی اػ ظو خشانش كه كهتـر اػ پـنذ روػ خـا بیشـتر اػ
هفت روػ ظون ویبیند ،رفتار كند.

دوم :آنکــه اطهينــان نداشــته حاشــد وقــدار عــادت آن ػن حــا وقــدار عــادت دخگــر
ظو خشانش كه دارای شرط ّاول هستند تفاوت دارد ،ولی اگر وقـدار تفـاوت حسـيار كـن
ً
حاشد كه عرفا حه حساب نياخد ،اشکال ندارد.
اگر این كار (وراضعه حه ظو خشاوندان) وهکن نباشد ،وص ّير است كه اػ سـه روػ تـا
ده روػ ،هر تعداد روػ ی را كه وناسب وقدار حيضش ویبیند ،آن را حيض قرار دهـد
و بهتر آن است كه هفت روػ قرار دهد ،در صورتی كه آن را وناسب ظود ببيند؛ ّ
البتـه

ههان طور كه عكر شد ،اگر ػن دارای عادت عدد ّخۀ ناقصه 1هن هست ،وانند ػنی كه
ّ
در هــر وــاه اػ ّاول وــاه خ ـا حــه وــدت پــنذ روػ ظــون و ـیبینــد خ ـا شــش روػ ،طن ـين ػن ـی

نهیتواند عددی را انتصاب نهاخد كه كهتر اػ پنذ روػ خا بیشتر اػ شش روػ حاشد.

شاخان عكر است ،عددی را كه ػن حا رضوع حه ظو خشاوندان خـا حـا انتصـاب عـدد حـه

عنوان حيض بر ویگز خند ،حاخد اػ احتدای ظون در نظر حگيرد ،حه شرط آنکه حـا حـيض

قبليش ،ده روػ فاصله شده حاشد .ههشنين ،حاخد تعـداد روػهـایی را كـه حـيض قـرار

ویدهد ووافق حا وقت عادتش حاشد ،آن گونه كه در وسألۀ حعد ظواهد آود.
مسأله  .571ػنی كه عادت ّ
وقتيه دارد ،طنانشه روػهایی كه ظون دخـده بیشـتر اػ ده

روػ حاشــد و نتوانــد اػ روی نشــانههــای حــيض  -حــا توضــيحی كــه در وســألۀ حعــد بیــان
وــــیشــــود  -اخـــام حـــيض را وعــ ّـين نهاخـــد ،حاخـــد تعـــداد روػهـــایی را كـــه  -حســـب

وسألۀ « - »754حيض قرار وـیدهـد ،وطـابق حـا وقـت عـادت ظـوخش لحـاظ نهاخـد و

نهیتواند حيض را در غير وقت عادت ظود قرار دهد.

حنــابراین ،اگــر احتـدای ػوــان عــادت او وعلــوم حاشــد ،وثــل اخنکــه هــر وــاه اػ روػ ّاول
ظــون ویدخــده ،طنانشــه خــک وــاه اػ روػ ّاول تــا پــانزدهن وــاه ظــون ببينــد و نتوانــد حــا

نشانههای حيض ،تعـداد آن را وع ّـين نهاخـد ،حاخـد روػ ّاول وشـاهدۀ ظـون ،خعنـی ّاول
 .1ههان.
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وــاه را حــيض قــرار دهــد و در تعــداد روػهــا ،حــه آنشــه در وســألۀ « »754عكــر شــد ،عهــل
نهاخــد و نهیتوانــد عــدد برگز خــده بــرای حــيض را اػ روػهــای حعــد اػ روػ ّاول وشــاهدۀ
ً
ظون ،وثال روػ دهن انتصاب نهاخد.
ههشنين ،اگر ػنی كه صاحب عـادت ّ
وقتيـه اسـت و آغـاػ آن خـاػدهن وـاه اسـت،
ً
طنانشه خک واه وثال اػ ّاول واه تا هسـدهن وـاه ظـون ببينـد ،نهیتوانـد عـدد برگز خـده
برای حيض ظوخش را اػ احتدای واه خا ده روػ ّاول واه قرار دهد؛
ً
ههــين گونــه ،ػنــی كــه عــادت ّ
وقتي ـهای دارد كــه آظــر آن وعلــوم ویحاشــد و وــثال
پانزدهن واه است ،اگر در خـک وـاه اػ ّاول وـاه تـا شـانزدهن وـاه ظـون ببينـد ،نهیتوانـد
ً
آظر عادت ظود را وثال روػ دهن واه قرار دهد ،حلکه حاخد تعـداد آن را طـوری قـرار دهـد

كه آظر آن ،وطابق حا انتهای وقت عادتش حاشد.
مسأله  .572ػنی كه عادت وقت ّيه دارد ،اگر در وقت عادت ظود ظون ببيند و وقـدار
آن ظون بیش اػ ده روػ حاشد و حعضـی اػ روػهـا ،ظـون او نشـانههای حـيض را داشـته

حاشــد  -هرطنــد درضــات و وراتــب آنهــا وتفــاوت حاشــد ،واننــد ایـن كــه قســهتی اػ آن
سياه رنـگ و قسـهتی قروـز تيـره حاشـد  -و حعضـی روػهـا نشـانههای حـيض را نداشـته
ً
حاشــد ،وــثال زرد رنــگ حاشــد ،هرطنــد درضــات زردی آن حــا هــن وتفــاوت ،داراى ســه
صورت است:

الف .روػهایی كه حا نشانۀ حيض است ،اػ سه روػ كهتر و اػ ده روػ بیشتر نباشد؛
در این صورت ،آن را حيض و حق ّيه را استحاضه قرار دهد.

ب .ظون حا نشانۀ حيض اػ سه روػ كهتر حاشد؛ در این صـورت ،آن را حـيض قـرار

داده و تعداد روػهای آن را حا خکی اػ دو راهی كه در وسـألۀ « »754عكـر شـد (رضـوع حـه

ظو خشـــاوندان خـــا انتصـــاب عـــدد) تعي ــین نهاخــد و تکهيــل عــدد و روػهــا در صــورت
اوکان ،اػ ظونی كه حعد اػ ظون دارای صفات حيض است ،انسام ویشود.

ج .ظون حا نشانۀ حيض ،بیشـتر اػ ده روػ حاشـد؛ در ایـن صـورت ،تعـداد روػهـای

حيض ظود را حا خکی اػ دو راهی كه در وسألۀ « »754عكر شد (رضوع حه ظو خشـاوندان
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خا انتصاب عدد) تعيین نهاخد و آن تعداد روػ را اػ احتدای ظـون دارای نشـانۀ حـيض،
1
حيض در نظر ویگيرد و حق ّيۀ ظون را استحاضه قرار ویدهد.

شاخان عكـر اسـت ،در هـر سـه صـورت «الـف» و «ب» و «ح» ،تفـاوتی بـین اخنکـه آن
ً
روػها وطابق حا وقت حاشد خـا نباشـد ،نيسـت؛ وـثال ػنـی كـه عـادت وقت ّيـهاش ّاول وـاه
اســت ،ا گــر اػ ّاول وــاه تــا پــانزدهن وــاه ظــون ببينــد و ایـن ظــون اػ طهــارم تــا نهــن دارای

نشانههای حيض حاشد ،حاخد طهارم تا نهن را حيض قرار دهـد و روػهـای ّاول تـا س ّـوم
و دهن تا پانزدهن ،استحاضه است.
ّ
مسأله  .573ػنی كه عادت وقت ّيه دارد و در وقت حه كلی ظون نبيند ،ولی در غير آن

وقت ظونی ببيند كه بیشتر اػ ده روػ حاشـد و نتوانـد وقـدار حـيض را حـا نشـانههای آن

تشصيص دهد ،ههانند ػنی است كـه در روػهـای عـادت ظـون دخـده و ظـونش اػ ده
روػ بیشتر شده است.

مسأله  .574ػنی كه عادت وقت ّيه دارد ،اگر در وقت عادت ظود ظون ببيند و وقـدار

آن ظون بیش اػ ده روػ حاشد و روػهایی كه حا نشانۀ حيض است اػ سـه روػ كهتـر و اػ
ً
ده روػ بیشتر نباشد  -وثال ػنی كه عـادت وقت ّيـه او ّاول وـاه وـیحاشـد ،طنانشـه اػ ّاول
وــاه طهــار روػ ظــون حــا نشــانۀ حـيض ،سـ س طهــار روػ حــا نشــانۀ استحاضــه و دو حــاره
طهــار روػ حــا نشــانۀ حـيض وشــاهده كنــد  -فقــط ظــون ّاول را حـيض قـرار وـیدهــد و

حق ّيـه استحاضــه اســت .ههشنـين ،ا گــر اػ ّاول وــاه ،طهــار روػ ظــون حــا نشــانۀ حـيض،

س ـ س ده روػ حــا نشــانۀ استحاضــه و دو حــاره طهــار روػ حــا نشــانۀ ح ـيض ببينــد ،فقــط
ظـون ّاول را كـه دارای صـفات حـيض اسـت حـيض قـرار وـیدهـد و حق ّيـه استحاضــه

است.

مسأله  .575ػنی كه عادت وقت ّيه دارد ،اگر حعد اػ آن كه سه روػ خا بیشـتر ظـون دخـد،

پــا ک شــود و دوحــاره ظــون ببينــد و فاصــلۀ ب ـین دو ظــون كهتــر اػ ده روػ حاشــد و هه ـۀ
 .1حنابراین ،كن كردن و كاستن اػ ظون دارای نشانههای حيض در صورت اوکان ،اػ آظر آن انسام ویشـود
و ّاخام عادت اػ احتدای آن لحاظ ویشود.
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روػهایی كه ظون دخده حا روػهـایی كـه در وسـط پـا ک بـوده اػ ده روػ بیشـتر حاشـد و هـر
خک اػ دو ظون طرف ّاول و دوم حه تنهایی اػ ده روػ بیشتر نشـود ،وثـل آن كـه پـنذ روػ
ظون ببيند و پنذ روػ پـا ک شـود و دو حـاره پـنذ روػ ظـون ببينـد ،در احکـام واننـد ػنـی
است كه عادتش وقت ّيه و عدد ّخه است كه در وساجل « 739تا  »733عكر شد.
.1 oدارایعادتعددیه 

مسأله  .576ػنانی كه عادت عدد ّخه دارند و تعداد روػهای آن وع ّين است دو دسته

هستند:

اول :ػنی كـه تعـداد روػهـای حـيض او در دو وـاه پشـت سـر هـن خـک انـداػه حاشـد،

ولی وقت ظـون دخـدن او خکـی نباشـد ،در ایـن صـورت ،هرطنـد روػ ی كـه ظـون دخـده
ً
عادت او ویشود؛ وثال اگر واه ّاول اػ روػ ّاول تا پـنسن و وـاه دوم اػ خـاػدهن تـا پـانزدهن

ظون ببيند ،عادت او پنذ روػ ویشود.

دوم :ػنی كه دو واه پشت سر هن ،سه روػ خا بیشتر ظـون ببينـد و خـک روػ خـا بیشـتر
پا ک شود و دو ورتبه ظون ببيند و وقت دخدن ظون در واه ّاول حا وـاه دوم فـرق داشـته

حاشد ،در این صورت ،اگر تهام روػهایی كه ظـون دخـده و روػهـایی كـه در وسـط پـا ک

بوده ،اػ ده روػ بیشتر نشود و تعداد روػهایی كه ظون دخده حه خـک انـداػه حاشـد ،تهـام

روػهــایی كــه ظــون دخـده عــادت ح ـيض او وـیشــود و حنــابر احتيــاط واضــب ،حاخ ـد در
ً
روػهای وسط كـه پـا ک بـوده ،احتياطـا كارهـایی كـه بـر ػن غيـر حـاجض واضـب اسـت
ً
انسام دهد و كارهـایی كـه بـر حـاجض حـرام اسـت تـرک نهاخـد؛ وـثال ا گـر وـاه ّاول اػ روػ
ّ
ّاول تا ّ
سوم ظون ببيند و دو روػ پا ک شود و دوحاره اػ ششن تا هشـتن حـه وـدت سـه روػ
ظون ببيند و واه ّدوم اػ خاػدهن تا سيزدهن ظـون ببينـد و دو روػ پـا ک شـود و دو حـاره اػ
ّ
عددخـۀ او شــش روػ وـیشــود و در
شــانزدهن تــا هســدهن ســه روػ ظــون ببينــد ،عــادت

پــاكی بـین ،حنــابر احتيــاط واضــب كارهــایی كــه بــر حــاجض حــرام اســت را تــرک كــرده و
كارهایی كه بر غير حاجض واضب است را انسام دهد.
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ً
ّاوا اگر در خک واه ،وثال سه روػ ظون ببيند و پـا ک شـود و دو حـاره ظـون ببينـد و در
واه ّدوم ،پنذ روػ ظون دخده و پا ک شود و دوحاره ظون ببيند و در هر دو وـاه ،وسهـوع

اخ ـام ظــون حــا پــاكی وســط ،هشــت روػ حاشــد ،در ای ـن صــورت ،ای ـن ػن دارای عــادت
ً
عدد ّخه نيست ،حلکه وضطرحه حساب ویشود كه حکهش حعدا عكر ویشود.
ّ
مسأله  .577ػنـی كــه عــادت عدد ّخـۀ تنهــا دارد و وقــت آن وشــصص نيســت ،ههـين كــه
ظونی را وشاهده كرد كه دارای نشانههای حيض است 1،آن را حيض قرار ویدهد و حه
ّ
احکام ػن حاجض رفتار ویكند 2،هرطند شک در استهرار آن برای ودت سه روػ داشته
ً
حاشـد و طنانشـه حعـدا حفههـد حــيض نبـوده ،وثـل اخنکـه قبــل اػ سـه روػ پـاک شـود ،حاخــد
عبادتهایی را كه حهضا نياورده قضا نهاخد و اگر وقت حاقی است ،آنها را انسام دهد.

ههشنـين ،اگــر ظــون وــغكور دارای نشــانههای حـيض نباشــد ،ولـی حدانــد كــه آن

ظون سه روػ اداوه پیدا ویكند ،حاخد آن را حيض قرار دهد و ا گـر ندانـد سـه روػ اداوـه

پیـدا وـیكنــد خـا نــه ،احتيـاط واضــب آن اســت كــه هــن كارهــایی را كــه بــر وستحاضــه
واضب است ،انسام دهد و هن كارهایی را كه بر حاجض حرام است ،ترک نهاخد.
مسأله  .578ػنی كه عادت عدد ّخه دارد ،اگر كهتر خا بیشـتر اػ تعـداد روػهـای عـادت

ظـــود ظ ــون ببينـــد و اػ ده روػ بیش ــتر نش ــود ،ته ــام آن را حـ ـيض ق ــرار ده ــد ،هرطن ــد

نشانههای حيض را دارا نباشد.

مسأله  .579ػنی كه عادت عدد ّخه دارد ،اگر ظون او اػ ده روػ بیشتر شود ،طنانشه ههـۀ
ً
ظونهـــایی كـــه دخـــده حـــدون نشـــانه بـــوده ،و ــثال خـ ـک ض ــور حاش ــد و ظ ــون او تنه ــا دارای

نشــانههای ح ـيض حاشــد ،هرطنــد درضــات و وراتــب آنهــا وتفــاوت حاشــد ،واننــد اخنکــه
قسهتی اػ آن سـياه رنـگ و قسـهتی قروـز تيـره حاشـد خـا تنهـا دارای نشـانههای استحاضـه
ً
حاشد ،وثال زرد رنگ حاشد ،هرطند درضات زردی آن حا هن وتفـاوت حاشـد ،حاخـد اػ ووقـع
دخدن ظون ،حه تعداد روػهای عادتش ،حيض و حق ّيۀ ظون را استحاضه قرار دهد؛
 .1نشانههای حيض ،در وسألۀ « »373عكر شد.
ّ
 .2حدیهی است فرض وسأله در ووردی است كه اػ حيض ساحقش ،حداقل ده روػ گغشته حاشد.
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ّاوــا اگــر هه ـۀ ظونهــایی كــه دخ ـده خ ـک ضــور نباشــد ،حلکــه طنــد روػ اػ آن نشــانۀ

حيض و طند روػ دخگر نشانۀ استحاضه داشته حاشد ،سه صورت دارد:

الف .طنانشه روػهایی كه ظون ،نشانۀ حيض را دارد حا تعـداد روػهـای عـادت او
خک انداػه حاشد ،حاخد آن روػها را حيض و حق ّيه را استحاضه قرار دهد.
ب .اگــر روػهــایی كــه ظــون نشــانۀ حـيض دارد اػ روػهــای عــادت او بیشــتر حاشــد،

فقط حه انداػۀ روػهای عادت حيض است و در ایـن حـال ،عـدد عـادت را اػ احتـدای
ظــون دارای نشــانههای حــيض قــرار ویدهـد و ّ
حقيـه ظــون استحاضــه اســت و در ایــن

حالــت ،كــن كــردن و كاســتن اػ ظــون دارای نشــانههــای حــيض در صــورت اوکــان ،اػ
آظر آن انسام ویشود و ّاخام عادت اػ احتدای آن لحاظ ویشود.
ج .اگر روػهایی كه ظون ،نشـانۀ حـيض را دارد اػ روػهـای عـادت او كهتـر اسـت،

هرطند كهتر اػ سه روػ حاشد ،حاخد آن روػها را حا طند روػ دخگـر كـه رو ی هـن حـه انـداػۀ
عــادتش و ـیشــود ح ـيض و حق ّي ـه را استحاضــه قــرار دهــد و ای ـن تکهي ـل در صــورت
اوکــان ،اػ ظــونی كــه حعــد اػ ظــون دارای نشــانههای حـيض اســت صــورت وـیگيـرد.

حنابراین ،در صور وغكور حا كهک صفات و نشـانههای حـيض وـیتـوان وقـت عـادت
عدد ّخه را ّ
وعين نهود.
ً
شاخان عكر است ،ػنی كه وثال عادت عدد ّخۀ پنذ روػه دارد ،ا گـر وشـاهدۀ ظـون در
او استهرار پیدا كند و قبـل اػ گغشـتن ده روػ اػ ظـونی كـه نشـانۀ حـيض دارد ،دو حـاره

ظونی ببينـد كـه آن هـن نشـانۀ ظـون حـيض داشـته حاشـد ،وثـل آن كـه پـنذ روػ ظـون
سياه و نه روػ ظون زرد و دوحاره پنذ روػ ظون سـياه ببينـد ،حاخـد ظـون ّاول را حـيض و
دو ظون دخگر را استحاضه قرار دهد 1و ّاوا در صورتی كه پنذ روػ ظـون سـياه و ده روػ
ظــون زرد و دوحــاره پــنذ روػ ظــون سـياه ببينــد ،حاخـد ظــون ّاول و ظــون سـ ّـوم كــه دارای

ّ
 .1زیرا در وـورد ظـون ّدوم سـياه ،اػ طرفـی ،حـه دليـل آن كـه حـداقل پـاكی (ده روػ) اػ ظـون ّاول فاصـله نشـده،
نهیتــوان تهــام آن را حــيض قــرار داد و اػ طرفــی طــون ظــون در تهــام پــنذ روػ ،نشــانۀ خکســانی دارد (ســياه
است) ،در این وبح (تشصيص حه وسيلۀ صـفات) ،نهیتـوان در آن قاجـل حـه تبعـيض شـد و حعضـی اػ
آن را حيض و حعضی دخگر را استحاضه قرار داد.
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نشانۀ حيض است را حيض و ظون وسط را استحاضه قرار دهد.
ً
ّ
عددخ ـه هفــت روػ دارد ،ا گــر اػ اعان صــبح روػ
مسأله  .581ػنــی كــه  -وــثال  -عــادت
ّاول ظــون بیینــد و ظــونریزخش در شــب خــاػدهن قبــل اػ اعان صــبح روػ خــاػدهن قطــع
ّ
شود ،ظونی كه در تهام این ودت دخده حکن حيض را دارد و در ایـن صـورت ،شـب
خــاػدهن ولحــق حــه ده روػ وــیحاشــد و حکــن تســاوػ ظ ـون اػ ده روػ در وــورد آن ضــاری

نهیشود؛
ً
ّاوا طنانشه ظونریزی وی وثال تا ظهر روػ خاػدهن اداوه خاحـد ،حکـن تسـاوػ ظـون اػ
ده روػ  -كه توضيح آن در وسألۀ قبل بیان شد  -در وورد آن ضاری ویشود.

مسأله  .581ههــان طــور كــه در وســألۀ « »717عكرشــد ،ػن وـیتوانــد عــادت عدد ّخـۀ
ً
ناقصه داشته حاشد .حا ّ
توضه حه این نکتـه ،وـثال ػنـی كـه عـادت ناقصـۀ او بـین شـش و
هفت روػ است ،در صورتی كه ظونش اػ ده روػ بیشـتر شـود ،نهـیتوانـد حـا نشـانههای

حيض خـا در نظـر گـرفتن عـادت حعضـی اػ ظو خشـانش و خـا حـه انتصـاب عـدد ،كهتـر اػ

شــش روػ خ ـا بیشــتر اػ هفــت روػ را ح ـيض قــرار دهــد .حنــابراین ،ا گــر عــددی را كــه حــا
وراضعه حه صفات خا ظو خشاوندان حه دست آوده ،پنذ حاشد ،در ایـن وـورد نهـیتوانـد
عادت ظود را پنذ روػ قـرار دهـد؛ حلکـه حاخـد وقـدار خقينـی اػ عـادت ظـود را كـه شـش

روػ است حيض قرار دهد و اگر عددی را كه حا وراضعه حه صفات خـا ظو خشـاوندان حـه

دست آوده ،هشت روػ حاشد ،در ایـن وـورد نهـیتوانـد عـادت ظـود را هشـت روػ قـرار

دهــد ،حلکــه حاخـد بیشــترین عــددی كــه احتهــال وـیرود عــادت او حاشــد ،خعنـی عــدد
هفت را حيض قرار دهد.

ّ
عددخه اسـت ،در
مسأله  .582ػنی كه در هر واه دو حار ظون ویبیند و دارای عادت

صورتی كه هر خک اػ دو ظون كهتر اػ سه روػ و بیشتر اػ ده روػ نباشـد و پـاكی بـین آن
دو ،كهتر اػ ده روػ حاشد و ههۀ روػهایی كه ظون دخده حا روػهـایی كـه در وسـط پـاک
بوده اػ ده روػ بیشتر حاشد ،دو صورت دارد:

الف .طنانشه خکی اػ دو ظون دارای نشانههای حيض حاشـد و ظـون دخگـر دارای
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نشـانههــای حــيض نباشــد ،ظـونی كــه دارای نشــانههــای حـيض اســت را حــيض قــرار
ویدهد  -هرطند وطابق حا عدد عادت نباشد  -و ظونی كه فاقد نشانههای حـيض
است استحاضه وحسوب ویشود  -هرطنـد وطـابق حـا عـدد عـادت حاشـد  -در ایـن
وورد دو وثال عكر ویشود:

ّ
عددخ ـهاش هفــت روػ حاشــد ،طنانشــه اػ ّاول تــا پــنسن وــاه حــه
 .1ا گــر ػنــی عــادت

ّ
ودت پنذ روػ ظـون دارای نشـانههـای حـيض ببينـد ،سـ س روػ ششـن و هفـتن پـاک
ّ
حاشد و اػ روػ هشتن تا طهاردهن حـه وـدت هفـت روػ ظـون حـدون نشـانههـای حـيض
ببيند ،ظون ّاول تا پـنسن وـاه را حـيض قـرار وـیدهـد و ظـون هشـتن تـا طهـاردهن وـاه
استحاضه وحسوب ویشود.
ّ
عددخ ـهاش هفــت روػ حاشــد ،طنانشــه اػ ّاول تــا هفــتن وــاه حــه
 .2ا گــر ػنــی عــادت
ّ
ودت هفت روػ ،ظون حدون نشانههای حيض ببينـد ،سـ س روػ هشـتن و نهـن پـاک
ّ
حاشــد و اػ روػ دهــن تــا طهــاردهن حــه وــدت پــنذ روػ ظــون دارای نشــانههــای حــيض
ببيند ،ظون ّاول تا هفتن واه را استحاضه قرار ویدهـد و ظـون دهـن تـا طهـاردهن وـاه
حيض وحسوب ویشود.

ب .طنانشــه هــر دو ظــون دارای نشــانههــای حــيض حاشــند خــا هــر دو ظــون فاقــد
نشانههای حيض حاشند ،ظون ّاول را حيض قـرار وـیدهـد  -هرطنـد وطـابق حـا عـدد
عادت نباشد  -و ظـون ّدوم استحاضـه وحسـوب وـیشـود  -هرطنـد وطـابق حـا عـدد

عــادت حاشــد  -ولــی احتيــاط وســتحب آن اس ـت كــه وراعــات وقتضــای احتيــاط را

حنهاخــد؛ ح ـه ایــن صــورت كــه در وــورد هــر دو ظــون ،كارهــایی كــه بــر ػن حــاجض حــرام
اســت را تــرک كــرده و كارهــایی كــه بــر ػن وستحاضــه واضــب اســت را انســام دهــد،
ً
ظصوصا در ووردی كه هر دو ظون نشانههای حيض را نداشته حاشند.
ً
ّ
عددخـهاش هفـت روػ حاشـد ،طنانشـه اػ ّاول تـا پـنسن وـاه حـه
وثال ا گـر ػنـی عـادت
ّ
ودت پنذ روػ ظـون حـدون نشـانههـای حـيض ببينـد ،سـ س روػ ششـن و هفـتن پـاک
ّ
حاشد و اػ روػ هشتن تا طهاردهن حـه وـدت هفـت روػ ظـون حـدون نشـانههـای حـيض
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ببيند ،ظون ّاول تا پـنسن وـاه را حـيض قـرار وـیدهـد و ظـون هشـتن تـا طهـاردهن وـاه
استحاضه وحسوب ویشود ،هرطند نسـبت حـه ظـون ّاول احتيـاط وسـتحب اسـت
ً
كارهایی كه بر ػن وستحاضه واضب است را احتياطا انسام دهد ،و نسبت حـه ظـون
ّدوم احتياط وستحب است كارهایی را كه بر ػن حاجض حرام است ،ترک نهاخد.
.3 oوبتدجه 

مسأله « .583وبتدجه» ،خعنی ػنی كه دفعۀ ّاول ظون دخدن اوست.

حکن ػن وبتدجه ،در اخنکه حا وشاهدۀ طه ظونی ویتواند آن را حيض قرار دهـد،
وانند حکن ػنی است كه عادت عدد ّخۀ تنها دارد كه در وسألۀ « »755عكر شد.

مسأله  .584اگـــر ػن وبتدج ــه ظـــونی ببين ــد ك ــه كهت ــر اػ س ــه روػ و بیش ــتر اػ ده روػ

نباشد ،ههۀ آن حيض است ،طه اخنکه نشانههای حيض 1را دارا حاشد خا نه؛
ّاوــا طنانشــه ســه روػ خــا بیشــتر ظــون ببينــد ،س ـ س در ظــاهر و حــاطن پــاک شــود و

دوحــاره ظــون ببينــد و وسهــوع دو ظــون حــه انضــهام پــاكی بــین آن دو ،بیشــتر اػ ده روػ
نباشــدّ ،اخـاوی كــه ظــون دخــده حــيض اســت و در پــاكی وســط ،حنــابر احتيــاط واضــب
كارهایی كه بر حاجض حرام است را ترک كـرده و كارهـایی كـه بـر غيـر حـاجض واضـب

است را انسام دهد.

مسأله  .585اگر ػن وبتدجه بیشتر اػ ده روػ ظون ببيند و ههـۀ ظونهـایی كـه دخـده،

حــه خـک شــکل حاشــد  -هرطنــد درضــات و وراتــب آنهــا حــا هــن وتفــاوت حاشــد  -واننــد
اخنکه ههه حا نشـانههای حـيض 2حاشـد ،هرطنـد قسـهتی اػ آن سـياه رنـگ و قسـهتی

قروز حاشد ،خا آن كه ههۀ ظونها حا و یژگی استحاضـه خعنـی زرد رنـگ حاشـد  -هرطنـد
درضـات زردی آن حـا هـن وتفـاوت حاشـد  -حاخـد عـدد عـادت خکـی اػ ظو خشـان ظـود را
حيض و حق ّيه را استحاضه قـرار دهـد ،طـه اخنکـه آن ظو خشـاوند ،تنهـا اػ طـرف پـدر خـا
 .1نشانههای حيض ،در وسألۀ « »373عكر شد.
 .2ههان.
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وادر حه او ونسوب حاشد خا اػ هر دو طرف ،طه ػنده حاشد و طه ورده؛ ّ
البتـه حـا رعاخـت

دو شرط ز یر:

اول :آنکـــه اطهينــان نداشــته حاشـــد وقــدار عــادت او وصــالف حــا وقــدار حــيض
ظــودش وـیحاشــد 1،وثــل آن كــه ظــودش در ػوــان ضــوانی و قـ ّـوت وــزاح حاشــد و آن ػن
ً
نزدخک حه ّ
سن خاجسگی حاشد كه وقدار عادت وعهوال كن ویشود.

دوم :آنکــه اطهينــان نداشــته حاشــد وقــدار عــادت آن ػن حــا وقــدار عــادت دخگــر
ظو خشانش كه دارای شرط ّاول هستند تفاوت دارد ،ولی اگر وقـدار تفـاوت حسـيار كـن
ً
حاشد كه عرفا حه حساب نياخد ،ضرر ندارد.
اگر این كار (وراضعه حه ظو خشاوندان) وهکن نباشدّ ،
وصير اسـت اػ سـه روػ تـا ده
روػ ،هر تعداد روػ ی را كه وناسب وقدار حيضش وـیبینـد ،حـيض قـرار دهـد و بهتـر
آن است كه هفت روػ قرار دهد؛ ّ
البته در صورتی كه آن را وناسب ظود ببيند.
شاخان عكر است ،عددی را كه ػن وبتدجه حا رضوع حـه ظوخشـاوندان خـا حـا انتصـاب

عدد حه عنوان حيض بر وی گزخند ،حاخد اػ احتدای ظون در نظر حگيرد.

مسأله  .586وبتدجه اگر بیشتر اػ ده روػ ظونی ببيند كه طند روػ آن نشـانۀ حـيض و
طند روػ دخگر نشانۀ استحاضه را داشته حاشد ،طنانشه ظونی كه نشانۀ حـيض دارد
كهتــر اػ ســه روػ و بیشــتر اػ ده روػ نباشــد ،هه ـۀ آن ح ـيض اســت و ّ
حقي ـه استحاضــه
وحسوب ویشود؛

ولی اگر این ػن ،وشاهدۀ ظون در او استهرار پیدا كند و قبل اػ گغشـتن ده روػ اػ

ظونی كه نشانۀ حيض دارد ،دوحاره ظونی ببيند كه آن هن نشانۀ ظون حيض داشـته

حاشد ،وثل آن كه پنذ روػ ظون سـياه و نـه روػ ظـون زرد و دو حـاره پـنذ روػ ظـون سـياه
ببيند ،حاخد ظون ّاول را حيض و دو ظون دخگر را استحاضه قرار دهد و ّاوا در صورتی
كــه پــنذ روػ ظــون س ـياه و ده روػ ظــون زرد و دو حــاره پــنذ روػ ظــون س ـياه ببينــد ،حاخ ـد

 .1توضيحی كه در عیل صفحۀ « ،»914پاورقی « »1عكر شد ،در این قسهت نيز ضاری ویحاشد.
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ظــون ّاول و ظــون سـ ّـوم كـــه دارای نشـــانۀ حــيض اســت را ،حــيض و ظــون وســط را
استحاضه قرار دهد.

مسأله  .587وبتدجه ،اگر بیشتر اػ ده روػ ظونی ببيند كـه طنـد روػ آن نشـانۀ حـيض

و طند روػ دخگر آن نشانۀ استحاضه داشته حاشـد ،ولـی ظـونی كـه نشـانۀ حـيض دارد
اػ ســه روػ كهتــر حاشــد ،آن را حــيض قــرار دهــد و عــدد آن را حــا خک ـی اػ دو راه ـی كــه

توضيح آن در وسألۀ « »777عكر شد (رضوع حه ظو خشاوندان خا انتصاب عدد) تعيـین
نهاخ ـد و ای ـن تکهي ـل در صــورت اوکــان اػ ظــونی كــه حعــد اػ ظــون دارای نشــانههای
حيض است ،صورت حگيرد نه اػ ظون قبل.

ههــين طــور ،اگرظــون حــا نشــانۀ ح ـيض بیشــتر اػ ده روػ حاشــد ،قســهتی اػ آن را حــا

خکی اػ ههين دو راه كه توضـيح آن عكـر شـد ،حـيض قـرار دهـد و در ایـن حـال ،عـدد
برگزخده حه عنوان حيض را اػ احتدای ظون دارای نشانۀ حيض در نظر وی گيرد و ّ
حقيـۀ
ظــون را استحاضــه قــرار ویدهــد؛ پــس در ایــن صــورت ،كــن كــردن و كاســتن اػ ظــون

دارای نشانههای حيض ،در صورت اوکان اػ آظـر آن انسـام ویشـود و اخـام عـادت اػ

احتدای آن لحاظ ویشود.
.7 oوضطربه 

مسأله « .588وضــطرحه» ،خعنــی ػنــی كــه بــیش اػ خ ـک حــار ظــون دخــده ،ولــی عــادت
ّ
وعينی نه در وقت و نه در عـدد پیـدا نکـرده 1خـا عـادتش اػ بـین رفتـه و عـادت تـاػهاى

پیدا نکرده است.

2

حکن ػن وضطرحه در اخنکه حـا وشـاهدۀ طـه ظـونی وـیتوانـد آن را حـيض قـرار دهـد،
وانند حکن ػنی است كه عادت عدد ّخۀ تنها دارد كه در وسألۀ « »755عكر شد.
 .1وثل اخنکه ػن وغكور دو واه پشت سر هـن ظـون دخـده ،ولـی آن دو حـار ،هـن اػ ضهـت وقـت و هـن اػ ضهـت
عدد حا خکدخگر تفاوت داشتهاند.
 .2حه وسألۀ « »771وراضعه شود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

مسأله  .589اگر ػن وضطرحه ظونی ببيند كـه كهتـر اػ سـه روػ و بیشـتر اػ ده روػ نباشـد،

ههۀ آن حيض است ،طه اخنکه نشانههای حيض 1را دارا حاشد خا نه و طنانشه وی سـه
روػ خا بیشتر ظون ببيند ،س س در ظاهر و حاطن پاک شود و دوحاره ظون ببيند و وسهـوع
دو ظون حه عالوۀ پاكی بـین آن دو ،بیشـتر اػ ده روػ نباشـدّ ،اخـاوی كـه ظـون دخـده حـيض
است و در پاكی وسط حنابر احتياط واضب ،كارهایی كـه بـر حـاجض حـرام اسـت را تـرک
كرده و كارهایی را كه بر غير حاجض واضب است ،انسام دهد.

مسأله  .591اگر ػن وضطرحه بیشتر اػ ده روػ ظون ببينـد و ههـۀ ظونهـایی كـه دخـده

خک ضور حاشد  -حا توضيحاتی كه برای وبتدجه در وسألۀ « »777عكر شـد  -حکهـش
واننــد وبتدجــه اســت ،حــا ای ـن تفــاوت كــه رضــوع حــه ظو خشــان در اخنســا حنــابر احتيــاط

واضب است؛

پس طنين ػنـی ،حنـابر احتيـاط واضـب عـدد عـادت خکـی اػ ظوخشـان ظـود را  -حـا
رعاخــت دو شــرطی كــه در ػن وبتدجــه بیــان شــد  -حــيض و ّ
حقي ـه را استحاضــه قــرار

ویدهد و اگر ایـن كـار (وراضعـه حـه ظوخشـاوندان) وهکـن نيسـتّ ،
وصيـر اسـت كـه اػ

سه روػ تا ده روػ هر تعداد روػی را كه وناسـب وقـدار حيضـش ویبینـد ،حـيض قـرار

دهد و بهتر آن است كه هفت روػ قرار دهد ،در صورتی كه آن را وناسب ظود ببيند.

شاخان عكر اسـت ،الف .عـددی را كـه ػن وضـطرحه حـا رضـوع حـه ظوخشـاوندان خـا حـا

انتصاب عدد حـه عنـوان حـيض بـر وی گزخنـد ،حاخـد اػ احتـدای ظـون در نظـر حگيـرد ،حـه
شرط آنکه حا حيض قبليش ده روػ فاصله شده حاشد.

ً
ب .این وطلب در ػوانی اسـت كـه ػن وضـطرحه ،اصـال دارای عـادت نباشـدّ ،اوـا
اگر دارای عـادت ناقصـۀ عدد ّخـه حاشـد  -كـه توضـيح آن در وسـألۀ « »717عكـر شـد -

وقتی ویظواهد روػهـای حـيض ظـو خش را طبـق قاعـدههـایی كـه عكـر شـد (رضـوع حـه
ظو خشان خا انتصاب عدد) ،تعيین نهاخد ،ضایز نيست عددی را انتصـاب كنـد كـه حـا
عادت ناقصهاش ساػگار نباشد.

 .1نشانههای حيض ،در وسألۀ « »373عكر شد.

ظونهای سه گانه /

حه عنوان وثـال ،ػنـی كـه ههـواره بیشـتر اػ هفـت روػ (هشـت خـا نـه خـا ده روػ) ظـون

ویبیند و دارای عادت ناقصه بیش اػ هفت روػ است ،نباخد اعداد سه تـا هفـت روػ
را برای حيضش انتصاب كنـد ،خـا ػنـی كـه ههـواره كهتـر اػ شـش روػ (سـه خـا طهـار خـا

پنذ روػ) ظون ویبیند و دارای عـادت ناقصـه كهتـر اػ شـش روػ اسـت ،نباخـد اعـداد
شش تا ده روػ را برای حيضش انتصاب نهاخد ،خا ػنـی كـه دارای عـادت ناقصـه اػ هـر

دو طرف كهی و زخادی است ،وانند اخنکه ههواره ظونی كه ویبیند كهتر اػ پنذ روػ

و بیشتر اػ هشت روػ نيست ،در این حال ضایز نيست اعداد سه خـا طهـار خـا نـه خـا ده

روػ را برای حيضش برگزخند.

مسأله  .591وضطرحه اگر بیشتر اػ ده روػ ظونی ببيند كه طند روػ آن نشانۀ حيض و

طند روػ دخگر نشانۀ استحاضه دارد ،حاخد حه دستور ی كه بـرای ػن وبتدجـه در وسـاجل

« 773و  »775عكر شد عهـل نهاخـد و ا گـر دارای عـادت ناقصـه حاشـد ،نکتـهای را كـه
در وسألۀ قبل بیان شد ،رعاخت نهاخد.
.7 oناسیه 

مسأله « .592ناسيه» ،خعنی ػنی كه عادت داشته ،ولـی وقـدار خـا ػوـان عـادت ظـود

خا هر دو را فراووش كرده است.

«ناسيه» ،ههين كه ظون دارای نشانههای حيض را وشاهده نهود 1،آن را حـيض

قرار ویدهد و حه احکام ػن حاجض رفتار وی كند 2،هرطند شک در استهرار آن بـرای
ً
ّ
ودت سه روػ داشـته حاشـد و طنانشـه حعـدا حفههـد حـيض نبـوده ،وثـل اخنکـه قبـل اػ
سه روػ پاک شود ،حاخد عبادتهایی را كه حهضا نياورده ،قضا نهاخد و ا گـر وقـت حـاقی
است آنها را انسام دهد.

ههشنــين ،اگــر ظــون وــغكور دارای نشــانههای حــيض نباشــد ،ولــی حدانــد كــه آن

 .1نشانههای حيض ،در وسألۀ « »373عكر شد.
ّ
 .2حدیهی است فرض وسأله ،در ووردی است كه اػ حيض ساحقش حداقل ده روػ گغشته حاشد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

ظون سه روػ اداوـه پیـدا وی كنـد ،حاخـد آن را حـيض قـرار دهـد و ا گـر ندانـد كـه سـه روػ

اداو ــه پیـــدا وی كنـــد خـــا نـــه ،احتيـــاط واض ــب آن اس ــت ك ــه ه ــن كاره ــایی را ك ــه ب ــر

وستحاضه واضـب اسـت ،انسـام دهـد و هـن كارهـایی را كـه بـر حـاجض حـرام اسـت،

ترک نهاخد؛
ّ
ّ
البته ػن ناسيهای كه دارای عادت ّ
عددخه بوده و تنهـا عـدد آن را فراوـوش
وقتيه و
كرده و وقت عادتش را ویداند ،حکن آن ههاننـد ػنـی اسـت كـه دارای عـادت ّ
وقتيـه

است كه در وسألۀ « »732بیان شد.

مسأله  .593اگر ػن ناسـيه كـه وقـدار خـا ػوـان عـادت ظـود خـا هـر دو را فراوـوش كـرده

اســت ،ظــونی ببينــد كــه كهتــر اػ ســه روػ و بیشــتر اػ ده روػ نباشــد ،هه ـۀ آن حــيض
است ،طه اخنکه نشانههای حيض 1را دارا حاشد خا نه و طنانشه وی سه روػ خـا بیشـتر

ظون ببيند ،س س در ظاهر و حاطن پاک شود و دوحاره ظون ببيند و وسهوع دو ظـون
حه عالوۀ پا كی بین آن دو ،بیشتر اػ ده روػ نباشدّ ،اخاوی كه ظون دخده حيض است و

در پا كی وسط ،حنابر احتياط واضب كارهایی كه بر حاجض حرام است را ترک كرده و

كارهایی را كه بر غير حاجض واضب است ،انسام دهد.
ّاوــا ا گــر ػن ناســيه ظــون ببينــد و ظــون وــغكور اداوــه خافتــه و اػ ده روػ حگــغرد ،ســه
صورت دارد:

الف .ناسيهای كه عادت عدد ّخه داشته است؛
ب .ناسيهای كه عادت وقت ّيه داشته است؛
ج .ناسيهای كه عادت وقت ّيه و عدد ّخه داشته است.

حکن هر خک اػ این ووارد ،در وساجل حعد عكر ویشود.
 ناسیهای کهعادتعددیهداشتهاست 

مسأله  .594اگر ػن بیشتر اػ ده روػ ظون ببيند و دارای عـادت عدد ّخـه حاشـد ،ولـی آن را
 .1نشانههای حيض ،در وسألۀ « »373عكر شد.

ظونهای سه گانه /

حه ّكلی فراووش كرده حاشد ،طوری كه ّ
حتی حهطور اضهـالی هـن ،تعـداد روػهـای آن را حـه
خاد نهیآورد ،طنين ػنی حکن ػن وبتدجه را دارد كه در وساجل « 777تا  »775عكر شد؛
ولی اگر عدد آن را حهطور اضهالی حه خاد ویآورد ،دو تفاوت حا ػن وبتدجه دارد:

الف .اگر تعداد روػهای حيض ظود را حا وعيارهای سهگانه در تعيـین حـيض ،خعنـی
ً
وراضعه حه صفات ظون خا وراضعه حه ظو خشان خا انتصاب عدد (هر كدام شـرعا وظيفـه او
حاشــد) 1وع ـ ّين نهاخ ـد ،تعــداد روػهــای ح ـيض ،كهتــر اػ وقــدار وــورد خقــين خــا اطهينــان
ً
عادتش ویشود ،وثال ػنی كه عادتش را فراووش كرده ،ولی وطهجن است كه عـادتش اػ
هشت روػ كهتر نيست و احتهال ویدهد كه نه خا ده روػ حاشـد ،در ایـن وـورد نهـیتوانـد

عادت ظود را طبق وعيارهای سهگانۀ تعيین شده ،هفت روػ قرار دهد ،حلکه حاخد وقدار
وورد اطهينان اػ عادت ظود را كه عدد هشت است ،حيض قرار دهد.

2

ب .اگــر تعــداد روػهــای ح ـيض ظــود را حــا وعيارهــای ســهگانــه در تعيــین ح ـيض،
ً
خعنی وراضعه حه صفات ظون خا وراضعه حه ظو خشان خا انتصاب عدد (هر كـدام شـرعا
وظيفه او حاشـد) وع ّـين نهاخـد و تعـداد روػهـای حـيض ،بیشـتر اػ وقـدار وـورد خقـين خـا
ً
اطهينان عادتش حاشد ،وثال ػنی كه عادتش را فراووش كرده ،ولی وطهجن اسـت كـه
عادتش بیشتر اػ هفت روػ نيست و احتهال وـیدهـد كـه عـادتش كهتـر اػ آن حاشـد،

در این وورد نهیتواند عـادت ظـود را طبـق وعيارهـای سـه گانـۀ تعيـین شـده ،هشـت
 .1ههانطور ،كه اػ وساجل « 777تـا »775روشـن ویشـود ،وقتـی كـه الػم اسـت فـرد ،حـه وعيارهـای سـهگانـه
وراضعه كند ،احتدا حاخد صفات ظون را در نظر حگيـرد ،خعنـی ظـونی كـه دارای صـفات حـيض اسـت (كـه
در وسألۀ « »373عكر شد) را حيض حساب كند؛ ّاوا اگر حه این روش ظون قابل تشصيص نباشـد ،وثـل
ظون تهام روػها خکسان حاشد ،حاخد حه ظوخشان وراضعه كند (حـا توضـيحاتی كـه در قسـهت وربوطـه
آنکه ِ
عكــر شــد) و اگــر حــه ای ـن روش هــن نتوانــد تشــصيص دهــد ،ظــود فــرد عــددی را كــه وناســب حــا حيضــش
ویبیند ،انتصاب كند كه توضيحات آن در وساجل قبل عكر شد.
ً
 .2ههين طور ،وثال ػنی كه وطهجن است عادتش هفت خا هشت روػ است ،نه بیشتر و نه كهتر ،طنانشـه اػ
ّاول تـا دواػدهـن وـاه ظـون ببينـد و پــنذ روػ ّاول آن ،صـفات حـيض و ّ
حقيـه ،صـفات استحاضـه را داشــته
ّ
حاشد ،در این وورد نهیتواند عادت ظود را پنذ روػ قرار دهد ،حلکه حاخد اػ اول تا هفتن وـاه را حـيض قـرار
دهد و ّ
حقيه استحاضه است.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

روػ قــرار دهــد ،حلکــه حاخــد بیشــترین عــدد كــه احتهــال وــیرود عــادت او حاشــد ،خعنــی
عدد هفت را حيض قرار دهد.

1

در غي ـر دو وــورد وــغكور ،عــدد فراوــوش شــده اثــری نــدارد و حاخ ـد حــه حکــن وبتدجــه

عهـــل نهاخـــد ،ولـــی اگـــر ػن احتهـــال دهــد كــه عــادتش بیشــتر اػ عــدد تعيــین شــده
ویحاشد ،احتيـاط وسـتحب اسـت كـه كارهـایی را كـه بـر حـاجض حـرام اسـت ،تـرک

كرده و كارهایی را كه بر وستحاضه واضب است ،انسام دهد.
 ناسیهایکهعادتوقتیهداشتهاست 

مسأله  .595اگر ػن بیشتر اػ ده روػ ظون ببيند و دارای عادت وقت ّيـه حاشـد ،ولـی آن
را حه ّكلی فراووش كرده حاشد ،طور ی كه ّ
حتی حهطـور اضهـالی هـن ،ػوـان آن را حـه خـاد

نهیآورد ،طنين ػنی حکن ػن وبتدجه را دارد كه در وساجل « 777تا  »775عكـر شـد؛

ولی ا گـر ػوـان آن را حـهطـور اضهـالی حـه خـاد وـیآورد ،در تعيـین روػهـای حيضـش حاخـد
طــوری عهــل نهاخــد كــه ػوــان وــغكور را ضــزء ّاخ ـام عــادتش قــرار دهــد ،هرطنــد ظــون،

نشانههای حيض را نداشته حاشد.

حنابراین ،ػنی كه ػوان عادت ّ
وقتيۀ واهانۀ ظوخش را فراووش كرده ،ولـی وـیدانـد
ً
ػوان ّ
ظاصی كه كهتر اػ سـه روػ اسـت و فعـال در ایـن ػوـان هـن ظـون دخـده ،ضزجـی اػ

عــادت ّ
وقتي ـۀ او بــوده ،طنانشــه حصواهــد حســب وظيفــه 2حــا وعيــار ّاول اػ وعياره ـای

ً
 .1ههين طور ،وثال ػنی كه وطهجن است عادتش هفت خا هشت روػ است ،نه بیشتر و نه كهتر ،طنانشـه اػ
ّاول تا دواػدهن واه ظون ببيند و نه روػ ّاول آن صفات حيض و ّ
حقيه صفات استحاضـه را داشـته حاشـد،
در این وورد نهیتواند عادت ظود را نه روػ قرار دهد ،حلکه حاخـد اػ ّاول تـا هشـتن وـاه را حـيض قـرار دهـد و
ّ
حقيه استحاضه است.
 .2ههان طور كه اػ وساجل « 777تا  »775روشـن ویشـود ،وقتـی كـه الػم اسـت فـرد ،حـه وعيارهـای سـهگانـه
وراضعه كند ،احتدا حاخد صفات ظون را در نظر حگيـرد ،خعنـی ظـونی كـه دارای صـفات حـيض اسـت (كـه
در وسألۀ « »373عكر شد) را حيض حساب كندّ .اوا اگر حه این روش ظون قابل تشصيص نباشـد ،وثـل
ظون تهام روػها خکسان حاشد ،حاخد حه ظوخشان وراضعه كند (حـا توضـيحاتی كـه در قسـهت وربوطـه
آنکه ِ
عكر شد) و اگر حه این روش هن نتواند تشصيص دهد ،ظود فرد عددی را كه وناسب حا حيضش ویبینـد
انتصاب كند كه توضيحات آن در وساجل قبل عكر شد.
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ّ
ســه گانــه ،خعنــی حــا وراضعــه حــه نشــانههــای ظــون ،روػهــای حــيض ظــود را وشــصص
نهاخـد ،حاخــد ظــونی كــه نشــانههــای حـيض را داراســت و در ایــن ػوــان هــن واقــع شــده،

حيض قرار دهد؛
ّاوا اگر ظونی كه نشانههای حيض را دارد ،در ػوان وورد نظر نباشد ،نهیتواند آن
ً
وثال اگر ػن ناسيه حداند روػ ّ
سوم واه ضزء عادت او بـوده و اكنـون
را حيض قرار دهد،
اػ ّاول تــا بیســتن وــاه حــهطــور وسـ ّ
ـتهر ظــون دخــده و ده روػ ّاول اػ ظــون وــغكور ،دارای

نشانههای استحاضه و ده روػ ّدوم دارای نشانههای حيض حاشد ،نهیتوانـد عـادت
ظود را در ده روػ ّدوم واه قرار دهد ،حلکه طنين ػنی فاقد نشانه وحسوب شده و حاخـد
حا رضوع حه ظوخشاوندان و در صورت عدم اوکان رضوع حه ظوخشاوندان ،عـددی بـین
ســه روػ تــا ده روػ را  -حــا توضــيحی كــه در وس ـألۀ « »777عكــر شــده  -بــرای حيضــش
ً
انتصاب كند ،حه شرط آنکه در ههان ػوان حاشد ،وثال اگر عدد انتصـاب شـده هفـت
روػ حاشـــد ،اػ ّاول وـــاه تـــا هفـــتن را ح ــيض ق ــرار و ــیده ــد و اػ هش ــتن ت ــا بیس ــتن و ــاه
استحاضه وحسوب ویشود.

مسأله  .596اگر ػن ناسيه ،ػوان ّ
ظاصی كه ضزجی اػ عادت ّ
وقتيه او حاشد را نداند،

ولی حهطور اضهالی حداند كه ػوان عادت او تنها در قسهتی اػ واه واقع شده ،در ایـن
ً
صورت نهیتواند ّاخام حيضش را اػ روػهای قسهت دخگر واه انتصاب كنـد ،وـثال ػن

ناسيهای كه حهطور اضهالی ویداند ػوان حيض او در ده روػ ّاول وـاه بـوده ،طنانشـه
اػ اول تــا بیســتن وــاه حــهطــور وسـ ّ
ـتهر ظــون دخــده و ده روػ ّاول اػ ظــون وــغكور ،دارای
نشانههای استحاضه و ده روػ ّدوم دارای نشانههـای حـيض حاشـد ،ح ّـق نـدارد ظـون
ده روػ ّدوم واه را حيض قرار دهد خا نهیتواند عددی را كه حا رضوع حه ظوخشاوندان خا
انتصاب عدد برای حيضـش انتصـاب كـرده ،اػ ده روػ ّدوم وـاه برگزخنـد ،حلکـه طنـين
ػنــی فاقــد نشــانه وحســوب شــده و حاخــد حــا رضــوع حــه ظوخش ـاوندان و در صــورت عــدم

اوکــان رضــوع حــه ظوخشــاوندان ،عــددی بــین ســه روػ تــا ده روػ را  -حــا توضــيحی كــه در

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

وسألۀ « »777عكـر شـده  -بـرای حيضـش انتصـاب كنـد ،حـه شـرط آنکـه در ههـان ده
ً
روػ ّاول واه حاشد ،وثال اگر عدد انتصاب شده هشت روػ حاشد ،اػ ّاول واه تا هشتن را

حيض قرار داده و ّ
حقيه استحاضه است.
ً
ـثال ػنـی كـه اػ ّاول تـا بیسـتن وـاه حـهطـور وس ّ
ـتهر ظـون دخـده و حـهطـور
ههـين طـور ،و
اضهــالی وــیدانــد وقــت عــادت او در ده ـۀ ّدوم وــاه بــوده ،نــه ده ـۀ ّاول وــاه و روػ اول

عــادتش را در دهـۀ ّدوم نهــیدانــد ،در ایــن صــورت نهیتوانــد عــادت ظــود را در ده روػ
ّاول واه قرار دهد و طنانشه تعيین روػهای حيض اػ رو ی نشـانههـای آن در دهـۀ ّدوم
ً
وهکــن نباشــد و عــدد ظوخشــاوندان وی در حــيض وــثال هفــت روػ حاشــد ،وی اػ روػ
خاػدهـن 1تا هفدهـن واه را حيـض قرار ویدهد و ّ
حقيه استحاضـه اسـ ـت.
 ناسیهایکهعادتوقتیهوعددیهداشتهاست 

اگــر ػن بیشــتر اػ ده روػ ظــون ببينــد و دارای عــادت وقت ّي ـه و عدد ّخ ـه حاشــد ،ای ـن

صورت سه حالت دارد كه در وساجل حعد حه توضيح آن پرداظته ویشود.
مسأله  .597اگر ػن بیشتر اػ ده روػ ظون ببيند و دارای عادت وقت ّيه و عدد ّخه حاشـد
و وقــت عــادت ظــو خش را فراوــوش كــرده ،ولـی عــدد آن را حــه خـاد دارد ،عــدد حـيض را
طبق عدد عادت ظو خش قرار ویدهد و در تعيـین وقـت حـه نشـانههای ظـون وراضعـه

و ـیكنــد و ظــونی را كــه نشــانههای ح ـيض دارد حــا توض ـيحی كــه در وس ـاجل « 727و
 ،»723پیراوون عادت وقت ّيه عكر شد ،حـيض قـرار وـیدهـد و ا گـر حـا نشـانهها ،اوکـان

تعيین ػوان حيض نباشد ،عادتش را اػ ّاولين ػوـان وشـاهدۀ ظـون قـرار وـیدهـد ،حـه
ّ
شـرط آنکـه حتـوان حـيض را اػ آن ػوـان قــرار داد ،وثـل اخنکـه اػ حـيض قبلـی ،حــداقل
ّ
پا كی (ده روػ) فاصله شده حاشد ،وگرنه حيضش را حعد اػ فاصله شدن حداقل پاكی
ً
 حا وراعات احکاوی كه قبال عكر شد  -انتصاب وی كند.ً
ّ .1اولين ػوانی كه حيض قرار دادن آن شرعا وهکن حاشد.
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ً
ـثال اػ ّاول تــا بیســتن وــاه حــهطــور وسـ ّ
ـتهر ظــون دخــده و عــدد
ههشنــين ،ػنــی كــه وـ
عــادتش را كــه هفــت روػ بــوده حــه خــاد داردّ ،اوــا وقــت آن را فراوــوش كــرده ،ولــی حــهطــور
اضهــالی وــیدانــد وقــت عــادت او در ده ـۀ ّدوم وــاه بــوده ،نــه دهــۀ ّاول وــاه و روػ ّاول
عادتش را در دهۀ ّدوم وـاه نهـیدانـد ،در ایـن صـورت نهیتوانـد عـادت ظـود را در ده

روػ ّاول واه قرار دهد و طنانشه تعيین روػهای حـيض اػ روی نشـانههـای آن در دهـۀ
ّدوم وهکــن نباشــد ،وی اػ روػ خــاػدهن 1تــا هفــدهن وــاه را حــيض قــرار وــیدهــد و ّ
حقيـه
استحاضه است.

مسأله  .598اگر ػن بیشتر اػ ده روػ ظون ببيند و دارای عادت وقت ّيه و عدد ّخه حاشـد

و عدد عـادت ظـو خش را فراوـوش كـرده ،ولـی وقـت آن را حـه خـاد داشـته حاشـد ،در ایـن
صورت ،ظونی را كه در ا ّخام عادتش ویبیند حيض قرار ویدهد ،هرطند نشانههای

ح ـيض را دارا نباشــد و در تعيــین عــدد حــه نشــانههای ح ـيض وراضعــه و ـیكنــد و ا گــر

اوکان تعيین عدد حا نشانهها نبود ،حه ظو خشاوندان ظو خش وراضعـه وـیكنـد و ا گـر آن
هن وهکن نباشد ،وص ّير است عددی كه بین سه تا ده روػ است را حيض قرار دهـد؛
ّ
البتــه در دو وــورد كــه بی ـان آنهــا در وس ـألۀ « »723گغشــت ،ه ـير خ ـک اػ وعيارهــای

سهگانه (رضوع حه تهيیز ،ظو خشاوندان ،انتصاب عدد) اعتبار ی ندارد.

مسأله  .599اگـــر ػن بیشـــتر اػ ده روػ ظ ــون ببين ــد و دارای ع ــادت وقت ّيـ ـه و عدد ّخـ ـه

حاشد ،ولی وقت و عدد عادت ظو خش را فراووش كرده حاشد ،حکـن در ایـن صـورت،

هرطند اػ وساجل قبل وعلوم ویشود ،ولی برای توضيح بیشتر در ضهن ایـن وسـأله و
وسألۀ حعد ،طند وورد بیان ویشود:

الههف .اگــر ػن حــهطــور اضهــالی ندانــد كــه ظــون حــا روػهــای عــادتش وصــادف بــوده

است خا نه و ظون حيض قابل تعيـین اػ رو ی نشـانههـای حـيض نباشـد (وثـل اخنکـه
ههـــۀ ظ ــون خـــک ضـــور حاشـــد) ،وقــت عــادتش را اػ ّاولــين ػوــان وشــاهدۀ ظــون قــرار
ً
ّ .1اولين ػوانی كه حيض قرار دادن آن شرعا وهکن حاشد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

ویدهد ،حه شرط آنکه حتوان حيض را اػ آن ػوان قرار داد 1و در تعيین تعـداد روػهـای

آن حــه ظو خشــاوندانش وراضعــه وــیكنــد و ا گــر وهکــن نبــود ،عــددی ب ـین ســه تــا ده را
حيض قرار ویدهد؛ ّ
البته در دو ووردی كه بیان آنها در وسألۀ « »723گغشت ،هـير

خـک اػ وعيارهــای سـهگانــه (رضــوع حـه تهيیـز ،ظو خشــاوندان ،انتصـاب عــدد) اعتبــار ی
ندارد.

ب .اگر ػن حهطور اضهالی نداند كه ظون حا روػهای عادتش وصـادف بـوده اسـت

خــا نــه و ظــون قابــل تعيــین اػ روی نشــانههــای حــيض حاشــد ،وثــل اخنکــه طنــد روػ كــه
كهتر اػ سه روػ و بیشتر اػ ده روػ نيست ،دارای نشانههای حـيض حاشـد و ّ
حقيـۀ ظـون

حــه نشــانههــای استحاضــه حاشــد و وسهــوع آنهــا اػ ده روػ تســاوػ نهاخــد ،ظــونی را كــه
دارای نشــانههــای حــيض اســت ،حــيض قــرار وــیدهــد و ّ
حقيـه استحاضـه وحســوب
وــیشــود؛ ّ
البتــه در دو وــوردی كــه بیــان آنهــا در وســألۀ « »723گغشــت ،هــير خــک اػ
وعيارهای سه گانه (رضوع حه تهيیز ،ظوخشاوندان ،انتصاب عدد) اعتباری ندارد.

ج .اگر ػن حهطور اضهالی حداند كه ػوان دخدن ظون حـا روػهـای عـادتش وصـادف

اســت ،در صــورت اوکــان حاخــد ظــونی كــه نشــانههــای حــيض را داراســت و در ػوــان

وغكور هن واقع شده ،حيض قرار دهد و اگر وهکن نباشد ،حه ظوخشاوندانش وراضعه

ویكند و اگر آن هن وهکن نيسـت ،حاخـد عـددی بـین سـه و ده را انتصـاب نهاخـد و در

تعيــین وقــت عــادت آنشــه را كــه در وســاجل « 727و  »723گغشــت ،پیراوــون ػنــی كــه
عادت ّ
وقتيهاش را فراووش كرده وراعات ویكند و در تعيین عدد اگر حهطور اضهالی
عــدد آن را حــه خــاد وــیآورد ،حاخــد دو نکتــهای را كــه در وســألۀ « »723گغشــت ،رعاخــت

نهاخد.

 استبراءواستظهاردرحیض 

مسأله « .611اســتبراء اػ ظــون حـيض» ،عهــل ّ
ظاصـی اســت كــه ػن بــرای آ گــاهی اػ
 .1توضيح آن در وسألۀ « 727و  »723بیان شد.

ظونهای سه گانه /

وضع ّيت حاطن وسرا و اخنکه آخا آلوده حه ظون حيض است خا نه انسام وـیدهـد؛ ایـن
استبراء در ووردی انسام ویشود كه ػن دارای دو شرط حاشد:
ً
 .1ظونی كه شرعا حيض وحسوب ویشود ،قبل اػ ده روػ در ظاهر قطع شده حاشد.

 .2ػن حــاجض خق ـين خــا اطهينــان حــه پــاكی حــاطن وســرا نداشــته حاشــد و احتهــال

عقالیی دهد حاطن وسرا پاک شده است .حنابراین ،اگر ػن حداند حاطن وسرا ههاننـد
ظــاهر آن پــا ک شــده اســت خ ـا حــاطن وســرا بــرظالف ظــاهر آن پــا ک نيســت ،ني ـاػ ی حــه

استبراء نهیحاشد.

ایـن اســتبراء ،كيفيـت ظـ ّ
ـاص واضبـی نــدارد و حــه هــر شــيوهای حتوانـد اػ وضــع ّيت

حاطن وسرا و پاكی خا آلودگی آن حه ظون كسب اطالع كند كافی است؛
ً
وــثال قــدر ی پنبــه داظــل فــرح نهاخ ـد و وقــدار ی صــبر كنــد و ا گــر عــادت او طن ـين
ّ
است كه ظون او برای ودت كوتاهی در بین حيض قطع وـیشـود  -ههشنـان كـه در

حعضی ػنان گفته شده است  -حاخد بیش اػ آن وقدار صـبر كـرده و حعـد پنبـه را بیـرون
ّ
آورد و ببيند آلوده حه ظون شده خا نه ،پس اگر سطح پنبـه حـه لکـۀ زرد رنگـی  -هرطنـد

حسيار كوطک  -آلوده حاشد ،هنوػ حيض وحسوب ویشود و احکام وربوط حـه آن در
وسألۀ حعد عكر ویشود.

مسأله  .611اگر ػن حاجض قبل اػ ده روػ شک كند اػ حـيض پـاک شـده خـا نـه و اػ روی
عــغر ،واننــد فراووشــی اســتبراء نکــرده و غســل حــيض نهاخـد ،طنانشــه در هنگــام غســل
ً
واقعا اػ حيض پاک بوده ،غسلش صحيح است و الػم نيست آن را اعاده نهاخد.
ً
ههين طور ،اگر عهـدا اسـتبراء نکـرده و غسـل حـيض نهاخـد ،طنانشـه در هنگـام
ً
ّ
غســل واقعــا اػ حــيض پــاک بــوده و قصــد قرحــت وی وحقــق شــده ،غســلش صــحيح
است و الػم نيست آن را اعاده نهاخد.
ً
مسأله  .612ا گــر ػن حــاجض وــثال در ّاول وقــت نهــاػ اســتبراء نهاخــد و ببينــد ظــون
ّ
حـــيض در حـــاطن ح ــاقی اســت ،طنانش ــه احتهــال عقالی ــی وــیده ــد كــه در و ــدت

حاقيهانده اػ وقت نهاػ اػ حيض پاک شود ،الػم نيست ضهت استبراء بیـدار حهانـد و
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ویتواند حصواحد؛ ولی اگر بیدار حاشد و حتوانـد اسـتبراء نهاخـد ،در صـورتی كـه احتهـال
دهد اػ حيض پاک شده ،الػم است استبراء نهاخد.

مسأله  .613اگر ػن حاجض قبل اػ ده روػ شک كند كه اػ حـيض پـاک شـده خـا نـه و

حه ضهت عغری  -وانند نابینایی ،1تارخکی و بیهاری - 2نتوانـد اسـتبراء نهاخـد ،حاخـد

حنا بر حاقی بودن حيض حگغارد ،هرطند احتياط وستحب است بین كارهایی كـه بـر

ػن غير حاجض واضب است (اػ ضهله انسام غسل حيض برای نهاػ) و كارهایی كـه

بر ػن حاجض حرام است ضهع نهاخد ،تا آنکه اطهينان حه پا كی اػ حيض كنـد و پـس
اػ حصول اطهينان ،حاخد غسل حـيض نهاخـد و طنانشـه ّاخـام وـغكور وصـادف حـا وـاه

وبارک روضان بوده ،حاخد قضای رو ػهها را نيز انسام دهد.

مسأله  .614اگر ػن حاجض قبل اػ ده روػ پا ک شـود و احتهـال عقالیـی حدهـد كـه در
ً
حــاطن ظــون حاشــد ،خـا حاخـد عبادتهــا را احتياطــا انســام دهــد خـا اســتبراء كنــد و ضــایز
نيست حدون استبراء عبادتها را ترک كند؛ پس اگر استبراء نهوده و پا ک بود ،غسل
كــرده و عبادتهــای ظــود را حـهضــا آورد و ا گــر پــا ک نبــود  -هرطنــد حــه ظــون انــدک زرد
رنگ ـی آلــوده حاشــد  -طنانشــه در ح ـيض عــادت نداشــته حاشــد خ ـا وبتدجــه حاشــد خ ـا

عادت او ده روػ حاشد ،حاخد صبر كند تا اگر قبل اػ ده روػ پـا ک شـد ،غسـل كنـد و ا گـر

سـ ِـر ده روػ پــا ک شــد خ ـا ظــون او اػ ده روػ گغشــت ،سـ ِـر ده روػ غس ـل نهاخ ـد و قبــل اػ
س ری شدن ده روػ ،هر وقت شک كند ظون در حاطن هست خا قطع شده ،اسـتبراء را

دوحاره انسام ویدهد و حکن صورتی كه در آن ،ػن عـادتش كهتـر اػ ده روػ اسـت ،در

وسألۀ حعد عكر ویشود.

مسأله  .615اگــر عــادت ػن حــاجض كهتــر اػ ده روػ حاشــد ،طنانشــه قبــل اػ گغشــت
ّاخام عادت شک داشته حاشد كه ظون در حاطن قطع شده خا نه ،استبراء ویكنـد و در
ّ
 .1در صــورتی كــه نتوانــد در تشــصيص آن اػ دخگــری كهــک حگيــرد خــا ایــن اوــر بــر وی وشــقت فــوقالعــادهای
ً
وعهوال قابـل ّ
تحهـل نيسـت (حـرح) .ههشنـين ،ونظـور اػ تـارخکی ،وکـان تار خـک اسـت
داشته حاشد كه
طوری كه برای فرد ،دسترسی حه روشنایی غير وهکن خا حرضی حاشد.
 .2اػ این قبيل است ترس اػ اػالۀ پردۀ حکارت ،در وورد دظتری كه حاكره است.

ظونهای سه گانه /

صورت آلودگی ،بر حيض بودن حاقی ویواند تـا اخنکـه ا ّخـام عـادت سـ ری گـردد؛ وگـر
آنکه قبل اػ آن پا ک شود و اگر حعد اػ سـ ری شـدن ا ّخـام عـادت ،شـک در پـاكی حـاطن
ّ
داشــته حاشــد ،اســتبراء وـیكنــد و طنانشــه آلــودگی حــاقی بــود  -هرطنــد حــه شــکل لکـۀ

ظون زرد كن رنگ  -سه حالت پیش ویآخد:

الف .در صـورتی كـه حدانـد قبـل اػ تهـام شـدن ده روػ خـا س ِـر ده روػ پـا ک وـیشـود،

نباخد غسل كند و تا پاكی صبر ویكند.

ب .اگـــر وـــیدانـــد ظـــون اػ ده روػ بیش ــترویش ــود ،ظ ــون حع ــد اػ روػه ــای ع ــادت

استحاضه است .حنابراین ،غسل نهوده و وظاخف وستحاضه را انسام ویدهد.

ج .در صورتی كه شک دارد و احتهال ویدهد كه آن ظون ،قبل اػ تهام شـدن ده

روػ قطع ویشود ،احتياط وستحب است كه خک روػ عبادت را تـرک نهاخـد ،سـ س

غســـل حـــيض نهـــوده و اعهـــال وستحاضــه را انســام دهــد ،هرطنــد ضــایز اســت در
صورتی كه شک نسبت حه وضع ّيت ظون ههشنان حاقی است ،بیشـتر اػ خـک روػ (تـا
كاول شدن ده روػ) ،عبادت را ترک نهاخد.
ً
ایـــن ت ــرک عبـــادت پـــس اػ ســـ ری شــدن ا ّخــام عــادت را ،اصــطالحا «اســتظهار»

ویناوند.

مسأله « .616استظهار» ،حه وعنای تـرک عبـادت و تـرک سـایر كارهـایی اسـت كـه در
ّ
حال حيض بر حاجض حرام ویحاشد و ػن در ودت استظهار احکام حاجض را دارد؛
اصــل عهــل اســتظهار واضــب نيســت و وراعــات آن احتي ـاط وســتحب اســت و

نوعی احتياط در وورد حيض احتهالی حـه شـهار وـیرود؛ اسـتظهار در وـوردی انسـام
ویشود كه ػن دارای پنذ شرط است:
 .1دارای عادت عدد ّخه حاشد ،ظواه عادتش وقت ّيه هن حاشد خا نباشد؛
 .2عادت و ی كهتر اػ ده روػ حاشد؛

 .3بیشتر اػ وقدار عادت ظود ظون ببيند ،طه اخنکه نشانههای حـيض را داشـته

حاشد خا نه؛
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 .4نداند ظون حعد اػ ا ّخام عادت اػ ده روػ ویگغرد خا نه؛

 .5حکن استظهار وصصوص ػنی است كه ظون دخدن او ،پس اػ ا ّخام عـادت اداوـه
پیـدا وـیكنـد و در وـورد ػنـی كـه قبـل اػ ا ّخـام عـادتش ظــونی وشـاهده وـیكنـد كـه حکــن

استحاضــه را دارد ،سـ س ظــون اداوــه پیـدا كــرده و اػ عــادتش بیشــتر وـیشــود ،ضــار ی
ً
نيست .وثال ػنی كه عادت وقت ّيه و عدد ّخه دارد و در وـاه ّاول و وـاه ّدوم ا ّخـام عـادت او اػ
دهن تا پانزدهن واه بوده است ،اگر این ػن در واه ّ
سوم در ا ّخام عـادت ظـون ببينـد ،ولـی
این ظون اداوه پیدا كنـد و تـا وـاه آخنـده قطـع نشـود پـس اػ سـ ری شـدن ا ّخـام حـيض در

واه طهارم ،ػن نداند ظونریزیاش تا حعد اػ بیستن واه اداوه پیدا وـیكنـد خـا نـه ،طنـين
فــردی دهــن تــا پــانزدهن وــاه طهــارم را ح ـيض قــرار و ـیدهــد و حعــد اػ تهــام شــدن ا ّخ ـام

عــــادت ،خعنــــی پــــانزدهن وــــاه در صــــورت شـ ــک در وضـ ــع ّيت ظـ ــون ،حاخ ـ ـد وظـ ــاخف
وستحاضه را انسام دهد و نهیتواند استظهار نهوده و عبادت را ترک نهاخد.
 احکاملکهبینیبانوان 

مسأله  .617ػنی كه دارای عادت است ،طنانشه حعد اػ س ری شـدن ّاخـام عـادت
ّ
و قبل اػ گغشت ده روػ اػ احتدای روػهای عـادتش لکـهبینـی داشـته حاشـد  -هرطنـد
ّ
لکههای صورتی خا زرد رنگ ظون  -دو صورت دارد:

1

 .1لكر یًی ،هستمش اشذ:
ّ
ّ
وستهر حاشد ،خعنی حعد اػ س ری شدن ّاخام عادت ،ظـون
اگر لکهبینی حه صورت
حــهطــور كاوــل قطــع نشــود و هــر وقــت ػن وضـ ّ
ـعيت ظــون در حــاطن را اوتحــان وی كنــد،
ّ
پنبه آلوده حه لکۀ صورتی خا زرد رنگ ویشود:
ّ
در این صورت ،اگر لکهبینی قبل اػ ده روػ قطع شـود ،حـيض وحسـوب ویشـود

و اگر حعد اػ ده روػ قطع شود ،احکام وربوط حه ػنی كه بیشتر اػ ده روػ ظـون دخـده ،در

وورد وی ضاری ویشود.

ً
 .1ونظور ّاخاوی است كه شرعا حاخد آن را حيض قرار ویداده است.
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ً
ّ
وثال اگر ػن دارای عادت ّ
عددخه بوده ،ظونی كه حعد اػ ّاخام عـادت دخـده،
وقتيه و
ّ
ظواه حه شکل لکه حاشد خـا ز خـاد ،استحاضـه وحسـوب ویشـود و طنانشـه ػن وـغكور
ّ
ّ
وستهر ،قبل اػ ده روػ قطع ویشود خا حعد اػ ده روػ ،حه حکن استظهار
نداند لکهبینی
كه در وساجل « 347و  »343بیان شد ،عهل وینهاخد.

 .2لكر یًی هستمش يباشذ:
ّ
ّ
ّ
وستهر نباشد ،هرطند حـه ایـن صـورت كـه ػن تنهـا خـک خـا طنـد لکـۀ
اگر لکهبینی
صورتی خا زرد رنگ ظون وشاهده نهاخد و در ّ
حقيۀ ّاخام پاک حاشـد ،حکـن ایـن صـورت

در قالب طند وثال عكر ویشود:
ّ
هثال اول :ػنی كه عـادت ّ
عددخـۀ هفـت روػه اػ ّاول وـاه تـا هفـتن وـاه دارد،
وقتيـه و
ّ
طنانشــه در انتهــای وــدت هفــت روػ ،ظــون حــيض در ظــاهر و حــاطن قطــع شــود و ػن
ّ
غسـل حــيض نهاخــد ،سـ س در روػ نهــن وــاه ،ػن خـک لکـۀ ظــون ببينـد و قطــع شــود و
ّ
ّ
حعد اػ آن در روػ خاػدهن واه هن ،فقط خک لکۀ ظون وشاهده نهاخد و قطع شود ،لکـۀ
ّ
ظــونی كــه در روػ نهــن دخــده ،حــيض وحســوب ویشــود و لکـۀ ظــونی كــه روػ خــاػدهن
دخده ،استحاضه وحسوب ویشود و پـاكی بـین روػ هفـتن تـا نهـن ،حکـن «پـاكی بـین
دو ظــون» را دارد كــه ػن ،حنــابر احتيــاط واضــب در آن كارهــایی كــه بــر حــاجض حــرام

اســت را تــرک كــرده و كارهــایی كــه بــر غيــر حــاجض واضــب اســت را انســام ویدهــد و

پا كی بین روػ نهن تا خاػدهن ،پا كی حقيقی است و ػن حکن ػنان پاک را دارد.
ّ
حنابراین ،طنين ػنی حعد اػ وشاهدۀ لکـۀ ظـون در روػ نهـن و قطـع شـدن آن ،حاخـد
ّ
غســل حــيض نهاخــد و پــس اػ آن پــاک وحســوب ویشــود و لک ـۀ ظــون روػ خــاػدهن،

استحاضۀ قليله است كه بر طبق احکام آن عهل وی كند.

1

 .1طنانشه ػن در روػ هشتن واه كه پاک بوده ،روػۀ واه وبارک روضـان گرفتـه ،احتيـاط واضـب آن اسـت كـه
آن را قضــا نهاخــد و قضــای روػ نهــن كــه ػن در آن ظــون حــيض دخــده ،واضــب اســت و ّاوــا روػۀ روػ دهــن و
خاػدهن واه صحيح است و طنانشه فرض شود شوهرش او را در روػ هشتن خا نهن در پاكی بین دو ظـون،
طالق داده حاشد ،حنـابر احتيـاط واضـب ایـن طـالق ،صـحيح وحسـوب نهیشـود و صـيغۀ طـالق دو حـاره
ظوانده شود؛ ّاوا اگر او را در روػ دهن خا خاػدهن طالق داده ،طالق صحيح است.
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ّ
هثال دوم :ػنی كه عـادت ّ
عددخـۀ شـش روػه اػ ّاول وـاه تـا ششـن وـاه دارد،
وقتيـه و
ّ
طنانشه در انتهای ودت شش روػ ،ظون حيض در ظـاهر و حـاطن قطـع شـود ،سـ س
ّ
در روػهــای هفــتن ،هشــتن ،نهــن و خــاػدهن ،هــر روػ خــک لکـۀ ظــون ببينــد و قطــع شــود،
ّ
ّ
لک ـۀ ظــون روػهــای هفــتن ،هشــتن ،نهــن حــيض وحســوب ویشــود و لک ـۀ ظــون روػ
خاػدهن استحاضه است و حکن پا كی بین آنها نيز اػ وثال ّاول روشن ویشود.
ّ
هثال سىم :ػنی كه عادت ّ
عددخـۀ شـش روػه اػ ّاول وـاه تـا ششـن وـاه دارد،
وقتيـه و
ّ
طنانشه در انتهای ودت شش روػ ،ظون حيض در ظـاهر و حـاطن قطـع شـود ،سـ س
در روػهای هفتن ،هشتن ،نهن و خاػدهن ،هر روػ خک خا دو ساعت خـا نصـف روػ ظـون

ببينــد و قطــع شــود ،ظــون روػهــای هفــتن ،هشــتن و نهــن حــيض وحســوب ویشــود و
ظــون روػ خــاػدهن ،استحاضــه اســت و حکــن پــا كی بــین آنهــا نيــز اػ وثــال ّاول روشــن
ویشود.

هثال چهاسم :ػنـی كـه دارای عـادت ّ
وقتيـه در ّاول هـر وـاه قهـری اسـت ،طنانشـه اػ
ّ
ّاول واه تا پـنسن وـاه ظـون ببينـد و در انتهـای وـدت پـنذ روػ ،ظـون در ظـاهر و حـاطن
ّ
قطع شود ،س س در روػهای ششن ،هفتن ،هر روػ خک لکۀ ظـون ببينـد و قطـع شـود و
اػ روػ هشتن تا روػ دواػدهن حهطور وس ّ
ـتهر ظـونی حـه صـفات استحاضـه ببينـد ،ظـون
ّ
روػهای ّاول تا پنسن واه و نيز لکۀ ظونهای ششن و هفتن حيض وحسـوب وـیشـود
و ظون روػ هشتن تا دواػدهن استحاضه است و حکن پاكی بـین آنهـا نيـز اػ وثـال اول

روشن ویشود.

هثال پًدن :ػنی كه دارای عادت ّ
وقتيه در ّاول هر واه قهری است ،طنانشه اػ ّاول
ّ
واه تا پنسن واه ظون ببينـد و در انتهـای وـدت پـنذ روػ ،ظـون در ظـاهر و حـاطن قطـع
ّ
شود ،س س در روػهای ششن ،هفتن ،هر روػ خک لکۀ ظون ببيند و قطع شـود و اػ روػ
هشتن تا روػ دواػدهـن حـهطـور وس ّ
ـتهر ظـونی حـه صـفات حـيض ببينـد ،ظـون روػهـای
ّ
لکۀ ظـونهـای ششـن و هفـتن و نيـز ظـون وس ّ
ـتهر روػهـای هشـتن تـا
ّاول تا پنسن واه و
دهــن وــاه حــيض وحســوب وــیشــود و اداو ـۀ آن ،خعنــی ظــون روػ خــاػدهن و دواػدهــن
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استحاضه است و حکن پا كی بین آنها نيز اػ وثال ّاول روشن ویشود.
هثال ششن :ػنی كه دارای عادت ّ
وقتيه در ّاول هر وـاه قهـری اسـت ،طنانشـه خـک

واه در غير وقت عادت ظوخش ظون ببيند ،حه این صورت كه اػ دهن وـاه تـا پـانزدهن
ّ
وستهر ظونی حه صفات حيض ببيند و در انتهای روػ پانزدهن ،ظـون در ظـاهر
حهطور
ّ
و حاطن قطع شود ،س س در روػهای شانزدهن و هفدهن ،هر روػ خک لکۀ ظون ببينـد
ّ ً
و قطــع شــود و اػ روػ هســدهن تــا روػ بیســت و خکــن حــهطــور وسـ ّ
ـتهر وســددا ظــونی حــه
ّ
صـــفات حـــيض خـــا استحاضـــه ببينـــد ،ظ ــون روػه ــای ده ــن ت ــا پ ــانزدهن و ــاه و لکـ ـۀ
ظونهای شـانزدهن و هفـدهن وـاه حـيض وحسـوب وـیشـود و ظـون روػ هسـدهن تـا
روػ بیست و خکن واه استحاضه است و حکـن پـا كی بـین آنهـا نيـز اػ وثـال ّاول روشـن
ویشود.

هثال هفتن :ػنی كه دارای عادت ّ
وقتيه در ّاول هـر وـاه قهـری اسـت ،طنانشـه خـک

واه در غير وقت عادت ظوخش ظون ببيند ،حه این صورت كه اػ دهن وـاه تـا پـانزدهن
ّ
وستهر ظـونی حـه صـفات استحاضـه ببينـد و در انتهـای روػ پـانزدهن ،ظـون در
حهطور
ّ
ظاهر و حاطن قطع شود ،س س در روػهای شانزدهن و هفدهن ،هر روػ خـک لکـۀ ظـون
ببينــد و قطــع شــود و اػ روػ هســدهن تــا روػ بیســت و خکــن حــهطــور وسـ ّ
ـتهر ظــونی حــه
ّ
صفات حيض ببيند ،ظون روػهای دهن تا پانزدهن واه و لکـۀ ظـونهـای شـانزدهن و
هفدهن وـاه استحاضـه وحسـوب وـیشـود و ظـون روػ هسـدهن تـا روػ بیسـت و خکـن
واه حيض است و پا كی بـین ظـونهـا ،پـاكی حقيقـی اسـت و ػن حکـن ػنـان پـاک را

دارد.

1

مسأله  .618اگر ػن قبل اػ ده روػ پا ک شود و حداند كـه در حـاطن ظـون نيسـت ،حاخـد

برای عبادتهای ظود غسل حيض كنـد و آنهـا را انسـام دهـد هرطنـد گهـان داشـته
حاشد كه قبل اػ تهام شدن ده روػ دوحاره ظون ویبیند؛
ّاوا طنانشه خقين خا اطهينان داشـته حاشـد قبـل اػ تهـام شـدن ده روػ دو حـاره ظـون

 .1حکن وثالهای دخگر نيز ،اػ آنشه در وتن عكر شده ،قابل استفاده است.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

ّ
لکهبینی و وشـاهدۀ ظـون زرد كـن رنـگ ( ّ
حتـی وثـل اخنکـه
ویبیند ،هرطند حه شکل
ّ
حداند خک حار این لکه را ظواهد دخـد) ،ههشنـان كـه عكـر شـد ،در فاصـلۀ پـاكی بـین،
ً
حنابر احتياط واضب ،احتياطا غسل حـيض كنـد و عبادتهـای ظـود را حـهضـا آورد و
آنشه بر حاجض حرام است را ترک نهاخد.
 وساجلوتفرقهحیض 

مسأله  .619در تهيیز و تشصيص ظون حيض اػ استحاضـه ،در وـواردی كـه ظـون اػ

ده روػ بیشتر ویشود ،شرط است حعضی اػ روػها ،ظـون دارای نشـانههای حـيض 1و
حعض ـی دخگــر اػ روػهــا ،نشــانههای استحاضــه 2را دارا حاشــدّ ،اوــا شــرط نيســت ظــون

دارای نشــانههای ح ـيض ،هه ـۀ صــفات ح ـيض را داشــته حاشــد ،حلکــه ا گــر خک ـی اػ
صفات را هن داشته حاشد كافی است؛

ولـی اگــر حعضـی اػ روػهــا ،ظــون دارای خکـی اػ صــفات حـيض حاشــد و حعضـی اػ

روػهــای دخگــر ،ظــون دارای دو خـا ســه صــفت اػ صــفات حـيض حاشــد ،طنـين ظــونی

فاقد نشانه وحسوب ویشود ،ههشنان كه اگر حعضی اػ روػها ظـون دارای حعضـی اػ

صــفات ح ـيض و در روػهــای دخگــر ،دارای حعض ـی دخگــر اػ صــفات ح ـيض حاشــد،
طنين ظونی حدون نشانه است.

ههشنين ،در ظونی كه اػ ده روػ ویگغرد ،اگر ظونی كه حـه صـفت حـيض اسـت
سه روػ پراكنده در ضهن ده روػ ّاول حاشد ،این ظون حدون نشانه وحسوب ویشود.

مسأله  .611ػن ـی كــه دارای عــادت نبــوده و دخ ـدن ظــون در او اســتهرار پی ـدا كــرده و

بیشـــتر اػ ده روػ ظـــون دخـــده و اػ راه وصتل ــف ب ــودن ص ــفات ظ ــون ،حاخـ ـد حـ ـيض را
ً
تشصيص دهد ،طنانشه وثال سه روػ خا بیشتر ظونی ببيند كه نشـانۀ حـيض را دارد و
آن ظــون ،اػ ده روػ بیشــتر نشــود و پــس اػ آن ده روػ خ ـا بیشــتر ظــونی ببينــد كــه نشــانۀ
 .1نشانهها خا ههان صفات حيض ،در وسألۀ « »373عكر شد.
 .2نشانههای استحاضه ،در وسألۀ « »317عكر ویشود.
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استحاضه را دارد و دوحاره سـه روػ خـا بیشـتر ،ظـونی حـه نشـانههای حـيض ببينـد و آن
ظــون ،اػ ده روػ بیشــتر نشــود و وسهــوع ظونهــای وشــاهده شــده وسـ ّ
ـتهر و ّوتصــل حــه
هن حاشد ،حاخد ظون ّاول و ظون آظر را كه نشانههای حيض داشته ،حيض قرار دهـد
و ظون وسط ،استحاضه است؛
ّاوــا ا گــر ػن دارای عــادت وقت ّي ـه حاشــد ،در وثــال وــغكور رضــوع حــه وقــت عــادتش

وــینهاخــد .حنــابراین ،طنانشــه خک ـی اػ دو ظــونی كــه دارای نشــانههایحـيض اســت،

وطابق حا روػهای عادتش حاشد و ظـون دخگـر در روػهـای عـادتش نباشـد ،فقـط آنشـه
ً
در ا ّخام عادت است را حيض قرار ویدهد و حق ّيه ،وطلقا استحاضه ویحاشد.

مسأله  .611اگر ػن طند روػ را حيض قرار دهد و عبادت نکند ،حعـد حفههـد حـيض

نبوده است ،حاخد نهاػ و روػههای واضبی كه در آن روػها حهضا نياورده را قضـا نهاخـد و

اگــر طنــد روػ را حــه گهــان اخنکــه ح ـيض نيســت ،عبــادت كنــد و حعــد حفههــد ح ـيض

بوده ،طنانشه آن روػها ،روػهایی بوده كـه حاخـد روػه وـیگرفتـه ،واضـب اسـت قضـای
آنها را حهضا آورد.

مسأله  .612اســتفاده اػ داروهــایی كــه عــادت واهان ـۀ ػن را اػ وقــت عـ ّ
ـادى ظــود حــه

عقب ویانداػد ،براى اتهـام برظـی واضبـات  -طـون روػه و وناسـک حـذ و غيـر آن -
1
ضایز است ،وشروط حه اخنکه این كار برای ػن ضرر فوقالعـاده و وهـن نداشـته حاشـد
و طنانشه ػن در اثر استفاده اػ این داروهـا ،ظـونی ببينـد كـه شـراخط حـيض را نـدارد،

هرطند در اخام عادتش حاشد ،احکام حيض شاول آن نهیشود.
نفاس

مسأله  .613ظــونی كــه وــادر اػ وقت ـی ّاول ـين ضــزء ّ
حشــه اػ شــکن او بی ـرون و ـیآخ ـد تــا
 .1شاخان عكر است ،ػنی كه اػدواح كـرده ،ا گـر حصواهـد حـا اسـتفاده اػ دارو دورۀ حـيض ظـود را افـزاخش دهـد،
ّ
طنانشه این اور حه قصد فرار اػ تهکين ظـاص (نزدخکـی) حاشـد ،وحـل اشـکال اسـت و احتيـاط و اضـب
در ترک آن حدون ضلب رضاخت زوح است.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

فاصلۀ ده روػ ویبیند« ،ظون نفاس» است؛ حه شـرط آنکـه ظـون ػاخهـان بـر آن صـدق
َْ
كند و ػن را در حال نفاس «نفساء» ویگو خند.

حنابراین ،ػنی كه اػ ػاخهان ظون نهیبیند نفاس ندارد و نيز ػنی كـه حعـد اػ فاصـله
ً
ّ
شدن ودت طوالنی اػ ػاخهان ظون ویبیند حـه گونـهای كـه عرفـا نهـیگو خنـد آن ظـون،

ظون ػاخهان است  -وثل اخنکه ظون را پس اػ سـ ری شـدن ده روػ اػ ػاخهـان ببينـد -
نفاس ندارد.
مسأله  .614در وحاسبۀ ده روػ نفاسّ ،
توضه حه سه نکته الػم است:
 .1احتدای وحاسبۀ ده روػ ،ظون ظارح شـده حعـد اػ ػاخهـان اسـت ،هرطنـد ظـون
ظــارح شــده در هنگــام ػاخهــان حعــد اػ ظــاهر شــدن ّاولــين ضــزء حــدن نــوػاد هــن نفــاس

است ،ولی در شهارش روػها ،داظل در ده روػ نفاس نيست.

 .2وعي ـار در وحاســبۀ ده روػ ،ظــروح ظــون اســت نــه فقــط ػاخهــان .حنــابراین ،ا گــر

ظون حا تأظير اػ ػاخهان ظارح گردد ،ػوان ظـارح شـدن ظـون احتـدای وحاسـبۀ ده روػ
است.

 .3احتدای وحاسبۀ ده روػ نفـاس ،روػ اسـت .حنـابراین ،ا گـر ػاخهـان و دخـدن ظـون

در شــب واقــع شــده ،هرطنــد ظــون نفــاس اســت ،ول ـی ضــزء ده روػ نفــاس وحســوب

نهـــیگـــردد و روش وحاس ــبۀ ده روػ در نف ــاس ،ههانن ــد ده روػ حـ ـيض اس ــت ك ــه در
وساجل « 327و  »322عكر شد.

مسأله  .615ظـــونی كـــه ػن قبـــل اػ بیـــرون آوــدن ّاولــين ضــزء ّ
حشــه وــیبینــد ،نفــاس

نيست.
ّ
مسأله  .616ظون نفاس حداقل ّ
وعينی ندارد و وهکن است خک لحظه حاشد ،ولـی
بیشتر اػ ده روػ نفاس حه حساب نهیآخد.

مسأله  .617اگر ػن سزار ین كند و نوػاد را اػ شـکن خـا پهلـوی او ظـارح سـاػند ،ظـونی
كه اػ وسرای طبيعی حعد اػ سزار ین بیرون ویآخد ،نفاس است.

1

ّ .1اوا ظون ظارح شده اػ ووضع ضراحی (شکن خا پهلو) ،ارتباطی حه ظون نفاس ندارد.
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مسأله  .618الػم نيست ظلقت ّ
حشه تهام حاشد ،حلکه اگر ظلقـت ناتهـام نيـز حاشـد،
ً
در صــورتی كـــه عرفــا والدت صــدق نهاخــد ،ظــون ظــارح شــده حکــن نفــاس را دارد.
َ
حنابراین ،اگر آنشه سـقط شـده حـه صـورت «نطفـه» خـا « َعلقـه» كـه ظـون حسـته اسـت خـا

ْ
«وضــغه» كــه قطعــه گوشــت اســت بــوده ،ظــونی كــه وـیبینــد ،ظــون نفــاس وحســوب

نهیشود.

مسأله  .619هر گاه شک كند كه طيزی سـقط شـده خـا نـه ،خـا طيـزی كـه سـقط شـده
ً
ّ
حشه است خا نه ،الػم نيست بررسی كند و ظونی كه اػ او ظـارح وـیشـود ،شـرعا ظـون
نفاس وحسوب نهیشود.

مسأله  .621اگــر ػن نفســاء ظــون واحــدی ببينــد و ای ـن ظــون اػ ده روػ بیشــتر نشــود،

ههـــۀ آن نفـــاس اســت ،پـــس طنانشـــه قبــل اػ ده روػ پــا ک شــود ،حاخــد غســل كنــد و
عبادتهای ظود را حهضا آورد.

مسأله  .621اگ ــر ػن نفســـاء ظ ــون وس ـ ّ
ـتهری ببين ــد و ایـ ـن ظ ــون اػ ده روػ حگ ــغرد،
طنانشه در حـيض عـادت عدد ّخـه دارد ،حـه انـداػۀ روػهـای عـادت او ،نفـاس و حق ّيـه،

استحاضه است.
ّ
عددخۀ ظود را فراووش كـرده ،حاخـد عـادت را حـاالترین عـددی فـرض
ّاوا اگر عادت
كند كه احتهال ویدهد و احتياط وستحب است كسی كه عادت دارد ،اػ رو ػ حعد
اػ عادت و كسی كه عـادت نـدارد ،حعـد اػ روػ دهـن تـا روػ هسـدهن ػاخهـان ،كارهـای

استحاضه را حهضا آورد و كارهایی را كه بر نفساء حرام است ،ترک كند؛
ّ
عددخه نـدارد ،واننـد ػنـی كـه وبتدجـه خـا وضـطرحه اسـت ،تـا ده روػ،
ّاوا اگر عادت

نفاس و حق ّيه ،استحاضه ویحاشد و در این حال ،حه عـادت ظو خشـاوندان ظـو خش در
ح ـيض خ ـا نفــاس خ ـا عــادت قبل ـی ظــو خش در نفــاس ،خــا حــه تشــصيص ظــون نفــاس اػ
استحاضه اػ روی نشانههای آن دو رضوع نهیكند.
مسأله  .622ا گ ــر ػن نفس ــاء ظ ــون وس ـ ّ
ـتهری ببين ــد و ای ــن ظ ــون اػ ده روػ حگ ــغرد،
ً
ّ
عددخـۀ وی در حـيض وـثال هفـت روػ حاشـد و احتـدای ظـون نفـاس اػ
طنانشه عادت

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

اعان صبح خا قبـل اػ آن (شـب هنگـام) حاشـد ،تـا پاخـان روػ هفـتن را نفـاس قـرار داده و

حعد اػ آن ،ظونی كه ویبیند استحاضه وحسوب ویشود.
ً
ّاوا اگر احتدای ظون نفاس حعد اػ اعان صـبح  -وـثال سـاعت  14صـبح  -حاشـد ،تـا
ههـــين ســـاعت اػ روػ هشـــتن را نفـــاس ق ــرار داده و حع ــد اػ آن ،ظ ــونی ك ــه و ــیبین ــد

استحاضه وحسوب ویشود.

مسأله  .623اگر ػن نفساء در دهۀ ػاخهان ،بیشتر اػ خک حار ظـون ببينـد ،وثـل اخنکـه
دو ظــون خـا ســه ظــون خـا طهــار ظــون خـا بیشــتر ،ظــون ببينــد و پــاكی بـین آنهــا هــن فــرق
ندارد كه ػوانش كوتاه خا طوالنی حاشد ،طنانشه روػهایی را كه ظون دخده حا روػهایی

كه در وسـط پـا ک بـوده ،رو ی هـن ده روػ خـا كهتـر اػ ده روػ حاشـد ،تهـام ظونهـایی كـه

دخـده نفـاس اسـت و حنـابر احتيـاط واضـب در روػهـایی كـه پـا ک بـوده كـه آن را «پــاكی

بـــین دو ظــون» وـــیناونـــد ،كارهــایی كــه بــر ػن نفســاء حــرام اســت را تــرک نهاخــد و
ً
كارهایی كه بر ػن پاک (غير نفساء) واضب است را احتياطا انسام دهد.
مسأله  .624اگر ػن نفساء بـیش اػ خـک حـار ظـون ببينـد ،وثـل اخنکـه دو ظـون خـا سـه

ظــون خـا طهــار ظــون خـا بیشــتر ببينــد و آظــرین ظــون اػ ده روػ بیشــتر شــود ،دو صــورت
دارد:

 .1ػن دارای عــادت عدد ّخـه در حـيض نباشــد ،ایـن صــورت حکــن وســألۀ قبــل را

دارد ،خعنـــی وقـــدار ی اػ ظونهـــا كـــه اػ ده روػ بیش ــتر نهـ ـیش ــود ،نف ــاس اس ــت و در

روػهای پا ک وسط آن ظونهـا ،حنـابر احتيـاط واضـب كارهـایی كـه بـر ػن نفسـاء حـرام
ً
اســت را تــرک كــرده و كارهــایی كــه بــر ػن پــاک (غيـر نفســاء) واضــب اســت را احتياطــا
انسام دهد و وقدار ی اػ ظون آظر كه اػ ده روػ بیشـتر وـیشـود ،استحاضـه وحسـوب

ویشود.

 .2ػن دارای عــادت عدد ّخـه در حـيض حاشــد ،در ایـن صــورت ظــونی كــه حــه عــدد

ا ّخام عادت دخده ،نفاس اسـت و در وـورد ظـونی كـه حعـد اػ تعـداد روػهـای عـادتش تـا
اتهام ده روػ دخده ،حنابر احتياط واضب كارهایی كـه بـر ػن نفسـاء حـرام اسـت را تـرک
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ً
كرده و كارهایی را كه بر ػن وستحاضه واضب است ،احتياطـا انسـام دهـد 1و ظـونی
كه پس اػ روػ دهن وشاهده ویكند ،نفاس نيست و استحاضه وحسوب ویشود.

مسأله  .625اگر ػن نفساء قبل اػ ده روػ اػ ظون نفاس در ظاهر پا ک شود و احتهـال
ً
دهد كه در حاطن ظون حاشد ،خا حاخد احتياطا غسل كند و عبادتها را انسام دهد خـا

حاخد «استبراء» كند و استبراء اػ ظون نفاس ،ههانند استبراء اػ ظـون حـيض اسـت و
ّ
كيفيت استبراء در وسألۀ « »344عكر شد و ضایز نيست ػن عبادتهـا را حـدون انسـام
استبراء ترک كند.

مسأله  .626اگر ػن نفساء بیشتر اػ عدد عادتش در حـيض  -كـه آن عـادت كهتـر اػ
ده روػ اســت  -ظــون ببينــد و ندانــد ظــون ،قبــل اػ ده روػ قطــع و ـیگــردد خ ـا اػ ده روػ

و ـیگــغرد ،حکــن «اســتظهار و تــرک عبــادت» بــرای او ،ههاننــد احکــام اســتظهار ػن
حاجض است كه در وساجل « 347و  »343گغشت.

مسأله  .627ههان طور كه در وسألۀ « »743بیان شـد ،خکـی اػ شـراخط ظـون حـيض
ّ
ّ
آن است كه اػ حيض قبلی ،حـداقل ده روػ (حـداقل پـاكی) گغشـته حاشـد و در وـورد
ّ
حيضی كه حعد اػ نفاس ویحاشد نيز ،الػم است حداقل ده روػ پس اػ نفاس حاشد.

حنابراین ،اگر ػن حعد اػ تهام شدن نفاس تـا فاصـلۀ ده روػ ظـونی ببينـد ،آن ظـون

استحاضه ویحاشد ،ظواه ظون حه صفت حيض حاشد خا نـه و طـه اخنکـه در روػهـای

عادت حاشد خا نه و اػ این ده روػ ،حه «دهۀ استحاضه» تعبير ویشود.

مسأله  .628ظونی كه ػن حاولـه قبـل اػ ػاخهـان وـیبینـد نفـاس نيسـت وظـونی كـه
ػن حاوله در حال درد ػاخهان و قبل اػ والدت نوػاد 2ویبیند ،اگر حدانـد بـر اثـر ػاخهـان

است ،حکن ظون ػظن و ضراحت را دارد ،هرطند احتياط وستحب است كه حکن

ظون استحاضه را بـر آن ضـاری نهاخـد و ا گـر ندانـد كـه ظـون وـغكور وسـتند حـه ػاخهـان

 .1در روػهای پاک وسـط آن ظونهـا ،قبـل اػ اتهـام ده روػ ،حنـابر احتيـاط واضـب ،كارهـایی كـه بـر ػن نفسـاء
ً
حرام است را ترک كرده و كارهایی را كه بر ػن پاک (غير نفساء) واضب است ،احتياطا انسام دهد.
 .2قبل اػ ظاهر شدن ّاولين ضزء حدن نوػاد.
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اســت خــا ظــون وربــوط حــه قبــل اػ ػاخهــانش حاشــد ،طنانشــه شــراخط حــيض را نــدارد
استحاضه است و اگر شراخط حيض را دارا حاشد حيض وحسوب وـیشـود ،هرطنـد
بین حيض وغكور و نفاس واقـع حعـد اػ آن فاصـله نباشـد .حنـابراین ،فاصـله شـدن ده

روػ بـــین نفـــاس و حـــيض ،اظتصـــاص ح ــه نف ــاس و ح ــيض حع ــد اػ آن دارد و ش ــاول

حيض قبل اػ آن نهیشود.

مسأله  .629ػنی كه در حيض ،عـادت عدد ّخـه دارد  -طـه اخنکـه وقت ّيـه هـن حاشـد خـا
وقت ّيـه نباشــد  -اگــر حعــد اػ ػاخهــان تــا خـک وــاه خـا بیشــتر اػ خـک وــاه ،پـی در پـی ظــون

ببينــد ،حــه انــداػۀ روػهــای عــادت او نفــاس اســت و ظــونی كــه حعــد اػ نفــاس تــا ده روػ
ویبیند ،هرطند عادت وقت ّيه هن داشته حاشد و ظون در روػهـای عـادت واهانـهاش

حاشد ،استحاضه است.
ً
وثال ػنی كه عادت حيض او اػ بیستن هر واه تا بیست و هفتن آن واه اسـت ،ا گـر

روػ دهــن وــاه ػاخهــان نهــوده و تــا خ ـک وــاه خ ـا بیشــتر ،پ ـی در پ ـی ظــون ببينــد ،تــا روػ
هفدهن ،نفاس و اػ روػ هفدهن تا ده روػ ّ
حتی ظونی كه در روػهای عادت ظود كـه
اػ بیستن تا بیست و هفتن است ویبیند  -استحاضه ویحاشـد و حعـد اػ گغشـتن ده
روػ ،اگر عادت وقت ّيه داشته حاشد 1و ظونی را كه ویبیند در روػهای عادتش نباشـد،
حاخد ونتظر روػهای عادتش شود ،هرطند كه انتظارش خک واه خا بیشتر طول حکشد و
ّ
هرطند ظون در این ودت دارای نشانههای حيض حاشد.
ّ
عددخـۀ تنهـا اسـت،
ّاوا ا گـر ػن وـغكور عـادت وقت ّيـه نـدارد ،ولـی صـاحب عـادت
ّ
حاخد وطـابق دسـتوری كـه در وسـألۀ « »755بیـان شـدّ ،اخـام حـيض ظـود را وشـصص
ً
نهاخد و اگر اصال صاحب عادت نيست ،حاخد حـيض ظـود را طنانشـه وهکـن اسـت

حــا نشــانههای آن تعيــین كنــد كــه روش آن در وبح ـ

«ح ـيض» عكــر شــد 2.حنــابراین،

ّ
وقتيه حاشد خا اخنکه ّ
 .1طه اخنکه عادت او فقط ّ
عددخه حاشد.
وقتيۀ
 .2شاخان عكر است نسبت حه تشصيص ظـون حـيض اػ استحاضـه ،حعـد اػ سـ ری شـدن ّاخـام نفـاس اػ روی
نشانههای ظونی كه وشاهده ویشود ،وال ک آن فقط تفاوت در رنگ ظـون وـیحاشـد و نشـانههـای دخگـر
وانند سوػش و فشار ،وعيار در تشصيص نيست.

ظونهای سه گانه /

گاهی حکـن حـه حـيض بـودن ظـونی كـه حعـد اػ ده روػ استحاضـه وـیبینـد وـیشـود و

گاهی نيز حکن حه حيض بودن ظون در آن واه نهیشود.
در صورتی كه تعيین ّاخام حيض حـا رضـوع حـه نشـانههـا وهکـن نباشـد ،وثـل اخنکـه

ههۀ ظونی را كه ده روػ حعد اػ نفاس ویبیند ،اػ لحاظ رنگ خکسان حاشد و خک وـاه

خ ـا طنــد وــاه حــه هه ـين صــفت اداوــه پی ـدا كنــد ،حاخ ـد در هــر وــاه ،ح ـيض حعض ـی اػ
ظو خشــاوندان ظــود را حــا توض ـيحی ك ـه در وبح ـ

«حــيض» عكــر شــد ،بــرای ظــو خش

ح ـيض قــرار دهــد و اگــر ای ـن اوــر هــن وهکــن نيســت ،عــددی را كــه وناســب حــا ظــود
«حيض» بیان شد.

ویداند انتصاب نهاخد و توضيح آن نيز در وبح
مسأله  .631ػنی كه در حيض ،عادت عدد ّخه ندارد ،اگر حعد اػ ػاخهان تا خک وـاه خـا
بیشتر اػ خک واه ظون ببيند ،ده رو ػ ّاول آن نفاس و ده روػ ّدوم آن استحاضه است و
ّاو ــا ظ ــونی كـــه حعـــد اػ آن وـــیبینـــد وهک ــن اس ــت حـ ـيض حاش ــد و وهک ــن اسـ ـ ـت

استحاضـه حاشد و برای تعيین حيض ،حاخد حـه توضـيحی كـه در وسـألۀ قبـل عكـر شـد
عهل نهاخد.

 احکامنفساء 

مسأله  .631آنشـــه ب ــر حـــاجض واض ــب اس ــت وانن ــد قض ــای روػهه ــای و ــاه وب ــارک
َْ
روضان ،بر نفساء هن واضب ویحاشد.
مسأله « .632رساندن ضایی اػ حدن حه ّ
ظط قرآن» ،بر نفساء حـرام اسـت و وـوارد ز یـر

نيز حنابر احتياط واضب ،بر نفساء حرام ویحاشد:
1
ّ .1
وس نام ظداوند وتعال و صفات وصصوص او؛
 .2ظواندن آخاتی كه سسدۀ واضب دارند؛
ّ
 .3توقف در وساضد؛

 .4داظــل شـــدن در وســسد حـــدون آنکــه عبــور نهاخــد ،ولــی ا گــر اػ وســسد (غيــر
 .1ونظور اػ صفات وصصوص ،وواردی است كه در وسألۀ « »313توضيح داده شد.
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در وسـسد داظـل و
وسسد الحرام و وسسد پیاوبر )عبور كنـد ،وثـل اخنکـه اػ خـک ِ
در دخگر ظارح شود ،وانعی ندارد؛
اػ ِ

 .5وارد شدن حه وسسد الحرام و وسسد پیـاوبر ،هرطنـد اػ خـک در داظـل و اػ

در دخگر ظارح شود؛

 .6داظل شدن در وسسد برای برداشتن شيجی؛

 .7گغاشتن طيزی در وسسد ،هرطند در حـال عبـور اػ وسـسد حاشـد خـا ظـودش

وارد وسسد نشده و اػ بیرون شيجی را در وسسد حگغارد؛
ّ
مسأله  .633نزدخکی كردن حا ػن در حال نفاس حرام ویحاشد ،ولی كفاره ندارد.

مسأله  .634طالق دادن ػنی كه در حال نفاس است ،حاطل ویحاشـد .ههـين طـور،

اگــر ػن در پــاكی بـین دو ظــون ،كــه وعنــای آن در وســألۀ « »749عكــر شــد ،طــالق داده
ّ
شــود ،صــحيح بــودن ای ـن طــالق وحــل اشــکال اســت .حنــابراین ،وراعــات وقتضــای
احتياط ترک نشود حه این صورت كه دوحاره صيغۀ طالق اضرا شود؛
ً
وثال ػنی كه سه روػ ظون نفاس دخده و روػ طهارم و پنسن پا ک بـوده و در آن حـال
طالق داده شده است ،س س در روػ ششن و هفـتن ظـون نفـاس وشـاهده وـیكنـد خـا
ّ
آنکــه در روػ ششــن تنهــا لکــهای ظــون وشــاهده وـیكنــد كــه حکــن حــه نفــاس بــودن آن
ّ
ویشود ،صحيح بودن طالق او وحل اشکال است؛
ًّ
ّاوا حعد اػ آنکه ػن اػ ظون نفاس كال پا ک شد ،هرطند غسل نکرده حاشد ،طـالق
او صحيح است.

استحاضه

خکـی اػ ظونهــایی كــه اػ ػن ظــارح وـیشــود« ،ظــون استحاضــه» اســت و ػن را در

ووقع دخدن ظون استحاضه« ،وستحاضه» ویگو خند.

مسأله  .635ظــون استحاضــه در بیشــتر اوقــات زرد رنــگ خـا صــورتی خــا قروــز روشــن و

سرد و رقيق و كهنه و وانده است و حدون فشـار و سـوػش بیـرون وـیآخـد ،ولـی وهکـن

ظونهای سه گانه /

است گاه سياه خا قهوهای خا سرد تيره و گرم و غلـي و تـاػه حاشـد و حـا فشـار و سـوػش

بیرون آخد؛

ّ
حداقل خا حـداكثر ّ
وعينـی نـدارد و نيـز قبـل اػ حلـوغ ،استحاضـه
ظون استحاضه،
ّ
ّ
وحق ــق نهـ ـیشـــود و در وحق ــق ش ــدن آن حع ــد اػ ( )34س ــال قه ــری اش ــکال اس ــت و

احتياط واضـب آن اسـت كـه ػنـان حعـد اػ ایـن سـن هـن حـه وظـاخف وستحاضـه عهـل

نهاخند.

مسأله  .636استحاضه سه قسن است :قليله و وتوسطه و كثيره.

 .1استساضههۀ قلیلههر :آن اســت كــه ظــون فقــط رو ی پنبــهای را كــه ػن حــا ظــود بــر

ویدارد ،آلوده كند و در آن فرو نرود.

 .2استساضۀ هتىسطر :آن است كـه ظـون در پنبـه فـرو رود ،هرطنـد در خـک گوشـۀ
ً
آن حاشد ،ولی اػ طرف دخگـر پنبـه بیـرون نياخـد و حـه دسـتهالی كـه وعهـوال حـانوان بـرای
ضلوگيری اػ سراخت ظون ویحندند ،نرسد.

 .3استساضۀ كثیشه :آن است كه ظون پنبه را فرا گرفته خا در آن فرو رفتـه و اػ طـرف
ً
دخگــر بی ـرون آخ ـد و حــه دســتهالی كــه وعهــوال حــانوان بــرای ضلــوگيری اػ ســراخت ظــون
ویحندند ،برسد.

شاخان عكر است ،در انتصاب انداػۀ پنبه ،شيوۀ وعهول در بین حانوان عهـل شـده

و در هنگــام اســتعهال ،اػ پنبـۀ غيـر فشــرده و حــه حالــت وعهــولی اســتفاده وی گــردد و
استفاده اػ ضنس دخگری غير اػ پنبه ،كه در حافت و قاحل ّيت ضـغب و وقـدار نفـوعش

وثل پنبه حاشد نيز ،كافی است؛ ولی دستهال كاغـغیهـای راخـذ ،كـه حافـت ظر خفـی
داشته و قاحل ّيت ضغب و نفـوع آن بیشـتر و سـر خعتر اػ پنبـه اسـت ،در ایـن وـورد كـافی

نيست و اگر حه پنبۀ طبيعی ،ناظالصی و وـواد دخگـری نيـز اضـافه شـده كـه تـأثيری در
ضهت عكر شده نداشته حاشد ،اشکال ندارد.
ّ
كيفيت شناسایی نوع استحاضه حه این صورت است كه ػن پنبه را داظل وسرا
ّ
كرده و كهی صبر ویكند ،سـ س آن را ظـارح كـرده و نـوع استحاضـهاش را وشـصص

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

وینهاخد؛ وقدار ػوـانی كـه ػن صـبر كـرده ،سـ س پنبـه را ظـارح وی كنـد ،دو صـورت

دارد:

الف .ػن نهیداند استحاضهاش قليله است خا وتوسطه؛ در این صورت ،حاخد حـه
ً
انـــداػهای حاشــد كــه وعهــوال در عــرف حــانوان بــرای فــرو رفــتن ظــون در پنبــه كفاخــت
ویكند؛

ب .استحاضــه ،وـ ّ
ـردد بــین وتوس ـطه و كثيــره حاشــد؛ در ایــن صــورت ،حاخــد وقــدار
ً
بیشتری ونتظر حهاند حه انداػهای كه وعهوال در عرف حانوان برای نفوع ظـون در پنبـه و
رســيدن آن حــه دســتهالی كــه حــانوان بــرای ضلــوگيری اػ ســراخت ظــون وــیحندنــد كــافی

حاشد؛
ّ
ّ
البته اگر ظون استحاضه طوری است كه در حاطن برای ودتی قطع شده ،سـ س
دوحاره حاطن آلوده ویشود ،حاخد بیش اػ آن وقدار صبر كرده و حعد پنبـه را بیـرون آورد؛
ّ
ّ
ولی حه هر حال برای ودت وغكور ،حد شرعی حه «دقيقه» خا «ثانيه» عكر نشده است.

مسأله  .637وال ک در نوع استحاضه ،حالت فعلی ظون است .حنابراین ،اگر ظـون
ً
ظــارح شــده اػ ػن وــثال حــه حالــت لصتــه شــده حاشــد و در پنبــه فــرو نــرود ،استحاض ـۀ

قليلــه وحســوب وــیشــود ،هرطنــد طــوری حاشــد كــه ا گــر ظــون لصتــه نبــوده و رقيــق
ویبود ،در پنبه فرو ویرفت؛
ً
ههين حکن در وورد رسيدن خا نرسيدن ظون حه دستهالی كه وعهوال حانوان برای
ضلوگيری اػ سراخت ظون ویحندند نيز ضاری است.
 احکاماستحاضه 

مسأله  .638در استحاضـۀ قليلــه ،ػن حاخـد بــرای هــر نهــاػ خـک وضــو حگيـرد ،هرطنــد

حصواهد نهاػ ظهر و عصر خا نهاػ وغرب و عشاء را پشت سر هن حصوانـد  -وگـر وـوردی

كه در وسألۀ « »333عكر ویشود  -و حنابر احتياط وستحب ،پنبـه را آب كشـيده و خـا

عوض كند و حاخد ظاهر فرح را طنانشه ظون حه آن رسيده ،آب حکشد.
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مسأله  .639ػنـی كـه نهـیدانسـته در استحاضـۀ قليلــه حاخـد بـرای هــر نهـاػ خـک وضــو
ً
حگيرد و وثال نهاػ ظهر و عصر را پشت سر هن حـا خـک وضـو وـیظوانـده ،نهـاػ عصـرش

حاطــل اســت ،هرطنــد ضاهــل قاصــر بــوده و در فراگيـری وســأله كوتــاهی نکــرده حاشــد و
حاخد آن را در صورتی كه وقت هست ،دوحاره ظوانده و اگر وقت گغشـته ،قضـا نهاخـد؛
وگر صورتی كه در وسألۀ « »333عكر ویشود.

مسأله  .641در استحاضـــۀ وتوســـطه ،حن ــابر احتي ــاط الػم ،حاخـ ـد ػن ب ــرای ه ــر نه ــاػ

صبح ،غسل كند و الػم است برای نهاػهای ظـود ،كارهـای استحاضـۀ قليلـه كـه در
وسألۀ « »317عكر شد را هن انسام دهد و هـر گـاه استحاضـۀ وتوسـطه قبـل اػ نهـاػ ی

غير اػ نهاػ صبح  -وثل نهاػ ظهر  -براخش پیش آخد ،برای آن نهاػ غسل كند و عالوه
بر آن تا صبح روػ دخگر برای نهاػهای ظود ،كارهای استحاضۀ قليله را انسام دهد.

مسأله  .641اگر استحاضۀ وتوسطه قبل اػ نهاػ صبح خا در بین نهاػ صـبح حاصـل
ً
شــود ،حاخ ـد حنــابر احتيــاط واضــب بــرای نهــاػ صــبح غســل كنــد و ا گــر عهــدا خـا اػ رو ی
فراووشی برای نهاػ صبح غسل نکند ،حنابر احتياط الػم ،حاخد برای نهاػ ظهـر و عصـر
غســـل كنـــد و نهـــاػ صـــبحش كـــه حـــدون غســل و انس ــام وظــاخف دخگــر وستحاض ــه

ظوانده ،حاطل است و حاخد آن را در صورتی كه وقت حـاقی اسـت دو حـاره ظوانـده و ا گـر
وقت گغشته قضا نهاخد.

1

طنين ػنی اگر برای نهاػ ظهر و عصر نيز غسل نکنـد ،حنـابر احتيـاط الػم حاخـد قبـل

اػ نهاػ وغرب و عشاء غسل نهاخـد ،طـه ظـون بیاخـد خـا اخنکـه قطـع شـده حاشـد و نهـاػ

ظهر و عصری را كه حـدون غسـل و انسـام وظـاخف دخگـر ظوانـده ،دو حـاره حصوانـد و ا گـر

وقت گغشته ،قضا نهاخد.

مسأله  .642در استحاضۀ كثيره ،حنابر احتياط واضب ،حاخد ػن برای هـر نهـاػ ،پنبـه

 .1شــاخان عكــر اســت حاطــل بــودن نهــاػی كــه ػن بــرای آن غســل استحاض ـۀ وتوس ـطه را انســام نــداده ،ولــی
وظاخف دخگر را انسام داده است ،حنـابر احتيـاط واضـب ویحاشـد و ایـن حکـن ،در وـورد اداوـۀ وسـأله نيـز
ضاری است.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

و دستهال را عوض كند خا آب حکشد و الػم است خک غسل برای نهـاػ صـبح و خـک

غسل برای نهاػ ظهر و عصر و خـک غسـل بـرای نهـاػ وغـرب و عشـاء حـهضـا آورد و بـین

نهاػ ظهر و عصر و وغرب و عشاء فاصله نينداػد و اگر فاصله بینداػد ،حاخد برای نهاػ

عصر و عشاء دوحاره غسل كند؛

هه ـۀ وــوارد فــوق در صــورتی اســت كــه ظــون پ ـی در پ ـی در پنبــه نفــوع كــرده و حــه
ً
دستهالی كه وعهوال حانوان برای ضلوگيری اػ سراخت ظون ویحندند برسد؛
ّاوا طنانشه نفـوع ظـون در پنبـه و رسـيدن آن حـه دسـتهال حـا قـدری فاصـلۀ ػوـانی
َ
(ف ْترت) حاشد كـه ػن حتوانـد در آن فاصـله غسـل نهـوده و خـک نهـاػ خـا بیشـتر حصوانـد،
خک غسل كافی است ،وثل اخنکه خک سـاعت وانـده حـه غـروب ،فتـرت وـغكور بـرای
ػن پدخد آخد و وی غسل استحاضۀ كثيره كرده و حتوانـد عـالوه بـر ظوانـدن نهـاػ ظهـر،

قبــل اػ آنکــه ظــون دوحــاره در پنبــه نفــوع كــرده و حــه دســتهال برســد نهاػهــای عصــر و

وغرب و عشاء را حصواند ،در این صورت ،برای نهاػهـای عصـر و وغـرب و عشـاء الػم

نيست غسل دخگری حکند؛
ً
ولی اگر ػن وغكور غسل استحاضۀ كثيره نهاخد و وـثال نهـاػ ظهـر را حصوانـد و قبـل
ّ ً
اػ نهاػ عصر خا در بین آن ،وسددا ظون در پنبه نفـوع كـرده و حـه دسـتهال برسـد ،حنـابر

احتياط واضب حاخد برای نهاػ عصر دوحاره وظاخف وستحاضـۀ كثيـره را انسـام دهـد،

خعنــی حنــابر احتيــاط واضــب پنبــه و دســتهال را عــوض كــرده و خــا آب حکشــد و غســل
استحاضۀ كثيره كرده و نهاػ عصر را حصواند و اكتفا حه غسل نهاػ ظهر ننهاخد.

در هر صورت ،ػنی كه غسل استحاضۀ كثيره انسام داده ،تا وقتـی حعـد اػ غسـل،

وبطل وضو انسام نداده ،الػم نيست وضو حگيرد.

مسأله  .643در وـواردی كـه غســل بـر ػن واضــب وـیشـود ،ا گــر طنـد حــار غسـل كــردن
ً
برای او ضرر قابل ّ
ـوال قابـل ّ
تحهـل
توضه داشته خا حاع سصتی ز خادی حاشـد كـه وعه
نيست َ
(ح َرح) ،ویتواند حه ضای آن تي ّهن نهاخد.

1

سوم و طهارم اػ ووارد انسام ّ
 .1توضيح آن در فصل ّ
تيهن ،وورد ّ
تيهن عكر ویشود.
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مسأله  .644وستحاضــۀ وتوســـطه كـــه حاخــد وضــو حگيــرد و هــن حنــابر احتيــاط الػم،
غسل كند ،حاخد غسل را ّاول حهضا آورد و حعـد وضـو حگيـرد؛ ولـی در وستحاضـۀ كثيـره

كه غسل كافی است و احتياط وستحب است كه وضو هن حگيرد ،اگر حصواهد وضـو

حگيرد حاخد قبل اػ غسل ،وضو حگيرد.

مسأله  .645در احتــدای استحاضــه تــا وقت ـی ظــون در حــاطن اســت و بی ـرون نياوــده،

غسل خا وضو و نيز سایر احکام استحاضه واضب نهیشود و اگر بیـرون بیاخـد هرطنـد
كن حاشد ،واضب است طبق احکام استحاضه عهـل نهاخـد و اػ آن پـس تـا ػوـانی كـه
ّ
ظون در وسراست ،هرطند بیـرون نياخـد ،ولـی در وحلـی اسـت كـه ا گـر پنبـه را داظـل
كند آلوده حه ظون ویشود ،واضب است حه وظاخف وستحاضه عهل كند.

مسأله  .646ػن وستحاضه اگر حداند اػ وقتی كه وشغول وضو خا غسل شـده ،ظـونی

اػ او بی ـرون نياوــده و در داظــل فــرح هــن نيســت (پــاكی بــین استحاضــه) ،و ـیتوانــد

ظوانــدن نهــاػ را تــا وقتـی كــه وـیدانــد پــا ک وـیوانــد حــه تــأظير بینــداػد ،ههشنــان كــه

ویتواند نهاػهای حعدی را در این فاصلۀ ػوانی حدون اخنکه دوحاره غسل كند خا وضو

حگيرد ،حصواند.

مسأله  .647اگـــر ػن قبـــل اػ وقـــت نه ــاػ ،وستحاضـ ـۀ وتوسـ ـطه خـ ـا كثيـ ـره ش ــود ،در

وــواردی كــه الػم اســت بـین غســل و نهــاػ فاصــلهای واقــع نشــود ،واضــب اســت غســل
وربوط حه نهاػ را حعد اػ فرا رسيدن وقت نهاػ انسام دهد؛

وگر آنکـه غسـل را بـرای ظوانـدن ههـان نهـاػ خـا حـه ضهـت دخگـری وثـل و ّـس ظ ّـط

قــرآن ،نزدخـک وقــت اعان انســام داده حاشــد و حالفاصــله حعــد اػ آن ،وقــت شــرعی نهــاػ
فرا رسد و نهاػ را حصواند ،حه گونهای كه بین غسل و نهاػ فاصله نشده و پشت سر هـن
انسام گردد؛ ّاوا اگر بین انسـام غسـل و نهـاػ فاصـله شـود ،وثـل اخنکـه ونتظـر رسـيدن
وقــت نهــاػ شــود ،آن غســل بــرای ظوانــدن نهــاػ كــافی نيســت و حاخـد بــرای نهــاػ دو حــاره

غسل نهاخد.

1

ً
 .1ههان طور كه قبال عكر شد ،واضب بودن غسل استحاضۀ وتوسطه حنابر احتياط الػم ویحاشد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

مسأله  .648در وستحاضۀ قليله و وتوسطه ،ػن برای هـر نهـاػ ی ،طـه نهـاػ یوو ّيـه و
طه نهاػ غير یوو ّيه (وانند نهاػ طواف) ،طه نهاػ واضب و طه نهاػ وسـتحب (واننـد

نوافل) ،حاخد وضو حگيرد و ظواندن دو نهاػ حا خک وضـو ضـایز نيسـت ،هرطنـد دو نهـاػ
را پشت سر هن و حدون فاصله حصواند؛

1

وگر آنکه ػن اػ احتدای وضوی نهاػ ّاول تا انتهای نهاػ حعد ،در ظاهر و حـاطن پـا ک

حاشد و پا ک بودن در ظاهر كافی نيسـت .حنـابراین ،در ایـن فاصـلۀ ػوـانی كـه ظـون در
ظاهر و حاطن قطع شده (پا كی بـین استحاضـه) ،ضـایز اسـت ػن طنـد نهـاػ را حـا خـک

وضو حصواند.
ً
ههـين طــور ،اگــر حصواهـد نهــاػ یوو ّيـهای را كـه ظوانــده ،احتياطــا دو حـاره حصوانــد خـا

حصواهــد نهــاػ ی را كــه تنهــا ظوانــده اســت ،دو حــاره حــا ضهاعــت حصوانــد ،حاخ ـد تهــام

كارهایی را كه برای استحاضه عكر شد انسام دهد ،وگر وورد استثنایی كه عكر شد؛
ّاوا برای ظواندن نهاػ احتياط و سسدۀ فراووش شده ،طنانشه آنها را حعد اػ نهاػ
ً
فورا حهضا آورد ،الػم نيست كارهای استحاضه را انسام دهـد و بـرای سـسدۀ سـهو ،در

هر حال الػم نيست كارهای استحاضه را حهضا آورد.

مسأله  .649وستحاضۀ قليله خا وتوسطه اگر حصواهد غير اػ نهاػ ،كار ی انسام دهد
ً
كه شرط آن وضو داشتن است ،وثال حصواهد طواف واضب انسام دهد خا قرآن را و ّـس
كند ،حاخد برای آن وضو حگيرد؛ّ 2
البته طنانشه برای نهاػ وضـو گرفتـه ،ایـن حکـن حنـابر
ً
احتياط واضب ویحاشد .حنابراین ،اگر حصواهـد حعـد اػ نهـاػ وـثال قـرآن را و ّـس نهاخـد،

حنــابر احتيــاط واضــب حاخــد بــرای آن وضــو حگيــرد و حنــابر احتيــاط واضــب نهــیتوانــد حــه
وضویی كه برای نهاػ گرفته اكتفا نهاخد؛

وگر آنکه ػن اػ احتـدای وضـوی نهـاػ ،در ظـاهر و حـاطن پـاک حاشـد و ایـن پـاكی در

ّ .1
البته در استحاضۀ وتوسطه ،طنانشه غسـل روػانـهای كـه حنـابر احتيـاط بـر وی الػم اسـت را انسـام داده،
انسام غسل دخگری الػم نيست.
 .2ههان.
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اثنای نهاػ و حعد اػ آن نيز استهرار خاحد و حتواند در پاكی بین استحاضه ،سایر اعهـال
وس ّ
وانند طواف خا ّ
ظط قرآن را انسام دهد ،كه در این صورت ،ویتوانـد بـرای انسـام

این كارها حه وضوی نهاػ اكتفا كند.
ً
مسأله  .651اگر ػن وثال برای نهاػ خا طواف واضب وضـو گرفتـه ،در حـال انسـام نهـاػ
خا طواف ویتواند ّ
ظط قرآن را ّ
وس نهاخـدّ ،اوـا طنانشـه حصواهـد حعـد اػ انسـام نهـاػ خـا
طـــواف ،ظـ ّـط قــرآن را وـ ّـس نهاخــد ،حنـــابر احتيــاط واضــب حاخــد دو حــاره وضــو حگيــرد.

ههشنـــين ،بـــرای تک ــرار و ـ ّـس ظ ـ ّـط ق ــرآن ،حن ــابر احتي ــاط واض ــب خ ــک وضـ ـ ـو ك ــافی

نيس ـت.

1

مسأله  .651وستحاضۀ كثيره اگر حصواهد غيـر اػ نهـاػ ،كـاری انسـام دهـد كـه شـرط
ً
آن وضــو داشــتن اســت ،وــثال طــواف واضــب انســام دهــد خــا ظـ ّـط قــرآن را وـ ّـس كنــد،
ً
طنانشــه ظــون پــی در پــی در پنبــه نفــوع كــرده و حــه دســتهالی كــه وعهــوال حــانوان بــرای
ضلوگيری اػ سراخت ظون ویحندند ویرسد ،غسلی كـه بـرای نهـاػ انسـام داده ،بـرای
وس ّ
آن كار (وثل طواف واضب خا ّ
ظط قرآن) نيز كافی است و احتيـاط وسـتحب آن
است كه دوحاره غسل كند؛ ّ
البته در صورتی كه حاطل كننـدۀ وضـو اػ او سـر ػده حاشـد

(وثل اخنکه ادرار كرده حاشد) ،حاخد وضو حگيرد؛
ّاوـا طنانشـه نفـوع ظـون در پنبـه و رسـيدن آن حـه دسـتهال حـا قـدری فاصـلۀ ػوـانی
َ(ف ْترت) حاشد كه ػن حتواند در آن فاصله غسل نهاخد و عالوه بر ظوانـدن نهـاػ ّ
یوويـه،
وس ّ
طواف واضب خا ّ
ظط قرآن را نيز انسام دهد ،ههان خک غسل كافی اسـت و الػم
وس ّ
نيست برای آن كار (وثل طواف واضب خا ّ
ظط قرآن) غسل دخگری انسام دهد؛

ولی ا گـر طنـين ػنـی غسـل استحاضـۀ كثيـره نهاخـد و نهـاػ را حصوانـد ،ولـی قبـل اػ
ّ ً
انسام عهل (طواف واضـب خـا و ّـس ظ ّـط قـرآن) وسـددا ظـون در پنبـه نفـوع كـرده و حـه
دستهال برسد ،حنابر احتيـاط واضـب نهـیتوانـد حـه غسـلی كـه بـرای نهـاػ انسـام داده

ّ
ّ .1
البته اگر ظون استحاضه اػ احتدای وضو در ظاهر و حاطن حهطور ووقت قطع شده (پـاكی بـین استحاضـه)
و این پاكی استهرار داشته حاشد ،ویتواند در پاكی وغكور هرطند حار حصواهد قرآن را ّ
وس نهاخد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

اكتفا نهاخد و حنابر احتيـاط واضـب الػم اسـت بـرای انسـام عهـل وـغكور دو حـاره غسـل

استحاضۀ كثيره نهاخد.

1

مسأله  .652وستحاض ـۀ قليلــه حعــد اػ وضــو و وستحاض ـۀ وتوس ـطه حعــد اػ غســل و
ً
وضو و وستحاضۀ كثيره حعد اػ غسل ،حاخـد فـورا وشـغول نهـاػ شـوند؛ وگـر در دو وـورد

استثنایی كه در وساجل « 339و  »333حه آنها اشاره شد ،ولی گفـتن اعان و اقاوـه قبـل
اػ نهاػ و ظواندن دعاهای وارده قبل اػ تکبيرة االحرام كـه حـه دليـل وعتبـر ،وسـتحب

بودن آن ثاحت شده ،اشکال ندارد.

ههشنين ،كارهایی كه برای ظواندن نهاػ الػم است انسام شود ،وثل تهيۀ وهـر و
ً
طي ـزی كــه ســسده بــر آن صــحيح اســت و كارهــایی كــه وعهــوال قبــل اػ نهــاػ انســام
ّ
ویشود ،وثل رفـتن حـه وحـل نهـاػش در ونـزل ،اشـکال نـدارد و در نهـاػ هـن وـیتوانـد

كارهای وستحب وثل قنوت و غير آن را حهضا آورد.

ههين طـور ،اگـر ػن وستحاضـه نهـاػ ی حـهضـا آورد كـه وعلـوم شـود حاطـل اسـت -
ً
وثال حه دليل حهضا نياوردن ركن خا پدخد آودن خکـی اػ شـکهای حاطـل كننـده حفههـد
نهاػش حاطل بوده  -طنانشـه ّ
وتوضـه حاطـل شـدن نهـاػ در بـین آن خـا حعـد اػ آن حـدون

فاصـلۀ قابـل ّ
توضـه شـود ،ایـن اوـر ووضـب حاطـل شـدن غسـل خـا وضـوی او نهـیشـود و
ویتواند آن نهاػ را حا ههان غسل خا وضو حدون فاصله دوحاره حصواند.

مسأله  .653ػن وستحاضه ،اگر وظيفهاش این حاشد كه ويان وضـو خـا غسـل و نهـاػ

فاصله نينداػد ،ولی وطابق وظيفهاش رفتار نکند و فاصله بینداػد ،حاخد دو حـاره وضـو

گرفته خا غسل كند و حالفاصله وشغول نهاػ شود.

مسأله  .654اگــر ظــون استحاضـۀ ػن ضر خـان داشــته و قطــع نشــود ،طنانشــه بــرای او

ضرر نداشته حاشد ،حاخد تا آظر نهاػ اػ بیرون آوـدن ظـون ضلـوگيری نهاخـد ،هرطنـد حـا
گغاشــتن پنبــه و واننــد آن در داظــل وســرا و حســتن آن قســهت حاشــد و حنــابر احتيــاط

ّ .1
البته در هر صورت ،ػنی كه غسل استحاضۀ كثيره انسام داده ،تـا وقتـی حعـد اػ غسـل وبطـل وضـو انسـام
نداده ،الػم نيست برای عهلی كه شرط ّ
صحت آن طهارت اػ حدث اصغر است وضو حگيرد.
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واضب ،ضلوگيری اػ ظارح شدن ظون ،قبل اػ وضو خا غسل انسام شود و اگر كوتاهی

كند و ظون بیرون آخد ،طنانشه نهاػ ظوانده ،حاخد دوحاره آن را حهضـا آورد ،ولـی فاصـله
ً
شدن این نهاػ حاطل ،حاع حاطل شدن وضو خا غسل نهیشود و ویتواند فـورا حـدون
اخنکه حار دخگـر وضـو خـا غسـل را انسـام دهـد ،نهـاػ را دو حـاره حصوانـد ،هرطنـد احتيـاط
وســتحب آن اســت كــه دوحــاره وضــو خـا غســل را انســام دهــد ،سـ س نهــاػ را حــار دخگــر

حصواند.

 احکاموعلومنبودننوعاستحاضه 

مسأله  .655اگــر ػن ندانــد استحاضـۀ او اػ كــدام نــوع اســت ،وــوقعی كــه وـیظواهــد

نهاػ حصواند ،حنابر احتياط واضب الػم است در صـورت اوکـان ،ظـود را بررسـی كنـد؛
ً
وــثال وقــدار ی پنبــه داظــل فــرح نهاخـد و كهـی صــبر كنــد و بیـرون آورد و حعــد اػ آن كــه

فههيـد استحاضـۀ او كــدام خـک اػ آن ســه قســن اســت ،كارهــایی را كــه بــرای آن قســن

دســتور داده شــده انســام دهــد ،ول ـی ا گــر حدانــد تــا وقت ـی كــه و ـیظواهــد نهــاػ حصوانــد

استحاضۀ او تغيیر نهیكند ،قبل اػ فرا رسيدن وقت هن ویتواند ظود را بررسی كند.

شــاخان عكــر اســت ،ای ـن حکــن در ػوــانی اســت كــه ػن نصواهــد حــه احتي ـاط رفتــار
كندّ ،اوا ا گـر ػن وـیتوانـد وطـابق حـا احتيـاط عهـل نهاخـد ،الػم نيسـت ظـود را بررسـی
ً
ً
نهاخد؛ وثال هر گاه ندانـد استحاضـۀ او قليلـه اسـت خـا وتوسـطه ،حـه گونـهای احتياطـا
رفتــار و ـیكنــد كــه هــن وظيف ـۀ استحاض ـۀ قليلــه و هــن وظيف ـۀ استحاض ـۀ وتوس ـطه را
انسام داده حاشد.

مسأله  .656ػن وستحاضه ،اگر قبل اػ آنکه ظود را بررسی كنـد وشـغول نهـاػ شـود،
ً
طنانش ــه هنگـــام نهـــاػ ،قص ــد قرحـــت داش ــته و ح ــه وظيفـ ـۀ ظ ــود عه ــل ك ــرده؛ و ــثال

استحاضهاش قليله بوده و حه وظيفۀ استحاضۀ قليلـه عهـل نهـوده ،نهـاػ او صـحيح

اســت و اگــر قصــد قرحـــت نداشـــته خـــا عهــل او وطــابق وظيفــهاش نبــوده ،وثــل آنکــه
استحاضۀ او كثيره بوده و حه وظيفۀ قليله رفتار كرده ،نهاػش حاطل است.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

مسأله  .657ػن وستحاضه ،اگر نتواند ظود را حه ضهت عـغری  -واننـد نابینـایی،
ّ
تــارخکی ،بیهــاری - 2بررسـی نهاخـد ،انســام حــداقل وظــاخف وستحاضــه بــر او واضــب
ً
اس ــت؛ وــثال اگـــر نهـــیدانـــد استحاضــۀ او قليلــه اســت خــا وتوســطه ،حاخــد كاره ــای

1

استحاض ـۀ قليلــه را انســام دهــد و اگــر نه ـیدانــد استحاضــهاش وتوس ـطه اســت خ ـا

كثيره ،حاخد كارهای استحاضه وتوسطه را انسام دهد؛
ً
ولی ا گر حداند قبال كدام خک اػ آن سه قسن بوده ،حاخد حـه وظيفـۀ ههـان قسـن رفتـار
ً
ً
نهاخد ،وثال ا گـر قـبال وتوسـطه بـوده و انن نهـیدانـد قليلـه شـده خـا نـه ،حاخـد حـه وظيفـۀ
استحاضۀ وتوسطه عهل كند.

 احکامتغییرنوعاستحاضه 

مسأله  .658اگـــر استحاضـــۀ قليلـــۀ ػن ،حع ــد اػ نه ــاػ ص ــبح وتوسـ ـطه ش ــود ،حن ــابر

احتيــاط واضــب بــرای نهــاػ ظهــر و عصــر ،غســل كنــد و ا گــر حعــد اػ نهــاػ ظهــر و عصــر،

وتوسطه شود ،حنابر احتياط واضب برای نهاػ وغرب و عشاء ،غسـل نهاخـد و ا گـر حعـد

اػ این غسل ،استحاضۀ وتوسطه اداوه داشته حاشد ،حنابر احتياط واضـب بـرای نهـاػ

صبح روػهای حعد نيز غسل نهاخد.

مسأله  .659اگر استحاضۀ قليله خا وتوسطۀ ػن ،حعد اػ نهاػ صـبح كثيـره شـود و حـه

این حال حاقی حهاند ،حاخد احکاوی را كه در وسألۀ « »339شـرح آن عكـر شـد ،نسـبت
حه نهاػ ظهر و عصر و نهاػ وغرب و عشاء رعاخت نهاخد.

مسأله  .661اگـــر استحاضـــۀ قليلـــۀ ػن قبــل اػ نهــاػ ،وتوســطه خــا كثيــره شــود ،حاخــد

كارهای وتوسـطه خـا كثيـره را انسـام دهـد و ا گـر استحاضـۀ وتوسـطه ،كثيـره شـود حاخـد
كارهای استحاضۀ كثيره را انسـام دهـد و طنانشـه بـرای استحاضـۀ وتوسـطه غسـلی
ّ
 .1در صــورتی كــه نتوانــد در تشــصيص آن اػ دخگــری كهــک حگيــرد خــا ایــن اوــر بــر وی وشــقت فــوقالعــادهای
ً
ـوال قابــل ّ
تحهــل نيســت (حــرح) .ههشنــين ،وــراد اػ تــارخکی ،وکــان تار خــک اســت
داشــته حاشــد كــه وعهـ
طوری كه برای فرد ،دسترسی حه روشنایی غير وهکن خا حرضی حاشد.
 .2اػ ههين قبيل است ترس اػ اػالۀ پردۀ حکارت ،در وورد دظتری كه حاكره است.

ظونهای سه گانه /

كرده حاشد ،فاخده ندارد و حاخد دوحاره برای استحاضۀ كثيره غسل كند.

مسأله  .661اگر در هنگام غسل ،ظون قطع نشود ،غسل صحيح است؛ ولـی ا گـر در

بین غسل ،استحاضۀ وتوسطه ،كثيره شود ،الػم است غسل را اػ سر حگيرد.

مسأله  .662اگ ــر در بـــین نهـــاػ ،استحاضـ ـۀ وتوسـ ـطۀ ػن كثيـ ـره ش ــود ،حاخـ ـد نه ــاػ را

حشــکند و بــرای استحاض ـۀ كثي ـره ،غســل كنــد 1و وظــاخف دخگــر وستحاض ـۀ كثيــره را
انسام دهد و آن نهاػ را دوحاره حصواند؛
ّ
البته در صورتی كه برای غسل وقت نداشته حاشد ،حاخد حدل اػ غسل تي ّهن كنـد و
اگر برای تي ّهن نيز وقت ندارد ،حنابر احتياط وستحب نهاػ را نشکند و حـا ههـان حـال

تهام كند؛ ولی الػم است حعد اػ وقت آن را قضا نهاخد.

مسأله  .663اگ ـــر ػن ح ـــه دس ـــتور استحاض ـ ـۀ قليلـ ــه رفتـ ــار نهاخ ـ ـد و در ب ـ ـین نهـ ــاػ،

استحاضۀ قليله او وتوسطه شود ،حنابر احتيـاط واضـب نهـیتوانـد حـه ظوانـدن ههـان
نهاػ اكتفا كند ،حلکه نهاػ را شکسته و حه وظاخف استحاضۀ وتوسـطه رفتـار وـیكنـد
و اگـــر استحاضـــۀ قليلـــۀ ػن در بـــین نهــاػ كثيــره شــود ،حاخــد نهــاػ را شکســته و بــرای

استحاضۀ كثيره كارهای آن را انسام دهد.

مسأله  .664اگــر استحاض ـۀ كثي ـرۀ ػن وتوس ـطه شــود ،حاخ ـد بــرای نهــاػ ّاول ،وظيف ـۀ
ً
كثيـره و بــرای نهاػهــای حعــدی ،وظيفــه وتوسـطه را انســام دهــد؛ وــثال ا گــر قبــل اػ نهــاػ

ظهــر ،استحاضـــۀ كثيـــره ،وتوســـطه شــود ،حاخــد بــرای نهــاػ ظهــر غســل كنــد و بــرای

نهاػهای عصر و وغرب و عشاء فقط وضو حگيرد؛
ً
ولـی اگــر بــرای نهــاػ ظهــر ،عهــدا خـا اػ رو ی فراووشـی غســل نکنــد و فقــط حــه وقــدار
نهاػ عصر وقت داشته حاشد ،حاخد برای نهاػ عصر غسـل نهاخـد و ا گـر بـرای نهـاػ عصـر

هــن غســل نکنــد ،حاخـد بــرای نهــاػ وغــرب غســل كنــد و ا گــر بــرای آن هــن غســل نکنــد و
فقط حه وقدار نهاػ عشاء وقت داشته حاشـد ،حاخـد بـرای نهـاػ عشـاء غسـل نهاخـد و در

 .1احتياط وستحب آن است كه وضـو هـن حگيـرد؛ ولـی الػم اسـت  -ههـان طـور كـه در وسـألۀ « »333بیـان
شد  -وضو را قبل اػ غسل انسام دهد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

هر صورت ،نهاػهایی را كه وطابق وظيفه نصوانده ،حاخد اگر وقت حاقی اسـت ،دو حـاره
حصواند و طنانشه وقتش گغشته ،قضا نهاخد.

مسأله  .665اگــر استحاض ـۀ كثي ـره ،قليلــه شــود ،وستحاضــه حاخ ـد بــرای نهــاػ ّاول،

وظيفۀ كثيره و برای نهاػهای حعدی ،وظيفۀ قليله را انسام دهد.

مسأله  .666اگــر استحاض ـۀ وتوس ـطه ،قليلــه شــود ،در صــورتی كــه ػن وستحاضــه

غســل روػانــه بــرای استحاض ـۀ وتوس ـطه را قبــل اػ آنکــه قليلــه گــردد انســام داده ،الػم
نيست برای نهاػ ّاول ،غسل نهاخد و وضو كافی است (خعنی كـافی اسـت حـه وظـاخف
استحاضۀ قليله رفتار نهاخد).

 احکامقطعشدنخوناستحاضه 

مسأله  .667اگر ظون استحاضه قبل اػ وقت نهاػ بیاخـد و در وقـت نهـاػ قطـع شـود،

حاخ ـد بــرای نهــاػ ،وظــاخف وستحاضــه را انســام دهــد كــه توضــيح بیشــتر آن در ضــهن
وساجل آخنده ظواهد آود.
ّ
مسأله  .668وستحاضۀ كثيره وقتی كه حه كلی اػ ظـون پـاک شـد ،حاخـد بـرای ّاولـين

نهاػ غسل كند؛
ّ
البته اگر استحاضۀ كثيره اػ قسن ّاول حاشد كه ظون پی در پی در پنبـه نفـوع كـرده و
ً
حــه دســتهالی كــه وعهــوال حــانوان بــرای ضلــوگيری اػ ســراخت ظــون ویحندنــد برســد ،ولــی
ظون وغكور تا حعد اػ نهاػی كه حسب وظيفه برای آن غسل نهوده اسـتهرار پیـدا نکنـد
خا استحاضۀ كثيره اػ قسن ّدوم حاشد كه نفوع ظون در پنبـه و رسـيدن آن حـه دسـتهال حـا
قدری فاصله صـورت گيـرد و ظـون اػ ػوـان شـروع در غسـل سـابق حـه دسـتهال نرسـيده

حاشد ،در این دو صورت ،وضوب غسل حنابر احتياط الػم ویحاشد؛
ّ
ّاوــا در وستحاضـۀ وتوسـطه ،الػم نيســت بــرای آنکــه اػ ظــون حــه كلــی پــاک شــده،

غسل نهاخد ،حه شرط آنکه غسل روػانه برای استحاضۀ وتوسطه را قبـل اػ آنکـه ظـون

قطع شود ،انسام داده حاشد.

ظونهای سه گانه /

ّ
مسأله  .669ا گــر وستحاضــه حدانــد كــه قبــل اػ گغشــتن وقــت نهــاػ حــه كل ـی پــا ک

ویشود خا حه انداػۀ وضو خا غسل و ظواندن نهاػ ،ظون حند ویآخد ،حنابر احتياط الػم،

حاخد صبر كند و نهاػ را در وقتی كه پا ک اسـت حصوانـد و ا گـر نهـاػ را قبـل اػ آن حصوانـد

 هرطنـد حـا وضـو و غسـل حاشـد  -كــافی نيسـت؛ وگـر آنکـه در هنگـام نهـاػ و غســل وّ ً
وضو ،قصد قرحت داشته و ظون هن اتفاقا در ػوان پیشبینـی شـده قطـع نشـود كـه در
این صورت ،نياػ حه دوحاره ظواندن نهاػ نيست؛
ّ
ّاوا اگر ػن وستحاضه احتهال حدهد قبل اػ گغشتن وقت نهاػ حهطـور كلـی پـا ک

ویشود خا حه انداػۀ وضو خا غسل و نهاػ ظواندن ظون حند ویآخـد ،ضـایز اسـت نهـاػ را
وطــابق وظيفــه فعلـیاش حصوانــد ،ولـی ا گــر در وقــت پـیشبینـی شــده پــا ک شــد ،حنــابر

احتياط واضب حاخد آن را دوحاره حصواند.

مسأله  .671اگر حعـد اػ وضـو و غسـل ،ظـون در ظـاهر قطـع شـود و وستحاضـه حدانـد
ّ
اگر نهاػ را تأظير بینداػد حه كلی پا ک ویشود و وقت هن حه وقدار ی كـه وضـو و غسـل

و نهــاػ را ح ـهضــا آورد حــاقی و ـیوانــد ،حنــابر احتيــاط الػم حاخ ـد نهــاػ را تــأظير بینــداػد و
ّ
ووقعی كه حه كلی پا ک شد ،دوحاره وضو و غسل را حهضا آورد و نهاػ را حصوانـد و ا گـر در
تنگـی وقــت نهــاػ پــا ک شــود و فرصــت بــرای انســام غســل خـا وضــو نباشــد ،حاخــد تـي ّهن
نهوده و نهاػ حصواند.

مسأله  .671اگر ظون استحاضه قطع شود ،سه صورت دارد:
ّ
ّ
خا ظون حهطور كلی قطع شده خا قطع شـدن آن ووقـت اسـت خـا وعلـوم نيسـت كـه
ّ
ّ
حــهطــور كلــی قطــع شــده خــا ووقــت و در هــر ســه صــورت ،خــا قبــل اػ شــروع در اعهــال و
وظاخف آن ػن قطع شده خا حعد اػ شروع در اعهال و خا حعد اػ نهاػ؛
ّ
ّ
پس اگر ظون استحاضه حهطور كلی قطـع شـود (نـه حـهطـور ووقـت و خـا وشـکوک)،

در ص ــورتی كـــه قبـــل اػ انســـام وظـــاخف وستحاض ــه حاش ــد ،واض ــب اس ــت وظ ــاخف
ً
وستحاضه را انسام دهد ،وثال اگر استحاضـۀ كثيـره بـوده ،واضـب اسـت فقـط غسـل

نهاخد و ا گر استحاضۀ قليله بوده ،واضب است فقط وضو گرفته و نهـاػ حصوانـد و ا گـر

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

استحاضۀ وتوسطه بوده ،در صورتی كه غسل روػانه برای استحاضۀ وتوسـطه را قبـل
اػ آنکـه ظـون قطـع شـود انسـام داده ،الػم نيسـت بـرای نهـاػ ّاول ،غسـل نهاخـد و وضـو
كافی است؛
ّاوــا اگــر حعـــد اػ شــروع در وظـــاخف وستحاضــه و قبــل اػ پاخــان نهــاػ حاشــد ،حاخــد
وظاخف را اػ سر حگيرد؛

اگر حعد اػ نهاػ حاشد ،دوحاره ظواندن نهاػ واضب نيست ،وگر ػوـانی كـه حـا وضـود

اويد حه قطع شدن ظون ،اقدام حه ظواندن نهاػ نهوده كه احتياط واضـب اسـت نهـاػ
را حعد اػ انسام وظاخف ،دوحاره حهضا آورد.
ّ
حکن قطع شدن ووقت و ووارد وشکوک ،در وسألۀ حعد عكر ویشود.
ّ
مسأله  .672اگــر ظــون حــهطــور ووقــت قطــع شــده و حــه انــداػهای پــاک حاشــد كــه بــرای

انسام وظاخف و نهاػ ،هرطند قسهتی اػ آن نهاػ ،فرصت داشته حاشد ،حنـابر احتيـاط

واضب حاخد احکام قطع شدن كاول ظون كه در وسـألۀ قبـل عكـر شـد را انسـام دهـد و

اگر فرصت حه انداػهای نيست كه برای انسـام وظـاخف و قسـهتی اػ نهـاػ پـا ک حاشـد،
انسام دوحارۀ وظاخف واضب نيست؛
ّاوــا اگــر ػن ندانــد طــه وقــدار وهلــت دارد و شــک داشــته حاشــد كــه پــاكی حــه انــداػۀ

وضو ،غسل (هر كدام وظيفـهاش وـیحاشـد) و قسـهتی اػ نهـاػ حـاقی وـیوانـد خـا نـه ،خـا
ّ
ّ
ندان ـد كــه قطــع شــدن ظــون حــهطــور كل ـی اســت خ ـا ووقــت ،حنــابر احتيــاط واضــب در
احکام ،حه قطع شدن ظون حهطور كاول عهل نهاخد.

مسأله  .673اگر در بین نهاػ ،ظون استحاضـه حنـد بیاخـد و وستحاضـه ندانـد كـه در
حــاطن هــن قطــع شــده خ ـا نــه ،طنانشــه نهــاػ را رضـ ً
ـاء تهــام نهاخـد و حعــد اػ نهــاػ ظــود را
ّ
بررسی نهوده و حفههد ظون حهطور كلـی قطـع شـده اسـت ،حنـابر احتيـاط واضـب الػم
است طبق وظيفهاش وضو خا غسـل انسـام داده و نهـاػ را دو حـاره حصوانـد و در وسـعت
وقت ویتواند نهاػ را حشکند و بررسی نهوده تا وظيفهاش ّ
وعين گردد.
ّ
مسأله  .674ػن وستحاضه حعد اػ آن كه ظـونش حـهطـور كلـی قطـع شـد ،فقـط بـرای

ظونهای سه گانه /

ً
نهــاػ ّاولـی كــه وـیظوانــد حاخـد كارهــای استحاضــه را حــه توضـيحی كــه قــبال عكــر شــد،
ً
انسام دهد و پس اػ انسام وظاخف ،واضب نيست فـورا وشـغول نهـاػ شـود و وـیتوانـد
ظواندن نهاػ را حه تأظير انداػد.

مسأله  .675اگر وستحاضه ،خکی اػ كارهایی را كه بر او واضب ویحاشد تـرک كنـد،
نهاػش حاطل است و اگر كار ی را كه حه احتياط واضب بر وستحاضه الػم است ترک
كرده و نهاػ حصواند ،نهاػش حنابر احتياط واضب ،حاطل است.
 احکامدیگروستحاضه 

مسأله  .676ػن وستحاضـــه (طـــه كثيـ ـره ،طـــه وتوســـطه و طـــه قليلـــه) ،در وـــورد

صحيح بودن روػه ،حکن ػن پا ک را دارد و الػم نيسـت بـرای صـحيح بـودن روػهاش،

حه وظاخف وستحاضه عهل نهاخد.

1

ههــين طــور ،اضيــر شــدن ػن وستحاضــه بــرای روػۀ قضــای وــاه روضــان اشــکال
ً
ندارد؛ وگر آنکه عقد اضاره اػ وثل وی عرفا انصراف داشته حاشد كه در ایـن صـورت،
برای اضير شدن حاخد حه وستأضر اطالع دهد.

مسأله  .677بر ػن وستحاضه الػم نيست در هنگام روػهدار ی اػ بیـرون آوـدن ظـون
ضلوگيری نهاخد ،هرطند احتيـاط وسـتحب آن اسـت كـه و ی در تهـام روػ ی كـه روػه
دارد حه وقدار ی كه ویتواند و براخش ضرر ندارد ،اػ بیرون آودن ظون ضلوگيری كند.

مسأله  .678اگــر ػن حعــد اػ نهــاػ عصــر وستحاضــه شــود و تــا غــروب غســل نکنــد،
روػهاش حدون اشکال صحيح است.

مسأله  .679وستحاضــهای كــه غســلهای واضــب ظــود را ح ـهضــا آورده ،رفــتن او در
ّ
وســسد و توقــف در آن و ظوانــدن آخـهای كــه ســسدۀ واضــب دارد و نزدخکـی شــوهر حــا او

حالل اسـت ،هرطنـد كارهـای دخگـری را كـه بـرای نهـاػ انسـام وـیدهـد ،وثـل عـوض

 .1هرطند احتياط وستحب است كه ػن در استحاضۀ وتوسطه خا كثيره ،غسلهای روػانۀ ظـود بـرای نهـاػ
را انسام داده حاشد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

كــردن پنبــه و دســتهال ،انســام نــداده حاشــد ،حلکــه انســام ایـن كارهــا حــدون غســل نيـز

ضایز است ،هرطند احتياط وستحب است غسل كند.

مسأله  .681اگــر ػن در استحاض ـۀ كثي ـره خ ـا وتوس ـطه حصواهــد قبــل اػ وقــت نهــاػ،

آخ ـهای را كــه ســسدۀ واضــب دارد حصوانــد خ ـا حــه وســسد بــرود ،اشــکال نــدارد ،هرطنــد

احتي ـاط وســتحب اســت كــه بــرای انســام آن غســل نهاخ ـد؛ ههشن ـين اســت حکــن،
طنانشه شوهرش حصواهد حا او نزدخکی كند.

مسأله  .681نهــاػ آخـات بــر وستحاضــه ،واضــب اســت و حاخـد بــرای نهــاػ آخـات ،ههـۀ
كارهایی را كـه بـرای نهـاػ یوو ّيـه عكـر شـد ،انسـام دهـد و هـر گـاه در وقـت نهـاػ یوو ّيـه،

نهاػ آخات بر وستحاضـه واضـب شـود ،هرطنـد حصواهـد هـر دو را پشـت سـر هـن حـهضـا
آورد ،حنابر احتياط واضب نهیتواند برای نهاػ آخات حه كارهـایی كـه بـرای نهـاػ ّ
یوويـه
انسام داده اكتفا نهاخد.

1

مسأله  .682اگـــر ػن وستحاضـــه حصواه ــد نه ــاػ قض ــا حصوان ــد ،حاخـ ـد ب ــرای ه ــر نه ــاػ

كارهایی را كه برای نهاػ ادا بر او واضب است حهضـا آورد و هـر گـاه در وقـت ادای نهـاػ
ّ
یوويه حصواهد نهاػ قضـا حصوانـد ،حنـابر احتيـاط واضـب نهـیتوانـد بـرای نهـاػ قضـا حـه
كارهــایی كــه بــرای نهــاػ ادا انســام داده اكتفــا كنــد 2و احتي ـاط وســتحب اســت ػن،

ظوانــدن نهــاػ قضــا را تــأظير بینــداػد تــا پــا ک گــردد؛ وگــر آنکــه وقــت انســام آن ضــيق

حاشــد ،واننــد ػنــی كــه حــه بیهــاری وبــتال شــده و وــیترســد قبــل اػ ظوانــدن نهــاػ قضــا

حهيرد.

 .1حلکه در وورد وستحاضۀ قليله خا وتوسطه ،ههان طور كه در وسألۀ « »337بیـان شـد ،حاخـد بـرای هـر نهـاػ
وضو حگيرد.
 .2ههان.

احکام اووات
غسلوسویت 

مسأله  .683اگر كسی حدن انسان وردهای را ّ
وس كنـد ،خعنـی ضـایی اػ حـدن ظـود را
حه آن برساند ،حا وضود دو شرط حاخد غسل ّ
وس و ّيت نهاخد:
الف .تهام حدن و ّيت سرد شده حاشد؛
ب .و ّيت را غسل نداده حاشند خا هنوػ غسل ّ
سوم او تهام نشده حاشد.
در حکن وغكور ،فرقی نيست بین آن كه و ّيت وسلهان حاشد خـا كـافر ،بـزرگ حاشـد
خا كوطک؛ ّ
حتی شاول ضنين سقط شدهای كـه روح در او دويـده شـده نيـز ویشـود؛
وس كند خا در بیدار ی ،حا اظتيـار و ّـس كنـد خـا بیاظتيـارّ ،
طه اخنکه در ظواب ّ
حتـی
اگر ناظن خا دنـدان فـرد حـه نـاظن خـا دنـدان خـا اسـتصوان و ّيـت كـه اػ حـدن ضـدا نشـده،

برسد حاخد غسل كند و حکن «وو» در وسألۀ حعد ظواهد آود.
مسأله  .684اگر فرد ،ووی ظود را حه حدن و ّيت برساند خا حدن ظود را حه ووی و ّيت خا
ووی ظود را حه ووی و ّيت برساند ،غسل ّ
وس و ّيت واضب نيست.

مسأله  .685برای ّ
وس وردهای كـه تهـام حـدن او سـرد نشـده ،غسـل واضـب نيسـت،
هرطند ضایی را كه سرد شده ّ
وس نهاخد؛

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

ولی اگر دست خا سایر اعضای حدن حا تری و رطـوحتی كـه سـراخت كننـده اسـت حـا
حدن و ّيتی كه او را غسل ندادهاند خا هنوػ غسل ّ
سوم او تهام نشده تهـاس پیـدا كنـد،

نســس ویشــود؛ حلکــه در صــورتی كــه تهــاس حــدون رطوحــت ســراخت كننــده بــوده نيــز،

احتياط وستحب است كه آن را آب حکشد.
ً
مسأله  .686اگر انسان ،و ّيتی را كه سه غسل او كاوال تهام شده و ّـس نهاخـد ،غسـل
بــر او واضــب نهیشــود ،هرطنــد در ایــن صــورت انســام غســل وـ ّـس ّويــت وســتحب
اســت؛ ولـی اگــر پـیش اػ آنکــه غســل سـ ّـوم تهــام شــود ،ضــایی اػ حــدن او را وـ ّـس كنــد،

هرطند غسل ّ
سوم آن ووضع تهام شده حاشد ،حاخد غسل ّ
وس و ّيت نهاخد.
مسأله  .687اگر فـرد ،حيـوان وـردهای را و ّـس كنـد ،غسـل بـر او واضـب نهیشـود؛ ّ
البتـه

طنانشه دست خا سایر اعضـای حـدن حـا تـری و رطـوحتی كـه سـراخت كننـده اسـت حـا حـدن

حيوان وردهای كه وردار آن نسس وحسوب ویشود تهاس پیدا كند ،نسس ویشود.
مسأله  .688اگر ّ
حشهای كـه روح در او دويـده شـده ،وـرده حـه دنيـا بیاخـد و حـه هنگـام

ظارح شدن ،حدنش سرد شده حاشـد و حـا ظـاهر خـا حـاطن حـدن وـادر تهـاس پیـدا كنـد،
وادر او حنابر احتياط واضب حاخد غسل ّ
وس و ّيت كند.
ّ
مسأله  .689اگر وادر ورده حاشد و ّ
حشه اػ او وتولد شود و حا ظـاهر خـا حـاطن حـدن وـادر

تهــاس پی ـدا كنــد ،طنانشــه هنگــام ظــارح شــدن ،حــدن وــادر ســرد شــده حاشــد حنــابر
احتياط واضب ،الػم است فرػند وغكور حعد اػ حلوغ ،غسل ّ
وس و ّيت كند.
مسأله  .691اگــر دیوانــه خـا ّ
حشـۀ ناحــالغی ،و ّيـت را وـ ّـس كنــد ،حعــد اػ آنکــه آن دیوانــه،
حشه ،حالغ گردخد ،حاخـد غسـل و ّـس و ّيـت نهاخـد و ا گـر ّ
عاقل شده خا ّ
حشـۀ ناحـالغ ،وه ّيـز
حاشد و غسل ّ
وس و ّيت انسام دهد ،غسل او صحيح است.

مسأله  .691اگر اػ حـدن انسـان ػنـده خـا وـردهای كـه غسـلش نـدادهانـد ،قسـهتی ضـدا
شود و پیش اػ آنکه قسـهت ضـدا شـده را غسـل دهنـد ،انسـان آن را و ّـس نهاخـد ،الػم

نيست غسل ّ
وس و ّيت كند ،هرطند كه آن قسهت دارای استصوان و گوشت حا هـن
حاشد؛ ّ
البته احتياط وستحب آن است كه در این صورت غسل كند؛

احکام اووات /

ولی اگر و ّيتی ،قطعه قطعه شده حاشد و كسـی ،ههـه خـا بیشـتر آن قطعـات را و ّـس
كند ،غسل ّ
وس و ّيت واضب است.

مسأله  .692برای ّ
وس استصوانی كه اػ حدن ضدا شـده و آن را غسـل نـدادهانـد ،طـه
اػ ورده ضدا شده حاشد طـه اػ ػنـده ،غسـل واضـب نيسـت و ایـن حکـن در وـورد و ّـس

دندانی كه اػ ورده خا ػنده ضدا شده حاشد نيز ضاری است.
مسأله  .693غســل وـ ّـس و ّي ـت ،واننــد غســل ضناحــت اســت و كفاخ ـت اػ وضــو هــن
ویكند.

مسأله  .694ا گـر طنـد و ّيـت را و ّـس كنــد خـا خـک و ّيـت را طنــد حـار و ّـس نهاخـد ،خـک
غسل ّ
وس ويت كافی است.
ّ
مسأله  .695بــرای كس ـی كــه حعــد اػ وـ ّـس و ّي ـت غســل نکــرده ،توقــف در وســسد و

ظوانــدن آخ ـههــایی كــه ســسدۀ واضــب دارد ،وــانعی نــدارد و نيــز نزدخکــی حــا ههســر در
صورتی كه هر دو خا خکی اػ آنها ّويت را ّ
وس كرده حاشند اشکال ندارد؛ ولی برای نهاػ
و ّ
وس آخات قرآن و وانند آن ،حاخد غسل كند.

احکاموحتضر 

ْ َ
وحتض ـر» اســت ،خعن ـی در
مسأله  .696رو حــه قبلــه كــردن ش ـيعۀ دواػده اوــاوی كــه «
حال ضان دادن ویحاشد ،ورد حاشد خـا ػن ،بـزرگ حاشـد خـا كوطـک ،بـر هـر وسـلهانی،

حنابر احتياط واضب الػم است؛

خعنی در صورت اوکان ،حنابر احتياط حاخد او را حه پشـت حصواحاننـد ،حـهطـور ی كـه

ـود وحتضــر راض ـی اســت و
كــف پاهــاخش حــه طــرف قبلــه حاشــد و طنانشــه حداننــد ظـ ِ
وحتضــر ،اػ كســانی كــه قاصــر هســتند وثــل ّ
حشـۀ ناحــالغ خـا دیوانــه نباشــد ،الػم نيســت

بــرای ایـن كــار ،اػ ولـ ّی او اضــاػه حگيرنــد و در غيـر ایـن صــورت ،اضــاػه گــرفتن اػ ولـ ّی او
حنابر احتياط الػم است.

ـود وحتضــر واضــب نيســت،
مسأله  .697رو حــه قبلــه شــدن در حــال احتضــار بــر ظـ ِ

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

هرطند احتياط وسـتحب آن اسـت كـه وحتضـر در صـورت اوکـان ،ظـودش را رو حـه
قبله نهاخد.

مسأله  .698بهتر آن است تا وقتی كه غسل و ّيت تهام نشده ،و ّيـت را طـور ی كـه در

وسألۀ « »323گفتـه شـد ،رو حـه قبلـه حصواحاننـد ،ولـی حعـد اػ آنکـه غسـلش تهـام شـد،

بهتر آن است كه او را وثل حالتی كه بر او نهاػ ویظوانند ،حصواحانند.
َ ّ
مسأله  .699وستحب است شهادتين و اقرار حه دواػده اوام  و سایر عقاجـد حقـه
را حـــه كســـی كـــه در ح ــال ضـــان دادن اس ــت ،ط ــور ی تلقـ ـين كنن ــد ك ــه حفهه ــد و نيـ ـز
وستحب است طيزهایی را كه گفته شد ،تا وقت ورگ تکرار كنند و ظوانـدن دعـای

عدخله نيز وناسب است.

مسأله  .711وستحب است این دعا را طور ی حه وحتضر تلقين كنند كه حفههد:
ّ
َ ْ َْ َ ُ
ْ
َ
َ َْْ ّ َ َ ْ َ َ
طاع ِتك ،خا وـن خقبـل
«الل ُه َّن اغ ِف ْرل َي الکث ٔي َر ِو ْن َوعاص ٔيك ،واقبل ِونی اليس ٔير ِون
ْ ْ
َ
َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ
ُ
ُ
العفـ ُّـو
ال َيس ـ ٔي َر َو َخ ْعفـ ْـو َعـ ِـن الکث ٔي ـ ِرِ ،اق َبــل ِو ّن ـی ال َيس ـ ٔي َر َو ْاعــف َع ّن ـی الکث ٔي ـر ،ؤن ـك أنــت
ّ
َُ
َ َّ َ
الغف ُور ،الل ُه َّن ْار َح ْهن ٔی ف ِ نك َرح ٔين» ،و نيز وستحب است كلهات فرح را حـه وحتضـر
َ
َ
اهّلل ْال َحلـي ُن ْال َکـر خ ُن ،ال ؤ ٓلـ َه ؤ ّال ُ
تلقين كنند و وـراد اػ آن ،ایـن دعـا اسـت« :ال ؤ ٓل َـه ؤ ّال ُ
اهّلل
ِ ِ
َ ٔ
ِ ِ
َ
ْال َعل ُّي ْال َعظي ُنُ ،س ْب َ
َ
الس ٓهوات َّ
حان اهّلل َر ّب َّ
ٓ
ٓ
َ
َ
ّ
َ
الس ْبع َو َر ّب اعأ َرضين ّ
الس ْـبع ووـا فـ ٔي ِهن ووـا
ِ
ِ
ٔ
ِ ِ
ِ
ِ
َ ْ َ ُْ َ ّ ْ َ
َ ْ َ ُ َّ َ َ ّ ْ َ ْ ْ
َ
ش ال َعظ ٔي ِن والحهد ِلِل ر ِب العاله ٔين».
بینهن و ر ِب العر ِ
مسأله  .711وســتحب اســت بــرای راحــت شــدن وحتضــر ،در حــالين او ســورههــای
ّ
وباركۀ ٓخس و صافات و احزاب و آخـة الکرسـی و آخـۀ پنسـاه و طهـارم اػ سـورۀ اعـراف و
سه آخۀ آظر سورۀ حقره ،حلکه هر طه اػ قرآن وهکن است حصوانند.
مسأله  .712وس ـ ّ
ـتحب اســـت كســـی را ك ــه س ــصت ض ــان وـ ـیده ــد ،ا گ ــر ناراح ــت

نهیشود ،حه ضایی كه نهاػ ویظوانده ببرند.

مسأله  .713تنهــا گغاشــتن وحتضــر و گغاشــتن طيـز ســنگين رو ی شــکن او و بــودن
ضنب و حاجض نزد او و نيز حرف ػدن ز خاد و گر خه كردن و تنهـا گغاشـتن ػنـان نـزد او،

وکروه است.

احکام اووات /

احکام کلیوربوطبهتجهیزویت 

مسأله  .714حعد اػ ورگ ،وستحب است طشنها و لبهـا و طانـه و ّيـت را ببندنـد،

دســـت و پـــای او را دراػ كننـــد و پارطـــهای رو ی او بینداػنــد و ا گــر شــب فــوت نهــوده
است ،در ضایی كه فوت شده ،طراغ روشن كننـد و بـرای تشـيیع ضنـاػۀ او وـؤونين را
ظبر كنند و در دفن او عسله نهاخند؛

ولی اگر خقين حه وردن او ندارند حاخد صـبر كننـد تـا وعلـوم شـود و نيـز ا گـر و ّيـت ػن
حاوله حاشد و ّ
حشه در شکن او ػنده حاشـد ،حاخـد حـه قـدر ی دفـن را عقـب بینداػنـد كـه

پهلــوی او را حشــکافند و طفــل را بی ـرون آورنــد و پهلــو را حدوػنــد و تفص ـيل حکــن آن در
وسألۀ « »797ظواهد آود.

مسأله  .715غســل و حنــوط و كفــن و نهــاػ و دفــن وســلهان ،هرطنــد ش ـيعۀ دواػده
اواوی نباشد ،در احتدا بر ول ّی شرع ّی او واضب است ،ولـ ّی و ّيـت حاخـد ایـن كارهـا را خـا

ظود انسام دهد خا دخگری را وأوور انسام آنها نهاخد.
مسأله  .716تسهي ـز و ّي ـت اعــن اػ غســل و ّي ـت ،كفــن ،حنــوط ،نهــاػ و دفــن و ّي ـت
واضب است حا اضاػۀ ول ّی شرع ّی و ّيت انسام شـود و طنانشـه شصصـی ایـن كارهـا را
حا اضاػۀ ول ّی انسام دهد ،اػ ول ّی ساقط ویشود؛
ّ
البته در وواردی كه قصد قرحت وعتبر نيست وثل كفن ،حنـوط و دفـن ،طنانشـه
فردی حدون اضاػۀ ول ّی ،آن ووارد را وطابق حا دستور شرعی انسام دهد ،اػ ولـ ّی سـاقط
ویشود و الػم نيست دوحاره انسام شود؛
ّاوــا در وــواردی كــه قصــد قرحــت وعتبــر اســت ،وثــل غســل و نهــاػ و ّيـت ،طنانشــه
فردی حدون اضاػۀ ول ّی آنها را انسام دهد كافی نيست.
مسأله  .717اضاػۀ ول ّی الػم نيست حهطور صرخح حاشد ،حلکه اگر غير صـر خح حاشـد،
وثل آنکه اػ وضهون حرف خا عهل ول ّی ،وعلوم شود كه اضاػه داده كـافی اسـت و نيـز
اگر اػ طریق دخگری خقين خا اطهينان پیدا شود كه ول ّی ،راضی حه تسهيز و ّيـت توسـط

فرد خا افرادی هست ،كافی ویحاشد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

مسأله  .718ول ّی ػن ،شوهر اوست و در ووارد دخگـر ،وارث حـه ترتيبـی كـه در طبقـات
ّ
ارث ظواهد آود ،ول ّی و ّيت ویحاشد و در هر طبقه ،وـردان بـر ػنـان وقـدم هسـتند؛ حـه
ً
ً
این وعنا كه وثال اگر در طبقۀ ّاول وادر و پسر (حا وضود شراخطی كه حعـدا عكـر وـیشـود)
حاشند ،والخت حا پسـر اسـتّ ،اوـا ا گـر ّويـت ،پسـر (دارای شـراخط) نداشـته حاشـد ،وـادر
ول ّی و ّيت است و نوحت حه طبقۀ حعد نهیرسد؛
ّاوا اگر و ّيـت ،هـير كـدام اػ فاويـل و حسـتگانش ووضـود نباشـند خـا ا گـر كسـی هـن
ووضود است ،صالح ّيت شرعی والخت را دارا نباشد ،وثل اخنکه دیوانه حاشد و نوحت

حــه حــاكن شــرع خ ـا وــؤونين عــادل برســد ،والخـت شــرعی بــرای حــاكن شــرع خ ـا وــؤونين
عادل در وورد تسهيز و ّيت ثاحت نيسـت و طنـين و ّيتـی حـدون ولـ ّی شـرع ّی وحسـوب

ویشود ،هرطند احتياط وستحب است اػ حاكن شرع و در صـورت عـدم دسترسـی
حه وی ،اػ وؤون عادلی برای تسهيز ّويت اضاػه حگيرند.
ّ
ّ
شاخان عكر است ،در وقدم بودن پدر و ّيت بر پسرش و ضد او بر برادرش و عهوی او بـر
ّ
دایــیاش ،اشــکال اســت .ههشن ـين ،وقــدم بــودن بــرادر ی كــه هــن اػ طــرف پــدر و هــن اػ
طرف وادر حه و ّيت ونسوب است ،نسبت حه برادر ی كه تنها اػ طرف پدر خا تنها اػ طرف
ّ
وادر حه و ی ونسوب ویحاشد و وقدم بودن برادر ی كه تنهـا اػ طـرف پـدر حـه و ی ونسـوب
ّ
و ـیحاشــد ،نســبت حــه بــرادر ی ك ـه تنهــا اػ طــرف وــادر حــه و ی ونســوب اســت ،ني ـز وحــل
اشکال است .پس در طنين وواردی ،وراعات وقتضای احتياط ترک نشود.
مسأله  .719اگر ول ّی و ّيت بیش اػ خک نفر حاشد ،وثل اخنکه و ّيت طنـد پسـر خـا طنـد
برادر داشته حاشد ،اضاػه گرفتن اػ خکی اػ آنان در تسهيـز و ّيـت كـافی اسـت ،هرطنـد

احتياط وستحب آن است كه اػ ههۀ اولياء اضاػه گرفته شود.
ً
مسأله  .711فرد ناحالغ ،فرد دیوانه و نيـز فـرد غـایبی كـه نهـیتوانـد شصصـا خـا حـا وـأوور
كردن فرد دخگری اوور تسهيز و ّيت را حه عهده حگيرد ،در تسهيز و ّيت والخت ندارند.
ّ
مسأله  .711در وــوارد ز ی ـر ،اضــاػۀ ول ـ ّی ســاقط اســت و تسهي ـز و ّي ـت بــر حق ّي ـۀ وکلف ـين
واضب كفایی ویحاشد:

احکام اووات /

ً
الههف .ولـ ّـی شـ ّ
ـرعی اػ انســام كارهــای ور بــوط حــه تسهيـز و ّيـت ،شصصــا خـا حــا وــأوور

كردن فرد دخگر اوتناع ورػد؛
ب .ول ّی ،غاخب گردد حه گونهای كه دسترسی حه او وهکن نباشد و در وراتب حعـد
هن ،ول ّی شرع ّی برای و ّيت نباشد؛

ج .ول ّی ،دیوانه شود و در وراتب حعد هن ،ول ّی شرع ّی برای و ّيت نباشد؛
د .و ّيت ،ول ّی شرع ّی نداشته حاشد.
مسأله  .712اگر انسان حـه فـرد وع ّينـی غيـر اػ ولـ ّی ،وصـيت كنـد كـه آن فـرد ،ظـودش
ً
شصصا فرد وصيت كننده را پس اػ فوت ،غسل دهد خا كفن نهاخـد خـا بـر حـدنش نهـاػ
حصواند خا او را دفن كند ،بر آن شصص ،قبول واضب نيست؛ ولی اگر قبـول كـرد ،حاخـد
حه آن عهل نهاخد و نياػ حه اضاػۀ ول ّی ندارد.
مسأله  .713اگر فرد حه شصص وع ّينی غيـر اػ ولـ ّی ،نسـبت حـه غسـل و كفـن و نهـاػ و
دفن وص ّيت كند كه والخت این اوور حا او حاشـد و او عهـدهدار و سرپرسـت اوـر تسهيـز
و ّيت حاشد ،طور ی كه آن شصص حتواند تسهيز و ّيـت را ظـودش انسـام داده خـا كسـی

را برای این كار ونصوب نهاخد ،احتياط واضب آن اسـت كـه آن شـصص ،وصـ ّيت را
ً
وعهوال ّ
تحهل نهیشـود نداشـته حاشـد ،قبـول كنـد؛
تا وقتی كه سصتی فوقالعاده كه
وگر اخنکه وی در حال ػنده بودن وصيت كننـده ،وصـيت را رد كـرده حاشـد و ظبـر رد
هن حه وصيت كننده رسـيده حاشـد و فـرد حتوانـد حـه دخگـری وصـ ّيت كنـد ،كـه در ایـن
صورت ،قبول بر او واضب نيست.

مسأله  .714اگر كسی حگو خد« :ون ول ّی و ّيت هستن ،خا ولـ ّی و ّيـت حـه وـن اضـاػه داده
كه غسل و كفن و دفن و ّيت را انسام دهن» خا حگو خد« :راضع حه اوور تسهيز و ّيت ،وـن

وص ّی او ویحاشن» ،طنانشه حـه حـرف او خقـين خـا اطهينـان دارنـد خـا و ّيـت در تص ّـرف

اوست خا اخنکه دو ورد عادل حه گفتۀ او شهادت دهند ،حاخد حرف او را قبول كرد.
مسأله  .715اگر كسی وشغول كارهـای و ّيـت شـود ،بـر دخگـران واضـب نيسـت اقـدام

نهاخند؛ ولی اگر او عهل را نيهه كاره حگغارد ،دخگران حاخد تهام كنند.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

مسأله  .716اگر انسـان اطهينـان كنـد دخگـری وشـغول كارهـای و ّيـت شـده ،واضـب
نيست حه كارهای و ّيت اقدام كند؛ ولی اگر شک خا گهان دارد حاخد اقدام نهاخد.
مسأله  .717اگــر كس ـی حدانــد غســل خ ـا كفــن خ ـا نهــاػ خ ـا دفــن و ّي ـت را حاطــل انســام

دادهانــد ،حاخـد دوحــاره انســام دهــد؛ ولـی ا گــر گهــان حــه حاطــل بــودن آن داشــته خـا شــک

داشته حاشد درست بوده خا نه ،الػم نيست اقدام نهاخد.

مسأله  .718فــرد وســلهانی را كــه فــوت شــده طــه وــرد حاشــد ،طــه ػن ،حــالغ حاشــد خ ـا
ناحالغ ،نوػاد حاشد خا غير آن ،حاخد غسـل و ّيـت داده ،كفـن نهـوده ،حنـوط كننـد و بـر او
نهــاػ و ّيـت ظوانــده و او را دفــن نهاخنــد( .حکــن نهــاػ بــر و ّيـت ز یـر شــش ســال قهــری و
ً
احکام ّ
حشۀ سقط شده ،حعدا عكر ویشود).

مسأله  .719اگر ّ
حشۀ سقط شده (كـه در حکـن وسـلهان اسـت) ،طهـار وـاه قهـری خـا
ّ
بیشتر داشته حاشد ،حاخد وانند افـراد وکلـف ،غسـل و ّيـت داده ،كفـن نهـوده ،حنـوط
كرده و دفن نهاخند؛

حلکــه اگــر طهــار وــاه هــن نــدارد ،ولـی ســاظتهان حــدنش تهــام شــده ،حنــابر احتيــاط
ّ
واضب ،حاخد او را وثل افراد وکلف غسـل و ّيـت حدهنـد ،كفـن كننـد ،حنـوط نهـوده و
دفن كنند.

حنابراینّ ،
حشۀ سقط شـدۀ وـغكور را نهـیتـوان در الکـل خـا وحلولهـای دخگـر بـرای

نهاخش و وانند آن در آػواخشگاهها خا اواكن دخگر نگهدار ی كرد.
مسأله  .721غسل و كفن و حنوط و دفن ّ
حشۀ وسلهان ،هرطند اػ ػنا حاشـد ،واضـب
است و كسی كه اػ كودكی ،دیوانه بوده و حه حال دیوانگی حالغ شده ،طنانشه پدر خـا

وــادر او وســلهان حاشــند ،احکــام وســلهانان را دارد و غســل و كفــن و دفــن او ههاننــد

سایر وسلهانان است.

مسأله  .721غســل و كفــن و حنــوط و دفــن فــرد كــافر و اوالد او حــه عنــوان وشــروع ّيت
ضایز نيست ،ولی اگر ّ
حشۀ كافر ،وه ّيز حاشد و اظهـار اسـالم كنـد وسـلهان حـه حسـاب
ویآخد و غسل و كفن و حنوط و دفن او ههانند سایر وسلهانان است.

احکام اووات /

مسأله  .722در طند وورد ،غسل و كفن و حنوط و ّيت واضب نيست:

 .1شهيد وعركۀ ضنگ ،غسل و كفن و حنوط ندارد و بر او نهاػ ظوانـده شـده و حـا
ههان لباسها دفن ویشود؛ ّ
البته اگر برهنه حاشد حاخد او را كفن نهاخند.
شاخان عكـر اسـت ،غسـل و حنـوط و كفـن در صـورتی سـاقط اسـت كـه وسـلهانان
فرد را در حالی كـه هنـوػ ػنـده اسـت و َر َوقـی در حـدن دارد درک نکـرده حاشـند؛ در غيـر
این صورت ،غسل دادن او واضب است و حاخد وی را حنوط كرده و كفن نهاخند؛

ونظــور اػ «ضنــگ» و «ضهــاد» ایــن اســت كــه در ركــاب اوــام وعصــوم خــا ناخــب
ّ
ظاص حضرتش حه شهادت برسد خا در دفاع اػ اسالم شهيد گردد ،هرطنـد در دوران

غيبت اوام ػوان حاشد.

 .2كسـی كــه واضــب اســت او را حــه َر ْض ـن (سنگســار) خـا قصــاص حکشــند ،غســل و
كفن و حنوط او حا توضيحاتی كه در كتابهای ّ
وفصلتر آوده ،قبل اػ اضـرای حکـن،

توســط ظــودش انســام وــیشــود و پــس اػ اضــرای حکــن بــر او نهــاػ ظوانــده شــده و دفــن
وی گردد.
ّ .3
حش ـۀ ســقط شــده (كــه در حکــن وســلهان اســت) ،طنانشــه طهــار وــاه قهــری

نداشته و ظلقت حدنش كاول نشده حاشد ،غسل و حنوط و نهـاػ و ّيـت نـدارد و حنـابر
احتياط واضب ،حاخد او را در پارطهای بپیشند و س س و ی را دفن كنند.
 .4در حعضـی اػ وــوارد كــه اعضــای حــدن و ّيـت ،ضــدا شــده و حعضـی اػ آن ووضــود

نيست ،غسل و كفن و حنوط انسام نهیشود؛ توضيح كاولتر آن در وساجل حعد عكـر
ویشود.

مسأله  .723اگــر اػ اعضــای حــدن ّويــت وســلهان خـا در حکــن وســلهان طيــزی حــاقی
ً
حهاند كه عرفا حه آن حگوخنـد« :حـدن ّويـت اسـت» ،در صـورت اوکـان حاخـد در وـورد آن

تهام وواردی كه در تسهيز اووات عكر شده رعاخت گردد؛ وانند ووارد عیل:
ً
الفّ .ويتی كه حدنش ووضود بـوده ،ولـی سـر و دسـت و پـای او كـاوال خـا قسـهتی اػ

آنها برخده شده و ضدا اػ حدن ووضود حاشد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

ً
بّ .ويتــی كــه حــدنش ووضــود بــوده ،ولــی ســر و دســت و پــای او كــاوال خــا قســهتی اػ

آنها وفقود حاشد.

ج .تهام استصوانهای ّويت (اسکلت ّويت) حدون گوشت ووضود حاشد.
ْ َ
(وعظ ـن) اســتصوانهای ّويــت ووضــود حاشــد ،حــه شــرط آنکــه در ضــهن
د .بیشــتر

استصوانهای ّويت ،استصوانهای سينه نيز ووضود حاشد.
حنابراین ،حاخد حدن فرد وغكور را غسل ّويت داد ،س س حدن وی را حـا سرتاسـری و
پیراهنی و لنگ كفن نهود؛
ّ
البتــه طنانشــه قســهتی اػ اســافل (قســهتهای پــایینی) حــدن كــه حاخــد آنهــا را حــا
لنگ پوشاند ووضود نباشد ،قسهت حاقيهانده را حاخد حا لنگ بپوشانند.

ههين طـور ،ا گـر تهـام وواضـع سـسده خـا حعضـی اػ آنهـا ووضـود حاشـد ،حاخـد آنهـا را
حنــوط نهــوده و بــر حــدن او نهــاػ ّويــت حصواننــد س ـ س او را وطــابق دســتور شــرع دفــن

نهاخند.

مسأله  .724اگــر اػ اعضــای حــدن ّويــت وســلهان خــا در حکــن وســلهان طيــزی حــاقی
ً
حهاند كه عرفا صدق نکند «حدن ّويت اسـت» ،حلکـه حگوخنـد« :حعضـی اػ حـدن ّويـت
است»:

الههف .وقــدار حاقيهانــده ،قســهت حــاالیی حــدن  -خعنــی ســينه و آنشــه وقابــل آن اػ

پشت است  -حاشد ،ظواه ههراه حا آن عضو دخگری هن حاشد خا نه؛
در ایـــن صـــورت ،حاخ ــد وق ــدار و ــغكور را غس ــل ّوي ــت داد و آن را ح ــا سرتاس ــری و

پیراهنــی كفــن نهــود؛ حلکــه طنانشــه قســهتی اػ وواضــعی كــه پوشــش آن حــا لنــگ الػم
اســت ووضــود حاشــد ،حنــابر احتيــاط واضــب حاخــد آن را حــا لنــگ نيــز بپوشــانند و كفــن

نهاخند .ههين طور ،اگر حعضی اػ وواضع سسده ووضود حاشـد ،حنـابر احتيـاط واضـب
حاخد آنها را حنوط نهاخند ،س س واضب است بر حـدن او نهـاػ ّويـت حصواننـد و حعـد اػ
آن الػم است او را وطابق دستور شرع دفن كنند.

ب .وقدار حاقيهانده ،تهام خا وعظن استصوانهای قسهت فوقانی حدن حاشد؛

احکام اووات /

این صورت ،حنابر احتياط واضب ،حکن صورت «الف» را دارد.

ج .قسهت حـاالیی حـدن  -خعنـی سـينه و آنشـه وقابـل آن اػ پشـت اسـت  -ووضـود
ً
نباشــد و تنهــا وــثال تهــام ســر و دســت و پاهــای ّويــت خــا قســهتی اػ آنهــا ووضــود حاشــد

(ظــواه اعضــای وــغكور حــا گوشــت حاشــد خــا حــدون گوشــت حاشــد) خــا تنهــا حعضــی اػ
استصوانهای ّويت پیدا شود ،هرطند در ضهن آن تعـدادی اػ اسـتصوانهای سـينه

هن حاشد؛

در این صورت ،غسل و كفن و حنوط و نهاػ ّويت واضب نيست و حنابر احتيـاط

واضب آنها را در پارطهای پیشيده ،س س حاخد آنها را دفن نهاخند.
د .تنها قسهتهایی اػ حدن ّويت كه وشتهل بـر اسـتصوان نيسـت ووضـود حاشـد،

هرطند در بین آنها قلب نيز حاشد؛

در ایــن صــورت نيــز ،غســل و كفــن و حنــوط و نهــاػ ّويــت واضــب نيســت و حنــابر

احتياط واضب آنها را در پارطهای پیشيده ،س س حاخد آنها را دفن نهاخند.
غسلویت
 شرایطغسلویت 

مسأله  .725غسل و ّيت دارای شراخطی است ،اػ ضهله اخنکه:
 -غسل حا قصد قرحت و اظالص انسام شود؛

 -آب غسل پاک حاشـد و حنـابر احتيـاط واضـب ،آلـوده حـه آنشـه انسـان اػ آن وتنفـر

است  -وثل طرک ػظن  -نباشد؛

 -آب غسل ،سدر و كافور غصبی نباشد؛

 در اعضای غسل ،وانعی اػ رسيدن آب نباشد؛ -عين نساست ،اػ اعضای حدن و ّيت برطرف شود؛

 غسل دادن ،ووضب وتالشی شدن حدن و ّيت نشود؛ -غسل ،حا اضاػۀ ول ّی شرع ّی و ّيت حاشد؛

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

ً
 غسل دهنده ،دارای شراخطی كه حعدا عكر ویشود حاشد.مسأله  .726وزد گرفتن برای غسل دادن و ّيت ،حنابر احتياط الػم حـرام اسـت و ا گـر
كس ـی بــرای گــرفتن وــزد ،و ّي ـت را غســل دهــد  -طــور ی كــه حــا قصــد قرحــت ســاػگار ی
ّ
نداشــته حاشــد  -آن غســل حاطــل اســت؛ ولـی وــزد گــرفتن بــرای كارهــای وقــدواتی غيــر
واضب وانند شستن حدن ّويت قبل اػ غسل حه ضهت رعاخت نظافت ،حرام نيست.
مسأله  .727اگر فردّ ،ويت را حا آبی كـه اعتقـاد دارد پـاک اسـت غسـل دهـد و حعـد اػ
غسل ّ
وتوضه شود آب غسل نسس بوده ،غسل ّويت حاطل است.

مسأله  .728اػ آنســایی كــه حــدن ّويــت تــا قبــل اػ پاخــان غســل سـ ّـوم نســس اســت ،در
ّ
هنگام غسل دادن ّويت حاخد دقت شود آب غسل نسس نگردد.
َ
حنابراین ،اگر غ ّسال آب غسل را اػ داظل تشتی كـه آب آن قليـل اسـت ،حـا كاسـه
برداشته و بر حدن ّويت وـیریـزد ،در صـورتی كـه لبـۀ كاسـه حـا حـدن ّويـت تهـاس پیـدا
كنــد ،الػم اســت احتــدا آن را آب كشــيده ،س ـ س وارد تشــت آب قليــل نهاخــد خــا ا گــر
دستش حا رطوحت حه حدن ّويت تهاس پیدا كند ،حاخد وراقب حاشد حا تهـاس قسـهت

قليل درون كاسه خا تشت ،حاع نساست آب غسل نگردد.
نسس دستش حا آب ِ
َ
ّ
ههين طور ،در صورتی كه لباسهـای غ ّسـال در اثـر تهـاس حـا حـدن ّويـت خـا ترشـح

آب حه هنگام غسل نسس شده ،طنانشه آن لبـاسهـا دارای رطوحـت سـراخت كننـده
اســت ،وراقــب حاشــد پــس اػ تهــام شــدن غســل و پــا ک گردخــدن حــدن ّويــت ،قســهت

نســس لباسهــا حــا رطوحــت ســراخت كننــده ح ـه حــدن خــا كفــن وی تهــاس پیــدا نکنــد و
ووضب نسس شدن آن نشود.

1

مسأله  .729فـــرد غســـل دهنـــده ،حاخـــد خقــين خــا اطهينــان كنــد آب غســل حــه تهــام
اعضــای حــدن و ّي ـت رس ـيده اس ـت .حنــابراین ،ا گــر در اعضــای حــدن و ّي ـت وــانعی اػ

رسـيدن آب  -وثــل طســب ،رنــگ ،ال ک  -حاشــد حاخـد قبــل اػ غســل خـا در بـین غســل
دادن آن عضو برطرف گردد.

 .1برظی اػ توضيحات وربوط حه این ووضوع ،در وسألۀ « »914عكر شده است.

احکام اووات /

مسأله  .731اگــر ع ـين نساســت واننــد ظــون در اعضــای حــدن و ّي ـت وضــود داشــته

حاشــد و طــوری اســت كــه وــانع اػ رس ـيدن آب وحســوب گــردد خ ـا ووضــب شــود آب

غسل ،رنگ خا بو خا وزۀ عين نساسـت را حـه ظـود حگيـرد ،حاخـد قبـل اػ غسـل خـا پـیش اػ
آنکه آن ووضع را غسل حدهند ،آن را برطرف كننـد و احتيـاط وسـتحب آن اسـت كـه
قبل اػ شروع در غسل و ّيت این كار انسام شود.
 شرایطفردغسلدهنده 

مسأله  .731كسی كه و ّيت را غسل ویدهد حاخد عاقـل و وسـلهان 1بـوده و نيـز اػ نظـر
ً
ّ
ّ
ضنس ّيت (وغكر و وؤن بودن) وثل و ّيت حاشد (وگر وواردی كه حعدا عكر وـیشـود) و

ههين طور وسـاجل غسـل را  -هرطنـد حـا راهنهـایی و آوـوػش دخگـران در بـین غسـل -
حداند و حنابر احتياط واضب ،شيعۀ دواػده اواوی حاشد؛
ّ
البته اگر و ّيت ،وسلهان غير شيعۀ دواػده اواوی حاشد و او را فردی هن وغهب حـا

ظودش بـر طبـق وـغهب وی غسـل دهـد ،تکليـف اػ شـيعيان دواػده اوـاوی برداشـته
شــده و دوحــاره غســل دادن الػم نيســت ،وگــر آنکــه ش ـيعۀ دواػده اوــاوی ،ول ـ ّی و ّي ـت
حاشد كه در این صورت ،تکليف اػ او برداشته نهیشود.
مسأله  .732و ـــرد نهــــیتوانــــد ػن ن ـــاوحرم را غسـ ــل و ّي ـ ـت حدهـ ــد .ههشن ـ ـين ،ػن
نهیتواند ورد ناوحرم را غسل و ّيت حدهد؛ وگـر وـوردی كـه در وسـألۀ « »513ظواهـد
آود.

مسأله  .733اگر شيعۀ دواػده اواوی كه هن ضنس حا و ّيـت اسـت ،بـرای غسـل دادن
وضــود داشــته حاشــدَ ،وحرمهــای ّويــت حنــابر احتيــاط واضــب نباخــد او را غســل دهنــد؛

وگر وواردی كه در وساجل « 513و  »517ظواهد آود؛
ّاوــا طنانشــه ش ـيعۀ دواػده اوــاوی و هــن ضــنس حــا و ّي ـت بــرای غســل دادن پی ـدا
 .1شـرط وسـلهان بـودن ،تنهــا در خـک وـورد ظــاص كـه در وسـألۀ « »955ضلــد ّاول ونهـاح الصـالحين آوــده
است ،وضود ندارد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

نشود ،وحرمهای و ّيت وـیتواننـد و ی را غسـل و ّيـت دهنـد و در ایـن حـال ،نوحـت حـه
غسل دادن توسط غير شيعۀ دواػده اواوی كه هن ضنس حا و ّيت است ،نهیرسد.
شاخان عكر استَ ،وحرمهای ّويـت فرقـی نـدارد كـه وحرمهـای نسـبی وثـل وـادر و
ظواهر حاشند خـا آنکـه حـا شـير ظـوردن خـا اػدواح وحـرم شـده حاشـند و در هنگـام غسـل
ّ
دادن وتـ ــوف ٓی توســــط َوح ـــارم وی ،بهتـ ــر اسـ ــت او را برهنـ ــه نکننـ ــد ،حلکـ ــه او را حـ ــا

لباسهاخش غسل دهند.

مسأله  .734ورد ویتواند دظتـر ّ
حشـهای را كـه وه ّيـز نيسـت ،غسـل و ّيـت دهـد و ػن
هن ویتواند پسر ّ
حشهای را كه وه ّيز نيست ،غسل و ّيت دهد؛ ولی در هـر دو صـورت،

سن ّ
احتياط وستحب آن است كه ّ
حشۀ غيـر وه ّيـز اػ سـه سـال قهـری بیشـتر نباشـد و
فرقی ندارد ّ
حشۀ غير وه ّيز ،اػ َوحارم فرد حه حساب آخد خا ناوحرم حاشد.

مسأله  .735ػن و شوهر ویتوانند خکـدخگر را غسـل و ّيـت حدهنـد ،هرطنـد فـردی كـه
هن ضنس حا و ّيت حاشـد وضـود داشـته حاشـد و نيـز ػن و شـوهر شـرعی ،حـا فـوت حـه هـن

نــاوحرم نهـیشــوند و لهــس حــدن ههســر و ههــين طــور نگــاه حــه حــدن وی در حــالی كــه
ّ
فوت شده ،حدون شهوت و قصد لغت وانعی ندارد.
مسأله  .736نگاه كردن حه عورت و ّيت (در غيـر ػن و شـوهر و ّ
حشـۀ غيـر وه ّيـز) حـرام
اســت 1،هرطنــد فــرد اػ وحرمهــای و ّي ـت حاشــد و طنانشــه كس ـی كــه و ّي ـت را غســل
ویدهد ،حه عورت او نگاه كند ،گناه كرده ،ولی غسل و ّيت حاطل نهیشود؛
ّاوــا نگــاه كــردن ػن خـا شــوهر حــه عــورت هــن در هنگــام غســل ضــایز اســت ،هرطنــد
كراهــت دارد .ههشن ـين ،نگــاه كــردن حــه عــورت ّ
حش ـۀ غي ـر وه ّي ـز در حــال غســل ضــایز
است.

مسأله  .737اگر فردی كه ّويـت را غسـل وـیدهـد اطهينـان داشـته حاشـد در هنگـام

ُ
 .1حرام بودن نگاه حه عورت ّ
حشۀ و ّ
هيز ُوراهق (ناحـالغی كـه نزدخـک حـه احـتالم و در ش ُـرف حلـوغ اسـت) ،حنـابر
ّ
ُ
ـوی اســت و در وــورد ّ
فتـ ٓ
حشــۀ و ّ
هيــز غيــر وراهــق ،طنانشــه ههــراه حــا شــهوت و لــغت نباشــد ،حنــابر احتيــاط
واضب ویحاشد.

احکام اووات /

غسل نظرش حه عورت ّويت نهیافتد ،پوشش عـورت ّويـت واضـب نيسـت و ّاوـا ا گـر
حه این اور اطهينان نداشته حاشد و در وعرض آن است كـه عـورت ّويـت را ببينـد (در
غير ػن و شوهر و ّ
حشۀ غير ّ
وهيز) 1،واضب است عورت ّويت را بپوشاند.

ههين طور ،لهس كردن عورت ّويت در هنگام غسـل (در غيـر ػن و شـوهر و ّ
حشـۀ
ّ
غير ّ
وهيز) حرام است ،هرطند فـرد اػ َوحـارم وتـوف ٓی حاشـد؛ وگـر آنکـه لهـس وسـتقين

نبوده و برای این اور اػ دستکش و وانند آن استفاده شود.
مسأله  .738اگـر و ّيـت و كسـی كـه او را غسـل وـیدهـد ،هـر دو وـرد حـالغ خـا هـر دو ػن
حالغ حاشند ،ضایز است غير اػ عورت ،قسهتهای دخگر حدن و ّيت برهنه حاشد؛ ولـی
بهتر آن است كه و ّيت اػ ز یر لباس غسل داده شود.
این حکن در صورتی كه و ّيـتّ ،
حشـۀ ناحـالغ وه ّيـز حاشـد و وـرد خـا ػن حـالغی كـه هـن
ضنس اوست حصواهد و ی را غسل دهد نيز ضاری است.
مسأله  .739در غسل و ّيـت شـرط نيسـت غسـل دهنـده حـالغ حاشـد و طنانشـه ّ
حشـۀ
وه ّيز حتواند غسل و ّيت را حهطور صحيح انسام دهد ،كافی است.
 کیفیتغسلویتواحکاموربوطبهآن 

مسأله  .741واضب است و ّيت را سه غسل ،حه ترتيب عیل حدهند:
اول :حا آبی كه حا سدر وصلوط حاشد؛

دوم :حا آبی كه حا كافور وصلوط حاشد؛

سىم :حا آب ظالص.
مسأله  .741غسل و ّيت ،وانند غسل ضناحت است؛ ّ
البته احتياط واضب آن است
كه تا غسل ترتيبـی وهکـن اسـت ،و ّيـت را غسـل ارتهاسـی ندهنـد و در غسـل ترتيبـی
و ّيت ،رعاخت وواالت الػم نيست؛ ولی الػم اسـت طـرف راسـت حـدن و ّيـت را قبـل اػ

طرف ط
 .1ههان.

حشو خند.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

مسأله  .742ســدر و كــافور نباخــد حــه انــداػهای ز خ ـاد حاشــد كــه آب را وضــاف كنــد و

نباخد حه انداػهای هن كن حاشد كه نگو خند سدر و كافور حا آب وصلوط شده است.

1

مسأله  .743اگــر ســدر و كــافور حــه انــداػۀ الػم پی ـدا نشــود ،حنــابر احتيــاط وســتحب،
وقدار ی كه حه آن دسترسی دارند در آب بریزند.

مسأله  .744اگر سدر و كافور خا خکی اػ اخنها پیـدا نشـود ،خـا استعهـ ـال آن غيـر وسـاػ
ً
 وــثال غصــبی  -حاشــد ،حنــابر احتيــاط واضــب حاخ ـد حــه ضــای هــر كــدام كــه وهکــننيست ،و ّيت را حـا آب ظـالص حـه قصـد حـدل ّيت اػ غسـلی كـه وهکـن نيسـت ،غسـل
حدهند و عالوه بر انسام سه غسل وغكور ،حنابر احتياط واضـب و ّيـت را خـک حـار تـي ّهن

هن حدهند.

مسأله  .745اگر كسی در حال احرام حهيرد ،نباخد او را حا آب كافور غسل دهند و حـه
ضــای آن حاخ ـد حــا آب ظــالص غســل حدهنــد؛ وگــر اخنکــه در احــرام حـ ّـذ ّ
تهتــع بــوده و

طواف و نهاػش و سعی را تهام نهوده حاشـد ،خـا آنکـه در احـرام ح ّـذ « ِقـران» خـا «ؤفـراد»
ْ
بــوده و َحل ـق را انســام داده حاشــد ،كــه در ای ـن دو صــورت ،حاخ ـد حــا آب كــافور غســل
دهند.

مسأله  .746كسی را كه در حال حيض خا در حال ضناحت ورده ،الػم نيسـت غسـل
حيض خا غسل ضناحت حدهند؛ حلکه ههان غسل و ّيت برای او كافی است.
مسأله  .747طيدن نـاظن ّويـت ،حنـابر احتيـاط واضـب ضـایز نيسـت ،هرطنـد حلنـد

حاشد.

ههين طور ،اػ بین بردن ووی حدن ّويت (وانند ووی سر خا رخش خـا ز یـر حغـل خـا ز یـر

شکن) حا كندن خا طيدن خا تراشيدن و وانند آن ،حنابر احتياط واضب ضایز نيست.
مسأله  .748هر گاه و ّيت در ػوان حيات ظتنه نشده حاشـد ،ضـایز نيسـت او را حعـد
اػ ووت ظتنه كنند.

ّ
 .1برای تحقق اور وغكور ،رخصتن حدود  3تا  3گرم سدر خا كافور در هر  14ليتر آب كافی است.

احکام اووات /

 وستحباتغسلویت 

مسأله  .749ووارد عیل ،حه عنوان وستحبات غسل ّويت شهرده شده است:
ّ .1ويــت را بــر روی وکــان حلنــدی حگغارنــد و بهتــر اســت انــدكی شــيب حاش ـد ،حــه

گونهای كه طرف سر ّويت حاالتر اػ طرف پاها حاشد.
ّ
 .2غســل را در وکــان وســقف خــا دارای ســاخهحــان و واننــد آن انســام دهنــد ،نــه ز یــر

آسهان.

ّ .3ويت را رو حه قبله ،وثل حالت احتضار حگغارند.
 .4عـــورت ّوي ــت را بپوش ــانند ،هرطن ــد اػ و ــواردی حاش ــد ك ــه ب ــر غس ــل دهن ــده و

حاضرین ،نگاه حه آن حرام نباشد.
 .5بهتر آن است كـه ّويـت را در هنگـام غسـل برهنـه نکننـد ،حلکـه او را حـا لبـاس-
1

هاخش غسل دهند.

 .6حعد اػ تهام شدن غسـل ،پیـراهن ّويـت را اػ ضانـب پاهـا بیـرون آورنـد ،هرطنـد
وستلزم پاره كردن آن حاشد؛ ّ
البته این در صورتی است كه پسر بزرگتر كه « َح ْبـوه» 2حـه
ّ
او اظتصــاص دارد ،پــاره كــردن پیــراهن را اضــاػه حدهــد و طنانشــه وتــوف ٓی پســر بــزرگتــر

نــدارد و ورثـۀ او حــالغ و رشــيد هســتند ،اػ ورثــه اضــاػه گرفتــه شــود و در صــورتی كــه بــین
ّ
ورثه ،فرد ناحالغ خا وسنون حاشد ،اػ ّ
شرعی او اضاػه گرفته شود.
ولی
 .7در صورت اوکان ،انگشتان و َوفصلهای حدن ّويت را آهسته حهالند تا نرم شود.
 .8آب غسل ،حه وقدار «هفت َوشک» حاشد.
 .9دستهای ّويت را پیش اػ هر غسلی تا نصف عراع ،سه دفعـه حشـوخند و بهتـر
این است كه در غسل ّاول حا آب سدر و در غسل ّدوم حا آب كافور و در غسـل س ّـوم حـا
آب ظالص حاشد.

3

 .1حکن نگاه و پوشش عورت ّويت ،در وساجل « 513و  »515عكر شد.
 .2توضيح « َح ْبوه» در ضلد طهارم ،فصل ارث ،ظواهد آود.
ّ .3
البته شستن وغكور ،غير اػ شستن واضب هنگام غسل ّويت است و دستهای ّويت در هنگـام غسـل،
ّ
حاخد وسدد غسل داده شود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

 .11قبل اػ غسل ،عورتين ّويت را سه دفعـه حـا آب سـدر خـا اشـنان حشـوخند و بهتـر

ایــن اســت كــه فــرد غســل دهنــده ،حــا ليــف خــا پارطــهای كــه آن را حــه دســت پیشــده،
عورت ّويت را حشوخد.

 .11پیش اػ غسلّ ،ويت را  -وانند وضوی نهاػ  -وضو دهند.
 .12پیش اػ غسل ،سر ّويـت را حـا كـف سـدر خـا ظطهـی حشـوخند و وراقـب حاشـند
كه كف وغكور داظل بینی خا گوش ّويت نشود.
 .13فرد غسل دهنده ،در ضانب راست ّويت حاخستد.

 .14در هر غسـلی اػ غسـلهـای سـهگانـه ،غسـل را اػ طـرف راسـت س ِـر ّويـت آغـاػ

نهاخند.

 .15در هر كـدام اػ غسـلهای سـهگانـه ،هـر خـک اػ اعضـای سـه گانـۀ غسـل (سـر،

نيهۀ راست حدن ،نيهۀ ط

حدن) را سه دفعه حشوخند.

 .16فرد غسل دهنده حعد اػ هر غسلی ،دو دست ظود را سه دفعه تـا آرنـذ ،حلکـه

تا شانه حشوخد.

ّ
ػن حاولـه
 .17در دو غسل اول حا ودارا و آراوی شکن ّويت را حهالنـد؛ وگـر اخنکـه ِ

حاشد و طفل در شکن او ورده حاشد ،كه در طنين صورتی این كار وکروه است.

 .18فرد غسل دهنـده در حـال غسـل ،وشـغول حـه عكـر ظداونـد وتعـال و اسـتغفار
ّ
ْ َ ْ َ
حاشد و بهتر این است كه ّ
وکرر حگو خـدَ « :ر ِ ّب َعف َـوَ َعف َـوَ»؛ خـا در صـورتی كـه وتـوف ٓی
َ
ّٓ
الل ُه َّن ٓهغا َح َد ُن َع ْبد ََ ْال ُه ْؤون َو َق ْد أ ْظ َر ْض َت ُر ْو َح ُه و ْـن َح َدنـه َو َف َّر ْق َ
ـت
ورد حاشد حگوخد« :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٓ
ْ
ّ
ْ
َ
َ
َ ْ َ
ْ
َ
َب ْی َن ُه ٓه ــا ،ف َعف ـ َـوَ َعف ـ َـوَ» و اگـــر ػن حاش ــد حگو خ ــد« :الل ُه ـ َّـن ٓه ــغا َح ــد ُن َأو ِتـ ـك ال ُهؤ ِو َن ـ ِـة
ً
َ ْ
َ ْ َ ْ َ
َ
َْ َ ْ
َوقدأظ َر ْض َت ُر ْو َحها ِو ْن َحد ِنها َوف َّرق َت َب ْی َن ُه ٓهـا ،ف َعف َـوَ َعف َـوَ» ،ظصوصـا در وقتـی كـه
حدن ّويت را ،حه ضهت غسل دادن اػ خک طرف حه طرف دخگر بر وی گرداند.
 .19فــرد غســل دهنــده ،ضهــت اطهينــان بیشــتر نســبت حــه رســيدن آب بــر حــدن،
دست بر حدن ّويت حکشـد؛ وگـر آنکـه حترسـد حـا دسـت كشـيدن طيـزی اػ حـدن ّويـت

كنده شود ،كه در این صورت حه رخصتن آب بر او طوری كه حه ههـۀ حـدن ّويـت برسـد
اكتفا وی كند.

احکام اووات /

 .21حعد اػ پاخان غسل ،حدن ّويت را حا حولۀ پاک و وانند آن ،ظشک كنند.
 .21طنانشــه فــرد غســل دهنــده حصواهــد ّويــت را كفــن كنــد ،قبــل اػ كفــن نهــودن

پاهای ظود را تا ػانوها حشوخد.
ّ
 .22طنانشــه فــرد غســل دهنــده عيبــی در حــدن وتــوف ٓی ببينــد ،آن را بپوشــاند و حــه
كسی ظبر ندهد.

 وکروهاتغسلویت 

مسأله  .751ووارد عیل ،حه عنوان وکروهات غسل ّويت شهرده شده است:
 .1نــاظن ّويــت را ظــالل نهاخنــد؛ ّ
البتــه طنانشــه نــاظن ّويــت حلنــد حاشــد و ز یــر آن
ً
طركی كه عرفا اػ ظاهر وحسوب ویشـود وضـود داشـته حاشـد كـه وـانع اػ رسـيدن آب
است ،برطرف كردن طرک الػم ویحاشد؛ ّ
البته حا رعاخت آنشه در وسألۀ «»535بیـان

شد.

 .2ووی ّويت را شانه كنند.
ّ .3ويــت را حــا آبــی كــه حــا آتــش گــرم شــده غســل دهنــد ،حلکــه غســل دادن ّويــت حــا
1

وطلق آب گرم كراهت دارد؛ وگر در حال اضطرار.
2
ّ .4ويت را در هنگام غسل حنشانند.

 .5فرد غسل دهنده ّويت را ،ويان دو پای ظود قرار دهد.

 .6فرد غسل دهنده در حال غسل ،قدم پاخش را بر روی ّويت حگغارد.
 .7دست واليدن بر شکن ّويت در ووردی كه ّويت ،ػن حاولهای حاشد كه طفـل
3

در شکن او ورده است.

 .1شــاخان عكــر اســت شــانه كــردن ووهــا در صــورتی كــه ووضــب كنــده شــدن وــو گــردد  -ههــان طــور كــه در
وسألۀ « »535عكر شد  -حنابر احتياط واضب ضایز نيست.
ّ .2
البته ،اگر این اور ووضب آسيب حه حدن ّويت ویشود ،ضایز نيست.
ً
ّ .3
البته ،اگر عرفا این اور هتک حروت ّويت وحسوب شود ،حاخد ترک گردد.
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تیهنویت 

مسأله  .751اگــر آب پی ـدا نشــود خ ـا اس ـتفاده اػ آب وــانع شــرعی داشــته حاشــد؛ وثــل
اخنکه ووضب وتالشی شدن حدن و كنده شدن گوشت خـا پوسـت خـا اسـتصوان و ّيـت
گرددّ ،ويت حاخد ّ
تيهن داده شود؛

شاخان عكر است ،طنانشه در این وورد  -كه وظيفـه ،ت ّ
ـيهن دادن ّويـت اسـت  -او

را غسل دهنـد ،غسـل حاطـل اسـت .ههـين طـور ،در وـواردی كـه وظيفـۀ شـرعی غسـل
دادن ّويت ویحاشدّ ،
تيهن دادن ّويت كافی نيست.
مسأله  .752تـ ّ
ـيهن  -در وــواردی كــه و ّيـت تـي ّهن داده وـیشــود  -حاخـد حــا دســتهای

كسی كه و ّيت را تي ّهن ویدهد صورت حگيرد ،نه دستهای و ّيـت ،هرطنـد احتيـاط
وستحب آن است كه در صورت اوکان عالوه بر تي ّهن حا دستهای تي ّهن دهنده ،حـا

دست و ّيت هن او را تي ّهن حدهند.
ّ
تيهن دهنـده حنـابر احتيـاط واضـب ،وسـح پشـت دسـت راسـت ّويـت را بـر وسـح
ّ
ّويـت وقـدم نهاخـد و نيـز احتيـاط واضـب آن اسـت كـه در صـورت
پشت دست طـ
اوکــان ،وســح پشــت دســت راســت ّويــت را ،حــا كهــک دســت طـ ظــو خش و وســح

ّويت را حا كهک دست راست ظوخش انسام دهد.
پشت دست ط
شـاخان عكــر اســت ،تـ ّ
ـيهن دادن ّويــت اػ رو بـرو ،حــهطــور وتعــارف كــافی اســت و الػم

نيســت ّويــت را حغــل كننــد و دســتهــا را اػ پشــت حــه پیشــانی او حکشــند خــا اػ رو بــرو
دستها را بر عکس (ضرحدری) گغاشته و حه پیشانی او حکشند.
مسأله  .753در وواردی كه غسل دادن ّويت وهکن نيسـت و وظيفـه ،تـي ّهن دادن او
است ،خک حار تي ّهن دادن و ّيـت حـه قصـد انسـام وظيفـۀ شـرعی كـافی اسـت ،هرطنـد
احتياط وستحب آن است كه و ّيت را سه تي ّهن حدهند ،حدل اػ غسلهای سهگانـه و
در خکی اػ سه تي ّهن ،ن ّيت وا فی ّ
الغوه نهاخند.

مسأله  .754در تـي ّهن و ّيـت ،عــالوه بــر شــراخطی كــه در تـي ّهن ظــود انســان  -در فصــل
تي ّهن  -عكر ظواهد شد ،نکات و شراخط دخگری نيز وضود دارد؛ ههشون ووارد عیل:
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ت ـي ّهن دهنــدهّ ،نيــت و قصــد قرحــت داشــته حاشــد؛ ت ـي ّهن دادن و ّي ـت اوکــانپــغیر
حاشد؛ اػ پیدا نهودن آب خا توانایی بر غسل دادن و ّيت نااويد و وأیوس حاشند؛ تـي ّهن
حــا اضــاػۀ ول ـ ّی شــرع ّی و ّي ـت انســام شــود و ت ـي ّهن دهنــده دارای شــراخط غســل دهنــده

حاشد .توضيح هر خک اػ این شراخط ،در كتابهای ّ
وفصلتر آوده است.
تيهن دهنده ّ
مسأله  .755اگر دستهای فرد ّ
وتنسس ،ولی ظشک حاشـد ،ویتوانـد
تيهن دادن ّويـت الػم اسـت ظـاک ت ّ
تيهن حدهد؛ ّاوا در هنگام ّ
ّويت را ّ
ـيهن خـا شـيجی
كه ّ
تيهن بر آن انسام ویشود ،نسس نشود.
ـيهن دهنــده وتـ ّ
حنــابراین ،اگــر دســتهای تـ ّ
ـنسس و دارای رطوحــت ســراخت كننــده
حاشد ،حاخد احتدا دستهای ظود را ظشک نهوده ،س س ّويت را ّ
تيهن دهد.
ههشنين ،اػ آنسا كه حدن ّويت نسس است ،در صورتی كه اعضای ت ّ
ـيهن ّويـت

تيهن و وانند آن بـر دسـت ت ّ
تر حاشد ،گرد و غباری كه اػ ظاک ّ
ـيهن دهنـده وانـده ،حـه
هنگــام وســح اعضــای وــغكور نســس ویشــود .حنــابراین ،الػم اســت در ایــن صــورت،
اعضای ّ
تيهن ّويت حه هنگام وسح ظشک حاشد.
مسأله  .756اگر در اثر آتشسوػی خا تصادف و وانند آن ،اعضـای ت ّ
ـيهن ّويـت حـاقی

تيهن سـاقط ویشـود و طنانشـه تنهـا حعضـی اػ اعضـای ت ّ
نهانده حاشدّ ،
ـيهن ّويـت خـا
تيهن حاقی حاشد ،حاخد ههان را ّ
قسهتی اػ خک عضو ّ
تيهن دهند.

مسأله  .757ا گ ــر در ح ــدن ّوي ــت ،وـــانعی اػ رس ــيدن آب ح ــه ظ ــاهر پوس ــت  -وانن ــد

طسب ،رنگ ،ال ک و قير  -وضود داشته حاشد ،در صورت اوکان حاخـد برطـرف شـود و
ً
اگر برطرف كردن آن غير وهکن بوده خا سصتی فوقالعادهای داشته حاشـد كـه وعهـوال
تحهل نيست ،حاخد ّ
قابل ّ
تيهن داده شود ،هرطنـد احتيـاط وسـتحب اسـت عـالوه بـر
ً
ً
ّ
تيهن ،احتياطا ّويت را غس ـل هن حدهن ـد ،ظصوص ـا اگر وانـ ـع ووضـود در حـدن ّويـت
 -كه اوکان برطرف كردن آن نيست  -ضزجی حاشد.

شاخان عكر است ،آنشه عكر شد در صورتی است كه وـانع در اعضـای ت ّ
ـيهن ّويـت
نباشد ،وگرنه واضب است بین ّ
تيهن و غسـل ّويـت ضهـع نهاخنـد و در ایـن فـرض ،در
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هنگــام غســل دادن ّويــت ،حنــابر احتيــاط واضــب در صــورت اوکــان ههاننــد وضــو خــا

غسل ضبيره ،بر وانع ووضود در حدن ويت ،وسح نهاخند.
احکام کفنویت 

مسأله  .758و ّيت وسلهان را حاخد حا سه پارطه كه آنها را لنگ و پیراهن و سرتاسری

ویگو خند ،كفن نهاخند كه آنها را «قطعات واضب كفن» ویناوند.
مسأله  .759سه پارطۀ اصلی وصصوص كفن ،عبارتند اػ:

« .1لًگ»؛ حنابر احتياط واضب ،حاخد اػ ناف تا ػانو ،تهام اطراف حـدن را بپوشـاند

و بهتر آن است كه اػ سينه تا رو ی قدم پا را بپوشاند.

« .2پیشاهًی»؛ حنابر احتياط واضب ،حاخد اػ سر شانه تا نصف سـاق پـا ،تهـام حـدن

را بپوشاند و بهتر آن است كه تا رو ی قدم پا را نيز فرا گيرد.

« .3سشتاسش ی»؛ حاخد حه انداػهای حاشد كه تهام حدن را بپوشاند و احتياط واضـب

آن اســت كــه اػ نظــر طــول حــه قــدر ی حاشــد كــه حســتن دو ســر آن وهکــن حاشــد و اػ نظــر
عرض حه انداػهای حاشد كه خک طرف آن رو ی طرف دخگر بیاخد.

مسأله  .761واضب است وسهوع سه پارطۀ كفن حا هـن ،طـور ی حاشـد كـه حـدن نهـا
نبوده و حدن و ّيت اػ سر تا قـدم پـا اػ ز یـر آنهـا نهاخـان نباشـد؛ حلکـه احتيـاط وسـتحب
آن است كه هر خک اػ سه پارطۀ كفن حه تنهایی حه قدر ی ناػک نباشد كه حـدن و ّيـت

اػ ز یر آن پیدا حاشد.

ّ
مسأله  .761هــر خ ـک اػ قطعــات واضــب كفــن حاخــد خ ـک تک ـه حاشــد .حنــابراین ،ا گــر
ً
پارطــهای كــه و ـیظواهنــد آن را وــثال سرتاســری قــرار دهنــد كوط ـک حاشــد ،قــرار دادن
پارطۀ دخگر در كنار آن  -كه حا هن حدن و ّيت را بپوشاند  -كافی نيسـت؛ وگـر آنکـه دو
ً
پارطــه را حــا دوظــتن و واننــد آن ،حــه خکــدخگر ّوتصــل نهاخنــد حــه گونــهای كــه عرفــا خ ـک
قطعه وحسوب شود و تهام حدن و ّيت را بپوشاند ،كه در این صورت كافی است.
مسأله  .762تهــاس وســتقين پارط ـۀ كفــن حــا حــدن و ّي ـت الػم نيســت .حنــابراین ،ا گــر
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حــدن و ّيـت را در پالســتيک قــرار داده سـ س كفــن نهاخنــد ،ایـن كــار حــه ظــودی ظــود،
اشکال ندارد.

مسأله  .763در كفــن كــردن و ّي ـت ،قصــد قرحــت شــرط نيســت ،هرطنــد وطــابق حــا

احتياط وستحب است.

مسأله  .764وقدار واضب كفن كه در وساجل « 577و  »572عكر شـد ،اػ اصـل وـال
ّويــت برداش ــته ویشـــود؛ حلک ــه وقـــدار وس ــتحب كف ــن را نيـ ـز  -در ح ــدود وعه ــول و

وتعــارف ،حــا در نظــر گــرفتن شــأن ّويــت  -ویتــوان اػ اصــل وــال او برداشــت ،هرطنــد
احتياط وستحب آن است كه بیشتر اػ وقـدار واضـب كفـن را اػ سـهن وارثـی كـه حـالغ
نشده خا وسنون خا سفيه است برندارند.
حنـــابراین ،ا گــر ّويــت وصـ ّـيت نکــرده حاشــد كفــن وی را اػ ثلــ

وــال او بردارنــد و
حصواهنــد اػ اصــل وــال بردارنــد ،نباخــد ز خــادتر اػ وقــدار فــوق ،اػ اصــل وــال بردارنــد؛ ّاوــا
برداشتن وقدار اضافی اػ سهن ورثۀ حالغ و رشيد حا اضاػۀ آنان اشکال ندارد.
مسأله  .765سایر وصارح تسهيز و دفن ّويت وثل سدر و كـافور ،آب غسـل ،اضـرت

حهل و نقل ّويت و حفر قبر ،قيهت وکان قبر (ضا قبر) را نيز در حـدود وعهـول ،حـا در
نظــر گــرفتن شــأن ّويــت ویتــوان اػ اصــل وــال ّويــت برداشــت ،هرطنــد نســبت حــه آن
وصيت نکرده حاشد؛
ّاوا اگر حصواهند بیشتر اػ قيهت وعهول برای سایر وصارح تسهيز وثـل دفـن ّويـت

بپرداػند ،نباخد زخادی آن را اػ اصل وال بردارند و برداشـتن اػ سـهن ورثـۀ حـالغ و رشـيد
حا اضاػۀ آنان اشکال ندارد.

مسأله  .766اگــر وقــدار واضــب خــا وســتحب در حــدود وعهــول و وتعــارف حــا در نظــر
گرفتن شأن ّويت در كفـن و سـایر وصـارح تسهيـز كـه اػ اصـل وـال برداشـته وـیشـود،
ّ
وصــادیق وتعــددی داشــته حاشــد ،احتيــاط واضــب آن اســت كــه در بــین وصــادیق
وغكور ،فقط ووردی اػ اصل وال برداشته شود كه كهترین قيهت را دارد.
ً
حنابراین ،اگر وثال قيهت حاػاری كفنهای وتعارف و وناسب شأن ّويت بین 144
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هزار تووان تا  344هزار تووان حاشـد ،احتيـاط واضـب آن اسـت كـه اػ اصـل وـال ،فقـط
 144هزار تووان برای ّ
تهيۀ كفن برداشته شود.
ههشنين ،اگر دفـن در حعضـی اػ وکـانهـایی كـه وتعـارف و وناسـب شـأن ّويـت
استّ ،
وسـانی حاشـد و در ضاهـای دخگـر ،نيـاػ حـه پرداظـت وـال داشـته حاشـد ،هزخنـۀ

دفن در غير وکانی كه ّ
وسانی اسـت ،حنـابر احتيـاط واضـب اػ اصـل وـال كسـر نشـود؛
ّ
البته اػ سهن ورثۀ حالغ و رشيد ،حا اضاػۀ آنان وـیتواننـد ّويـت را در وکـانی كـه نيـاػ حـه

پرداظت وال است ،دفن نهاخند.
ّ
مسأله  .767اگر فردی كفن خا سایر وصارح تسهيز را در حد وعهول و وتعارف ،حـا در
نظر گرفتن شأن ّويت حـهطـور ّ
وسـانی وـیپـرداػد ،نهـیتـوان طيـزی اػ اصـل وـال بـرای
كفن خا سایر وصارح تسهيز برداشت.
مسأله  .768ا گــر كســی وصـ ّـيت كــرده حاشــد وقــدار وسـتحب كفــن را اػ ثلـ

وــال او

بردارند ،خا ّ
وصيت كرده حاشد ثلـ وـال را حـه وصـرف ظـود او برسـانند ،ولـی وصـرف
وعين نکرده حاشد ،خا فقط وصرف وقداری اػ آن را ّ
آن را ّ
وعين كرده حاشد ،ویتواننـد
وقدار وستحب كفن را هرطند بیش اػ وقدار وعهول حاشد ،اػ ثل

وال او بردارند.

1

مسأله  .769كفن ػ ن بر عهدۀ شوهر است ،هرطند ػن ناحالغ خـا دیوانـه حاشـد خـا حـه او
ّ
دظـول نشـده حاشــد خـا غنـی بــوده و اػ ظـود وـال داشــته حاشـد و خـا عقــد ووقـت بـوده خـا
ناشزه و نافروان بوده و اػ شوهرش اطاعت نهیكرده است.

شــاخان عكــر اســت ،اگــر ػن را ح ـا توضــيحی كــه در ضلــد طهــارم فصــل طــالق عكــر
ّ
ویشود ،طالق رضعی حدهند و قبل اػ تهام شدن عـده حهيـرد ،شـوهرش حاخـد كفـن او
را حدهد .ههين طور ،طنانشه شوهر حالغ نباشد خا دیوانه حاشد ،ول ّی شوهر حاخد اػ وـال

او ،كفن ههسرش را حدهد.

مسأله  .771در واضب بودن كفن ػن بر شوهر ،شـرط اسـت كـه فـوت ػن ههزوـان خـا

 .1ههشنــين ،ا گــر وصـ ّـيت كــرده واضبــات و وســتحبات كفــن ،هــر دو را اػ ثل ـ وــالش بردارنــد و ثل ـ
ّ
وتوفی برای عهل حه وصاخای او كافی حاشد ،وصيت صحيح است و حاخد وطابق آن عهل شود.

وــال

احکام اووات /

ّ ً
وسانا كفن زوضه را نداده حاشد و دادن كفن بـر
حعد اػ فوت شوهر نباشد و فرد دخگری
ً
وعهوال ّ
تحهل نهیشود ،نداشته حاشد.
زوح سصتی فوقالعاده كه

حنابراین ،اگر شوهر برای كفن دادن وسبور شود قرض حگيرد خا والش را اػ گـرو آػاد
ً
ـوال قابـل ّ
كند و انسام این اوور بر او سـصتی فـوقالعـادهای  -كـه وعه
تحهـل نيسـت -

نداشته حاشد ،انسام این كار بر او واضب است؛
ّ
البته اگر ػن وصـ ّيت نهـوده اػ وـال ظـودش كفـن ته ّيـه شـود و حـه وصـ ّيت او عهـل

شود ،كفن اػ عهدۀ شوهر برداشته ویشود.
مسأله  .771كفن و ّيت بر ظو خشاوندان او واضب نيست ،هرطند اػ كسانی حاشد كه
وصارح او در حال ػندگی بر آنان واضب بوده است.
مسأله  .772اگر و ّيت ،والی برای ته ّيه كفن نداشته حاشد ،ضایز نيست برهنـه دفـن

شـود؛ حلکــه حنــابر احتيـاط ،بـر وســلهانان واضــب اســت او را كفـن كننــد و ضــایز اســت
هز خنۀ آن را اػ ػكات وال حساب نهاخند.

مسأله  .773كفن كردن حا پارطۀ غصبی و وانند آن  -هرطند پارطه خا شیء دخگـری
هــن پیـدا نشــود  -ضــایز نيســت و طنانشــه كفــن و ّيـت ،غصــبی حاشــد و صــاحب آن،

راضـی نباشــد حاخـد آن را اػ تــنش بیـرون آورنــد هرطنــد او را دفــن كــرده حاشــند؛ وگــر در
حعضی ووارد كه توضيح آن در كتابهای ّ
وفصلتر آوده است.
مسأله  .774كفن كردن و ّيت حا پارطۀ نسس  -هرطند دارای نساستی حاشـد كـه در
نهاػ وورد عفو است  -ضایز نيست .ههشنـين ،كفـن كـردن و ّيـت حـا پارطـۀ ابر خشـهی
ظــالص ضــایز نيســت ،هرطنــد و ّي ـت ػن خ ـا ّ
حش ـۀ ناحــالغ حاشــد و كفــن كــردن و ّي ـت حــا

پارطهای كه حا طـال حافتـه شـده اسـت ،حنـابر احتيـاط واضـب ضـایز نهیحاشـد ،ولـی در
حال ناطار ی اشکال ندارد.

مسأله  .775كفن كردن حا پوست وردار نسـس در حـال اظتيـار ،ضـایز نيسـت؛ حلکـه

كفــن كــردن حــا پوســت وــردار پــا ک و ههشنـين حــا پارطــهای كــه اػ پشــن خـا وــوی حيـوان
حرام گوشت ته ّيه شده ،حنابر احتياط واضب ،در حال اظتيار ضایز نيسـت؛ ولـی ا گـر

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

كفـــن اػ وـــو و پشـــن حيـــوان ح ــالل گوش ــت حاش ــد ،اش ــکال ن ــدارد ،هرطن ــد احتيـ ـاط
وستحب آن است كه حا این دو هن و ّيت را كفن ننهاخند.

مسأله  .776اگر كفن و ّيت حه نساست ظود او خا حه نساست دخگری نسس شود – هـر

طند نساستی كه در نهاػ وورد عفو است  -حاخد وقدار نسس را حشو خند خـا طنانشـه كفـن
ضــاخع نهـیشــود ِب ُبرنــد ،هرطنــد حعــد اػ گغاشــتن در قبــر حاشــد و ا گــر شســتن خـا بر خـدن آن
وهکن نيست ،در صورتی كه عوض كردن آن وهکن حاشد ،حاخد عوض نهاخند.
ههشنين ،اگر حدن ّويت حه نساست ظـود او خـا حـه نساسـت دخگـری نسـس شـود،
هرطند نساستی كه در نهاػ وـورد عفـو اسـت و حصشـيده شـده ،در صـورتی كـه تطهيـر
ً
ّ
ـوال قابـل ّ
تحهـل نيسـت  -وهکـن حاشـد و وسـتلزم
حدن حـدون وشـقت ز خـاد  -كـه وعه

هتک هن نباشد ،حاخد حدن را حشوخند؛
ّ
البته طنانشه نسس شدن حدن ّويت حعد اػ گغاشتن در قبر حاشـد ،واضـب بـودن
تطهير حدن ّويت ،حنابر احتياط الػم ویحاشد.

مسأله  .777اگر كسـی كـه بـرای حـذ خـا عهـره احـرام حسـته حهيـرد ،حاخـد وثـل دخگـران
كفن شود و پوشاندن سر و صورتش اشکال ندارد.
 وستحبات کفن 

مسأله  .778ووارد عیل حه عنوان وستحبات كفن شـهرده شـده اسـت كـه حعضـی اػ
ّ
ّ
وؤنـ و برظـی ،وص ّ
ـتص هـر كـدام اػ آنهاسـت؛ وسـتحبات
آنها ،وشترک بین وغكر و
وشترک عبارتند اػ:

 .1لفافۀ االی سشتاسشی :حـا ایـن پارطـه ،تهـام حـدن ّويـت پوشـانده ویشـود و بهتـر

است برد خهانی حاشد؛
ً
ّ
ّ
(لفافۀ ّ
سوم) ،ظصوصا برای ػنان وستحب است.
لفافۀ دخگری نيز
 .2كمش ًذ؛ پارطهای است كه حا آن وسط ّويت را ببندند .این كهرحنـد ،ز یـر ههـۀ
قطعات كفن طسبيده حه حدن حسته ویشود.

احکام اووات /

 .3ساو پیچ؛ پارطهای است كه آن را دور كهر ّويت ویحندند و وحکـن بـر رانهـای

او ویپیشنــد ت ـا حــه ػانــو برســد ،طــوری كــه طيــزی اػ دو ران ،نهاخــان نباشــد ،س ـ س

سر پارطه را اػ زیر پا در ضانب راست فرو ویبرند 1.بهتر است عرض آن خک وضب خـا
ً
بیشتر حاشد و طول آن حه انداػهای حاشد كه دو ران را حا هن كاوال بپوشاند.
ً .4ذهای كفى؛ دو طرف و ويانۀ كفن حا آن حسته ویشود.

مسأله  .779قطعات وستحب اظتصاصی وردان و ػنان عبارت است اػ:

الف .قطعۀ هستسب اختصاصی هشداو« :عهاوه» ویحاشد و بهتر است حه انداػهای
حاشد كه دور سر ّويت بپیشند و دو طـرف آن را اػ ز یـر گـردن ّويـت رد نهاخنـد و طـرف
راســت را حــه طــرف طـ

ضرحدری).

ســينه و طــرف طـ

را طــرف راســت ســينه انداػنــد (حالــت

ب .قطعات هستسب اختصاصی صياو:

 .1وقنعه خا روسری برای ػنان حه ضای عهاوه.

 .2سينهحند برای ػنان كه روی پستانهای ػن حگغارند و دو طـرف آن را حـه پشـت

ببندند.

ّ
وستحبات دخگر وربوط حه كفن كردن ّويت عبارتند اػ:
مسأله .781
 .1وقــداری پنبــه وــا بــین پاهــای ّويــت حگغارنــد ،طــوری كــه عــورتين را بپوشــاند و
ُ
وقداری حنوط بر آن بپاشند و اگر احتهال حدهند كـه اػ ونافـغ حـدن (وثـل ُد ُبـر ،ق ُبـل،

بینی ،دهان) طيزی بیرون آخد ،وقداری پنبه داظل آنها كنند.
 .2كفــن ورغــوب و ظــوب حاشــد؛ در حــدخ

اســت كــه اوــوات حــه كفــن ظــوب در

قياوت حه هن فصر و وباهات وی كنند و حا ههان كفن ظوب وحشور ویشوند.
 .3كفن اػ پنبه حاشد.

 .4كفــن ســفيد حاشــد نــه رنگــين؛ ّ
البتــه « ُبـ ْـرد» اػ ایــن حکــن اســتثنا ویشــود كــه ا گــر

سرد حاشد اشکال ندارد.

 .1پیشيدن پارطۀ ران پیر بر هر خک اػ دو ران پا ،حه صورت ضداگانه صحيح نيست.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

تهيه شود و ّ
 .5اػ حاللترین و پا کترین وال كه اػ هر شبههای ظالی استّ ،
تهيـه

كفن اػ وال حرام خا غصبی ضایز نيست.

 .6لباس احرام خا لباسی كه در آن نهاػ ویظوانده ،حاشد.
 .7قدری كافور بر آن بریزند.

 .8حا ترحت حضرت اوـام حسـين س ّـيد الشـهداء ارواحنـا فـداه و نيـز واليـدن آن حـه
ضــرخح آن حضــرت خــا ضــرخح ســایر ّ
اجهـۀ هـ ٓ
ـدی حعــد اػ شســتن حــا آب فــرات خــا
ػوزمّ ،
وتبرک شود.

ظود كفن حدوػند.
 .9اگر ضایی اػ كفن وحتاح حه دوظتن حاشد ،حا رشتۀ نزهای ِ
 .11بـــر حاش ــيۀ پارطـــههای كف ــن ّ
حت ــی وث ــل عهاو ــه ،اس ــن ّوي ــت و پ ــدرش را

حنوخسند؛
ُ ُ ْ ُ ُ
اگر ّويت ورد است ،حنوخسند :فالن بـن فـالن (و حـه ضـای آن نـام فـرد و پـدر او عكـر
ُ
َ ْ َ ُ َ ْ ٓ َ ّ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ َ َّ
َ ً
اهّلل َصـ َّـلی ُ
اهّلل
ـرخك لــه َوان ُو َح ّهــدا َر ُسـ ْـول ِ
ویشــود) «خشــهد أن ال ِال ـه ِؤال اهّلل وحــده الشـ ٔ
َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ َّ َ ّ ً ْ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ ّ ً َ ُ َ َّ ً َ َ ْ َ ً َ ُ ْ َ َ َ ّ ً
علي ِه وآ ِل ِه وسلن وأن عليـا و الحسـن والحسـين وعليـا ووحهـدا وضعفـرا وووس ٓـی وعليـا
َ
َ
ََ
َ ُ َ َّ ً
َ َ
اهّلل َوأ ْوصـ ُ
ـدا َو َع ّليـ ًـا و ْال َح َسـ َـن َو ْال ُح َّس ـ َة القــا ِج َن أ ْوليـ ُ
اهّلل َوأ ِج ّهت ـی َوأ ّن
ووحهـ
ـياء َر ُسـ ْـو ِل ِ
ـاء ِ
ْ
َ
َْْ َ َ ّ
واب َوال ِع َ
الث َ
قاب َح ّق».
البع و
ُ ُ ْ ُ ُ
و ا گـر ّويـت ػن اسـت ،حنوخسـند :فالنـة ِحنـت فـالن (و حـه ضـای آن نـام فـرد و پـدر او
َْ ُ
عكر ویشود) تش َهد. ...

 .11تهام قـرآن خـا قسـهتی اػ آن ،دعـای ضوشـن صـغير و دعـای ضوشـن كبيـر را بـر

كفن حنوخسند.
 .12حدخ

شود.

َّ
وعروف «سلسلة الغ َهب» اوام رضا حا عكر سند آن بـر كفـن نوشـته

1

 .13بر نگين انگشتر عقيق ،شهادتين و اسهاء ّ
اجهۀ اطهار و اقرار حه اواوتشان



 .1حه عیىو اخباس الشضا  ،ح ،9حاب ،15ص 113وراضعه شود و نيز نوشتن دعایی كه ورحـوم كفعهـی در
البلذ االهیى و الذسع السصیى ،ص 174آن را عكر كردهً ،
رضاء بر كفن پسندخده است.

احکام اووات /

را حنوخسند ،حلکه هر طه نفع در آن حاشد  -حدون قصد ورود  -پسندخده است.
ّ
البته اگر نوشتن دعاهای وغكور حـا ترحـت حضـرت اوـام حسـين س ّـيد الشـهداء
ّ
حاشد خا قدری ترحت حا وركب وصلوط نهاخند ،بهتـر اسـت و ا گـر نباشـد حـا ترحـت سـایر
ّ
اجهۀ اطهار حنگارند.
1

 .14شــصص ،كفــن و نيــز ســدر و كــافوری را كــه در تسهيــز ّويــت اػ آن اســتفاده

نقـل شـده اسـت كـه هـر

ویشود ،قبل اػ ورگ در حال سالوتی آواده كند؛ در حدخ
كــس كفــنش را ّ
وهيــا كنــد ،او را اػ غــافلين ننوخســند و هــر ػوــان حــه آن نظــر كنــد بــراخش
حسنه وینوخسند .ههشنين ،حغل كفن ّويت وؤون وستحب ویحاشد.
ّ .15ويت را در وقت كفن كردن وثل حـال احتضـار ،رو حـه قبلـه حصواحاننـد و بهتـر

است او را وانند حال نهاػ قرار دهند.
َ
 .16كفــن كننــده پــا ک اػ َحــدث حاشــد ،خعنــی حــا غســل خــا وضــو (حســب وظيفــه)

حاشد.

مسأله  .781آخات كرخهۀ قرآن و اسهاء وحتروه حاخد در قسهتهایی نوشته شـود كـه
اػ نسس شدن خـا آلـوده شـدن در اوـان حاشـد و حاخـد اػ نوشـتن آنهـا در قسـهتهایی اػ

كفن كه حعد اػ وتالشی شدن حدن وورد اصاحت نساست واقع ویشود ،پرهيز گردد.
ً
ههــين طــور ،عبــارات وــغكور نباخــد در وحلهــایی اػ كفــن كــه عرفــا ظــالف ادب و
احتــرام اســت و اهانــت حــه اســهاء ّ
وتبركــه وحســوب ویشــود ،نوشــته شــود؛ حلکــه در

قسهتهایی وثل حاشيۀ سرتاسری خا برد خهانی اػ طرف سر ّويت خا ضلوی پیراهنـی
نوشته شود و اگر رضا ًء قرآن و دعاها را بر پارطهای حنوخسند و حاالی سينه خـا حـاالی سـر
ّويت حگغارند نيز وطلوب است.

 .1سـيد بـن طـاووس رحهـة اهّلل عليـه در فهحذ السهائل وی گوخـد :ض ّـدم ّورام بـن ابـی فـارس ق ّـدس اهّلل ُر َ
وحــه،
ح ّ
وصيت نهود كه حعد اػ وفاتش ،در دهانش نگين عقيقی كه اسهاء ّ
ّ
ـک بـود ،قـرار دهنـد .وـن
اجهه
َُّ َُ َ ّ َ ّ َ َ ّ ْ َ َ ُ َ ْ ُ َ ْ ُ َ َ ّ َُ َ ّ َ َ َْ
هن بر نگين عقيق نقـش كـردم «اهّلل ر بـي ووحهـد نبيـي وعلـي والحسـن والحسـين وعلـي ووحهـد وضعفـر
ُ ْ
ْ
ْ
َ
َ
َو ُو ْوس ٓـی َو َعل ّـي َو ُو َح ّهــد َو َعل ّـي َوال َح َسـ ُـن َوال ُح ّسـة القـا ِج ُن أ ِج ّهتــی َو َوس ٔـيلتی» و وصـ ّـيت وـی كنن آن را حعــد اػ
َ َ
ورگ در دهانن گغارند تا ؤن شاء اهّلل ضواب ولکين در قبر ،هنگام سؤال آسان شود.



توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

 وکروهات کفن 

مسأله  .782ووارد عیل ،حه عنوان وکروهات كفن كردن شهرده شده است:

 .1حا آهن ،وثل قيشی آهنی برخده شود.
ّ
 .2آستين و تکهه داشته حاشد؛ ولی اگر وتوف ٓی را در پیراهنـی كـه در ػوـان حيـات
َ
ویپوشــيده كفــن كننــد و تکهــههای پیــراهن را حکننــد ،آســتيندار بــودن آن اشــکال

ندارد ،ولی الػم است پیراهن وغكور طوری حاشد كه وقدار واضب را بپوشاند.

 .3نــزهــایی كــه حــا آن كفــن را ویدوػنــد حــا آب دهــان تــر كنــد؛ ولــی ا گــر حــا غيــر آب

دهان ورطوب شود ،كراهت ندارد.

 .4كفــن حــا بوهــای ظــوش ،حصــور داده شــود؛ حلکــه ظوشــبو كــردن آن حــا عطــر وکــروه

است ،ولی ظوشبو كردن آن حا كافور ،وستحب است.
 .5رنگ كفن ،سياه حاشد.

 .6حا رنگ سياه بر كفن نوشته شود.

 .7پارطه كفن اػ ضنس كتان  -طه ظالص ،طه وهزوح  -حاشد.
 .8عهاوه را حدون تحت َ
الح َنک بر سر ّويت بپیشند.
 .9كفن كثيف حاشد.

 .11در ظرخد كفن برای كن كردن بهای آن طانه ػده شود.
 .11پارطههای كفن را حدوػند.

1

 جریده 

ّ
مسأله  .783خکی اػ وستحبات وؤكـد تسهيـز اوـوات ،قـرار دادن دو ضر خـده حـا ّويـت
 .1الگوی برش كفن در اداوه ظواهد آود كه در آن ،برای هر خک اػ وـرد خـا ػن دو الگـو ،خکـی حـا عـرض  9وتـر و
دخگری حا عرض 1وتـر اراجـه شـده اسـت؛ ّ
البتـه افـراد وـیتواننـد انـداػههـای عكـر شـده را حـا تناسـب انـدام و
قاوــت ظــوخش كــن خــا زخــاد نهاخنــد .شــاخان عكــر اســت شــکافی كــه در وســط پیراهنــی بــرای ورود ســر ّويــت
اخساد وـیشـود ،وناسـب اسـت حلقـوی خـا عهـودی نباشـد؛ حلکـه حـه صـورت افقـی ،در راسـتای دو شـانۀ
ّويت اخساد شود.

احکام اووات /

است؛ «ضرخده» طوب درظت است كه برگهاخش قطع شـده حاشـد .قـرار دادن آن حـا
ّ
ّ
وؤن ـ  ،نيکوكــار خــا گناهکــار وسـ ّ
ـتحب اســت.
هــر ّويتــی  -حــالغ خــا ناحــالغ ،وــغكر خــا
ویژگیهای طوب ضرخده ،اػ قرار عیل است:

 .1بهتـر اســت اػ درظــت ظروــا حاشـد و ا گــر اوکــان نداشــت ،اػ طـوب ســدر خــا انــار

طوب تری كافی است.
حاشد و اگر وهکن نبود ،اػ طوب بید ،وگرنه هر ِ
 .2طوب ظشک برای ضرخده كافی نيست.

 .3بهتر است طول ضرخده حه وقدار خک عراع حاشد و در قطر نيز ضـصين حاشـد كـه

دیرتر ظشک شود.

 .4بهتر است خکی اػ دو ضرخـده را طسـبيده حـه حـدن ،در طـرف راسـت ّويـت ،نـزد
َ ُ
اســتصوان ت ْرقـ َـوۀ 1او حگغران ـد تــا هــر ضــا برســد و ضر خــدۀ دخگــر را حــاالی پیــراهن و ز یــر
سرتاسری كفن ،در طرف ط  ،نزد استصوان ترقوۀ او قرار دهند تا هر ضا برسـد؛ ّ
البتـه
ّ
دو ضرخده را حـه هـر ّ
كيفيتـی حـا ّويـت در قبـر حگغارنـد ،عهـل حـه ایـن وسـتحب وحقـق
ویشود.

 .5هــر گــاه ضرخــده حــه ضهــت فراووشــی خــا نبــودن طــوب ،حـا ّويــت قــرار داده نشــد،
حاالی قبر او قرار دهند ،طوری كه خک ضرخده را حاالی سر ّويت و دخگری را نزد پاهـای
او روی قبر قرار دهند.

 .6بهتر است روی دو ضرخده آنشه كه بر حواشـی كفـن وـینوخسـند ،نوشـته شـود و

در ایـــن صـــورت ،الػم اســـت اػ آلـــوده ش ــدن دو ضر خ ــده ح ــه آنش ــه ووض ــب هتـ ـک و

بیاحتراوـی اسـت ضلـوگيری شـود ،هرطنـد حـه اخنکـه آن دو را در پنبـه و واننـد آن قـرار
دهند.

« .1ترقوه» ،نام دو استصوان حاالی سينه و زیر گردن در سهت راست و ط
طرف دخگر ،حه ضناغ سينه ّوتصل است و هر دو را «ترقوتان» ویگوخند.

است كه اػ طرفـی ،حـه شـانه و اػ

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

احکام اووات /

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

احکام اووات /

احکامحنوط 

مسأله  .784حعـد اػ غسـل دادن و ّيـت ،واضـب اسـت او را « َح ُنـوط» كننـد؛ خعنـی حــه

پیشــانی و كــف دســتها و ســر ػانوهــا و ســر دو انگشــت بــزرگ پاهــای او كــافور بزننــد،

طور ی كه وقدار ی اػ كافور در آنها حـاقی حهانـد ،هرطنـد ایـن كـار حـدون واليـدن كـافور

حاشد.

مسأله  .785كــافور ی كــه بــرای حنــوط و ّيـت اســتفاده وـیشــود حاخـد غصــبی نباشــد،

ساییده شده و نرم حاشد و نيز تاػه و دارای بو حاشـد و ا گـر حـه واسـطۀ كهنـه بـودن ،عطـر
آن اػ بین رفته حاشد كـافی نيسـت .ههـين طـور ،كـافور حاخـد پـاک حاشـد ،هرطنـد حنـابر
احتياط واضب حاع نسس شدن حدن و ّيت هن نشود.
مسأله  .786حنـوط كـردن و ّيـت حاخـد حعـد اػ غســل خـا تـي ّهن و ّيـت و قبـل اػ ظوانــدن

نهاػ و ّيت انسام شود و ّ
وصير هسـتند كـه و ّيـت را قبـل اػ كفـن كـردن خـا در بـین كفـن
كردن خا حعد اػ آن ،قبل اػ ظواندن نهاػ و ّيت حنوط نهاخند.

مسأله  .787قصــد قرحــت در حنــوط كــردن شــرط نيســت .ههــين طــور ،ا گــر حنــوط را
ّ
حشۀ ناحالغ -هر طند غير وه ّيز  -انسام دهد ،كافی است.
مسأله  .788وس ــتحب اس ــت ح ــه س ـ ِـر بینـ ـی و ّيـ ـت ه ــن ك ــافور بزنن ــد .هه ــين ط ــور،
وستحب است َوفصلها ،رو ی سينه ،گودی ز یر گلو ،كف پاها و پشت دو دست را

نيز كافور بزنند.

مسأله  .789احتياط وستحب آن است كـه ّاول كـافور را حـه پیشـانی و ّيـت حهالنـد،

ول ـی در ضاهــای دخگــر ترتيب ـی نيســت .ههــين طــور ،احتي ـاط وســتحب آن اســت كــه
ّ
كافور را حا دست ،حلکه حا گودی كف دست حه وحلهـای عكـر شـده حهالنـد و بهتـر آن
است كه وقدار كافور برای حنوط و ّيت ،هفت وثقال حاػار ی 1حاشد.
مسأله  .791وکروه است كافور را داظل طشن خا بینی خا گوش و ّيت وارد كنند.

 .1وقدار وثقال حه گرم ،در ضلد طهارم ،فصل دخات عكر ویشود.
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مسأله  .791اگر كسی كه برای حذ خا عهره احرام حسته ،حهيرد ،حنوط كردن او ضایز

نيست؛ وگر در دو صورتی كه در وسألۀ « »537گغشت.

ّ
مسأله  .792كسی كه در اعتکاف حه سر ویبرد و ػنـی كـه شـوهر او وـرده و هنـوػ عـدۀ

وفاتش تهام نشده ،هرطند حـرام اسـت ظـود را ظوشـبو كننـد ،ولـی طنانشـه حهيرنـد،

حنوط آنها واضب است.
ُ
َ
مسأله  .793احتيـــاط وس ــتحب آن اس ــت ك ــه و ّيـ ـت را ح ــا ُوشـ ـک و عنب ــر و عـ ـود و

عطرهای دخگر ظوشبو نکنند و نيز ،آنها را حا كافور وصلوط ننهاخند.
مسأله  .794وستحب است قدر ی ترحت قبـر حضـرت سـ ّيد الشـهداء را حـا كـافور

وصلوط كننـد ،ولـی حاخـد اػ آن كـافور حـه ضاهـایی كـه بـیاحتراوـی وـیشـود نرسـانند و
ً
نيـز ،حاخـد ترحــت حــه قــدر ی ز خـاد نباشــد كــه وقتـی حــا كــافور وصلــوط گردخــد ،عرفــا حــه آن
كافور نگو خند.

مسأله  .795اگــر كــافور پیـدا نشــود خـا فقــط حــه انــداػۀ غســل و ّيـت حاشــد ،حنــوط الػم
نيســت و طنانشــه كــافور اػ غســل و ّيـت ز خـاد بیاخـد ،ول ـی بــرای حنــوط تهــاوی هفــت
عضو كافی نباشد ،اصل حنوط واضب اسـت ،ولـی احتيـاط وسـتحب آن اسـت كـه
ّ
حنوط پیشانی بر حنوط سایر قسهتها وقدم گردد.
نهازویت 
 وواردیکهنهازویتواججاست 

مسأله  .796نهاػ ظواندن بر و ّيت وسلهان ،خا ّ
حشهای كه در حکن وسلهان اسـت و

«شش سال قهری» او تهام شده ،واضب است.

مسأله  .797حنا بر احتياط واضب ،نهاػ ظواندن بر ّ
حشهای كه شش سال قهـری او تهـام
نشـده ولـی نهــاػ را وـیفههيـده ،الػم اســت و ا گـر نهـیفههيـده ،ظوانـدن نهــاػ بــر او رضـ ً
ـاء
وانعی ندارد و ّاوا نهاػ ظواندن بر ّ
حشهای كه ورده حه دنيا آوده ،وستحب نيست.

احکام اووات /

 شرایطصحیحبودننهازویت 

مسأله  .798صحيح بودن نهاػ ّويت ،طند شرط دارد كه عبارتند اػ:
اول :نهاػ و ّيت حاخد حعد اػ غسـل و حنـوط و كفـن كـردن و ّيـت ظوانـده شـود و ا گـر

قبل اػ این اوـور ،خـا در بـین آنهـا نهـاػ حصواننـد  -هرطنـد اػ رو ی فراووشـی خـا ندانسـتن
وسأله حاشد  -كافی نيست.
دوم :واضب است و ّيـت را حـه پشـت حصواحاننـد ،طـور ی كـه سـر او حـه طـرف راسـت
نهاػگزار حاشد.

نهاػگزار و پای او حه طرف ط
سىم :و ّيـت ،وقابـل نهـاػگزار اػ قسـهت پـیش رو حاشـد ،پـس ا گـر و ّيـت پشـت سـر
نهاػگزار حاشد ،نهاػ و ّيت صحيح نيست.

ههشن ـين ،اگــر و ّي ـت در خک ـی اػ دو طــرف نهــاػگزار حاشــد ،نه ـاػ و ّي ـت صــحيح
نيســت؛ وگــر در وــورد وــأوووين در وقت ـی كــه نهــاػ و ّي ـت حــه ضهاعــت برگــزار گــردد و
صــفها طــوالنی شــود كــه در ای ـن صــورت ،نهــاػ كســانی كــه وقابــل و ّي ـت نيســتند،

اشــکال نــدارد .ههشنـين ،اگــر طنــد ضنــاػه بــوده و كنــار هــن طيـده شــده حاشــند  -حــه

توضيحی كـه در وسـألۀ « »747عكـر ظواهـد شـد  -و فـرد حصواهـد بـرای تهـام آنهـا خـک
نهاػ و ّيت حصواند ،اخنکه حعضی اػ ضناػهها وقابل او قرار ندارند ،اشکال ندارد.

چههاسم :نهـاػگزار حاخـد حـه انـداػهای اػ و ّيـت دور نباشـد كـه صـدق اخسـتادن در نـزد
و ّيت نکند ،ولی در ضهاعت طنانشه صفها حه خکـدخگر ّوتصـل حاشـند ،دور بـودن

وأووم اشکال ندارد .ههين طور ،اگر طند ضناػه بوده و كنار هن طيـده شـده حاشـند و
فرد حصواهد برای تهام آنها خک نهاػ و ّيـت حصوانـد ،دور بـودن او اػ حعضـی اػ ضناػههـا
اشکال ندارد.

پًدن :بین و ّيت و نهاػگزار ،حاخد پرده خا دیوار خا وانع دخگری نباشد؛ ولی اگر و ّيـت

در تابوت و وانند آن حاشد ،اشکال ندارد.
ششن :حاخد ضـای نهـاػگزار اػ ضـای و ّيـت حـه وقـدار ز خـاد َپسـتتـر خـا حلنـدتر نباشـد؛

ولی پستی و حلندی وصتصر اشکال ندارد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

هفتن :در وقت ظواندن نهاػ ،حاخد عورت و ّيـت پوشـيده حاشـد و ا گـر كفـن كـردن او

وهکن نيست ،حاخد عورتش را هرطند حا پارطه خا لباس خا تصته خـا آضـر و واننـد اخنهـا،

بپوشانند.

هشتن :كسـی كـه بـر و ّيـت نهـاػ وـیظوانـد ،حاخـد عاقـل حاشـد و حنـابر وشـهور شـيعۀ
دواػده اوــاوی حاشــد .ول ـی اگــر غي ـر دواػده اوــاوی بــر حــدن و ّيت ـی كــه غي ـر دواػده اوــاوی

است نهاػ ظوانـده حاشـد ،الػم نيسـت شـيعۀ دواػده اوـاوی آن را دو حـاره حصوانـد ،وگـر
آنکه ول ّی و ّيت حاشد.
يهن :كسی كه بر و ّيت نهاػ ویظواند ،حاخد رو حه قبله حاشد.

دهن :كسی كه بر و ّيت نهاػ ویظواند ،حاخد نهاػ و ّيت را اخستاده حصوانـد ،ولـی ا گـر
كس ـی نباشــد كــه حتوانــد نهــاػ و ّي ـت را اخســتاده حصوانــد ،و ـیشــود نشســته بــر او نهــاػ

ظواند.

یاصدهن :نهاػگزار حاخد حا قصد قرحت و اظالص نهاػ را حصواند.
دواصدهن :نهاػگزار در هنگام ن ّيت  -هرطند حهطور اضهالی  -و ّيـت را وعـ ّين كنـد؛
ُ ً
ً
وثال ن ّيت كند (نهاػ ویظوانن بر این و ّيت «قرحة ؤلی اهّلل») خا در صورتی كه نهاػ و ّيت
حــه ضهاعــت برگــزار و ـیشــود ،وــأووم قصــد نهاخ ـد (نهــاػ و ـیظــوانن بــر و ّيت ـی كــه اوــام
ضهاعت آن را قصد نهوده است).

سهیضدهن :اســتقرار رعاخـت شــود؛ حــه ایـن وعنــا كــه نهــاػگزار اضــطراب ز خـادی كــه حــا
صــدق اخســتادن در نهــاػ و ّي ـت ناســاػگار اســت ،نداشــته حاشــد؛ حلکــه حنــابر احتيــاط
واضب ،استقرار و آراوش حدن كه در قيام نهاػهای یوو ّيه وعتبـر ویحاشـد ،الػم اسـت
در نهاػ و ّيت رعاخت شود.

چهاسدهن :وواالت و پشت سر هـن ظوانـدن ،بـین تکبيـرات و دعاهـای نهـاػ و ّيـت
رعاخ ـت گــردد ،حــه گونــهای كــه آن قــدر ب ـین تکبي ـرات و دعاهــای نهــاػ و ّي ـت فاصــله

نينداػد كه صورت نهاػ اػ بین برود.
پايضدهن :در نهاػ و ّيـت ،اػ هـر كـار ی كـه صـورت نهـاػ را حـه هـن وـیػنـد حاخـد دور ی
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شود؛ حلکه حنابر احتيـاط واضـب حاخـد اػ صـحبت كـردن ،قهقهـه ػدن ،پشـت حـه قبلـه
ّ
كردن حهطور كلی پرهيز گردد.
شايضدهن :نهـاػ و ّيـت ،حـا اعن ولـ ّی شـرع ّی و ّيـت ظوانـده شـود و حـدون اعن او نهـاػ
ً
و ّيت صحيح نيست .توضيحات وربوط حه ّ
ولی شرعی و اعن وی ،قبال عكر شد.
هفذهن :نهاػ و ّيت حه كيف ّيتی كه گفته ظواهد شد ،ظوانده شود.

مسأله  .799كسی كه ویظواهد نهاػ و ّيت حصواند ،الػم نيسـت حـا وضـو خـا غسـل خـا
تي ّهن حاشد خا حدن و لباسش پا ک حاشد؛

حلکه اگر لباس نهاػگزار خا وکان نهاػگزار غصـبی حاشـد خـا وکـانی كـه و ّيـت در آن
ّ
قرار دارد غصبی حاشد ،نهاػ و ّيت صحيح است ،هرطند غاصـب حـه علـت غصـب
گناهکــار اســت و احتيـاط وســتحب آن اســت كــه فــرد تهــام وــواردی كــه در نهاػهــای
دخگر وعتبر است را در نهاػ و ّيت رعاخت كند.

مسأله  .811در نهاػ و ّيت شرط نيست كه نهاػگزار حالغ حاشـد .حنـابراین ،نهـاػ و ّيـت
ّ
حشۀ ناحالغ وه ّيز كه نهاػ را حهطور صحيح ویظواند ،كافی است.
ِ
مسأله  .811اگــر و ّي ـت وص ـ ّيت كــرده حاشــد شــصص وع ّين ـی بــر او نهــاػ حصوانــد ،الػم
نيست آن شصص اػ ول ّی و ّيت اضاػه حگيرد ،هرطند ایـن كـار بهتـر اسـت؛ ّاوـا طنانشـه
و ّيـت وصـ ّيت كــرده حاشــد ول ـ ّی شــرع ّی او ،شــصص وع ّينـی را بــرای نهــاػ و ّيـت دعــوت

نهاخد ،اضاػۀ ول ّی ساقط نهیشود و الػم است آن شصص اػ ول ّی و ّيت اضاػه حگيرد.
مسأله  .812اگر حعد اػ نهاػ تا قبل اػ دفن ّ
وتوضـه شـوند نهـاػ و ّيـت حاطـل بـوده ،حاخـد

آن را دوحاره حصوانند.
ً
مسأله  .813اگــر و ّيـت را عهــدا خـا اػ رو ی فراووشـی خـا حــه ضهــت عــغر ی حــدون نهــاػ
دفن كنند ،خا حعد اػ دفن وعلوم شود نهاػ ی كه بر او ظوانده شده ،حاطـل بـوده اسـت،

ضایز نيست برای نهاػ ظواندن بر او قبرش را نبش كننـد؛ ولـی احتيـاط واضـب اسـت
كه تا وقتی ضسد او اػ هن ن اشيدهً ،
رضاء حا شرطهایی كه برای نهاػ و ّيت گفته شد،
بر قبرش نهاػ حصوانند.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

 کیفیتخواندننهازویت 

مسأله  .814نهــاػ و ّي ـت پــنذ تکبي ـر دارد و ا گــر نهــاػگزار حعــد اػ ن ّي ـت ،پــنذ تکبي ـر حــه

ترتيب عیل حگو خد كافی است:
َ ْ َ ُ َ ْ ٓ َ َّ ُ َ َ َّ ُ َ َّ ً َ ُ ُ
اهّلل».
 .1حعد اػ تکبير ّاول حگو خد« :أشهد أن ال ِؤله ِؤال اهّلل وأن وحهدا رسول ِ
ّ
ّ
َ
َ
 .2حعد اػ تکبير ّدوم حگو خد« :الل ُه َّن َص ِل َعل ٓی ُو َح ّه ٍد َو ِآل ُو َح ّه ٍد».
ّ ُ َّ ْ ْ ْ ُ ْ َ َ ُ ْ
 .3حعد اػ تکبير ّ
نات».
سوم حگو خد« :اللهن اغ ِفر ِللهؤ ِون ٔين و
الهؤ ِو ِ
ّ
الل ُه َّـن ْاغ ِف ْـر ِل ٓهـ َغا َ
اله ِّيـ ِت» و
 .4حعد اػ تکبير طهارم ،اگـر و ّيـت وـرد اسـت حگو خـد« :
ّ
الل ُه َّن ْاغ ِف ْر ِل ٓه ِغ ِه َ
اله ِّي َت ِة».
اگر ػن است حگو خد« :
 .5حعد اػ تکبير پنسن ،عكر خا دعا واضب نيست.
بهتر است نهاػگزار در نهاػ و ّيت ،حعد اػ تکبير ّاول حگو خد:
ُ َ َ
َْ َ ُ َ ْ َٓ ّ ُ َ َ َ َ َْ ُ َ َ
َ ً ُ
اهّلل َو ْحد ُه الشر ٔخك ل ُه َوأش َهد أ ّن ُو َح ّهدا َع ْبـد ُه َو َر ُسـول ُه ،أ ْر َسـل ُه
«أشهد أن ال ِؤله ِؤال
َ
الح ّق َحشي ًرا َو َنغی ًرا َب ْی َن َخ َد ِی ّ
الس َاع ِة».
ٔ
ِح ِ ٔ
ّ ُ َّ َ ّ َ ٓ ُ َ َّ َ ُ َ َّ َ ْ
َ
ّ
ـارَ َعلـ ٓی ُو َح ّه ٍـد
حعد اػ تکبير دوم حگو خد« :اللهن ص ِل َعلی وحه ٍد و َ ِآل وحه ٍد و ح ِ
َ ُ َ َّ َ ْ َ ْ ُ َ َّ ً
ـت َو َت َر َّح ْهـ َ
حار ْكـ َ
ـدا َو َآل ُو َح َّهـ ٍـدَ ،كأ ْف َضــل وــا َصـ ّـل ْي َت َو َ
ـت َعلـ ٓی
و ِآل وحهـ ٍـد وارحــن وحهـ
ِ
َ
ّ
َ
ْ
َ
ؤ ْب ــراهي َن َو ِآل ؤ ْب ــراهي َن ؤ َّنـ ـك َحهيـ ـد َوسيـ ـدَ ،و َص ــل علـ ـ ٓی َضهيـ ـع اعأنبيـ ـ ِاء َو ُ
اله ْر َس ــل ٔي َن
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ ِ
ِ
ٔ
ِ
ِ
ٔ ِ
ُ
ّٓ
ّ
َ
ّ
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
اهّلل الصا ِلح ٔين».
الصد ٔخق ٔين وضه ٔي ِع ِع ٓب ِاد ِ
والشهد ِاء و ِ
ْ
ّ
ْ
ْ
ْ
ـات َو ُ
حعــــد اػ تکبيــــر ســ ّـوم حگو خــــد« :الل ُهــ َّـن اغ ِفــ ْـر ِلل ُهـــؤ ِوني َن َو ُ
اله ْســ ِـله ٔي َن
الهؤ ِونــ ِ
ٔ
َ
َ
َ
ْ
َ
ّ
ٓ
َ
ُ
ُ
َو ُ
رات ،ؤنـك وس ٔيـ ُب
ـوات ،تـ ِاح ْع َب ْی َن ٓنـا َو َب ْیـ َنه ْن ِحــالص ْي ِ
هات ،اعأ ْحيـ ِاء ِوـ ْن ُه ْن َواعأ ْوـ ِ
اله ْسـ ِـل ِ
َ
َّ َ
ُّ َ
َّ َ
اتِ ،ؤنك َعل ٓی ك ِل شی ٍء قد ٔیر».
الدع ٓو ِ
ُ ّٓ
ْ
ّ
َ
حعد اػ تکبير طهارم ،اگر و ّيت ورد اسـت حگو خـد« :الل ُه َّـن ِؤ ّن ٓهـغا ال ُه َس ّـس ٓی قـد َاونا
ّ
ّ َ َ
ّ
َع ْب ُد ََ َو ْاب ُن َع ْب ِد ََ َو ْاب ُن َا َو ِت َك َن َز َل ح َك َو َأ ْن َت َظ ْي ُر َو ْن ُ
ول ِح ِـه ،الل ُه َّـن ِؤنـا ال ن ْعل ُـن ِو ْن ُـه ِؤال
ـز
ٍ
ِ
ّ
ً
ًَ
َ
ْ
َ
ْ
َظ ْي ـ ًرا َو َأ ْنـ َ
ُ
ُ
ْ
ْ
َ
ـت أعلــن ِحـ ِـه ِو ّنــا ،الل ُهـ َّـن ِؤ ْن كــان وح ِســنا فـ ِـزد ف ـي ِؤحســا ِن ِه و ِؤن كــان وس ـ ٔيجا
َ
ْ َ
ّ
ْ
ّ
َ
ْ ُْ
َ َ
ف َتسـ َـاو ْػ َعـ ْـن َسـ ّيجا ِت ِه َواغ ِفـ ْـر لـ ُـه ،الل ُهـ َّـن ْاض َعلـ ُـه ِع ْنــدَ فــي أ ْعلـ ٓی ِعل ّيـ ٔی َن َواظلــف َعلـ ٓی
َ
َ
أ ْه ِل ِه في الغابری َنَ ،و ْار َح ْه ُه ب َر ْح َه ِت َك خا أ ْر َح َن ّ
الر ِاحه ٔي َن».
ِ
ِ ٔ
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ْ
ّ
َ
ٓ َ
ولـی اگــر و ّيـت ػن اســت ،حعــد اػ تکبيـر طهــارم حگو خـد« :الل ُهـ َّـن ِؤ ّن ٓهـ ِغ ِه ال ُه َسـ ّـساة
ّ ّ َ َ
ُ ّٓ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ
ول ِح ِه ،الل ُه َّن ِؤنـا الن ْعل ُـن
قداونا اوتك َواحنة ع ْب ِدَ َواحنة او ِتك نزلت ِحك َوانت ظ ْي ُر ونز ٍ
ّ
ً َ
َ ْ َ
َ
ّ َ ً َْ
كان ْ
ـت
ِو ْنها ؤال ظ ْيرا َوأن َت أعلن ِبها ِو ّنا ،الل ُه َّن ْؤن كان ْت ُو ْح ِس َنة ف ِز ْد فـي ْؤحسـا ِنها و ِان
َ
ْ َ
ّ
ْ
ّ
ًَ َ
َ َ
ُوس ـ ٔيجة ف َتسـ َـاو ْػ َعـ ْـن َس ـ ّيجا ِتها َواغ ِفـ ْـر لهــا ،الل ُهـ َّـن ْاض َعلهــا ِع ْنــدَ فــي أ ْعل ـ ٓی ِعل ّي ـ ٔی َن و
َ
َ
ْاظ ُل ْف َعل ٓی أ ْه ِلها ِفی ْال ٓغابری َن َو ْار َح ْهها ب َر ْح َه ِت َك خا أ ْر َح َن ّ
الر ِاحه ٔي َن».
ِ
ِ
حعد ،تکبير پنسن را حگوخد و نهاػ تهام ویشود.

شـاخان عكــر اسـت ،دعــایی كـه حعــد اػ تکبيـر طهــارم عكـر شــد ،اظتصـاص حــه افــراد

حالغ دارد و در نهاػ بـر افـراد ناحـالغ  -وثـل اطفـال وـؤونين  -حعـد اػ تکبيـر طهـارم گفتـه
ْ َ
َّ
َ
َ ً َ ً َ ً
ویشود« :الل ُه َّن ْاض َعل ُه ِعأ َب َو ْخ ِه َولنا َسلفا َوف َرطا َوأ ْضرا».
مسأله  .815هر گاه طند ضنـاػه حاضـر حاشـد و فـرد حصواهـد خـک نهـاػ ّويـت بـر ههـه

حصواند ،اشکال ندارد و حه دو روش قابل انسام ویحاشد:

الههف .هه ـۀ ضناػههــا را ضلــوی روی نهــاػگزار حگغارنــد حــه گونــهای كــه در وقابــل
خکدخگر قرار گيرند (شبيه خک ردخف عهودی) و طنانشه ّويت ورد و ّويـت ػن هـر دو

حا هـن حاشـند ،بهتـر اسـت وـرد نزدخـکتـر حـه نهـاػگزار قـرار داده شـود و سـينۀ ػن وقابـل
وسط ورد قرار گيرد ،س س بر آنها خک نهاػ ظوانده ویشود.

سر هر ضناػه را ،روبروی نين تنـه
ب .ضناػهها را در خک صف طوری قرار دهند كه ِ
ّ
(نشيهنگاه) دخگـری گغارنـد شـبيه پلـه و نهـاػگزار در وسـط صـف حاخسـتد ،سـ س بـر
آنهــا خــک نهــاػ حصوانــد و در هــر حــال ،در دعــای حعــد اػ تکبيــر طهــارم ،ضهــع خــا تثنيــه
ّ
ّ
بودن ضهيرها و وغكر خا وؤن بودن آنها را وراعات نهاخد.
ّ
افتتاحيه و دعاهـای ور بـوط حـه آن
مسأله  .816نهاػ ّويت ،اعان و اقاوه و تکبيرهای
را ندارد .ههشنين ،نهاػ ّويت حهد و سوره و ركوع و سسود و قنـوت و تش ّـهد و سـالم

ندارد.

1

ً
َ
ُّ ْ
 .1ولــی نهــاػگزار در نهــاػ ّويــت وــیتوانــد رضـ ً
ـاء حعــد اػ تکبيــر پــنسن حگوخــدَ « :ر ّحنــا آ ِتنــا ِفــي الــدنيا َح َسـ َـنة َو ِفــي
َ
َ
ْ
ْ
ّ
َ
ّ
ّ
ْ
َ َ َّ
ً
النــار خــا حگو خــد :الل ُهـ َّـن َصــل َعلـ ٓـی ُو َح َّهـ ٍـد َو ِآل ُو َح َّهـ ٍـد ،الل ُه ـ َّن اغ ِفـ ْـر ِلل ُهـ ْـؤ ِو َ
نين
ان ِظـ َـر ِة َح َسـ َـنة َو ِقنــا عــغاب
ِ

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

مسأله  .817وســتحب اســت نهــاػ و ّيـت حــه ضهاعــت ظوانــده شــود و حنــابر احتيــاط
واضــب ،اوــام ضهاعــت در نهــاػ و ّي ـت حاخ ـد دارای تهــام شــراخط اواوــت ،وثــل حلــوغ،

عقـل ،حــاللػاده بـودن ،شـيعۀ دواػده اوـاوی بــودن و غيـر ایـن وـوارد حاشــد 1،ولـی الػم

نيست عادل حاشد ،هرطند احتياط وستحب است طنين حاشد؛
ّ
ّاوــا در وــورد شــراخط صـ ّـحت ضهاعــت ،آنشــه در وحقــق شــدن اقتــدا و تشــکيل
ً
ضهاعــت عرفــا نقــش دارد ،رعاخ ـت آن الػم اســت ،وثــل اخنکــه فاصــلۀ وــأووم اػ اوــام
ّ
ضهاعت و ههشنـين فاصـلۀ بـین وـأووم حـا وـأووم دخگـر كـه واسـطۀ اتصـال او حـه اوـام
ضهاعت است ،ز خاد نباشد.

مسأله  .818كسی كه نهاػ و ّيت را حه ضهاعت ویظواند ،هرطنـد وـأووم حاشـد حاخـد
ّ
تکبيرهــا و دعاهــای آن را هــن حــداقل حــه وقــدار واضــب آن حصوانــد و آن دعاهــا حکــن
حهــد و ســورۀ نهاػهــای یوو ّيـه را كــه حــه ضهاعــت برگــزار وـیشــود  -و در آن تنهــا اوــام
ضهاعت حهد و سوره را ویظواند  -ندارد.
 وستحباتنهازویت 

مسأله  .819ووارد عیل در نهاػ و ّيت ،وستحب شهرده شده است:
 .1آنکـه نهــاػگزار در نهــاػ و ّيـت حــا وضــو خـا غســل خـا تـي ّهن حاشــد و احتيـاط الػم آن
است در صورتی تي ّهن كند كه وضـو و غسـل وهکـن نباشـد خـا احتهـال حدهـد كـه ا گـر
وضو حگيرد خا غسل كند حه نهاػ و ّيت نرسد؛
ّ
البته در صورتی كه وضو و غسل وهکن است و وقت برای رسـيدن حـه نهـاػ و ّيـت

هن حاقی است ،فرد ویتواند ً
رضاء تي ّهن نهاخد.
 .2اگـر و ّيـت وــرد اسـت ،اوـام ضهاعــت خـا كسـی كــه فـراد ٓی بـر او نهــاػ وـیظوانــد،
َ
َ َّ
َّ
َ َّ
َ
ُُ
ُ
َّ َ ّ ْ
ْ ْ
الل ُهـ َـن ْاغ ِف ْـر َلنـا َو ِل ْظوا ِن َنــا ّالـغ َ
ین َسـ َـبق ْونا
ـوب ِه ْن َوت َـوفني َعل ٓـی ِولـ ِـة َر ُسـو ِلك،
ـات ،الل ُه َّـن أ ِلــف َب ْـی َن قلـ
َوال ُهؤ ِو َن ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ْ َ ّ
ّ
َ ّ َ ُ
ْ َ
ح ْالخهان َوال َت ْس َع ْل في ُق ُلوحنا ِغ ّ ًال ِل ّل َ
غین َآو ُنواَ ،ر ّحنا ِؤنك َرؤوف َرحين ،الل ُه َّن َعف َوَ ،الل ُه َّن َعف َوَ».
ِ
ِ
ِ
 .1شاخان عكر است در صورتی كه وأوووين ورد حاشند ،اوام آنان نهیتواند ػن حاشد.

احکام اووات /

وقابل وسط قاوت او حاخستد و اگر و ّيت ػن است ،وقابل سينهاش حاخستد.
 .3پا برهنه نهاػ حصواند.

 .4در هر تکبير ،دستها را تا وقابل گوشها خا صورت حلنـد كنـد ،حـه گونـهای كـه
در تکبيرة االحرام نهاػهای یوو ّيه در وسألۀ « »1935ظواهد آود.
 .5فاصــلۀ او حــا و ّيـت حــه قــدر ی كــن حاشــد كــه ا گــر حــاد لباســش را حركــت دهــد حــه

ضناػه برسد.

 .6نهاػ و ّيت را حه ضهاعت حصواند.

 .7اوـــام ضهاع ــت ،تکبيرهـــا و دعاه ــا را حلن ــد حصوان ــد و كس ــانی ك ــه ح ــا او نه ــاػ

ویظوانند ،آهسته حصوانند.

 .8در ضهاعت ،هرطند وأووم خک نفر حاشد ،عقب اوام حاخستد.
 .9نهاػگزار ،برای و ّيت و وؤونين و وؤونات ز خاد دعا كند.
َّ
الصالة».
 .11پیش اػ نهاػ در ضهاعت ،سه ورتبه حگو خد« :

 .11نهاػ را در ضایی حصوانند كه وردم برای نهاػ و ّيت بیشتر حه آنسا ویروند.
 .12ػن حاجض اگر نهاػ و ّيت را حه ضهاعـت وـیظوانـد ،تنهـا حاخسـتد و در صـف

نهاػگزاران ناخستد.

 وکروهاتنهازویت 

مسأله  .811ظوانــدن نهــاػ و ّي ـت در وســاضد وکــروه اســت ،ول ـی در وســسد الحــرام

وکروه نيست.

مسأله  .811حــه نظــر حعضـی اػ فقهــا رضــوان اهّلل تعــالی علـيهن ،وکــروه اســت بــر و ّيـت

طنــد ورتب ـه نهــاػ حصواننــد ،ولـی ایـن وطلــب ثاحــت نيســت .حنــابراین ،ضــایز اســت بــر
و ّيـت طنــد ورتبــه نهــاػ حصواننــد و اگــر و ّيـت اهــل علــن و تقــو ٓی حاشــد ،حــدون اشــکال

وکروه نيست.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

تشییعجنازه 
ّ
مسأله  .812شركت وردان در تشيیع ضناػۀ وتوف ٓی وستحب است و در فضـيلت آن

رواخات ز خادی نقل شده و برای تشيیع ضناػه ،وستحباتی شهرده شده ،كـه اػ ضهلـۀ

آنها ووارد عیل است:
ّ
 .1اوليــاء ّوي ـت ،وــؤونين را اػ وفــات وتــوف ٓی ّ
وطلــع ســاػند تــا در تشــيیع ضنــاػۀ او

حاضر شوند.

 .2روی ضناػه را حا پارطهای بپوشانند و پارطۀ وغكور فاظر و تزجينی نباشد.

 .3وقتی نگاه فرد حه ضناػه ویافتد ،حگوخد:
ّٓ َ ّٓ َ ْ ٓ ُ َ ُ َ ْ َ ُ ٓ ٓ ٓ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ُُ
« ِؤنا ِلِل و ِؤنا ِؤلي ِه ر ِاضعـون ،اهّلل أ كبـر ،هـغا وـا وعـدنا اهّلل و رسـوله وصـدق اهّلل و رسـوله،
َّ
َ َ َّ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ
ً ْ ُ
ّٓ ُ َّ ْ ٓ ٓ َ ً َ
باد ِحال َه ْو ِت».
ؤخهانا َوت ْسليها ،ال َح ْهد ِلِل الغي تعزػ ِحالقدر ِة وقهر ال ِع
اللهن ِػدنا
شاخان عكر است ،ظواندن این دعا اظتصاص حـه فـرد تشـيیع كننـده نـدارد ،حلکـه

برای هر كسی كه نگاهش حه ضناػه ویافتد ،وستحب است.

 .4حهل كنندۀ ضناػه در وقت برداشتن آن و حهل ضناػه حگوخد:
ْ
ّٓ
ُ َ
َّ
ْ
َ
َ
الل ُهـ ـ َّن اغ ِفــ ْـر ِلل ُهــ ْـؤ ِو َ
نين
اهّلل َعلــ ٓـی ُو َح ّهــ ٍـد َو ِآل ُو َح ّهــ ٍـد،
ـاهّلل َو َصـــلی
اهّلل َو ِحــ ِ
« ِح ْســ ِـن ِ
ْ ْ
نات».
َوال ُهؤ ِو ِ
 .5تشيیع كننده حه دنبال ضناػه ،پیاده راه برود نه سواره.

 .6ضناػه را بر شانههای ظود حهـل كننـد ،نـه روی وسـایل نقليـه؛ وگـر در هنگـام

ضرورت وثل دوری راه.
ّ
 .7حهل كنندگان ضناػه ،حداقل طهار نفر حاشند.

 .8تشيیع كننده اػ طهار گوشۀ ضناػه آن را حهل كند و هـر طهـار گوشـه را بـردارد
كــه حــه ایــن كــار تربیــع گفتــه ویشــود و بهتــر در ّ
كيفي ـت آن طنــين اســت كــه اػ گوش ـۀ

ضلوی تابوت در طرف راست ّويت شـروع كنـد و آن را بـر شـانۀ راسـت ظـود حگـغارد و
حعد گوشۀ عقب تابوت در طرف راسـت ّويـت را روی شـانه راسـت ظـود حهـل كنـد،

س س گوشۀ عقب تابوت در طرف ط

ّويـت را روی شـانۀ طـ

ظـود حهـل كنـد و

احکام اووات /

حعد حه ضلوی تابوت برود و سهت ط

ّويت را روی شانۀ ط

ظود حهل نهاخد.

 .9تشيیع كننده اػ پشت سر ضناػه خا دو طـرف آن راه بـرود ،نـه ضلـوی آن و پشـت

سر راه رفتن افضل است.
ُّ
ُّ
 .11تشــيیع كننــده ظاشــع حاشــد و تــدبر و تفکــر نهاخــد و اػ دخــدن ضنــاػه عبــرت
حگيـــرد و ظ ـــود را ح ـــه ونزلــــۀ آن ّويـــت فـ ــرض كنـ ــد و ظيـــال كنـ ــد كـــه او را حـ ــه دنيـ ــا

برگرداندهاند ،پس در فکر آظرت ظود حاشد.

 .11شاخسته است ضناػه حا سرعتی ويانه و وعتدل حركت داده شود.

 .12صــاحبان عــزا پــا برهنــه راه برونــد خــا تغيیــر وضــعی حدهنــد كــه وعلــوم حاشــد

صاحبان وصيبت هستند.
ّ
 .13برای شركت در تشيیع ضنـاػه حـد ّ
وعينـی نيسـت و بهتـر آن اسـت كـه فـرد تـا
هنگام نهاػ ،حلکه تا هنگـام دفـن ّويـت صـبر كـرده و در تشـيیع ضنـاػه حضـور داشـته

حاشد.

مسأله  .813ووارد عیل ،اػ وکروهات تشيیع ضناػه شهرده شده است:

 .1ف ــرد تش ــيیع كننـــده حصنـــدد خـــا وش ــغول انســام ك ــاری گ ــردد كــه له ــو و لع ــب

وحسوب ویشود.

 .2تشيیع كننده حه غيـر عكـر و دعـا و اسـتغفار و واننـد آن سـصن حگو خـدّ ،
حتـی در

رواخت نقل شده است كه بر فرد تشيیع كنندۀ ضناػه ،سالم نکنند.

 .3تشيیع كننده ،دست بر ران پای ظوخش خا پشت دست دخگرش بزند.
ّ
وتوف ٓی ت ّ
ـرحن كنيـد ،بـرای او طلـب آوـرػش كنيـد ،حـا او
 .4تشيیع كننده حگوخد «بر

ودارا كنيد».

 .5تشيیع كننده سواره حاشد ،وگر حه ضهت عغری؛ ّ
البتـه در هنگـام وراضعـت اػ

تشيیع ضناػه ،سوار بودن وکروه نيست.

 .6تشيیع كننده ،ضلوی ضناػه راه برود.
 .7ضناػه را حا سرعت و تند ببرند.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

دفنویت 
 واجباتدفنویت 

مسأله  .814دفن و ّيت وسلهان خا در حکن وسـلهان ،واضبـاتی دارد كـه در اداوـه حـه

عكر آنها پرداظته ویشود:
 .1واضب است و ّيت را در صورت اوکـان در حفـره و گـودالی ،داظـل ػوـين دفـن
كنند ،حه گونهای كه حدن او ز یر ظا ک پنهان گردد و در حال اظتيار نهیتـوان و ّيـت را

در حنا خا ساظتهان خا تابوت خا صندوق دفن نهود.
 .2واضــب اســت و ّي ـت را طــور ی در ػو ـين دفــن كننــد كــه بــوی او بی ـرون نياخ ـد و
ووضب اع ّخت وردم نگردد؛

ولـی اگــر و ّيـت در وکــانی واننــد بیاحــان دفــن شــده و در آنســا كســی وضــود نداشــته
حاشد كه اػ بوی ّويت ّ
اعخت شود ،دفن كردن در ػوين كـافی اسـت ،هرطنـد احتيـاط
وســتحب اســت كــه حــاػ هــن حــه گونــهای دفــن شــود كــه اػ انتشــار بــوی او حــه بی ـرون

ضلوگيری گردد.

 .3واضب است و ّيت را طور ی در ػوين دفن كنند كـه درنـدگان نتواننـد حـدنش را

بیـرون آورنــد و اگــر تــرس آن حاشــد كــه ضــانور حــدن او را بیـرون آورد ،حاخـد قبــر را حــا آضــر و
وانند آن وحکن كنند؛
ولی اگر و ّيت در وکانی دفن شده كه در آنسا درندهای وضود ندارد ،الػم نيسـت قبـر

را وحکن حساػند ،هرطند احتياط وستحب است كه حاػ هن قبر ،وحکن ساظته شود.
 .4واضب است و ّيت را در قبر حه پهلوی راست ،طور ی حصواحانند كه ضلوی حدن
او ،رو حه قبله حاشد؛

این حکن در ضایی كه حدن و ّيت حدون سر حاشد نيز ضاری است؛ حلکـه در وـورد
سر تنها خا سينۀ تنها خا هر عضو دخگر اػ اعضای حدن و ّيت ،احتياط واضب آن اسـت
كه در صورت اوکان حه ههان كيف ّيت دفن شود.

احکام اووات /

ّ
مسأله  .815قرار دادن و ّيت در سردظانه و وانند آن برای ودت طوالنی ،حدون آنکـه

ضرورتی اقتضای آن را داشته حاشد ،اشکال دارد و حنابر احتياط واضب این كار تـرک

شود.

1

مسأله  .816در وورد دفن ّويت ،اكتفا حه اخنکه ّويـت را در سـرداب قـرار داده و درب
ورودی آن را قفل نهاخند ،هرطند حدن ّويت حا تابوت خـا صـندوق و واننـد آن پوشـيده

حاشد ،كافی نيست؛

وگــر آنکــه درب ســرداب حــا آضــر و واننــد آن وســدود و حســته شــود؛ لکــن در ایــن
صــورت ،گشــودن درب ســرداب ضهــت وارد كــردن ّويــت دخگــر در آن حنــابر احتيــاط
واضب ضایز نيست؛ طه این اور ووضب شود حدن ّويت ّاول نهاخان گردد خا نه.

مسأله  .817اگر دفن و ّيت در ػوين وهکن نباشـد ،وـیتواننـد حـه ضـای دفـن ،او را در
حنــــا خــــا تــــابوت و واننــــد آن حگغارنــــد؛ ّ
البتـ ــه الػم اسـ ــت سـ ــایر شـ ــراخط وـ ــغكور در
وسألۀ « »713را رعاخت نهاخند.

مسأله  .818اگر كسی در كشتی حهيرد ،طنانشه ضسد او فاسد نهیشود و وانـدن او
در كشــتی وــانعی نــدارد ،حاخ ـد صــبر كننــد تــا حــه ظشــکی برســند و او را در ػو ـين دفــن

كنند.

در غير این صـورت ،حاخـد در كشـتی غسـلش داده و حنـوط و كفـن كننـد و پـس اػ
ُ
ظواندن نهاػ و ّيت او را در ظ ْهره خا وحفظهای حگغارند و درش را وحکن ببندنـد و حـه

در خ ـا بینداػنــد خ ـا اخنکــه طي ـز ســنگينی حــه پــاخش حســته و حــه در خ ـا بینداػنــد و احتي ـاط
وستحب آن است كـه در صـورت اوکـان ،شـيوۀ ّاول را انتصـاب نهاخنـد و ا گـر وهکـن
ً
است حاخد او را در ضایی بینداػند كه فورا طعهۀ حيوانات نشود.
مسأله  .819اگــر حترســند كــه دشــهن قبــر و ّي ـت را حشــکافد و حــدن او را بی ـرون آورد و
گوش خا بینـی خـا اعضـای دخگـر او را ِب ُبـرد خـا حـدن او را حسـوػاند ،طنانشـه وهکـن حاشـد

حاخد طور ی كه در وسألۀ پیش عكر شد ،او را حه در خا بینداػند.
 .1حکن صورت ضرورت ،در وسألۀ « »713ظواهد آود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

مسأله  .821وصـــارح انـــداظتن در در خـ ـا و وص ــارح وحک ــن ك ــردن قب ــر و ّيـ ـت را  -در
صورتی كه الػم حاشد  -ویتوانند اػ اصل وال و ّيت بردارند.
حشــه در شــکن او وــرده حاشــد ،طنانشــه پــدر ّ
مسأله  .821اگــر ػن كــافره حهيـرد و ّ
حشــه،
وسلهان حاشد ،حاخـد ػن را در قبـر حـه پهلـوی طـ  ،پشـت حـه قبلـه حصواحاننـد كـه رو ی
حشــه حــه طــرف قبلــه حاشــد و ایــن حکــن حنــابر احتيــاط وســتحب ،در وــورد ّ
ّ
حشــهای كــه
هنوػ روح در حدنش داظل نشده نيز ضاری است.

مسأله  .822واضــب اســت وکــان دفــن وبــاح حاشــد .حنــابراین ،دفــن و ّيـت در ضــای

غصبی حرام است.

مسأله  .823دفـن و ّيـت در ػوينـی واننــد وسـسد خـا حسـينيه خـا وـدارس دخنـی  -كــه

برای غير دفن كردن وقف شده  -در صورتی كه ووضب ضرر حه وقف خا وزاحن ضهـت
وقف حاشد ،ضایز نيست؛

حلکـــه اگــر ووض ــب ضـــرر خـــا وزاحهــت هــن نباشــد ،حنــابر احتيــاط واضــب ضــایز
نهیحاشــد؛ وگــر اخنکــه اػ ّاول ،قبــل اػ وقــف ،ضــایی را بــرای دفــن در نظــر حگيرنــد و اػ
وقف استثنا كنند.

مسأله  .824دفــن وســلهان در ضــایی كــه بـیاحتراوـی حــه او حاشــد ،واننــد ضــایی كــه
ظاكروحه و زحاله ویر یزند خا طاه فاضالب ،حرام است.
ّ
مسأله  .825دفــن وســلهان در قبرســتان كفــار و دفــن كــافر در قبرســتان وســلهانان،

ضایز نيست.

تصـ ّـرف در حـ ّـق

مسأله  .826دفــن و ّي ـت در قبــر وــردۀ دخگــر ،در صــورتی كــه حاع ـ
دخگری خا نبش قبر و ّيتی كه اػ بین نرفته خا هتـک و ّيـت حاشـد ،ضـایز نيسـت و در غيـر
این صورتها ،طنانشه آن قبر كهنه شده و و ّيت ّاولی اػ بـین رفتـه خـا قبـر نـبش شـده

حاشد ،اشکالی ندارد.

در طـاه را
مسأله  .827اگر كسی در طاه حهيرد و بیرون آوردنش وهکـن نباشـد ،حاخـد ِ

ببندند و ههان طاه را قبر او قرار دهند.

احکام اووات /

مسأله  .828هر گاه وادر حهيرد و ّ
حشه در شکهش ػنده حاشد ،ا گـر اويـد ػنـده وانـدن
ً
ّ
طفــل هرطنــد در وــدت كوتــاهی حاشــد ،حاخـد فــورا هــر ضــایی را كــه بــرای ػنــده وانــدن و
ّ
حشه بهتر است ،حشکافند و ّ
سالوتی ّ
حشه را بیرون آورند و دوحاره آن وحـل را حدوػنـد و
اگــر شــکافتن دو خـا طنــد ضهـت بــرای ػنــده وانــدن و ســالوتی ّ
حشــه خکســان اســت ،در
این صورت ،ویتوانند هر خک اػ آن ضهات را برای شکافتن انتصاب نهاخند؛
ً
ّاوا اگر خقين خا اطهينان حاصل شود كه حا شکافتن حدن وادر ،طفـل فـورا وـیويـرد

و ػنده اػ شکن وادر ظارح نهیشود ،شکافتن حدن وادر ضایز نيست.
مسأله  .829اگــر ّ
حشــه در شــکن وــادر حهيـرد و وانــدنش در رحــن بــرای وــادر ظطــر داشــته
حاشد ،حاخد حه آسانترین راه او را بیرون آورند و طنانشه ناطـار شـوند كـه او را قطعـه قطعـه
كنند اشکال ندارد؛ ولی حاخد حه وسيلۀ شوهرش اگر اهل ّ
فن است او را بیرون بیاورند؛
ّاوا اگر این كار توسـط او وهکـن نباشـد ،ػنـی كـه اهـل ف ّـن حاشـد ،او را بیـرون آورد و
وادر ّ
حشه ویتواند حـه كسـی وراضعـه كنـد كـه بهتـر حتوانـد ایـن كـار را انسـام دهـد و حـه

حال او وناسبتر حاشد ،هرطند آن فرد ،ناوحرم حاشد.
مسأله  .831هـر گــاه اػ حـدن و ّيـت طيـزی واننــد گوشـت خــا پوسـت خــا وـو خــا نـاظن خــا
دنــدان ضــدا شــده حاشـد و قبــل اػ دفــن پیـدا شــود ،واضــب اســت آن را در كفــن و ّيـت

حگغارند 1و حا او دفن نهاخند و ههين طور اگر در هنگام غسل ،قطعه خـا ضزجـی اػ حـدن
و ّيت ضدا شود و در ههان هنگام خا تا قبل اػ دفن ّ
وتوضه آن گردند ،واضب اسـت آن
را در كفن و ّيت حگغارند و حا او دفن نهاخند؛

ولی اگر قطعه خا ضزء ضدا شده اػ حدن و ّيت حعـد اػ دفـن پیـدا شـود ،حاخـد آن را در
ضایی ضـدا دفـن نهاخنـد خـا ا گـر حصواهنـد آن را در قبـر و ّيـت قـرار دهنـد ،الػم اسـت حـه
گونهای حاشد كه ووضب نبش قبر نباشد.

ً
 .1شاخان عكر است ،طنانشه حصواهند اضزای روحداری را كه شرعا نسس وحسـوب ویشـود در كفـن ّويـت
ً
حگغارند ،حاخد حه گونهای عهل شود كه ووضب نساست كفن نگردد ،وثال در صـورت وضـود تـری سـراخت
كننده ،آن را در پالستيک قرار داده ،س س در كفن حگغارند.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

شاخان عكر است ،واضـب بـودن دفـن وـو خـا نـاظن خـا دنـدانی كـه حعـد اػ دفـن و ّيـت

پیدا شده ،حنابر احتياط الػم ویحاشد.

مسأله  .831اگــر اػ انســان ػنــده عضــوی واننــد دســت خــا پــا ضــدا شــود ،دفــن آن الػ م
است ،حلکه طنانشه قطعۀ ضـدا شـده ،قابـل ّ
توضـه حاشـد ،حنـابر احتيـاط واضـب آن را
در پارطهای پیشيده و دفن نهاخنـد؛ ولـی دفـن قطعـۀ كوطـک اػ پوسـت خـا گوشـت خـا
زواجد حدن الػم نيست.

مسأله  .832اگر ناظن خا دندان فردی كه ػنده است ،اػ حدن و ی ضدا شـود ،دفـن آن

وستحب ویحاشد.

 وستحباتدفن 

مسأله  .833وــوارد عیــل ،حــه عنــوان وســتحبات هنگــام دفــن و ّيـت و قبــل و حعــد آن

شهرده شده است:

 .1قبر را حه انداػۀ قد انسان وتوسط خا تا ارتفاع شانۀ و ی گود كنند.

 .2در ػوين سست در وسط قبر ،خک گودی شـبيه حـه نهـر حفـر كننـد و و ّيـت را در
َ
آن قــرار داده ،سـ س حــا گغاشــتن ســنگهای ل َحـد ،بــر آن ســقف بزننــد و حعــد قبــر را اػ
ظا ک پر كنند؛
ََ
ّاوا در ػوين سصت ،بـرای قبـر لحـدی در طـرف قبلـۀ قبـر قـرار دهنـد و در عـرض و
طول حه قدر ی حاشد كه و ّيت در آن حگنسد و در عهق حه انداػهای حاشـد كـه حتـوان در
َ
آن نشست ،س س و ّيت را در آن گغاشته و سنگهای ل َحد را در دیوارۀ قبر در طرف
قبله قرار دهند و حعد قبر را اػ ظا ک پر كنند.
 .3و ّي ـت را در نزدخ ـکتــرین قبرســتان دفــن نهاخنــد؛ وگــر آنکــه قبرســتان دورتــر اػ

ضهتی بهتر حاشد ،وثل آنکه وردوـان ظـوب در آنسـا دفـن شـده حاشـند ،خـا وـردم بـرای
فاتحۀ اهل قبور بیشتر حه آنسا بروند خا اػ وشاهد ّ
وشرفه حاشد.
 .4اقارب و ظو خشاوندان را نزدخک خکدخگر دفن كنند.

احکام اووات /

 .5ضناػه را در طند ِعراعی قبر ،ػوين حگغارند و تا سه ورتبه كـن كـن نزدخـک ببرنـد

و در هـــر ورتبـــه ػوـــين حگغارنـــد و بردارنـــد و در نوحــت طهــارم وارد قبــر كننــد و خکــی اػ
حکهتهای آن این است كه و ّيت ،ظود را برای ورود حه قبر آواده كند.
 .6طنانشه و ّيت ورد است ،در دفعۀ ّ
سوم و ّيت را طور ی ػوين حگغارند كه سـر او
طــرف پــایین قبــر حاشــد و در دفعـۀ طهــارم اػ طــرف ســر وارد قبــر نهاخنــد و ا گــر و ّيـت ػن
است ،در دفعۀ ّ
سوم طرف قبلۀ قبر حگغارند و حه پهنا وارد قبر كنند.

 .7ضناػه را حه آراوی اػ تابوت بردارند و حا ِرفق و ودارا ،آهسته وارد قبر كنند.
 .8طنانشه و ّيت ػن است ،در ووقع وارد كردن در قبر پارطهای رو ی قبر حگيرند.
 .9اگــر و ّيـت ػن اســت ،كسـی كــه حــا او َوحــرم وـیحاشــد او را در قبــر حگــغارد و ا گــر

َوحروی نباشد ،ظو خشاوندانش او را در قبر حگغارند.
 .11كسی كه و ّيت را در قبر ویگغارد ،حا طهارت و سر برهنه و پـا برهنـه حاشـد و اػ

طرف پای و ّيت اػ قبر بیرون بیاخد.
َ
 .11حعــد اػ آنکــه و ّي ـت را در ل َح ـد گغاشــتند ،گــرههــای كفــن را حــاػ كننــد و بهتــر
است احتدا حند كفن اػ طرف سر و ّيت را حاػ كنند.
 .12تنها صورت و ّيت را اػ كفن بیرون آورده و گونۀ و ّيت را رو ی ظا ک حگغارند و

حالشی اػ ظا ک ز یر سر او حساػند.
 .13پشت و ّيت ،ظشت ظام خا كلوظی حگغارند كه و ّيت حه پشت برنگردد.
 .14حه انداػۀ خک ظشت ،ترحت حضـرت سـ ّيد الشـهداء وقابـل رو ی و ّيـت در
قبــر حگغارنــد حــه گونــهای كــه وقتـی و ّيـت اػ هــن وتالشـی شــد ،اػ آلــوده شــدن وحفــوظ
1

حهاند ،حلکه اگر وقدار ی اػ ترحت حضرت س ّيد الشـهداء را هـن در قبـر قـرار دهنـد،

پسندخده است.
َ
 .15ل َحد را حا ظشت خا سنگ خا وانند آن بپوشانند تا آن كه ظـا ک بـر و ّيـت نریـزد
ّ
 .1برهنه كردن غير صورت ،وانند سر خا گردن ّويت وحل اشکال است.
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و بهتر این اسـت كـه طيـدن سـنگ خـا ظشـت را اػ طـرف سـر و ّيـت شـروع كننـد و ا گـر

ظشت را حا ِگل وحکن كنند بهتر است.
 .16غير اػ ظو خشاوندان و ّيت ،كسانی كه حاضرند ،حا پشت دسـت ظـا ک بـر قبـر
ّٓ
ّٓ َ
بریزند و حگو خندِ « :ؤنا ِلِل َو ِؤنا ِال ْي ِه ٓر ِاض ُع ْو َن».
 .17قبر را طهار گوشه حساػند و حه انداػۀ طهار انگشت حـاػ خـا حسـته اػ ػوـين حلنـد
كنند.

 .18رو ی قبر را پهن و ّ
وسطح حساػند.
 .19اسن و ّيت را حاالی قبر حنو خسند خا بر لوح خا سنگی حنو خسند و حاالی سـر و ّيـت

نصب كنند تا اشتباه نشود.

 .21قبر را وحکن حساػند تا زود ظراب نشود.

 .21وســتحب اســت دعاهــایی را كــه قبــل اػ دفــن و ووقــع دفــن و دخ ـدن قبــر در
كتابهـــای رواخـــت نقـــل شــده حصواننـــد ،ایــن دعاهــا در كتابهــای ّ
وفصــلتر آوــده
است .اػ ضهلۀ آنها ،دعـای تلقـين و ّيـت هنگـام دفـن اسـت كـه در ایـن قسـهت عكـر

ویشود:
َ
قبل اػ آنکه ل َحد را بپوشانند ،فردی دسـت راسـت را حـه شـانۀ راسـت و ّيـت بزنـد و
دست ط را حا ّقوت بر شانۀ ط و ّيت حگغارد و دهان را نزدخک گـوش او ببـرد و حـه
ّ
1
شدت حركتش دهد ،س س سه ورتبه حگو خد:
ُ
ُ
ُ َ
«ا ْس َه ْع ا ْف َه ْن (ا ْس َهعی ا ْف َههی) خا ُف َ
الن ْب َـن فـالن (خـا فالنـة ِح ْنـ َت فـالن)» و حـه ضـای
ٔ ِ
ِ
ِ
ِ
ٔ
ُ
ُ
ُ
ً
ُفالن بن فالن خا فالنة حنت فالن ،اسن و ّيت و پدرش را حگو خد ،وثال اگر اسن او ّ
وحهد
ْ
َ َ
و اسن پدرش عل ّی اسـت ،سـه ورتبـه حگو خـدِ « :ا ْس َـه ْع ِاف َه ْـن خـا ُو َح ّهـد ْب َـن َعل ّـي» (و ا گـر
ْ
َ
اسن او فاطهه و اسن پدرش علی است ،سه ورتبه حگو خدِ « :ا ْسـ َهعي ِاف َههـي خـا فاطهـة
ِح ْن َت َع ّ
لي»).
َّ
َ
َْ
َْ
پس اػ آن حگو خدَ « :ه ْل َأ ْن َت ( َأ ْن ِت) َع َلی َ
فارق ِتنـا) َعل ْيـ ِهِ ،و ْـن
فارق َتنـا (
الع ْه ِد الـغ ٔی
 .1در صورتی كه ّويت ػن است ،قسهتهای داظل پرانتز ضاخگزین شود.

احکام اووات /

َ ً َّ
ُ َ
َ َ ََ
َ
ُ
َ ٓ َ َْ ٓ َ ّ ُ َ
اهّلل َعل ْي ـ ِه َوآ ِلـ ِـه َع ْبــد ُه
اهّلل َو ْحــد ُه ال شــر ٔخك لـ ُـه َوأ ّن ُو َح ّهــدا َصــلی
شــهاد ِة أن ال ِؤل ـه ِؤال
َ
ْ
ْ
َ
ً
َ
َ َ ُ ُ ُ َ َ ّ ُ َّ
ْ
ُ
َ
ٓ
ّ
َ
النب ّي ـی َن َوظ ـات ُن ُ
اله ْر َســل ٔي َنَ ،وأن عل ّي ـا او ٔي ـ ُر ال ُهــؤ ِون ٔي َن َو َس ـ ِّيد ال َوص ـ ّي ٔی َن
و رســوله وس ـيد
ٔ
َ
ْ
َ
َ
َ
اهّلل َ
الح َسـ ْي َن َو َعلـ َّي ْبـ َـن ُ
طاع َتـ ُـه َعلـی العــالهي َن َوأ ّن ال َح َسـ َـن َو ُ
َو ِاوــام ْاف َتـ َـر َض ُ
الح َسـ ْي ِن
ٔ
َو ُو َح َّهـ َـد ْبـ َـن َعلـ ّی َو َض ْع َفـ َـر ْبـ َـن َ
وح َّهـ ٍـد َو ُو َوسـی ْبـ َـن َض ْع َفــر َو َعلـ َّـي ْبـ َـن ُو ْوسـ ٓی َو َو َح ّهـ َـد ْبــنَ
ٍ
ٍ
ْ
َ ْ َ ْ ُ َّ َ ْ َ ْ َّ َ َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
اهّلل
علــ ٍ ّی َوعل ـ َّـي ْبـ َـن وحه ـ ٍـد والح َســن ب ــن علــ ٍ ّی والق ــا ِجن الحســة الهه ــدي ص ــلوات ِ
َ ْ َ ْ َ
َ َ َ َ َ َ َ َ ُ
َ َ ْ ْ َ َّ ُ ُ ْ
اهّلل َعل ـی الصلـ ِـق أ ْض َهعـ ٔي َن َوأ ِج ّه ُت ـك (أ ِج ّه ُتـك) أ ِج ّهــة
عليــــ ِهن ،ا ِجهــة
الهــؤ ِون ٔي َن َو ُح َسـ ُـذ ِ
َ
ُهد ًی ا ْبرار».
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ َ
«خ ـا ُفـ َ
ـالن ْبـ َـن فــالن» و حــه ضــای ف ـالن بــن ف ـالن (خ ـا فالن ـة ِح ْن ـ َت ف ـالن) اســن و ّي ـت و
ٓ َ َ َ
َ
َْ َ
ََُْ
اهّلل
حان َر ُسول ْي ِن ِوـ ْن ِع ْن ِـد ِ
کان الهق ّر ِ
پدرش را حگو خد و حعد حگو خد« :ؤعا أتاَ (أتا َِ) الهل ِ
َ
َ
َ
َ َ
َ َ َ
َ َ َ
تبـ َـارَ َوتعــال ٓی َو َســأ الَ ( َسـأ ال َِ) َعـ ْـن َر ّ ِحـك ( َر ّ ِحـ ِك) َو َعـ ْـن نب ِّيـك (نب ِّيـ ِك) َو َعـ ْـن د ٔخ ِنـك
َ
َ
َ َ
َ
َ َ َ َ َ
َ َ ْ
تاحـ ِك) َو َعـ ْـن ِق ْبل ِتـك ( ِق ْبل ِتـ ِك) َو َعـ ْـن أ ِج ّه ِتـك (أ ِج ّه ِتـ ِك) ،فــال
تاحـك ( ِك ِ
(د ٔخ ِنـ ِك) وعــن ِك ِ
َ َ ْ َ َ ْ َْ َ َ
َ ْ َ
َ
َ ُْ َ ُْ
واب ِهها:
تصف والتحزن (فالتصافَي وال تحزني) وقل (و َ قولي) في ض ِ
ُْ
اهّلل َع َل ْيـ ِه َوآ ِل ِـه َو َس ّـل َن َنب ّيـي وال ْس ُ
اهّلل َر ّبـ َي َو ُو َح َّهـد َص ّـلی ُ
ُ
ـالم د ٔخنـي َوالق ْـر ُآن ِكتــابي
ِ
َ
ْ
اله ـ ْـؤوني َن َعل ـ ُّـي ْب ـ ُـن َأبـ ـی ٓ
َو ْال َک ْع َب ـ ُـة ِق ْب َلتـ ـي َوأويـ ـ ُر ُ
ـب ِؤو ــاوي َوال َح َس ـ ُـن ْب ـ ُـن َعلـ ـ ٍ ّی
ـ
ل
ا
ط
ِ
ِ
ٔ
ٔ
ٍ
ٔ
َّ
َ
ْ
ُ
الشــهي ُد ح َکـ ْـر َحال َء ؤوــاوي َو َعلـ ّـي َز ْی ـ ُن ا ْل ٓعاحــدینَ
ُ
ُ
ْال ُه ْس َتب ـ ٓی ؤوــاوي َو ْالح َس ـ ْ
ّ
ی
ـ
ل
ع
ـن
ـ
ب
ن
ي
ِ ٔ
ِ
ٔ ِ
ِ
ٍ
ْ
َ ُ َ َّ ْ
ُ
ٓ
َ
َ
ّ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
ٓ
ـاظن ِؤوــاوي وعلـ ّـي
ِؤوــاوي ووحهــد الب ـ ِاقر ِؤوــاوي وضعفــر الص ـ ِادق ِؤوــاوي وووس ـی الکـ ِ
َ
الر ٓضا ؤواوي َو ُو َح َّهد ْال َس ُ
ـواد ؤوـاوي َو َعل ّـي ْال ٓهـادي ؤوـاوي َو ْال َح َس ُـن َ
ّ
الع ْسـکر ُّي ِؤوـاوي
ِ
ِ
ِ ِ
ُ َ
وات اهّلل َع َلـ ْيه ْن َاج َّهتـي َوسـ َادتي َوق َ
اله ْن َت َظ ُر ؤواوي ٓه ُؤالء َص َل ُ
َو ْال ُح َّس ُة ُ
ـادتي َوشـف ٓعاجي،
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ََ ُ
ََ ّ
ُّ ْ
َْ
انظ َر ِة».
ِب ِه ْن أت َول ٓی َو ِو ْن أعدا ِج ِه ْن أت َب َّرأ ِفی الدنيا َو ِ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ َ
(اع َلهي) خا ُف َ
« ُث َّن ْاع َل ْن ْ
الن ْب َن فالن» (خا فالنة ِح ْن َت فالن) و حه ضای فـالن بـن فـالن
ََ
َ َ
َ َّ َ َ
اهّلل تبـ َـارَ َوتعــال ٓی ِن ْعـ َـن الـ َّـر ُّب وأ ّن
اســن و ّي ـت و پــدرش را حگو خـــد ،و حعــد حگو خ ـد« :أن
َ
َ
َ
ُ َ َّ ً
الر ُسـ ْـو ُل َوأ َّن َعلـ َّـي ْبـ َـن أب ـی ٓطالــب َوأ ْو َ
اهّلل َع َل ْي ـه َو آلــه َو َسـ َّـل َن ن ْعـ َـن َّ
ـدا َصـ َّـلی ُ
الد ُه
وحهـ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َٔ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ّ
َ
ْ
ْال َه ْع ُص ْووي َن اعأ ِج َّه َة اال ث َن ْی َع َش َر ِن ْع َن اعأ ِج َّه ُةَ ،وأ ّن ٓوا ٓض َاء ح ِه ُو َح َّهد َصلی ُ
اهّلل َعل ْي ِه َوآ ِل ِـه
ِ
ٔ
ْ َ ْ َ ّ َ ْ َ ْ َ َ ّ َ ُّ
َ َ َّ َ َ ّ َ َ َّ ْ َ ْ َ َ ّ َ ُ ٓ َ ُ ْ َ َ َ
الن ُشـ ْـورَ
وســلن حــق وأن الهــوت حــق وســؤال ونکـ ٍـر ونک ٔيـ ٍر ِفـی القبـ ِـر حــق والبعـ حــق و
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ََ
راط َح ّق َو ْالهيـ َ
الص َ
زان َح ّـق َو َت ٓطـا ُی َر ْال ُک ُتـب َح ّـق َو َأ َّن ْال َس َّن َـة َح ّـق َو ّ
َح ّق َو ِ ّ
الن َـار َح ّـق َوأ ّن
ٔ
ِ
َ
ُْ
ُ
ّٓ
الس َاع َة آت َية ال َر ْخ َب فيها َوأ َّن َ
اهّلل َی ْب َع َو ْن ِفی الق ُب ِور».
ٔ
ََ ْ َ ُ ُ ََ
ُ
الن» (أ ف ِه ْه ِت خا فالنة) و حـه ضـای فـالن اسـن و ّيـت را
س س حگو خد« :أ ف ِههت خا ف
ْ
ٓ
َ
َ
َ
َ
ّ
ـت َو َهـداَ ( َهـدا َِ) ُ
اهّلل (ث َّب َتـ ِك ُ
حگو خد ،پـس اػ آن حگو خـدَ « :ث َّب َتـك ُ
اهّلل
اهّلل) ِحـالق ْو ِل الث ِاح ِ
َ َ
َ
َ
َ
ؤل ٓی ِص ٓر ٍاط ُو ْس َتقينَ ،ع َّر َف ُ
اهّلل َب ْی َنك ( َب ْی َن ِك) َو َب ْی َن أ ْول ٔيا ِجك (أ ْوليا ِج ِك) ف ٔی ُو ْس َـتق ّ ٍر ِو ْـن
ٍٔ
ِ
َ
ّ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ٓ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
ّ
ُ
ْ
َ
ْ
َ
اف اعأرض عــن ضنبي ـ ِه (ضنبيهــا) و اصــعد ِبرو ِحـ ِـه
رحه ِتـ ِـه» پــس حگو خ ـد« :اللهــن ض ـ ِ
ّ
ً
َ َ َّ َّ
ْ َ ْ َ
َ
( ِب ُر ْو ِحها) ِؤل ْيك و ل ِق ِه (ل ِقها) ِو ْنك ُب ْر ٓهانا ،الل ُه َّن َعف َوَ َعف َوَ».
و اگر زحان و ّيت عربی نباشد ،بهتر آن است كه حعد اػ تلقين حه عربی ،دفعۀ دخگر

حه زحان ظود و ّيت ،او را تلقين دهند.
 .22حعد اػ دفن و ّيت رو ی قبر آب بپاشند و بهتر این است كـه رو حـه قبلـه كـرده و
اػ طرف سر و ّيت شروع كنـد و آب را تـا طـرف پـایین پـای قبـر و ّيـت بریـزد ،سـ س دور
حدهد تا حه سر و ّيت برسـد و حعـد هـر طـه اػ آب حـاقی وانـده بـر وسـط قبـر بریـزد و تکـرار
آب ر خصتن تا طهل روػ ،هر روػ خک ورتبه بر قبر پسندخده است.

 .23حعــد اػ پاشـيدن آب ،كســانی كــه حاضــرند دســتهــا را بــر قبــر حگغارنــد و بهتــر
ای ـن اســت كــه رو حــه قبلــه و در ضانــب ســر و ّي ـت حاشــند و انگشــتهــا را حــاػ كــرده در
ّ
ظا ک فرو برند و هفت ورتبه سـورۀ وباركـۀ «ؤنـا أنزلنـاه» را حصواننـد و بـرای و ّيـت طلـب
َ َ
1
ّ َ
ـاف اعأ ْرض َعـ ْـن َض ْن َب ْي ـ ِه ( َض ْن َب ْيهــا)
آوــرػش كننــد و ای ـن دعــا را حصواننــد« :الل ُهـ ّـن ضـ ِ
َ ْ ً َ
َ
َ
َ
َّ َّ
ْ َ َ
َوأ ْصـ ِـعد ِؤل ْي ـك ُر ْو َحـ ُـه ( ُر ْو َحهــا) َول ِقـ ِـه (ل ِقهــا) ِو ْن ـك ِرضــواناَ ،وأ ْسـ ِـک ْن ق ْبـ َـر ُه (ق ْب َرهــا) ِوـ ْـن
ّ
ُ
َ
َ
ُْ
ُْ
َر ْح َه ِتـك وــا تغن ٔيـ ِه (تغن ٔيهــا) ِحـ ِـه َعـ ْـن َر ْح َهـ ِـة َوـ ْـن ِســواَ» خـا حگو خـد :الل ُهـ َّـن ْار َحـ ْـن غ ْر َح َتـ ُـه
ْ
ُ
َ َ
َ َ
َ
َ
(غ ْر َح َتهــا) َو ِصــل َو ْحدتـ ُـه ( َو ْح ـدتها) َوآ ِنـ ْـس َو ْحشـ َـت ُه ( َو ْحشـ َـتها) َو ِآوـ ْـن َر ْو َع َتـ ُـه ( َر ْو َع َتهــا)
َ َ
َ
َ
َ
َ
ُْ َ
ْ َ
َ ْ
َوأ ِفض َعل ْي ِه ( َعل ْيها) ِو ْن َر ْح َه ِتك َوأ ْس ِک ْن ِؤل ْيـ ِه ( ِؤل ْيهـا) ِو ْـن َب ْـر ِد َعف ِـوَ َو َس َـع ِة غف ٓرا ِنـك
َ ْ َ ْ َ َ ْ ٓ َ َ ْ ُ ُْ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ ّ
َ
ْ
ـان َخ َت َـوال ُه
َو َر ْح َه ِتك وا َخ ْس َتغن ٔی ِبها عن رحه ِة ون ِسواَ واحشره (واحشرها) وع ون ك
ّ
( َخ َت َوالها).
 .1ههان.

احکام اووات /

شاخان عكر است ،این كيف ّيت اظتصاص حـه وقـت دفـن نـدارد ،حلکـه در هـر وقـت
ّ
كه فرد قبر ُوـؤونی را ز خـارت كنـد ،ظوانـدن هفـت ورتبـه «ؤنـا أنزلنـاه» و طلـب آوـرػش و

ظواندن دعای وغكور پسندخده است.
 .24طهل نفر خا پنساه نفر برای و ّيت حه ظير شـهادت دهنـد ،حـه ایـن كـه حگو خنـد:
ّٓ ّ َ َ
ّ َ ً َْ
«الل ُه َّن ِؤنا ال ن ْعل ُن ِو ْن ُه ِ(و ْنها) ِؤال ظ ْيرا َوأن َت أعلن ِح ِه ِ(بها) ِو ّنا».
 .25تلقين در سه ووضع انسام شود (در این سه ووضع تلقين وسـتحب اسـت):
الههف .در حــال احتضــار؛ ب .حعــد اػ گغشــتن و ّيـت در قبــر؛ ج .حعــد اػ پــر كــردن قبــر و
رفتن حاضرین و وورد اظير حدین شرح است:

پس اػ رفتن كسانی كـه در تشـيیع ضنـاػه شـركت كـردهانـد ،وسـتحب اسـت ولـ ّی
و ّيت خا كسی كه اػ طرف ول ّی اضاػه دارد ،برای حـار دخگـر دعـای تلقـين و ّيـت را كـه در
هنگام دفن ظوانده وـیشـود بـر فـراػ قبـر و ّيـت حصوانـد و وسـتحب اسـت كـه در حـال

تلقـين ،رو حــه قبلــه حاشــد و طــرف حــاالی قبــر نــزد ســر و ّيـت حنشـيند و ســزاوار اســت كــه
تلقينظوان ،دهان را نزدخک ببرد و قبر را حا دو كـف ظـود حگيـرد و تلقـين را حـا صـدای
حلند حصواند.

در حدخ نقل شده است كه این تلقين كه حعد اػ دفن ظوانـده وـیشـود ،حاعـ
ویشود كه نکير و ونکر اػ و ّيت سؤال قبر ن رسند و بر و ّيت آسان حگيرند.

 .26شاخسته است بر وؤون كه قبری برای ظود وه ّيا كنـد ،طـه در حـال بیهـاری و
طــه در حــال صـ ّـحت و ســالوتی و ســزاوار اســت ظــود ،داظــل آن بــرود و در قبــر قــرآن

حصواند .ههشنين ،حغل ػوين برای دفن و ّيت وؤون ،وستحب ویحاشد.
 .27برای و ّيت در شب ّاول دفن ،صدقه داده شود.

 .28برای و ّيت ،نهاػ ليلة الـدفن كـه آن را نهـاػ وحشـت خـا نهـاػ شـب ّاول قبـر نيـز
وـــیناونـــد ظوان ــده شـــود ،كـــه كيف ّيـ ـت ظوان ــدن آن در فص ــل نهاػه ــای وس ــتحبی،
وسألۀ « »9433عكر ویشود.
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 وکروهاتدفن 

مسأله  .834ووارد عیل ،حه عنوان وکروهات دفن ّويت شهرده شده است:
 .1داظل كـردن ّويـت در قبـر حـهطـور ناگهـانی ،حـدون آن كـه ضنـاػه را تـا سـه دفعـه
حگغارنــد و بردارنــد كــه توضــيح آن گغشــت ،ز یــرا قبــر هــولهــای بــزرگ و وحشــتهای

حسيار دارد.

 .2ظاک رخصتن توسط ظوخشان ّويت در قبر ،كه ووضب قساوت دل است.
 .3رفتن پدر داظل قبر فرػند كه وبادا َض َزع كند و اضر او ضاخع شود.
 .4حلند كردن روی قبر ،زخادتر اػ طهار انگشت حاػ.
َّ
 .5ساظتن روی قبر حه شکل وحدب و پشته وانند (قوسدار).

 .6فرش كردن داظل قبر حه «طوب درظت ساح» خا «آضر» خا «سـنگ» و واننـد آن؛

وگــر آنکــه ػوــين قبــر ،نهنــا ک حاشــد ،ولــی پوشــاندن روی قبــر حــه وــوارد وــغكور اشــکال

ندارد.

 .7پر كردن و پوشاندن قبر خا ِگلكاری آن حه غير ظا ک ظود.
 .8دفن كردن دو ّويت حا هن در خک قبر در حال اظتيار.

 .9انتقال ّويت اػ وکان ورگ او حه شهر دخگر برای دفن؛ وگر آنکه نقـل حـه وشـاهد
ّ
ّ
وشرفه و وکانهای وقدسه و وواضع وحتروه ،وثل انتقال حه نسف اشـرف خـا كـرحال و
كـاظهين و ســایر قبــور ّ
اجهـه حاشـد و در رواخــت نقــل شــده كسـی كــه در نســف دفــن
َ
شود ،عغاب قبر و سؤال َولکين اػ وی برداشته شود.
برخیازاحکامتجهیزاوواتوبتالبهبیهاریوا گیردار ووانندآن 

مسأله  .835اگر فرد وبتال حـه بیهـاری وسـری و واگيـردار حهيـرد ،در تسهيـز وی ّ
توضـه
حه نکات عیل الػم است:

 .1در صورتی كه غسل دادن او حا رعاخـت اصـول بهداشـتی و اسـتفاده اػ وسـاجل و

تسهيزات حفاظتی وهکن حاشد ،حاخد این كار را انسام دهند؛

احکام اووات /

ّاوــا اگــر ظــوف انتقــال ویــروس حــه غســل دهنــده وضــود داشــته حاشــد و راهــی بــرای

غسل دادن بـیظطـر نباشـد  -هرطنـد حـا تـأظير انـداظتن غسـل تـا ػوـان فـراهنسـاػی
تــداركات الػم بــرای آن - 1غســل الػم نيســت و واضــب اســت ّويــت تـ ّ
ـيهن داده شــود و
تيهن حاخد حا دستهای ّ
ههان طور كه در وسألۀ « »579بیان شدّ ،
تيهن دهنده حاشد
تيهن حدون حاجل واننـد دسـتکش ظطـر داشـته حاشـد ،ت ّ
و در صورتی كه ّ
ـيهن دادن حـا
دستکش و وانند آن اشکال ندارد.

تيهن دهنده وضود داشته حاشد و راهـی بـرای ت ّ
 .2اگر ظوف انتقال ویروس حه ّ
ـيهن
دادن حــدون ظطــر نيــز نباشــد  -هرطنــد حــا تــأظير انــداظتن تـ ّ
ـيهن تــا ػوــان فــراهنســاػی

اوکانات الػم برای آن  -غسـل و ت ّ
ـيهن هـر دو سـاقط وـیشـود و ّويـت را حعـد اػ انسـام

سایر واضبات تسهيز ،حا ههان حال دفن نهاخند.

 .3اگر ػدن حنوط حه وواضع هفت گانه حه ضهت ظوف انتقال ویروس حـه حنـوط

كننـــده ،وهکـــن نيســـت و راهـــی  -حـــا توضــيحی كــه گغشــت  -بــرای حنــوط كــردن

بیظطر نباشد ،حنوط ساقط است و ضاخگزخنی برای آن نيست.

 .4واضب است حا سه پارطۀ وصصـوص  -كـه توضـيح آن در وسـألۀ « »572بیـان
شــد ّ -ويــت را هرطنــد اػ رو ی پالســتيک خــا كــاوری كــه ّويــت در آن قــرار دارد كفــن

نهاخند و اگر تکفين ّويت حهطور كاول وهکن نيست ،حه انداػهای كه وهکن است او

را كفن نهاخند ،وانند اخنکه حا سرتاسری تهام حدن وی را بپوشانند.
ّ
شاخان عكر است ،بر ّ
ولی ّويت الػم است تـا حـد اوکـان او را وطـابق دسـتور شـرع،
ّ
تسهيز نهاخد و طنانشه تسهيز وتوف ٓی  -هرطند حه صورتهایی كه عكر شـد  -وهکـن
حاشد ،نهیتواند اضاػۀ دفن ّويت را حـدون اضـرای تسهيـز شـرعی حدهـد ،حلکـه حاخـد تـا
ّ
حدی كه حرح وحسوب نشود ،بر انسام آن اصرار ورػد.
مسأله  .836اگر تسهيز كردن ّويت وبتال حه بیهاری وسری و واگيردار اعـن اػ غسـل،
ّ .1
البتــه تــأظير وــغكور در ایــن وــورد و وــوارد وشــاحه ،تــا وقتــی (حســب وــورد) ضــایز خــا الػم اســت كــه ووضــب
ّ
ّ
حيثيت وی نگردد.
پوسيده خا فاسد شدن ضسد وتوف ٓی و هتک

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

ّ
كفن ،حنوط ،نهاػ ّويـت و دفـن وی حـه صـورت شـرعی ،وتوقـف بـر نگـه داشـتن او در
ً
ّ
سردظانه حاشد - ،هرطند برای ودت نسـبتا طـوالنی  -ایـن كـار اشـکال نـدارد ،حلکـه
الػم است.

مسأله  .837دفن ّويت وبتال حه بیهاری وسری و واگيردار زیر ظاک حه ههراه تـابوت
خا صندوقی كه در آن قرار دارد ،بیاشکال است؛ ولی حاخد در صورت اوکـان ّويـت را
حه پهلوی راست و رو حه قبله درون تابوت خا صندوق حصواحانند و ّاوـا سـوػاندن ضسـد
ّويت وسلهان وبتال حه بیهاری واگيردار ،ضایز نيست.

1

مسأله  .838برظــی اػ وســتحبات خــا وکروهــاتی كــه بــرای وحتضــر خــا ّويــت بیــان

شده 2،طنانشـه رعاخـت آن نسـبت حـه شصصـی كـه دارای بیهـاری وسـری و واگيـردار
است ،ههراه حا ظوف احتال حه بیهاری و وقوع در ضرر شدخد حاشد ،حاخد ترک شود.
احکاموآدابوراسنتعزیه 

مسأله  .839گرخستن در عزای ّويت وـؤون (شـيعۀ دواػده اوـاوی) وسـتحب اسـت،
3
ولی احتياط وستحب آن است كه در گرخه بر ّويت ،صدا را زخاد حلند نکنند.

مسأله  .841نوحه كردن بر و ّيت حه شعر خا حه غير شعر ،تا وقتی كـه دربردارنـدۀ دروغ و
ُ
حــرام دخگــری نباشــد ،اشــکال نــدارد و حنــابر احتيــاط واضــب شــاول «و ی ـل» و «ث ُبــور»

نباشد.

4

ولی ّويت و سایر افراد ّ
 .1بر ّ
وطلع الػم است اػ این كار ،در صـورت اوکـان وهانعـت كننـد و نسـبت حـه دفـن
ّويت طبق ووازین شرع اصرار ورػند.
 .2واننــد برظــی اػ وــوارد وــغكور در وســاجل « 549تــا  »543و وســاجل « 532و  »574و نيــز وســألۀ « »742وــورد
پــنسن ،ههشنــين وســألۀ « »711وــورد دهــن و خــاػدهن و نيــز آنشــه نســبت حــه برظــی آداب تلقــين در وــورد
بیست و خکن اػ ههان وسأله عكر شده است.
ّ
در ضلــد دوم ،احکــام وربــوط حــه عــزاداری و وســالس وــغهبی عكــر
 .3حکــن عــزاداری بــرای وعصــووين
ویشود.
 .4وثــل اخنکــه حگوخــد :وای هــال ک شــدم ،نــابود شــدم ،وای هــال ک شــوم ،نــابود شــوم ،الهــی حهيــرم ،ظــدا وــرا
حکشد و سایر ضهالتی كه شاول نفرین ظوخش و دعا حه هال كت ظوخش حاشد.
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مسأله  .841وستحب است قبل اػ دفن خا حعد اػ دفن ،صاحبان عـزا را سـر سـالوتی

دهند و حه آنـان تسـليت گفتـه و ابـراػ ههـدردی نهاخنـد و آنـان را حـه صـبر و شـکيبایی
ّ
دعوت كنند و این اور حعد اػ دفـن بیشـتر تأ كيـد شـده اسـت ،ولـی ا گـر وـدتی گغشـته

كه حه واسطۀ سر سالوتی دادن وصيبت خادشان ویآخد ،ترک آن بهتر است.
ً
مسأله  .842وستحب است انسان در ورگ ظو خشاوندان ،وصصوصا در ورگ فرػنـد
ّ َ ّ َ
راض ُع ْـو َن» حگو خـد و بـرای و ّيـت
صبر كند و هر وقت و ّيت را خاد ویكند «ؤنا ِلِل و ِؤنا ِؤل ْي ِه ِ
قرآن حصواند.

مسأله  .843حنا بر احتياط واضب ،ضایز نيست انسان در ورگ كسی صورت و حدن
ظود را حصراشد و ووی ظود را قطع كند ،ولی حه سر و صورت ػدن ضایز است.

مسأله  .844پــاره كــردن خقــه در وــرگ غي ـر پــدر و بــرادر ،حنــابر احتيــاط واضــب ضــایز

نيست و احتياط وستحب آن است كه در وصيبت آنان هن ،خقه پاره نکند.
مسأله  .845اگر ػن در عزای و ّيـت ،وـوی ظـود را حشينـد ،احتيـاط وسـتحب اسـت
ّ
ّ
كفارهای ههانند كفارۀ افطار عهدی واه وبارک روضان بپرداػد 1و طنانشه ووی ظود
َ
را حک َنــد خــا صـــورت ظـــود را حصراشـــد و ظــونين كنــد ،احتيــاط وســتحب اســت كــه
ّ
ّ
كفارهای ههانند كفارۀ قسن بپرداػد 2.این حکـن ،در وـورد وـردی كـه در وـرگ زوضـه خـا
فرػندش ،خقه خا لباس ظود را پاره كند نيز ضاری است.

مسأله  .846در وراســن تعزخــه ،الػم اســت اػ اســراف و تبــغیر و كارهــای ظــالف شــرع

پرهيز گردد.

وـالش بـرای اطعـام در وراسـن عـزاداری

مسأله  .847وستحب اسـت انسـان اػ ثلـ
ظــوخش وصــيت نهاخــد و طنانشــه ّويــت حــه اطعــام اػ ثل ـ
وصيت نهوده حاشد ،عهل حه این ّ
وصيت الػم است.

وــالش در وراســن عــزاخش

 .1خعنی خک حنده آػاد كند خا شصت روػ روػه حگيرد خا شصت فقير را طعام دهد.
 .2خعنی خک حنده آػاد كند خا ده فقير را طعام دهد و خا بپوشاند و در صورتی كه فرد نسـبت حـه سـه وـورد فـوق
ناتوان حاشد ،سه روػ پی در پی رو ػه حگيرد.
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مسأله  .848وستحب است تا سه روػ بـرای اهـل ظانـۀ ّويـت ،غـغا حفرسـتند و غـغا
ظوردن نزد آنان و در ونزلشان وکروه است.

1

مسأله  .849وناســب اســت وراســن تعز خــه و وسلــس فاتحــه ،ســاده برگــزار گــردد و اػ
تحهيل وصارح سنگين بر صاحبان عزا كه اػ ّ
تحهل آن حه ػحهت و حرح ویافتند و
ً
غالبا رضحان شرعی نـدارد ،ظـودداری شـود؛ عـالوه بـر اخنکـه ایـن اوـر ونافـات حـا ابـراػ
ّ
ههدردی و فـراهن نهـودن ووضبـات تسـلی ظـاطر و رفـع ه ّـن و غ ّـن آنـان  -كـه اػ ضهلـه
دستورات دخنی است  -دارد.

حنــابراین ،وقتضــی اســت وــؤونين ســيره و روش حضــرت رســول ا كــرم و ّ
اجه ـۀ

طاهرین و راهنهاییهاى اظالقی و اسـالوی را سروشـق قـرار دهنـد و حـه اقتصـاد و
ّ
ويانهروی عهل نهاخند و ّ
حتی كسانی كـه اهـل تهکـن و توانـایی وـالی هسـتند نيـز در
ّ
ایــن قبيــل وراســن ،ويان ـهروى را وراعــات نهاخنــد تــا كســانی كــه وــتهکن نيســتند حــه
ً
والحظۀ عرف وعهول گرفتار ػحهت نشوند و وصصوصا اگر ایـن وراسـن بـراى رقاحـت
و هنطشهیهاى دنيایی حاشد ،هرگز ووضب اضر براى ػنده و ورده نصواهد شد.

در وسهـــوع ،فرهنـــگســـاػی برگـــزاری وراس ــن تعز خ ــه ح ــه ص ــورت س ــبک ،س ــاده،
بیآ الخش و دور اػ تشرخفات و اسراف و تبغیر و ّ
توضه دادن بیشتر شركت كنندگان حـه
ورگ و قياوت ویتواند آثار وثبتی برای ضاوعه و اضتهاع حه ههراه آورد.
زیارتاهلقبور 

مسأله  .851رفتن حه ز خارت قبـور وـؤونين و وؤونـات وسـتحب اسـت و بـرای ز خـارت

اهل قبور آدابی عكر شده است ،وثل اخنکه:

 -فرد در حالی كه رو حه قبله است دست ظود را بر قبر گـغارد و هفـت ورتبـه سـورۀ

ّ
«ؤنا أنزلناه» حصواند؛

 .1در حسياری اػ ووارد ،رعاخت این ادب اسالوی ووضب پیشگيری اػ اخساد ػحهت اضافه بر صـاحبان عـزا
و پرهيز اػ دغدغۀ تأوين هزخنههای ورتبط حا آن ویشود ،عالوه بر اخنکه در حعضی اػ وـوارد ،نـوعی تکـرخن
صاحبان عزا وحسوب ویشود.

احکام اووات /

 خاػده ورتبه سورۀ «توحيد» را حصواند؛ّ
الکرسی» و سورههای « ٓخس» و « ُولک» را قراجت نهاخد؛
« -آخة

 -اػ ظداوند وتعال طلب رحهت و وغفرت برای اووات نهاخد؛

 نزد قبر پدر و وادر ظوخش اػ ظداوند وتعال حاضت حصواهد؛ً
شاخان عكـر اسـت ،زخـارت اهـل قبـور در روػ دوشـنبه و پـنذشـنبه ،ظصوصـا عصـر

پنذشنبه و ههين طور صبح شنبه بیشتر سفارش شده است؛
ووارد دخگر در این ػوينه ،در كتابهای ّ
وفصلتر عكر شده است.
نبشقبر 

مسأله  .851نبش قبر وسلهان ،خعنی شکافتن قبر او  -هرطند طفـل خـا دیوانـه حاشـد

 حــرام اســت؛ ولـی اگــر حــدنش اػ بـین رفتــه و تهــام گوشــت و اســتصوانهاخش ظــا کشده حاشد ،نبش قبر او اشکال ندارد؛ وگر آنکه نبش قبر ووضب هتک حروت و ّيـت

خا ّ
تصرف در ولک دخگری حدون رضـاخت او خـا عنـوان حـرام دخگـری حاشـد كـه در ایـن
صورت ضایز نيست.

مسأله  .852ظــراب كــردن قبــر اوــام ػادههــا و شــهدا و علهــا و هــر وــوردی كــه ظــراب

كـردن قبــر ،هتـک شــهرده شــود ،هرطنـد ســالهـا بــر آن گغشــته و حدنشـان اػ بــین رفتــه

حاشد ،حرام است.

مسأله  .853شکافتن قبر در طند وورد ،حرام نيست:
اول :آنکه و ّيت در ػوين غصبی دفن شده حاشد و والک ػوين راضی نشود كه در
آنسا حهاند؛ حه شرط آنکه نبش قبر و بیرون آوردن و ّيت وفسدۀ وهـنتـری واننـد قطعـه
قطعه شدن حدن او نداشته حاشد ،وگرنه نبش قبر ضایز نيست؛

ـود
حلکــه ضــایز بــودن نــبش در وــوردی كــه ووضــب هت ـک حروــت و ّي ـت حاشــد و ظـ ِ
ّ
و ّي ـت هــن آن ػو ـين را غصــب نکــرده حاشــد ،وحــل اشــکال اســت و در وثــل طن ـين
ووردی ،حنابر احتيـاط واضـب بـر غاصـب الػم اسـت والـک را راضـی نهاخـد كـه و ّيـت

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

وغكور در ػوين او حاقی حهاند ،هرطند حا حصشيدن وال زخادتری حه والک حاشد.
شــاخان عكــر اســت ،طنانشــه نــبش قبــر ،هتــک و ّي ـت وحســوب نشــود و وفســدۀ
ً
ـوال قابــل ّ
تحهــل
وهــنتــری هــن نداشــته حاشــد ،ولـی ووضــب ســصتی ز خـادی  -كــه وعهـ

نيست  -حاشد ،نبش قبر واضب نيست؛ وگر بر ظود غاصب.
دوم :آنکه كفن خا طيز دخگری كه حا و ّيت دفـن شـده ،غصـبی حاشـد و صـاحب آن
راضی نشـود كـه در قبـر حهانـد و ههشنـين اسـت ا گـر طيـزی اػ وـال ظـود و ّيـت كـه حـه

ورثۀ او رسيده ،حا او دفن شده حاشد و ورثۀ او راضی نشوند كه آن طيز در قبر حهاند؛
ولی اگر و ّيت وص ّيت كرده حاشد كه دعا خـا قـرآن خـا انگشـتری را حـا او دفـن كننـد و

وص ّيت او صحيح حاشد ،برای بیرون آوردن آنها نهیتوانند قبر را حشکافند.
شــاخان عكــر اســت ،در ایــن وــورد (وــورد ّدوم اػ وــوارد ضــایز بــودن نــبش قبــر) نيــز،
استثنایی كه در وورد ّاول عكر شد ،ضار ی ویحاشد.

سىم :آنکه و ّيت حدون غسل خا بی كفن خا حدون حنوط دفن شده حاشد خا حفههنـد

غســـلش حاطـــل بـــوده خـــا ح ــه غيـــر روش ش ــرعی كف ــن ش ــده خـ ـا در قب ــر او را رو ح ــه قبل ــه

نگغاشتهاند و این در حالی حاشد كه شکافتن قبر ،ووضب هتک حروت نگردد.
ّ
چهاسم :آنکه برای ثاحـت شـدن حقـی كـه وهـنتـر اػ نـبش قبـر حاشـد ،حصواهنـد حـدن
و ّيت را ببينند.
ّ
پههًدن :آنکــه و ّيـت را در ضــایی كــه بـیاحتراوـی حــه اوســت وثــل قبرســتان كفــار خـا
ضایی كه كثافت و ظاكروحه ویر یزند ،دفن كرده حاشند.
ششههن :بــرای اوــری شــرعی كــه اهه ّي ـت آن اػ شــکافتن قب ـر بیشــتر اســت ،قبــر را
ً
وثال حصواهند ّ
حشۀ ػنده را اػ شکن ػن حاولهای كه دفنش كردهاند ،بیـرون
حشکافند،
آورند.

هفتن :آنکـه حترسـند درنـدهای حـدن و ّيـت را پـاره كنـد خـا سـيل او را ببـرد خـا دشـهن

بیرون آورد.

هشتن :آنکه و ّيت وص ّيت كرده حاشد او را حه وشاهد ّ
وشرفه نقل نهاخنـد ،طنانشـه

احکام اووات /

ً
نقــل دادن او وفســدهاى 1نداشــته حاشــد ،ول ـی عهــدا خ ـا اػ رو ی ضهــل خ ـا فراووش ـی در

ضــایی دخگــر دفــن شــده حاشــد كــه در ایــن صــورت ،وـیتواننــد طنانشــه ووضــب هتـک

حــروتش نشــود و وفســدۀ دخگــری نداشــته حاشــد ،قبــر او را نــبش كــرده و حــدنش را حــه
وشاهد ّ
وشرفه نقل دهند ،حلکه در این صورت نبش و انتقال واضب است.
ّاوا اگر وصيت نهوده پس اػ دفن او ،در صورتی كه اوکان انتقال حه وشاهد ّ
وشرفه

فراهن شد ،قبر را نبش نهاخند و او را حـه وشـاهد وش ّـرفه ونتقـل كننـد ،ص ّـحت طنـين
ّ
وص ّيتی وحل اشکال است.

 .1وثــل اخنکــه انتقــال ّويــت ووضــب فاســد شــدن حــدن وی گــردد خــا آنکــه ّويــت وبــتال حــه بیهــاری ظطرنــاک
ُوســری بــوده و انتقــال او ووضــب انتشــار آن بیهــاری بــین وــردم گــردد و راه طــارهای نيــز بــرای پیشــگيری اػ
وفسدۀ وغكور نباشد.

تی ّهن
وواردانجامتیهن 

در هفــت وــورد ،حاخــد حــه ضــای وضــو و غســل ت ـي ّهن كــرد .توضــيح ایــن وــوارد ،در

وساجل حعد عكر ویشود.

 وورداول:نداشتنآب 

مسأله  .854اگــر انســان در آحــادی حاشــد ،خــا واننــد طادرنشــينان در بیاحــان اقاوــت
داشته حاشد ،حاخد برای تهيۀ آب وضو و غسل ،حـه انـداػهای ضسـتسو كنـد كـه اػ پیـدا

شدن آن نااويد شود.

مسأله  .855اگر انسان در بیاحان در حال سفر حاشد ،حاخد در راه و در ضاهـای نزدخـک حـه
ّ ّ
وحل توقفش اػ آب ضستسو كند و احتياط الػم آن است كـه طنانشـه ػوـين آن پسـت و
حلنــد بــوده خـا حــه ضهــت دخگــری واننــد ز خـادی درظتــان راه آن دشــوار حاشــد ،در ونطقــهای

گرداگـــرد ظـــود حـــه انـــداػۀ پرتـــاب خـــک تيــر كــه در قــدخن حــا كهــان پرتــاب وــیكردنــد 1در

ضستسوی آب برود و در ػوين ههوار ،در هر طرف حه انداػۀ پرتاب دو تير ضستسو نهاخد.

 .1در تعيین وقدار وسافت خـک تيـر اظـتالف اسـت؛ بیشـترین وقـداری كـه گفتـه شـده  374عراع اسـت كـه
ً
حدودا برابر حا  994وتر ویحاشد.
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مسأله  .856اگر حعضی اػ اطراف ههوار و حعض دخگر پست و حلنـد حاشـد ،در طرفـی

كه ههوار است حه انـداػۀ پرتـاب دو تيـر و در طرفـی كـه ههـوار نيسـت حـه انـداػۀ پرتـاب

خک تير ضستسو كند و در هـر طرفـی كـه خقـين دارد آب نيسـت ،در آن طـرف ضسـتسو
الػم نيست.

مسأله  .857كس ـی كــه وقــت نهــاػ او تنــگ نيســت و بــرای ته ّي ـه آب وقــت دارد ،ا گــر
ّ
خقين خا اطهينان داشته حاشـد در وحلـی دورتـر اػ وقـدار ی كـه حاخـد ضسـتسو كنـد آب
ً
وضود دارد ،حاخد برای ته ّيۀ آب حه آنسا برود؛ وگر آن قدر دور حاشد كه عرفـا شـصص را
فاقد آب حشهارند و ا گـر گهـان حـه وضـود آب در آنسـا داشـته حاشـد ،رفـتن حـه آن وحـل

الػم نيست.

مسأله  .858الػم نيست ظود انسان در ضستسوی آب برود ،حلکه ویتوانـد حـه گفتـۀ

كسی كه ضستسو كرده و حه حرفش اطهينان دارد ،اكتفا كند.
ً
مسأله  .859اگــر انســان احتهــال دهــد وــثال داظــل حــار و توشـۀ ســفر ظــود خـا در ّاولـين

وقصد بین راه خا ههراه وسافران دخگر آب وضود داشته حاشد ،حاخد حه قـدر ی ضسـتسو
ً
نهاخد كه حه نبود آب اطهينان كند خا اػ پیدا كـردن آن نااويـد شـود؛ وگـر آنکـه قـبال در
ً
ووردی آب وضود نداشته و احتهال برود كه حعدا پیدا شده حاشـد كـه در ایـن صـورت
ضستسو الػم نيست.

مسأله  .861اگر انسان قبل اػ وقت نهاػ ،ضستسو نهاخد و آب پیـدا نکنـد و تـا وقـت
نهاػ ههان ضا حهاند ،طنانشه احتهال دهد آب پیدا ویكند ،احتياط وسـتحب آن
است كه دوحاره در ضستسوی آب برود.

مسأله  .861اگر فرد حعد اػ داظل شدن وقت نهاػ ضستسو كند و آب پیدا نکند و تـا

وقــت نهــاػ دخگــر در ههـان ضــا حهانــد ،طنانشــه احتهــال دهــد كــه آب پیـدا وـیشــود،

احتياط وستحب آن است كه دوحاره در ضستسوی آب برود.

مسأله  .862اگر وقت نهاػ تنگ حاشد خا انسان اػ دػد و درنده حترسد ،خا ضسـتسوی آب
ً
وعهوال اوثال او ّ
تحهل نهیكنند ،ضستسو الػم نيست.
حه قدر ی سصت حاشد كه

ّ
تيهن /

مسأله  .863اگر انسـان در ضسـتسوی آب نـرود تـا وقـت نهـاػ تنـگ شـود ،ا گـر طـوری
حاشد كـه طنانشـه وـیرفـت آب پیـدا وـیكـرد ،وعصـيت كـرده ،ولـی نهـاػش حـا تـي ّهن
صحيح است.

مسأله  .864كس ـی كــه خق ـين دارد آب پی ـدا نه ـیكنــد ،طنانشــه دنبــال آب نــرود و حــا
تي ّهن نهـاػ حصوانـد و حعـد اػ نهـاػ حفههـد ا گـر ضسـتسو وـیكـرد آب پیـدا وـیشـد ،حنـابر
احتياط ،الػم است وضو گرفته و نهاػ را دوحاره حصواند.

مسأله  .865اگــر انســان حعــد اػ ضســتسو ،آب پیـدا نکنــد و وــأیوس اػ پیـدا شــدن آن
شود و حا تي ّهن نهاػ حصواند و حعد اػ نهاػ حفههد در ضایی كه ضستسو كـرده آب بـوده،
نهاػ او صحيح است.

مسأله  .866كسی كه خقين دارد وقت نهاػ تنگ اسـت ،ا گـر حـدون ضسـتسو حـا تـي ّهن
نهاػ حصواند و حعد اػ نهاػ و قبل اػ گغشتن وقت حفههد بـرای ضسـتسو وقـت داشـته،

احتياط واضب آن است كه دوحاره نهاػش را حصواند.

مسأله  .867اگــر فــرد وضــو داشــته حاشــد و حدانــد در صــورتیكــه وضــوی ظــود را حاطــل
كند ،ته ّيۀ آب برای او وهکن نيست خا نهیتواند وضو حگيرد ،طنانشـه حتوانـد وضـوی
ظود را نگهدارد ،حنابر احتياط واضب ،نباخد آن را حاطل نهاخد ،طه قبل اػ وقت حاشد

و طه حعد اػ فرا رسيدن وقت؛
ّ
البته ویتواند حا ههسر ظود نزدخکی كند ،هرطند حداند اوکان غسل كردن فـراهن
نصواهد شد و وظيفۀ او تي ّهن ویشود و این حکن ،حنابر احتيـاط واضـب ،اظتصـاص
حه نزدخکی (دظول) دارد و شاول سایر بهرههای ضنسی نهیشود و ّاوا طنانشه حداند
تي ّهن هن براخش وقدور نصواهد بود ،این كار (نزدخکی) ضایز نيست.

مسأله  .868كسی كه فقط حه وقدار وضـو خـا حـه وقـدار غسـل آب دارد و وـیدانـد ا گـر

آن را بریزد ،آب پیدا نهیكند ،طنانشه وقت نهاػ فـرا رسـيده حاشـد ،ر خصـتن آن حـرام
ویحاشد و احتياط واضب آن است كه قبل اػ وقت نهاػ هن آن را نریزد.

مسأله  .869كسی كه ویداند آب پیدا نهیكند اگر وضوی ظود را حاطل كند خـا آبـی

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

كـه دارد بریـزد ،هرطنــد وعصـيت كـردهّ ،اوــا نهـاػش حـا تـي ّهن صـحيح اسـت ،هرطنــد

احتياط وستحب است قضای آن نهاػ را نيز حصواند.
 وورددوم:عدمدسترسیبهآب 

ّ
مسأله  .871اگــر انســان حــه علــت پی ـری خ ـا نــاتوانی ،خ ـا تــرس اػ دػد و ضــانور و واننــد

اخنهــا ،خـا نداشــتن وسـيلهای كــه آب اػ طــاه حکشــد ،دسترسـی حــه آب نداشــته حاشــد،
حاخد تي ّهن كند.

مسأله  .871اگر برای بیرون آوردن آب اػ طاه ،وساخلی الػم حاشد و وسبور حاشـد آنهـا
را حصــرد خـا كراخـه نهاخـد ،حاخـد آنهــا را ته ّيـه كنــد ،هرطنــد قيهــت آن طنــد برابــر وعهــول

حاشد و ههشنين است اگر آب را حه طندین برابر قيهتش حفروشند؛
ولـی اگــر ته ّيـه آنهــا حــه قــدر ی پــول وـیظواهــد كــه نســبت حــه حــال او ضــرر دارد خــا
ً
ـوال ّ
تحهـل نهـیشـود  -قـرار گيـرد،
حاع ویشود و ی در سصتی فوقالعاده  -كه وعه
واضب نيست ووارد عكر شده را ته ّيه نهاخد.

مسأله  .872كسی كـه دسترسـی حـه آب نـدارد ،ا گـر ناطـار شـود بـرای ته ّيـه آب قـرض

كند ،حاخد قرض نهاخد؛ ولی كسی كه ویداند خا گهان دارد كه نهیتواند قرض ظـود را

حدهد ،واضب نيست قرض كند.

مسأله  .873كســــی كــــه دسترســــی ح ـــه آب نـ ــدارد ،طنانشـ ــه كنـ ــدن طـ ــاه سـ ــصتی
ً
َ
وعهوال ّ
تحهل نهیشود  -ندارد ،حاخد برای ته ّيۀ آب ،طاه حکند.
فوقالعادهای  -كه

مسأله  .874كســــی كــــه دسترســــی حـــه آب نـــدارد ،ا گـــر دخگـــری وقـــدار ی آب حـــه او
ً
وعهوال قابـل ّ
تحهـل نيسـت
ببصشد ،حاخد قبول كند؛ وگر آنکه ّونتی داشته حاشد كه
خا طوری حاشد كه آبرو ی شصص برود.

 ووردسوم:ضررداشتناستعهالآب 

مسأله  .875اگر استعهال آب ووضب ورگ فرد حاشـد ،خـا اػ اسـتعهال آن بیهـار ی خـا
عيب ـی در او پدخ ـد آخ ـد و ووضــب ضــرر قابــل ّ
توضــه حــه وی شــود ،خ ـا بیهــار یاش طــول

ّ
تيهن /

ّ
حکشــد خـا شــدت پیـدا كنــد ،خـا حــه ســصتی وعالســه شــود ،حاخـد تـي ّهن نهاخـد؛ ولـی ا گـر

حتواند ضرر آب را حهطور ی برطرف كند  -وثل اخنکه آب را گرم كند  -حاخد ایـن كـار را

حکند و وضو حگيرد و در وواردی كه غسل الػم است ،غسل كند.

مسأله  .876انسان الػم نيست خقين خا اطهينان خا گهان نهاخد كه آب بـرای او ضـرر
دارد ،حلکه اگر احتهال عقالیی دهد كه آب برای او ضرر قابل ّ
توضه دارد 1،حاخد تي ّهن

كند.

مسأله  .877اگر انسان حا خقين خا اطهينـان خـا گهـان خـا احتهـال ضـرر  -حـا توضـيحی
كه در وسألۀ قبل عكـر شـد  -تـي ّهن كنـد و قبـل اػ نهـاػ حفههـد آب بـراخش ضـرر نـدارد،

تي ّهن او حاطل است؛
ّاوــا اگــر حعــد اػ نهــاػ حفههــد ،حاخـد دو حــاره نهــاػ را حــا وضــو خـا غســل حصوانـد؛ وگــر در

صورتی كه وضو خا غسل در حالت خقين خا اطهينان خا گهان خا احتهـال ضـرر ووضـب
ً
تحهلـش فـوقالعـاده سـصت َ
وعهوال ّ
(ح َرضـی) حاشـد كـه ایـن
نگرانی روحی بوده ،كه
صورت ،ضزء طهاروين وورد اػ ووارد تي ّهن ویشود.

مسأله  .878كسی كه خقين خا اطهينان داشته آب براخش ضرر ندارد ،طنانشه غسل

كند خا وضو حگيرد و حعد حفههد آب برای او ضرر داشته ،وضـو و غسـل او حاطـل اسـت

و نهاػ واضبی را كه حا آن وضو خا غسل ظوانده ،حاخد ا گـر وقـت هسـت دو حـاره حصوانـد و
طنانشه وقت گغشته قضا نهاخد.

فوقالعادهداشتنتهیهیااستعهالآب(حرح) 
 ووردچهارم:سختی 

مسأله  .879اگر ته ّيـه كـردن آب خـا اسـتعهال آن بـرای انسـان سـصتی فـوقالعـادهای
ً
تحهل نهیشود َ
(ح َرح) ،ویتواند تي ّهن كند؛ ولـی ا گـر ّ
وعهوال ّ
تحهـل
داشته حاشد كه
 .1اػ طنــين احتهــال ضــرری ،تعبيــر حــه ظــوف ضــرر خــا تــرس اػ ضــرر وــیشــود و وــال ک در ایــن وــورد ،ظــوف
شصصـی اســت ،نـه ظــوف نـوعی .حنــابراین ،ا گـر فــرد ظـودش اػ وضــو گـرفتن ظــوف ضـرر نــدارد حاخـد وضــو
ً
حگيرد ،هرطند این اور وعهوال ونشأ ظوف برای اهل عرف وحسوب شود.
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كند و وضو حگيرد و خا غسل كند ،وضو و غسل او صحيح است و در این وورد ،خقـين
خا اطهينان حه حرح الػم است و ترس اػ آن كافی نيست.
 ووردپنجن:ترساز تشنگی 

مسأله  .881اگر برای رفع تشنگی حه آب نياػ حاشد ،حاخـد فـرد تـي ّهن نهاخـد و ت ّ
ـيهن حـه

ضهت تشنگی در دو وورد است:
ً
ً
 .1آنکــه اگــر آب را در وضــو خ ـا غســل صــرف نهاخ ـد ،حترســد ظــودش فعــال خ ـا حعــدا حــه
تلف خا بیهار خش ویشـود

تشنگی وبتال ظواهد شد و آن تشنگی طوری است كه حاع
ً
ّ
وعهوال ّ
تحهل نهیشود  -گردد.
خا ووضب وشقت و سصتی فوقالعادهای  -كه
 .2آنکه اػ تشنگی غير ظود  -اػ كسانی كه حه او واحستهانـد  -حترسـد هرطنـد آن غيـر،

اػ كسانی كه ضانشان وحترم است ،نباشد خا حيـوانی حاشـد ،حـه شـرط آنکـه اوـور ػنـدگی
او بــراخش اهه ّيـت داشــته حاشــد ،طــه اػ ضهــت عالقـۀ شــدخد حاشــد ،خـا اػ ایـن ضهــت كــه
ً
تلف شدن او ضرر وـالی بـراخش داشـته حاشـد ،خـا اخنکـه رعاخـت حـال او عرفـا الػم حاشـد،
ً
وانند دوست و ههساخه ،حه گونهای كه ترک آن عرفـا ووضـب كسـر شـأن انسـان گـردد ،حـه
ً
ّ
وعهوال افراد حاضر نباشند طنين كسر شأنی را ّ
تحهل كنند؛
حدی كه

ّاوــا ا گــر اػ تشــنگی كســانی كــه حــه او واحســته نيســتند و شــؤون ػنــدگی آنــان بــرای او
اهه ّيتی ندارد حترسد ،وهکن است حاػ هن ّ
وسوػ تـي ّهن حاشـد ،ولـی نـه اػ ایـن ضهـت،
حلکه اػ ضهت وضوب حف ضان وسلهان كه ضزء وـورد ششـن اػ وـوارد تـي ّهن اسـت،
ّ ً
وطهجنـا ووضـب سـصتی فـوقالعـادۀ فـرد  -كـه
خا اػ این ضهت كـه وـرگ خـا بـیتـابی او
ً
ـوال قابــل ّ
تحهــل نيســت  -ظواهــد شــد ،هرطنــد ایــن ســصتی حــه ضهــت نگرانــی
وعهـ
قلبــی و نــاراحتی روحــی انســان حاشــد كــه در ای ـن صــورت ،ضــزء وــورد طهــارم اػ وــوارد
تي ّهن ویحاشد و طنانشه ضزء هير خک اػ ووارد تي ّهن نباشـد ،واضـب اسـت آب را در
وضو خا غسل وصرف نهاخد.

مسأله  .881اگر انسان غير اػ آب پاكی كـه بـرای وضـو خـا غسـل دارد ،آب نسسـی هـن

ّ
تيهن /

حــه وقــدار آشــاويدن ظــود داشــته حاشــد ،حاخـد آب پــا ک را بــرای آشــاويدن حگــغارد و حــا
تي ّهن نهاػ حصواند؛
ولی طنانشه آب را برای كسانی كه حـه او وربوطنـد حصواهـد ،وـیتوانـد حـا آب پـا ک

وضو حگيرد خا غسل نهاخد ،هرطند آنان وسبور شوند كه برای رفع تشنگی ظـود اػ آب

نســـس اس ــتفاده كننـــد؛ حلکـــه اگـــر آنـــان اػ نساس ــت آب ظب ــر نداش ــته حاش ــند خـ ـا اػ
آشاويدن آب نسس اضتناب نداشته حاشند ،الػم است آب پـا ک را در وضـو و غسـل
استعهال نهاخد .ههين طور ،اگر آب را برای حيوانش خا ّ
حشۀ ناحالغ حصواهـد ،حاخـد آب
نسس را حه آنان حدهد و حا آب پا ک وضو و غسل را انسام دهد.

فوهنتریاوساوی 

 ووردششن:وزاحهتوضویاغسلباتكلی

مسأله  .882اگــر فــرد حــه واضــب وهــنتــر اػ وضــو خــا غســل خــا وســاوی حــا آن حــه لحــاظ
ّ
اهه ّيــت وکلــف حاشــد ،و آب كهــی داشــته حاشــد كــه ا گــر آن را بــرای وضــو خــا غســل
استفاده كنـد ،دخگـر نهـیتوانـد واضـب وـغكور را انسـام دهـد ،حاخـد ت ّ
ـيهن كنـد و آب را

برای انسام آن واضب استفاده نهاخد.

حــه عنــوان وثــال ،اگــر وســسد نســس شــده و بــرای تطهيــر آن نيــاػ حــه آب دارد و آب

كهی دارد كه اگـر آن را صـرف وضـو خـا غسـل نهاخـد ،نهـیتوانـد وسـسد را تطهيـر كنـد،
حاخد حا ّ
تيهن نهاػ حصواند و آب را صرف تطهير وسسد نهاخد.

ههشنــين ،كسـی كــه حــدن خـا لباســش نســس اســت و كهـی آب دارد كــه ا گــر حــا آن

وضو حگيرد خا غسل كند ،برای آب كشيدن حدن خا لباسـش آب حـاقی نهـیوانـد ،حاخـد
2
حدن خا لباسش 1را آب حکشد و حا تي ّهن نهاػ حصواند.

ّ .1
البته این حکن ،وربوط حه غيـر وـواردی اسـت كـه الػم نيسـت حـدن خـا لبـاس نهـاػگزار پـاک حاشـد (وسـاجل
« »1493حه حعد) و نيز در صورتی است كه فرد ،لبـاس دخگـری بـرای تعـوخض نداشـته حاشـد و بیـرون آوردن
لباس نيز ووضب برهنه واندن عورت خا آنشه در حکن عورت است گردد خا بیـرون آوردن آن ووضـب ضـرر
خا حرح حاشد.
ّ .2
البته ،اگر طيزی نداشته حاشد كه بر آن ّ
تيهن كند ،حاخد آب را حه وصرف وضو خا غسل برسـاند و حـا حـدن خـا
لباس نسس نهاػ حصواند.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

شاخان عكر است ،اگر فرد در دو وثال فوق حا آب وضو حگيـرد خـا غسـل كنـد و دخگـر

آبی برای تطهير وسسد خا حدن و لباسش حاقی نهاند ،ورتکب وعصـيت شـده اسـت،

ولی وضو خا غسلش صحيح است.

مسأله  .883اگر فرد آب وباح داشته حاشد ،ولی داظل ظرفی كه اسـتعهال آن حـرام
ً
است  -وـثال غصـبی اسـت  -حاشـد و غيـر اػ آن ،آب و ظـرف دخگـری نداشـته حاشـد،
حاخد حه ضای وضو و غسل ،تي ّهن نهاخد ،ولی اگر حا آن آب وضو حگيرد خـا غسـل نهاخـد،
وضو خا غسلش صحيح است ،هرطنـد حـه ضهـت اسـتفاده اػ ظـرف غصـبی ورتکـب

وعصيت شده است.

 ووردهفتن:کهبودوقت 

مسأله  .884هر گاه وقت حه قـدر ی كـن حاشـد كـه ا گـر فـرد وضـو حگيـرد خـا غسـل كنـد،
تهام نهاػ خا وقدار ی اػ آن ،حعد اػ وقت ظوانده ویشود ،حاخد تي ّهن كند.

مسأله  .885اگر فرد در تنگی وقـت ،وضـو خـا غسـل انسـام دهـد ،فقـط خـک ركعـت اػ
نهاػش در وقت واقع ویشود ،ولی طنانشه ّ
تيهن نهاخد ویتواند دو ركعت خا بیشتر اػ
نهاػش را در وقت حصواند ،حاخد ّ
تيهن نهاخـد تـا دو ركعـت خـا بیشـتر اػ نهـاػش در وقـت

واقع شود.
ً
مسأله  .886اگر انسان عهدا نهاػ را حه قدر ی تأظير بینـداػد كـه وقـت وضـو خـا غسـل
نداشته حاشد ،وعصيت كرده ،ولی نهاػ او حـا تـي ّهن صـحيح اسـت ،هرطنـد احتيـاط
وستحب است قضای آن نهاػ را حصواند.

مسأله  .887كسی ویترسد اگر وضو حگيرد خا غسل كند وقـت بـرای نهـاػ او وـیوانـد
خا نه ،حاخد تي ّهن نهاخد.
ّ
مسأله  .888كسی كه حه علت تنگی وقت تي ّهن كرده و حعد اػ نهاػ ویتوانسته وضـو

حگي ـرد و نگرفتــه تــا آنکــه آب اػ دســتش رفت ـه خ ـا عــغر دخگــری بــراخش پ ـیش آوــده ،در
صــورتی كــه وظيفــهاش ت ـي ّهن حاشــد ،حاخ ـد بــرای نهاػهــای حعــدی دو حــاره ت ـي ّهن نهاخ ـد،

ّ
تيهن /

هرطند اػ او حدثی سر نزده و تي ّهن ظود را نشکسته حاشد.

مسأله  .889كسی كه آب دارد ،اگر حه واسطۀ تنگی وقت حا تي ّهن وشـغول نهـاػ شـود
و در ب ـین نهــاػ آب ـی كــه داشــته اػ دســتش بــرود ،طنانشــه وظيفــهاش ت ـي ّهن حاشــد الػم

نيست برای نهاػهای حعدی دوحاره تي ّهن كند ،هرطند بهتر است طنين كند.

مسأله  .891ا گر انسان حـه قـدر ی وقـت دارد كـه وـیتوانـد وضـو حگيـرد خـا غسـل كنـد و

نهـاػ را حـدون كارهـای وسـتحبی آن واننـد اقاوـه و قنـوت حصوانـد ،حاخـد غسـل كنـد خـا

وضو حگيرد و نهاػ را حدون كارهای وسـتحبی آن حـهضـا آورد؛ حلکـه ا گـر حـه انـداػۀ سـوره

هن وقت ندارد ،حاخد غسل كند خا وضو حگيرد و نهاػ را حدون سوره حصواند.
چیزهاییکهتیهنبرآنهاصحیحاست 

مسأله  .891طيزهایی كه تي ّهن بر آنها صحيح است ،سه ورحله دارد:

 .1آنشــه «ػوـين» ناويـده وـیشــود ،واننــد ظــاک خـا «ولحــق حــه ػوـين» حــه حســاب

ویآخد ،وثل گـرد و غبـار رو ی فـرش و واننـد آن ،حـه گونـهای كـه ظـاک نـرم حـه حسـاب

آخد؛

ِ « .2گل»؛

« .3شيجی كه گرد و غبار دارد»ّ ،اوا گرد و غبار آن پنهان اسـت خـا ا گـر ظـاهر اسـت

حه انداػهای نيست كه ظاک نرم حه حساب آخد.
شــاخان عكــر اســت ،تــا وقت ـی ت ـي ّهن بــر اش ـيای ورحل ـۀ ّاول وهکــن حاشــد ،نوحــت حــه
ورحلۀ ّدوم نهیرسد و تا ورحلۀ ّدوم وهکن اسـت ،نوحـت حـه ورحلـۀ س ّـوم نهـیرسـد و

توضيح هر كدام در وساجل حعد عكر ویشود.
مسأله  .892تي ّهن بـر ظـا ک و ر خـگ و كلـود و سـنگ صـحيح اسـت؛ حـه شـرط آنکـه
شراخطی را كه در فصل حعد برای شيجی كه تي ّهن بر آن انسام ویشود ،دارا حاشد؛
ّ
البته احتياط وستحب آن است كه اگر ظا ک وهکن حاشد ،انسـان حـا طيـز دخگـر
تي ّهن نکند و اگر ظا ک نباشد ،حا واسۀ حسيار نروی كه ظا ک بر آن صـدق كنـد ،تـي ّهن

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

نهاخــد و اگــر وهکــن نباشــد ،حــا كلــود و ا گــر وهکــن نباشــد حــا ر خـگ و طنانشــه ر خـگ و
كلود هن نباشد ،حا سنگ تي ّهن نهاخد.
مسأله  .893تي ّهن بر سنگ گر و سنگ آهـک حـا رعاخـت شـراخطی كـه در فصـل حعـد
عكر ویشود ،صحيح است.
مسأله  .894تي ّهن بر گر و آهک پصته ،آضر و سفال پصتـه و نيـز بـر گـرد و غبـار ی كـه

رو ی فرش و لباس و وانند اخنهـا ضهـع وـیشـود ،طنانشـه حـه قـدر ی حاشـد كـه در نظـر

عرف ظا ک نرم حه حساب آخد و ههين طور ،سـنگهای قيهتـی وثـل سـنگ عقيـق و
فيروػه ،در صورتی كه هر خک اػ این ووارد شراخطی كه در فصل حعد عكر ویشـود را دارا

حاشد ،صحيح است ،هرطند احتياط وستحب آن است كه در حال اظتيـار حـا آنهـا
تي ّهن نشود.

مسأله  .895تي ّهن بر دیوار ِگلی حا دارا بودن شراخطی كـه در فصـل حعـد عكـر وـیشـود،
صحيح اسـت .ههشنـين ،تـي ّهن بـر ػوـين خـا ظـاكی كـه رطوحـت انـدكی دارد صـحيح

ویحاشد ،هرطند احتياط وستحب آن است كه فرد حا بودن ػوين خـا ظـا ک ظشـک،
حا ػوين خا ظا ک نهنا ک تي ّهن نکند.
ً
مسأله  .896تي ّهن بر اشياجی كه اسن ػوين بر آنها عرفا صدق نهیكند ،حاطل اسـت.
حنــابراین ،ت ـي ّهن بــر گياهــان و گــلهــا ،فلـ ّـزات ،شيشــه ،پالســتيک ،پارطــه و واننــد آن
صحيح نيست.

مسأله  .897اگر اشياجی كه در ورحلۀ ّاول تي ّهن است  -خعنی ظا ک و ر خـگ و كلـود

و سنگ و گرد و غبار ی كه ظاک نرم حـه حسـاب وـیآخـد  -پیـدا نشـود ،انسـان حاخـد بـر
ً
آنشه عرفا « ِگل» 1ناويده ویشود حا دارا بودن شراخطی كـه در فصـل حعـد وـیآخـد ،تـي ّهن

كند.

شاخان عكر است ،برطرف كردن تهام ِگل اػ دست ،حـه گونـهای كـه طيـزی اػ آن حـه

دســت نشســبيده حاشــد ،ضــایز نيســت؛ حلکــه احتيـاط واضــب آن اســت كــه طيـزی اػ
 .1آنشه در زحان عربی «طين» ناويده ویشود.

ّ
تيهن /

ِگلی را كـه حـه دسـت طسـبيده برطـرف نکنـد ،وگـر وقـدار ی كـه ا گـر آن را پـاک نکنـد،
ً
عرفا وسح حا دست صدق نهینهاخد.

مسأله  .898اگر ِگل نيز پیدا نشود ،حاخد بر رو ی فرش خا لباس و وانند اخنها كه گـرد و

غبار در بین آنها ویحاشد ،خا آنکه بر رو ی آنها نشسـته ،ولـی حـه وقـدار ی نيسـت كـه اػ
نظر عرف ظا ک حه حساب آخد ،تي ّهن كند.
مسأله  .899اگ ــر حتوانـــد حـــا تکانـــدن ف ــرش و وانن ــد آن ،ظ ــا ک ته ّيـ ـه كن ــد ،در ایـ ـن
َ
صــورت ،ت ـي ّهن بــر ِگــل و ش ـیء گــرد آلــود ،حاطــل اســت .ههشن ـين ،ا گــر حتوانــد ِگــل را

ظشـــک كنـــد و اػ آن ظـــا ک ته ّيــه نهاخـــد ،در ایــن صــورت نيــز تــي ّهن حــه ِگــل ،حاطــل
ویحاشد.

مسأله  .911اگر هير خک اػ وراحـل سـهگانـهای كـه عكـر شـد ،پیـدا نشـود ،فـرد «فاقـد
َّ
الط ُهـ َـور ْین» ناوي ـده و ـیشــود كــه نهــاػ در وقــت اػ او ســاقط و ـیشــود و واضــب اســت

قضای آن را انسام دهد ،هرطند احتياط وستحب آن است كه طنـين فـردی نهـاػ را
ً
حدون تي ّهن در وقت حصواند ،ولی واضب است حعدا قضای آن را حهضا آورد.
شــاخان عكــر اســت ،كســی كــه ُوحــدث 1اســت و حــا وضــود آب خــا ظــاک ،حــه ضهــت
عغری 2قادر حه انسـام وضـو ،غسـل ،ت ّ
ـيهن (وعهـولی خـا ضبيـرهای ،بـر حسـب وظيفـه)
ّ
هرطند حا كهـک گـرفتن اػ ناجـب نهیحاشـد ،خـا ایـن اوـر بـر وی وشـقت فـوقالعـادهای
ً
ُ
ـوال قاب ــل ّ
فاقـ ـد
دارد ك ــه وعه ـ
تحه ــل نيس ــت (ح ــرح) ،طن ــين شصص ــی در حک ــن « ِ
َ
الط ُه َور ْین» ویحاشد.
مسأله  .911كسی كه آب ندارد ،اگر برف خـا خـز داشـته حاشـد ،طنانشـه وهکـن حاشـد

حاخد آن را آب كند و حا آن وضو حگيرد خا غسل نهاخد؛
ّاوا اگر این كار وهکن نباشـد و طيـزی هـن كـه تـي ّهن بـر آن صـحيح اسـت نداشـته
ُ « .1وحدث» ،خعنی كسی كه وضو خا غسل خا ّ
تيهن (هر كدام وظيفۀ شصص ویحاشد) ،ندارد.
ّ
 .2وانند ورخضی شدخد خا سوظتگی زخاد حدن ،طوری كه اػ انسام وضو ،غسل و تـيهن عـاضز حاشـد خـا انسـام
آن حرضی وحسوب شود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

حاشد ،حاخد نهاػ ظود را حعد اػ وقت ،قضا نهاخـد و احتيـاط وسـتحب آن اسـت كـه حـا
برف خا خز ،اعضـای وضـو خـا غسـل را نهنـا ک كنـد و در وضـو حـا رطوحـت دسـت ،سـر و

پاها را وسح نهاخد و اگر این كار نيز وهکن نباشد ،احتياط وستحب آن است حـا خـز
خا بـرف ،تـي ّهن نهاخـد و در وقـت ،نهـاػ را حصوانـد و در هـر دو صـورت ،ظوانـدن قضـای
نهاػ واضب است.

مسأله  .912اگــر انســان طيـزی نداشــته حاشــد كــه بــر آن تـي ّهن كنــد ،طنانشــه وهکــن
است و َح َرضی نيست ،حاخد حا ظر خدن و وانند آن ته ّيه نهاخد.
ویشود 
شرایطچیزیکهبرآنتیهنانجام 

شيجی كه بر آن تي ّهن انسام ویشود ،طند شرط دارد كه در وساجل حعد حه عكر آنهـا

پرداظته ویشود:

 شرطاول:بنابراحتیاطالزم،وقداریازآنبهدستبچسبد 

مسأله  .913طيزی كه انسان بر آن ّ
تيهن وی كند ،حاخد حنابر احتياط واضب وانند ظاک
و واسههای نرم خا سنگی كه روی آن غبار نشسـته ،طـوری حاشـد كـه حـا ػدن خـا قـرار دادن

دست بر آن وقداری اػ آن بر دست حهاند و حعد اػ ػدن دست بر آن ،حنابر احتياط واضب
ّ
نباخد دست را حه شدت حتکاند كه ههۀ ظاک خا گرد و غبار آن بریزد.
حنـــابراین ،اگــر بــر روی ســـنگ خـــا رخــگ و واننــد آن غبــاری نباشــد كــه حــه دســت
حشسبدّ ،
تيهن حا آن حنابر احتياط واضب كافی نيست و كسـی كـه تنهـا طنـين سـنگ
خا شيجی در اظتيار دارد و تا آظر وقت نهاػ ،هير طيز دخگـری كـه تـي ّهن بـر آن صـحيح
اســت نــدارد ،حنــابر احتيــاط واضــب حــا آن ش ـیء ت ـي ّهن نهــوده و نهــاػ حصوانــد و حعــد اػ
وقت و رفع اضطرار ،قضای نهاػ را نيز حهضا آورد.

1

ً
وثال بر سنگ حدون غبار خـا ِگـل ت ّ
ـيهن كنـد و عـغر فـرد تـا انتهـای وقـت
 .1شاخان عكر است ،اگر تنها ویتواند
نهاػ حاقی حاشد ،احتياط واضب آن است كه حا هر دو ّ
تيهن نهاخد و در این صورت ،نهاػی كـه ویظوانـد
صحيح است.

ّ
تيهن /

مسأله  .914ا گر هنگام تي ّهن در اثر وسح پیشانی ،گرد و غبار ی كه در دست بـوده اػ

بـین بــرود و بــرای وســح پشــت دســتها طيـزی اػ گــرد و غبــار در كــف دســتها حــاقی

نهانده حاشد خا شک شود كه گرد و غبار در كـف دسـتها حـاقی وانـده خـا نـه ،در ایـن

دو وــورد حــه ضهــت رعاخ ـت شــرط طســبندگی گــرد و غبــار حــه دســت ،حنــابر احتيــاط

واضــب الػم اســت فــرد دســتها را دوحــاره بــر ظــاک ػده ،سـ س پشــت دســتها را حــه
ّنيت تي ّهن وسح نهاخد.
 شرطدوم:پا کباشد 

مسأله  .915شيجی كه انسان بر آن تي ّهن ویكند حاخد پا ک حاشد و این لزوم پاک بودن ،در
ووردی كه نوحت حه تي ّهن حه شیء غباردار رسيده ،حنابر احتياط واضب ویحاشد.
حنابراین ،اگر فرد شیء پـاكی كـه تـي ّهن حـه آن صـحيح اسـت تـا انتهـای وقـت نهـاػ

ندارد ،نهاػ بر او واضب نيست؛ ولـی حاخـد قضـای آن را حـهضـا آورد و بهتـر آن اسـت كـه
در وقت نيز حدون تي ّهن نهاػ حصواند؛ وگر در ووردی كه نوحت حه تي ّهن بر شیء غبـاردار
وثل فرش َگرد آلود رسيده حاشد كه اگر ّ
وتنسس حاشد ،احتيـاط واضـب آن اسـت كـه
ً
حه آن تي ّهن كند و نهاػ حصواند و حعدا هن آن را قضا كند.
ً
 شرطسوم:بنابراحتیاطواجج،عرفاپا کیزهونظیفباشد 

مسأله  .916ظا ک تي ّهن خا شیء دخگری كه تي ّهن بر آن صحيح است ،حنـابر احتيـاط
ً
ّ
الػم حاخ ـد عرفــا پــا كيزه و نظي ـف حاش ـد؛ خعن ـی آلــوده حــه طي ـزی كــه ووضــب تنفــر اســت

وانند زحاله و كثيفیهای دخگر نباشد ،هرطند آن طيز ،نسس وحسوب نشود.
 شرطچهارم:غصبینباشد 

مسأله  .917ظا ک تي ّهن خا شیء دخگـری كـه تـي ّهن بـر آن صـحيح اسـت حاخـد غصـبی
نباشــد ،پــس اگــر فــرد حــا وضــود اطــالع اػ اخنکــه ظــا ک غصــبی اســت بــر آن تـي ّهن كنــد،
تي ّهن او حاطل است.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

مسأله  .918تـــي ّهن در فضــای غص ــبی حاطــل نيســت؛ پــس ا گــر فــرد در ولــک ظــود

دســتهــا را حــه ػو ـين بزنــد و حــدون اضــاػه وارد ول ـک دخگــری شــود و دســتهــا را حــه
پیشانی حکشد ،تي ّهن او صحيح ویحاشد ،هرطند گناه كرده است.
مسأله  .919تي ّهن بر شیء غصبی در حالی كه فراووش كرده خا غفلت داشته حاشـد،

صحيح است؛ ولی اگر انسان طيزی را ظـودش غصـب كنـد و فراوـوش كنـد غصـب
كرده ،تي ّهن او حا آن شیء حنابر احتياط واضب صحيح نيست.
ّ
مسأله  .911كسی كه در وحل غصبی حبس و ػندانی اسـت ،ا گـر آب و ظـا ک آن هـر
دو غصبی حاشد ،حاخد حا تي ّهن نهاػ حصواند؛ 1ولی الػم است هنگـام تـي ّهن دسـتها را

حه ػوين نزند ،حلکه حه گغاشتن دستها بر ػوين اكتفا نهاخد.

 شرطپنجن:باشیءدیگریکهتیهنبرآنصحیحنیستوخلوطنباشد 

مسأله  .911الػم اســت طيـزی كــه تـي ّهن بــر آن صــحيح اســت ،واننــد ظــاک حــا شـیء
دخگــری كــه ت ـي ّهن بــر آن صــحيح نيســت ،وصلــوط نباشــد؛ وگــر آنکــه آن ش ـیء انــدک
ً
حاشد كه عرفا اػ بین رفته حه حساب آخد.
حنابراین ،اگر حا ظا ک و ر خگ ،شيجی وانند كاه خا ظاكسـتر طـوب كـه تـي ّهن حـه آن
حاطل اسـت وصلـوط شـود ،نهـیتوانـد حـه آن تـي ّهن كنـد؛ وگـر آنکـه كـاه خـا ظاكسـتر حـه

قدر ی كـن حاشـد كـه در ظـا ک خـا ر خـگ اػ بـین رفتـه و وسـتهلک وحسـوب شـود كـه در
این صورت ،تي ّهن بر آن ظا ک و ر خگ صحيح است.
یشود 
 احکامدیگرچیزی کهبرآنتیهنو 

مسأله  .912تـي ّهن بــر ػوـين گــود و ظــا ک ضـ ّ
ـاده و ػوـين شــورهػار كــه نهـک رو ی آن را

نگرفته ،وکروه است و اگر نهک رو ی آن را گرفته حاشد ،حاطل است.

ّ .1
البته در صورتی كه آن آب قيهتی نداشته حاشد ،لـزوم تـرک وضـو و غسـل حـا آن آب ،حنـابر احتيـاط واضـب
است.

ّ
تيهن /

مسأله  .913اگر انسان خقين داشته حاشـد كـه تـي ّهن حـه طيـزی صـحيح اسـت و حـا آن
تي ّهن نهاخد ،حعد حفههد تـي ّهن بـر آن حاطـل بـوده ،نهاػهـایی را كـه حـا آن تـي ّهن ظوانـده،
حاخد دوحاره حصواند.

کیفیتانجامتیهنبدلازوضویاغسل 

مسأله  .914در تي ّهن حدل اػ وضو خا غسل ،واضب است كارهای عیل انسام شود:
 .1فرد حاخد كف دو دست ظود را بر ػوين خا طيزی كه تي ّهن بـر آن صـحيح اسـت،

بزند خا حگغارد و حنابر احتياط الػم ،این كار در دو كف حاخد حا هن انسام گيرد.
شاخان عكر است ،كف دست شاول انگشتان نيز ویشود.

 .2كــف هــر دو دســت ظــو خش را حاخـد حــه تهــام پیشــانی و ههشنـين حنــابر احتيــاط

واضــب دو طــرف پیشــانی ،اػ ضــایی كــه وــوی ســر وـیرو خـد تــا ابروهــا و قســهت حــاالی

بینی حکشد و احتياط وستحب آن است كه دستها رو ی ابروها هن كشيده شود.

ظــود ،تهــام پشــت دســت راســت را اػ وــر دســت تــا ســر

 .3حــا كــف دس ـت ط ـ

انگشتان وسح نهاخد.

 .4حــا كــف دســت راســت ظــود ،تهــام پشــت دســت ط ـ

انگشتان وسح نهاخد.

را اػ وــر دســت تــا ســر

احتياط وستحب آن است كه فرد خک حار دخگر دستهای ظو خش را بـر ػوـين خـا
طيزی كه تي ّهن بر آن صحيح است ،بزند خا حگـغارد و پشـت دسـتهای ظـو خش را حـه

ترتيبی كه در حند ( 1و  )3گغشت وسح نهاخد و در این وورد ،فرق ندارد تـي ّهن حـدل اػ

وضو خا حدل اػ غسل حاشد.
ً
مسأله  .915وســح وقــدار ی اػ نــوک انگشــت كــه نزدخ ـک نــاظن اســت و عرفــا ضــزء
1

ّ ً
 .1شاخان عكر است اگر فرد در ّ
تيهن ،پس اػ ػدن دسـتها حـه ظـا ک و وسـح پیشـانی ،وسـددا دسـتها را حـه
ظاک بزند ،س س پشت دستها را حه صورتی كه در حند ( 1و  )3عكر شد ،وسح نهاخد نيـز كـافی اسـت؛
ولی احتياط وستحب است كه ّ
تيهن وطابق حا آنشه در وتن آوده ،انسام شود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

ً
پشت دسـت وحسـوب وـیشـود ،واضـب اسـت و وسـح وقـدار ی اػ آن كـه عرفـا ضـزء

پشــت دســـت شـــهرده نهـــیشـــود ،الػم نيســت 1و در ص ــورت شــک ،حن ــابر احتي ــاط
واضــب ،فــرد حاخـد وقــدار وشــکوک را وســح نهاخـد 2.ههشنـين بــرای اخنکــه خقـين كنــد
وقــدار واضــب در ت ـي ّهن (پشــت دســت) را وســح نهــوده اســت ،حاخ ـد وقــدار ی اػ وــر
دست را هن وسح نهاخد.

شرایطصحیحبودنتیهن 

صــحيح بــودن تـي ّهن دارای شــراخطی وـیحاشــد ،كــه رعاخـت آنهــا هنگــام تـي ّهن الػم

است و در وساجل حعد حه توضيح آنها پرداظته ویشود:

 شرطاول:نیتتیهننهایدودرآن،قصدقربتواخالصداشتهباشد 

مسأله  .916فــرد حاخـد هنگــام وســح پیشــانی و پشــت دســتها ،حلکــه حنــابر احتيــاط
واضــب هنگــام ػدن خ ـا گغاشــتن دســتها بــر ػو ـينّ ،نيــت ت ـي ّهن داشــته حاشــد و الػم

است ن ّيت ،حا قصد قرحت و اظالص انسام شود و حا قصـد ر خـا و ظودنهـایی خـا واننـد

آن نباشد.

مسأله  .917انسان الػم نيست در ّنيـت ،وعـ ّين كنـد تـي ّهن او حـدل اػ غسـل اسـت خـا
حدل اػ وضو؛ ولی در وواردی كه حاخد دو تـي ّهن انسـام دهـد ،حاخـد حـه گونـهای هـر خـک اػ
آنهــا را وعـ ّين كنــد و طنانشــه خـک تـي ّهن بــر او واضــب حاشــد و قصــد نهاخـد كــه وظيفـۀ
فعلی ظود را انسام دهد ،هرطند در تشصيص اشتباه كند ،تي ّههش صحيح است.
 شرطدوم:ترتیجرارعایتنهاید 

مسأله  .918در تـي ّهن الػم اســت كارهــای آن را حــه ترتيبـی كــه گغشــت انســام دهــد و
 .1حنابراین ،وسح قسهتی اػ دست كه در لغت عربی «حاطن» آن شهرده ویشود ،الػم نيست.
ّ .2
البته كسی كه ناظن حلند دارد ،الػم نيست سر انگشتان دست كه زیر ناظن واقـع شـده را وسـح نهاخـد خـا
ضهت وسح قسهت زیر ناظن ،آن را كوتاه نهاخد.

ّ
تيهن /

وراعات ترتيـب بـین وسـح دسـت راسـت و وسـح دسـت طـ
ویحاشد.

حنـابر احتيـاط واضـب

 شرطسوم:بنابراحتیاطواجج،اعضایتیهنراازباال بهپایینوسحنهاید 

مسأله  .919انسان حاخد در ّ
تيهن  -حنابر احتيـاط الػم  -پیشـانی و پشـت دسـتهـا را
ّ
اػ حاال حه پایین وسح نهاخد؛ خعنی وسح پیشانی را اػ وحل رو ییدن وو آغاػ كرده و حـه

پـایین پیشـانی ظـتن نهاخـد .ههشنـين ،وسـح پشـت دســتها را اػ وـر دسـت شــروع
كرده و حه سر انگشتان پاخان دهد.

1

 شرطچهارم:درهنگاموسح،عضوی کهوسحویشود،ثابتباشد 

مسأله  .921در هنگــام وســح پیشــانی ،حاخ ـد پیشــانی ثاحــت حاشــد و دســت رو ی آن
حركت كرده و پیشانی را وسح نهاخـد .ههشنـين ،در هنگـام وسـح پشـت دسـتها،

دستی كه وسح ویشود حاخد ثاحت حاشد و دست وسح كننده رو ی آن حركت نهـوده
و وسح را انسام دهد.

حنابراین ،اگر فرد دست را ثاحت نگه داشته و پیشانی را حه آن حکشد ،وسح حاطـل

است .شـاخان عكـر اسـت ،ا گـر هنگـاوی كـه دسـت را وـیكشـد ،پیشـانی خـا دسـتی كـه
وسح ویشود وصتصری حركت كند ،اشکال ندارد.
 شرطپنجن:وواالترارعایتنهاید 

مسأله  .921فــرد حاخـد كارهــای ت ـي ّهن را پشــت ســر هــن انســام دهــد و ا گــر ب ـین آنهــا حــه
ً
قــدر ی فاصــله دهــد كــه عرفــا نگو خنــد تـي ّهن وـیكنــد ،تـي ّههش حاطــل اســت و در ایـن
وورد ،فرقی بین تي ّهن حدل اػ وضو و تي ّهن حدل اػ غسل نيست.

 .1طنانشــه فــرد پیشــانی و پشــت دســتهــا را وســح كــرده ،ولــی ترتيــب اػ حــاال حــه پــایین در وســح پیشــانی و
پشــت دســته ـا را حــه ضهــت ندانســتن حکــن رعاخــت نکــرده ،حنــابر احتيــاط واضــب تـ ّ
ـيههش صــحيح
نيست ،وگر آنکه ضاهل قاصر حاشد ،كه در این صورت ّ
تيههش صحيح است.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

خودفردانجامدهد 
 شرطششن:کارهایتیهنرادرصورتاوکانِ ،

مسأله  .922انسان حاخد كارهـای تـي ّهن را در حـال اظتيـار ظـودش انسـام دهـد و ا گـر
حدون عغر ،دخگری او را تي ّهن دهد خا در وسح اعضای تي ّهن حه او كهک نهاخد ،تـي ّهن

حاطل است.

مسأله  .923اگر وظيفۀ فرد تي ّهن حاشد و نتواند حه تنهایی ،حهطور وعهول تي ّهن كند:
 .1حاخد اػ دخگری كهک حگيرد تا دستهای او را بر طيزی كه تـي ّهن بـر آن صـحيح

اســت بزنــد ،س ـ س آنهــا را بــر پیشــانی و دســتهــای او حگــغارد تــا ظــود او در صــورت

اوکان كف دو دست را بر پیشانی و بر پشت دستها حکشد.
ـود او (ونــوب عنــه)
 .2ا گــر روش ّاول وهکــن نباشــد ،حاخ ـد ناخـب ،او را حــا دســت ظـ ِ
1
تي ّهن دهد.

 .3ا گــر روش ّدوم ني ـز وهکــن نباشــد ،طنانشــه ظــود فــرد حتوانــد پیشــانی خ ـا پشــت
دســتهاخش را بــر ظــاک حکشــد ،واضــب اســت هه ـين گونــه ت ـي ّهن نهاخ ـد و در ای ـن
صورت ،نوحت حه ورتبۀ حعد نهیرسد.
 .4اگر روش ّ
سوم هن وهکن نباشد ،حاخد ناخب دست ظود را حه طيزی كه تـي ّهن بـر

آن صحيح است بزند و حـه پیشـانی و پشـت دسـتهـای او (ونـوب عنـه) حکشـد و در
صـورت ّدوم و طهــارم ،حنــابر احتيـاط الػم هــر دو ،ن ّيـت تـي ّهن نهاخنــد؛ ولـی در صــورت
ّ
ّاول و ّ
سوم ،ن ّيت ظود وکلف كافی است.
مسأله  .924فــردی كـــه وـــیظواهــد تـــي ّهن نهاخــد ،هــر كــدام اػ كارهــای تــي ّهن را كــه

ویتواند حه تنهایی انسام دهد ،نباخد در آن اػ دخگری كهک حگيرد .برای این وسـأله،

طند وثال عكر ویشود:

الف .كسی كه دست راست او شکسته و حه هـير صـورتی نهـیتوانـد آن را حركـت

 .1در صــورتی كــه تنهــا خکــی اػ ایــن دو اوــر وهکــن حاشــد .1 :فــرد پیشــانی ظــوخش را ظــود حــه ظــاک حکشــد؛ .9
ناخب حا دستهای ونـوب عنـه پیشـانی وی را ت ّ
ـيهن دهـد ،حاخـد وـورد ّدوم انسـام شـود و حکـن وـغكور ،در
وورد وسح پشت دستها نيز ضاری ویحاشد.

ّ
تيهن /

دهد ،وسح پیشانی را حا كهک دست ط

انسام وـیدهـد ،سـ س حـا دسـت طـ ،

پشت دست راست را وسح كرده و حعد اػ آن پشت دست ط ش را بر ظاک ویكشد
و در این صورت ،نوحت حه اخنکه ناخب حگيرد و ناخب وسح را انسام دهد نهیرسد.
ب .كسـی كــه دســت طـ

او شکســته و حــه هـير صــورت نهیتوانــد آن را حركــت

دهد ،وسح پیشانی را حا كهـک دسـت راسـت انسـام وـیدهـد ،سـ س پشـت دسـت
راستش را بر ظاک ویكشد و حعد اػ آن حا دست راست ،پشت دست ط ش را وسـح

ویكند و در این صورت ،نوحت حه ناخب گرفتن نهیرسد.

ج .كسی كـه هـر دو دسـت او شکسـته و حـه هـير صـورتی نهیتوانـد آنهـا را حركـت

دهد ،ولی ویتواند پیشانی ظو خش را بر ظاک حکشد ،ههـين كـار را انسـام وـیدهـد و

نوحت حه ناخب گرفتن برای وسح پیشانی نهیرسد ،س س طـون دسـتها را حـه هـير
صورت نهیتوانـد حركـت داده و ضـا حـه ضـا كنـد ،ناخـب پشـت دسـتهای او را تـي ّهن

ویدهد ،حه این گونه كـه ناخـب حـه ّنيـت تـي ّهن دادن ونـوب عنـه ،دو دسـت ظـود را بـر

ظاک ػده ،س س پشت دو دست ونوب عنه را وسح نهاخد.
شاخان عكر است ،در ووارد فوقّ ،
توضه حه نکات عیل الػم است:

 .1در وورد (الف) و (ب) ،احتياط واضب آن اسـت كـه در صـورت اوکـان وسـح

پیشانی و دو طرف آن حه وقداری كه وسح آن الػم است ،در خـک دفعـه انسـام شـود،
َ
هرطنــد حــه ایــن صــورت كــه انگشــت شســت را اػ طهــار انگشــت دخگــر ضــدا نهــوده،
طوری كه بین انگشت شست و اشاره ،فاصله (ػاوخهای شـبيه عـدد  )5اخسـاد شـود،

س س پیشانی و دو طرفش را حا آن اػ حاال حه طرف پایین وسح نهاخد.

ههشنين ،احتياط واضب آن است كه در صورت اوکان ،كشيدن پشـت دسـت
َّ
قعـر
بر ظاک در خک دفعه انسام شود ،هرطند حه این صورت كه ظـاک را فـرو رفتـه و و

كرده ،س س پشت دست را بر روی ظاک گود شده قـرار داده و آن را بـر ظـاک حکشـد،
طوری كه پشت دست اػ ور حه طرف سر انگشتان بر ظاک كشيده شود.

 .2در وــورد (ح) نيــز ،حنــابر احتيــاط واضــب در صــورت اوکــان ،فــرد پیشــانی و دو

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

طرف آن را حه وقداری كه وسح آن الػم است ،در خک دفعه بر ظـاک حکشـد ،هرطنـد
َّ
وقعـر كـرده ،سـ س پیشـانی و دو طـرف آن را بـر
حه این صورت كه ظـاک را فـرو رفتـه و
روی ظاک گود شده قرار داده و آنها را بر ظاک حکشد ،طوری كـه پیشـانی و دو طـرف

آن اػ رستنگاه وو حه طرف ابروها ،اػ حاال حه طرف پایین بر ظاک كشيده شود.

ههشنــين ،احتيــاط واضــب آن اســت ك ـه در صــورت اوکــان ناخــب وســح پشــت

دسـت راســت ونــوب عنــه را ،حــا كهــک دســت طـ

ظــوخش انســام دهــد و نيــز وســح

پشت دست ط ونوب عنه را حا كهک دست راست ظوخش انسام دهد.
تيهن نياحتیّ ،
مسأله  .925در ّ
تيهن دادن ونوب عنه اػ روبرو ،حـهطـور وتعـارف كـافی
1

سر ونوب عنه حه پیشانی او حکشد خا اػ
است و الػم نيست ناخب دستها را اػ پشت ِ

روبرو دستها را بر عکس (ضرحدری) گغاشته و حه پیشانی او حکشد.
 شرطهفتن:دراعضایتیهنوانعینباشد 

ً
مسأله  .926اگــر در پیشــانی خـا پشــت دســتهــا وــانعی حاشــد ،وــثال طســب ،رنــگ،

ال ک ،قير حه آنها طسبيده حاشد ،حاخد آن را برطرف نهاخد و اگر وانع در كف دسـتهـا
ً
حاشد ،در صورتی كه حـا قسـهت حـدون وـانع ،عرفـا وسـح حـا كـف دسـت صـدق كنـد،
ّ
ههان كافی بوده و الػم نيست كل عضو وسح كننده حدون وانع حاشد.
ّ
ّ
ّ
حهطور كلی ،در تي ّهن الػم نيست كل عضو وسح كننده ،كل عضو وسـح شـده را
ّ
وسح نهاخد؛ حلکـه ا گـر وسـح كـل عضـو حـا حعضـی اػ عضـو وسـح كننـده انسـام شـود،
ً
طنانشــه عرفــا صــدق كنــد ،وســح حــا كــف انســام شــده كــافی اســت .حنــابراین ،ا گــر
پیشانی حا دو كف دست  -حدون وسح حا انگشتان  -وسـح گـردد كـافی اسـت ،ولـی
 .1ههشنين ،ناخـب شـراخطی را كـه در ت ّ
ـيهن ظـود فـرد ،رعاخـت آن حنـابر فت ٓ
ـوی خـا احتيـاط واضـب الػم اسـت،
رعاخت نهاخد؛ اػ ضهله اخنکـه حنـابر احتيـاط واضـب ،ناجـب وسـح پشـت دسـت راسـت را بـر وسـح پشـت
ّ
دست ط ونوب عنه (شصص وعغور) وقدم نهاخد و نيز ،حنابر احتياط واضب ناجب وسـح را اػ حـاال حـه
ّ
پایین انسام دهد ،حه این صورت كه پیشانی ونوب عنه را اػ وحل روییدن وو حه طرف ابروان وسـح كنـد
و دست ونوب عنه را اػ ور دست حه طرف سر انگشتان وسح نهاخد.

ّ
تيهن /

ّ
در هر صورت الػم است كل پیشانی و پشت دستها وسح شود.

مسأله  .927انســان حاخـــد هنگـــام وســح كشــيدن بــر پشــت دســتهــا ،انگشــتر را اػ

دستی كه وسح ویشود بیرون آورد ،ولی وضود انگشتر در عضو وسح كننـده اشـکال

ندارد .حنابراین ،وضود انگشتر در دست حـه هنگـام ػدن دو دسـت بـر ظـا ک خـا هنگـام
وسح پیشانی اشکال ندارد.

مسأله  .928اگر پیشانی و پشت دستها حه وقدار وعهول وـو داشـته حاشـد اشـکال

ندارد ،ولی اگر ووی سر رو ی پیشانی آوده حاشد ،حاخد آن را عقب بزند.

مسأله  .929اگر انسان احتهال دهد در پیشانی و كف دستها خا پشـت دسـتهـا

وــانعی هســت ،طنانشــه احتهــال او در نظــر وــردم حســا حاشــد ،حاخـد ضســتسو نهاخـد تــا

خقين خا اطهينان كند وانعی نيست.
ً
مسأله  .931اگر نساستی كه عرفا وانع وحسوب ویشود ،وانند لصتـۀ ظـون در رو ی
پیشانی خـا پشـت دو دسـت حاشـد ،حاخـد آن را قبـل اػ تـي ّهن خـا در هنگـام تـي ّهن ،قبـل اػ
وسح عضو برطرف نهود.

 شرطهشتن:نجاستسرایت کننده،دراعضایتیهننباشد 

مسأله  .931در تي ّهن الػم است نساستی در اعضاى تيهن نباشد كه حـه ظـاک تـي ّهن
(خا طيز دخگری كه تـي ّهن بـر آن صـحيح اسـت) سـراخت كنـدّ ،اوـا پـاک بـودن اعضـای

تي ّهن شرط نيست.

حنــابراین ،اگــر پیشــانی و كــف دســتهــا و پشــت دســتهــا ،وتـ ّ
ـنسس ّاوــا ظشــک
حاشــند و ع ـين نساســت هــن در آنهــا ووضــود نباشــد ،ت ـي ّهن صــحيح اســت ،هرطنــد
ّ
احتياط وستحب آن است كه اعضای تي ّهن حهطور كلی پا ک حاشد.
احکامدیگرتیهن 

مسأله  .932اگــر ػدن كــف دو دســت 1خ ـا گغاشــتن آنهــا بــر رو ی ظــاک و واننــد آن و
 .1كف دست اػ نظر طولی ،شاول انگشتان نيز ویشود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

وسح اعضای تي ّهن حا آنها حه دليل عغر ی وهکن نباشد ،حاخد ایـن كارهـا حـا پشـت دو

دست انسام شود؛

ههين طور اگر كف دستّ ،
وتنسس و دارای رطوحتی حاشـد كـه ووضـب وـیشـود
نساست حـه آنشـه حـا آن تـي ّهن انسـام وی گـردد  -ههشـون ظـاک و واننـد آن  -سـراخت
كند و پیشگيری اػ آن هرطند حا ظشـک كـردن وهکـن نباشـد ،حاخـد كارهـای ت ّ
ـيهن حـا

پشت دو دست انسام شود؛
ّاوــا طنانشــه ظشــک كــردن اعضــای تـي ّهن وهکــن حاشــد و عـين نساســت هــن در
اعضا ووضود نباشد ،حاخد تي ّهن حه شيوۀ وعهول آن انسام شود و در ایـن حـال ،نسـس
بودن اعضای تي ّهن اشکالی در ّ
صحت تي ّهن اخساد نهی كند.

مسأله  .933اگــر در پیشــانی خـا پشــت دســتهــا وــانعی حاشــد ،وثــل اخنکــه آن وحــل

ػظـن بـوده و ضبيـره داشـته حاشـد و پارطـه خـا طيـز دخگـری را كـه بـر آن حسـته ،نتوانـد حــاػ

كند ،حاخد دست را رو ی آن حکشد؛

ههين طور اگر ضبيره خا وانع ،در كف 1دست حاشد و نتواند آن را برطرف كنـد ،در

صورتی كه تهام كف را فرا نگرفته حاشد ،وسح را حا حاقيهاندۀ كف كـه وـانعی نـدارد و

سـالن اســت انســام دهــد و طنانشــه تهــام كــف را فــرا گرفتــه حاشــد ،وســح حــا آن كــافی
است.

مسأله  .934اگر انسان وصتصری هن اػ پیشـانی خـا پشـت دسـتهـا را وسـح نکنـد،
ً
ت ـي ّهن حاطــل اســت ،طــه عهــدا وســح نکنــد خ ـا آنکــه وســأله را ندانــد خ ـا فراوــوش كــرده
ّ
حاشد؛ ولی دقت ز خاد هن الػم نيست و ههين قـدر كـه حگو خنـد تهـام پیشـانی و پشـت
دستها وسح شده ،كافی است.

مسأله  .935اگر انسان خقين نکند تهام پشت دست را وسح كرده ،حاخد برای اخنکـه

خقـين كنــد ،وقــدار ی حــاالتر اػ وــر را هــن وســح نهاخـد ،ولـی وســح بـین انگشــتان الػم
نيست.

ً
 .1كف دست ههان طور كه قبال عكر شد ،شاول انگشتان نيز ویشود.

ّ
تيهن /

مسأله  .936كسـی كــه وظيفــهاش تـي ّهن اســت ،ا گــر حدانــد تــا آظــر وقــت عــغر او حــاقی
ویواند خا اػ برطرف شدن آن وـأیوس حاشـد ،در وسـعت وقـت وـیتوانـد حـا تـي ّهن نهـاػ

حصواند؛

ولی اگر حداند تا آظر وقت عغر او برطرف ویشود حاخد صبر كند و حا وضو خـا غسـل

نهاػ حصوانـد؛ حلکـه اگـر اػ برطـرف شـدن آن تـا آظـر وقـت وـأیوس نباشـد ،نهـیتوانـد تـا
وقتی كه وأیوس نشده تي ّهن كند و نهاػ حصواند؛ وگر آنکـه احتهـال عقالیـی دهـد كـه

اگر زودتر حا تي ّهن نهاػ نصواند ،نتواند تا آظر وقت ّ
حتی حا تي ّهن  -نهاػ حصواند.
مسأله  .937كسی كـه وظيفـهاش تـي ّهن اسـت ،طنانشـه اػ برطـرف شـدن عـغرش در

تهام وقت نهاػ وأیوس حاشد ،ویتواند قبل اػ وقت نهاػ تي ّهن كند؛ حلکه اگر ویدانـد
طنانشه تي ّهن را حه تأظير بینداػد نهـیتوانـد در وقـت نهـاػ ،تـي ّهن كنـد ،واضـب اسـت

قبــل اػ وقــت نهــاػ ،تـي ّهن نهاخـد 1و در صــورتی كــه بــرای كــار واضــب دخگــر خـا وســتحبی
تي ّهن كند و تا وقت نهاػ عغر او حاقی حاشد ،ویتواند حا ههان تي ّهن نهاػ حصواند.

مسأله  .938كسی كه نهیتواند غسل كند ،اگر حصواهـد عهلـی را كـه بـرای آن غسـل
واضب است انسام دهد ،حاخد حدل اػ غسل ،تـي ّهن نهاخـد و كسـی كـه نهـیتوانـد وضـو

حگي ـرد و حصواهــد عهلـی را كــه بــرای آن وضــو واضــب اســت انســام دهــد ،حاخـد حــدل اػ
وضو ،تي ّهن نهاخد.

مسأله  .939كسی كه وظيفهاش تي ّهن است ،اگر برای كار ی تـي ّهن كنـد ،تـا تـي ّهن و عـغر

او حاقی است ،ویتواند كارهایی را كه حاخد حا وضو خا غسل انسام شود ،حهضا آورد.
ههين طور ،كسی كه عغرش تنگی وقت بوده است و بـرای نهـاػ تـي ّهن نهـوده ،در
2

حــال نهــاػ حکــن فــرد طــاهر را دارد .حنــابراین ،و ـیتوانــد در ههــان حــال ،قــرآن را وـ ّـس

 .1و در غير این دو صورت ،حنابر احتياط واضب نهیتواند قبل اػ وقت نهاػ ت ّ
ـيهن نهاخـد ،حلکـه ا گـر حدانـد خـا
اويــد داشــته حاشــد كــه پــس اػ دظــول وقــت تــا آظــر وقــت نهــاػ عــغر او برطــرف وــیشــود  -ههــان طــور كــه
توضيح آن در وسألۀ قبل بیان شد  -حاخد صبر كند.
ً
ـثال كســی كــه ضنــب اســت و آب بــرای او ضــرر دارد و نهــاػش را حــا تـ ّ
ـيهن ویظوانــد ،ویتوانــد تــا وقتــی
 .2وـ
ّ
ّ
عغرش حاقی است و تيههش حاطل نشده ،حه وسسد خا وشاهد وشرفه برود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

نهاخد؛ ولی این تي ّهن ،بـرای كارهـایی كـه حعـد اػ نهـاػ پـیش آودهانـد و نيـاػ حـه وضـو خـا
غسل دارند  -وثل آنکه حعد اػ نهاػ حصواهد قرآن را ّ
وس كند  -كافی نيست و اگر فـرد
حا داشتن آب برای نهاػ و ّيت خا ظوابیدن تي ّهن كرده ،فقط كار ی را كـه بـرای آن تـي ّهن
نهوده ویتواند انسام دهد.

مسأله  .941اگر فـرد حـدل اػ غسـل ضناحـت ،تـي ّهن كنـد ،الػم نيسـت بـرای نهـاػ وضـو
حگيـرد و نيــز اگــر تـي ّهن حــدل اػ غســلهــای دخگــر  -غيـر اػ غســل استحاضـۀ وتوسـطه -
حاشــد هــن ،الػم نيســت بــرای نهــاػ وضــو حگي ـرد ،هرطنــد در ای ـن صــورت ،احتي ـاط
وستحب است كه وضو هن حگيرد و اگر نتواند وضـو حگيـرد ،تـي ّهن دخگـری هـن حـدل اػ
وضو حنهاخد؛

ولی در تي ّهن حدل اػ غسل استحاضۀ وتوسـطه ،الػم اسـت وضـو هـن حگيـرد و ا گـر
نتواند وضو حگيرد ،تي ّهن دخگری هن حدل اػ وضو حنهاخد.

مسأله  .941وواردی كه وضو را حاطل ویكند ،تي ّهن حدل اػ وضو را هـن حاطـل وـیكنـد
و وواردی كه غسل را حاطل وینهاخد ،تي ّهن حدل اػ غسل را هن حاطل وینهاخد.
ّ
مسأله  .942تي ّهن حا برطـرف شـدن عـغر حاطـل وـیشـود .حنـابراین ،ا گـر فـرد حـه علـت
نداشــتن آب خ ـا عــغر دخگــری ت ـي ّهن كنــد ،حعــد اػ برطــرف شــدن عــغر ،ت ـي ّهن او حاطــل
ویشود.

مسأله  .943اگــر انســان حــدل اػ غســل ،ت ـي ّهن كنــد و حعــد كــار ی كــه وضــو را حاطــل

ویكند برای او پیش آخـد ،طنانشـه بـرای نهاػهـای حعـد نتوانـد غسـل كنـد ،حاخـد وضـو
حگيرد و احتياط وستحب آن است كـه تـي ّهن نيـز حکنـد و ا گـر نهـیتوانـد وضـو حگيـرد،
حاخد حدل اػ آن ،تي ّهن كند.

ً
مسأله  .944كسی كه احتياطا غسل ضبيرهای و تي ّهن حدل اػ غسل نهـوده ،ا گـر حعـد
ً
اػ غسل و تي ّهن نهاػ حصواند و حعد اػ نهاػ ،حاطل كنندۀ وضو اػ او سر بزند  -وـثال ادرار
َ
كند  -حاخد برای نهاػهای حعد وضو حگيـرد و طنانشـه َحـدث قبـل اػ نهـاػ حاشـد ،حاخـد

برای آن نهاػ نيز وضو حگيرد.

ّ
تيهن /

مسأله  .945حکـن تــداظل ّ
تيهنهــا واننــد حکـن تــداظل غســلها 1اســت .حنــابراین،
ً
وثال غسل ضناحت و ّ
وس ّويت بر او واضب حاشـد،
كسی كه نهیتواند غسل كند ،اگر
ضایز است خـک تـي ّهن حـدل اػ آنهـا حنهاخـد و احتيـاط وسـتحب آن اسـت كـه حـدل هـر

خک اػ آنها ،خک تي ّهن نهاخد.

مسأله  .946اگر انسان در بین تي ّهن شک كنـد قسـهتی اػ آن را فراوـوش كـرده خـا نـه،
ّ
ّ
طنانشه اػ وحل آن گغشته 2،حه شک ظود اعتنا نکند و اگر وحل آن نگغشـته ،حاخـد
آن قسهت را حهضا آورد.

مسأله  .947اگر فرد حعد اػ وسح دست ط  ،شک كنـد درسـت تـي ّهن كـرده خـا نـه،
تي ّهن او صحيح است و طنانشه ّ
شک او در وسح دست طـ حاشـد ،الػم اسـت آن
ً
را وسح كند؛ وگر آنکه عرفا اػ تي ّهن ظارح (فارغ) شده حاشد ،وثـل اخنکـه وارد عهلـی
ً
شده كه شرط آن عهل ،طهارت داشتن است و خا عرفا وواالت اػ بین رفته حاشد.
مسأله  .948در طند وورد ،بهتر است انسان نهاػهایی را كـه حـا تـي ّهن ظوانـده ،قضـا

نهاخد:

ً
 .1اػ استعهال آب ترس داشته و عهدا ظود را ضنب كرده و حا تي ّهن نهاػ ظوانـده

است.
ً
 .2ویدانسته خا گهان داشته كه تا آظر وقت آب نهاػ پیدا نهیكند و عهـدا ظـود
را ضنب كرده و حا تي ّهن نهاػ ظوانده است.
ً
 .3تــا آظــر وقــت ،عهــدا در ضســتسوی آب نــرود و در تنگ ـی وقــت حــا ت ـي ّهن نهــاػ
حصواند و حعد حفههد اگر ضستسو ویكرد آب پیدا ویشد.
ً
 .4عهدا نهاػ را تأظير انداظته و در آظر وقت ،حا تي ّهن نهاػ ظوانده است.

 .5ویدانسته خا گهان داشـته آب پیـدا نهـیشـود و آبـی را كـه داشـته ،ر خصتـه و حـا

تي ّهن نهاػ ظوانده است.

تيهن حه این وعنا است كه حا انسام خک غسل خا خک ّ
 .1تداظل غسل خا ّ
تيهن حه ّنيت هههّ ،
حقيـۀ غسـلها خـا
تيهنها انسام شده و نياػ حه غسل خا ّ
ّ
تيهن ضداگانه نيست.
ً
ّ
 .2خعنــی وارد ضزجــی اػ تــيهن شــده كــه ا گــر قســهت وشــکوک را انســام نــداده بــود ،شــرعا نهیتوانســت وارد آن
شود ،وثل اخنکه هنگام وسح دست ط  ،شک كند دست راست خا صورت را وسح كرده خا نه.

ّ
ّ
کلیات نهاز
فضیلتنهاز واههیتآن 

نهاػ اػ عبادات بزرگ اسالوی و ستون دین است كه ظداونـد ّونـان اػ روی لطـف

بیپاخان ظوخش و بـرای تربیـت حشـر و رسـاندن او حـه كهـال شاخسـتۀ ظـوخش ،در آیـین
ووقعي ــت وهت ــاػ و ّ
ّ
حس ــاستری
اس ــالم وق ـ ّـرر فرو ــوده اس ــت و در ب ــین عب ــادات ،اػ
برظوردار است.

نهاػ ،بهترین راه ارتباط حا ظداوند وتعال است .نهاػ ،پرطن عبـادات و ترسـين گر

راه رســيدن حــه رســتگاری اســت .نهــاػ ،وهــنتــرین عبــادتی اســت كــه نفــس را تزكيــه

وی كنـــد و او را حـــه واالتــرین درضـــات كهــال ،ارتقــا ویدهــد و وظهــر كاوــل ظشــوع و

ظضـوع در برابــر ظداونــد وتعــال اســت .در حقيقــت نهــاػ ،شناســناوۀ وعنــوی هــر فــرد
وسلهان است و هير وسيلهای وحکنتر و داجهیتر اػ آن برای ارتباط ويـان انسـان حـا

ظداوند وتعال نيست.

قرآن كرخن و رواخات ،ضاخگاه ویژهای را برای نهاػ و نهاػگزاران ترسين وی كنند.

در يهح البحغر نقل شده كه اويـر الهـؤونين در ضـهن توصـيههایی كـه در وـورد

نهاػ حه اصحاب داشتند ،بیان فروودند« :پیاوبر ا كـرم نهاػهـای پنذ گانـه را حـه نهـر

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

آب گروی كه در ضلوی ظانه انسان واقع شده است و انسان روػی پنذ ورتبـه ظـود را

در آن شستشو ویدهد ،تشبيه كردند و روشن است كسی كه روػی پنذ ورتبه در نهـر

آبی ظود را شستشو دهد ،طيزی اػ آلودگی در او نهیواند.»...
ََ
رواخت شده كه اوام صادق فروودند« :نهاػ ستون دین است و وثل آن ههانند
1

ســتون ظيهــه اســت تــا وقتــی كــه ســتون آن پابرضــا حاشــد ،ويزهــا و طنابهــا ثاحــت

هســتند و ػوــانی كــه ســتون ظيهــه كــذ شــده و حشــکند ،ويزهــا و طنابهــا ثاحــت

نهیوانند».
در حــدخ

2

نقــل شــده اســت كــه رســول ا كــرم فروودنــد« :هــر طيــزی را طهــرهای

اســت و طهــره و ســيهای دیــن شــها نهــاػ اســت ،پــس ســعی كنيــد طهــره و ســيهای
دخنتان را ػشت نکنيد».

3

رواخــت شــده كــه رســول اكــرم فروودنــد« :نهــاػ ،پیهانــه خــا وػنــه (تــرازو و ويــزان

ســنسش) اســت ،هــر كــس تهــام بیــاورد ،تهــاوش وــیدهنــد و هــر كــس كــن گــغارد،
ویدانيد كه ظداوند وتعال درحارۀ كن فروشان طه ناػل كرده است؟».

4

اػ اوام صادق نقـل شـده كـه فروودنـد ...« :نصسـتين عهلـی كـه در روػ قياوـت

وورد وحاسبۀ الهی قرار گرفته و حاػظواست ویشود ،نهاػ است كه اگر آن وـورد قبـول

واقع شود ،سایر اعهال نيـز پغیرفتـه ویشـود و ا گـر آن رد شـود ،اعهـال دخگـر نيـز وـردود
وی گردد».

5

رواخت شده كه رسول اكرم حـه احـاعر فروودنـد« :ای احـاعر ،ههانـا ظداونـد وتعـال

روشنی طشن ورا در نهاػ قرار داده است و آن را وحبوب وـن سـاظته ،ههـان طـور كـه

غـغا بـرای گرســنه و آب بـرای تشــنه گـوارا وــیحاشـد ،ههانــا فـرد گرســنه پـس اػ ظــوردن
 .1يهح البحغر ،ظطبه ّ ،122
أهه ّية الصالة و فواجدها.
 .2وسائل الشیعر ،كتاب الصالة ،ابواب اعداد الفراجض ،حاب  ،3ح.19
 .3هستذس الىسائل ،ح ،1حاب  ،3تحرخن االستصفاف حالصالة ،ص ،93ح.7
 .4الصحة فی الكتاب و السًر ،ص ،13ح.79
ّ
 .5ثىاب األعمال و عقاب األعمال ،حاب عقاب ون صلی الصالة لغير وقتها ،ص ،951ح.1

ّ
كليات نهاػ /

غغا سير شده و فرد تشنه پس اػ نوشيدن آب سيراب وـیگـردد ،ولـی وـن اػ نهـاػ سـير

نهیشوم.»...

1

پرهیزازسبکشهردننهازوتضییعآن 

اهــل بیــت عصــهت و طهــارت در احادخ ـ

شهردن نهاػ ،بر حغر داشتهاند.

حســياری ،وســلهانان را اػ ســبک

رواخــت شــده اويــر الهــؤونين فروودنــد« :هــير عهلــی نــزد ظداونــد وحبــوبتر اػ

نهاػ نيست ،پس هير كار دنيـایی در وقـت نهـاػ ،شـها را حـه ظـود وشـغول نسـاػد كـه
ظداونــد (در قــرآن كــرخن) اقــواوی را ســرػنش كــرد و فروــودّ « :الـ َ
ـغین ه ـ ْن َعـ ْـن َصــال ِتهن
ـاه َ
سـ ُ
ون» خعنـــی آنـــان كـــه غافـــل بـــوده و نس ــبت ح ــه وق ــت نهاػه ــا س ــهلانگ ــاری و

بیاعتنایی وی كردند».

2

رواخت شده كه اوير الهؤونين حه وردی كه سسدههای نهاػش را ظيلـی سـرخع

حهضا ویآورد ،فروودند« :طنـد وقـت اسـت ایـن گونـه نهـاػ ویظـوانی؟ آن وـرد عـرض
ّ
كـرد :اػ فــالن وــدت .حضــرت فروودنــد :شصصــی طــون تــو نــزد ظداونــد ههاننــد كــالغ
است كه نوک بر ػوين ویػند ،ا گـر حهيـری بـر غيـر آیـین ابوالقاسـن ّ
وحهـد وـردهای.
س س فروودند :دػدترین وردم كسی است كه اػ نهاػش حدػدد».
نيز رواخت شده كه ابوحصير ویگوخـد« :بـر أ ّم حهيـده (ههسـر اوـام صـادق )وارد
3

گشتن تا او را حه ظاطر رحلت حضرت صادق تسليت دهن؛ پس اخشان گرخست و

ون نيز اػ گرخۀ او گرخستن .س س گفت :ای احا حصير ،اگر اوام صـادق را در هنگـام

ار تحــال وــیدخــدی ،حــه شــگفت وــیآوــدی ،طشهانشــان را حــاػ كردنــد و فروودنــد :هــر
كس بین ون و او ظوخشاوندی است ضهع كنيد .أ ّم حهيـده گفـت :هـير كـس حـاقی
 .1هستذس الىسائل و هستًبط المسائل ،ح ،1ابواب اعداد الفـراجض و نوافلهـا و واخناسـبها ،حـاب ،14ص31
و  ،39ح.7
 .2خصال شیخ صذوق ،ح ،9ص ،391ح.14
 .3المساسى ،ح ،1فصل عقاب اعأعهال ،عقاب ون تهاون حالصالة ،ص ،79ح.11

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

نهانـد وگـر اخنکـه او را حاضـر كـردخن .پـس حضـرتش حـه آنـان نگرخسـت و فروودنـد:
شفاعت وا حه كسی كه نهاػ ظود را سبک ویشهارد ،نصواهد رسيد».

1

اهتهامبهاوقاتنهاز 

نقل شده كه اوير الهؤونين در ناوۀ ظود حه ّ
وحهد بن ابـی حکـر  -وقتـی كـه وی
را حــه حکهرانــی وصــر گهاردنــد  -فروودنــد ...« :نهــاػ را در وقــت وقـ ّـررش حصــوان و حــه

ظاطر فراغت و بیكـاری (خـا آسـوده شـدن) آن را ضلـو نيانـداػ (قبـل اػ وقـت نصـوان) و
ههشنين حه ضهت اشتغال حـه كـاری آن را اػ وقـتش حـه تـأظير نيانـداػ ...و حـدان ههـۀ

كارهاخت تاحع نهاػت ویحاشد و كسی كه نهاػ را ضاخع و تباه ویكند ،نسبت حه غيـر

نهاػ تباه كنندهتر است.»...

2

اػ عبدالعظين الحسنی اػ اوام هادی رواخت شده است كه حضـرت فروودنـد:

«ػوانی كه ظداوند وتعال حا ووسی بن عهران سصن گفت ،ووسی عرض كـرد:
ظدای ون ،پاداش آن كس كه نهاػ را در وقتش ظوانده طيست؟

ظداوند وتعال فروود :ای ووسی ،ظواسته و حاضتش را حه او ویدهن و بهشـتن را

بر او وباح ویساػم».

3

اػ اوام صادق رواخت شـده كـه پیـاوبر ا كـرم فروودنـد« :تـا هنگـاوی كـه فرػنـد

آدم ،نهاػهــای پــنذگانــه را در وقــت ظــود وــیظوانــد ،شــيطان اػ او ترســان و گریــزان
اســت ،ولــی ههــين كــه آنهــا را ضــاخع كــرد (و ظوانــدن آنهــا را در وقــت ّ
وقررشــان تــرک

نهود) ،شيطان بر او ضرأت پیدا ویكند و او را حه ارتکاب گناهان بزرگ ویكشاند».

4

اػ اوير الهؤونين رواخت شده كه پیاوبر ظدا فروودند« :هير حندهای نيسـت
كه حه اوقات نهـاػ و ضاخگـاههـای ظورشـيد اهه ّيـت دهـد ،وگـر اخنکـه بـرای او راحتـی
 .1أهالی شیخ صذوق ،وسلس الثال و السبعون ،ص ،373ح.14
 .2وسائل الشیعر ،ح ،3ابواب الهواقيت ،حاب ،14ص ،131ح.19
 .3أهالی شیخ صذوق ،الهسلس الساحع و الثالثون ،ص ،945ح.7
 .4وسائلالشیعر ،ح ،3ابواب الهواقيت ،حاب  ،1ص ،111ح.19

ّ
كليات نهاػ /

هنگـام وــرگ و اػ بــین رفـتن پرخشــانیها و غــن و انــدوههـا و نســات اػ آتــش را ضــهانت

ویكنن.»...

1

اػ اوام صادق رواخت شده كه فروودند« :پیاوبر ظدا نزد وردی اػ اصـحاحش

كه در حال احتضار بـود حاضـر شـدند و فروودنـد :ای ولـک الهـوت (عزراجيـل) حـا وی

ودارا كن كه او فردی وؤون است .ولـک الهـوت عـرض كـرد :حشـارت حـاد بـر شـها ای
وحهد ههانا ون حا هر وؤونی وـدارا وـیكـنن و حـدان ای ّ
ّ
وحهـد وـن ضـان فرػنـد

آدم را ویگيرم و طون ظانوادهاش بیتابی و َض َزع ویكنند ،در طرفی اػ ونزلشان وـی-

اخســتن و وــیگــوخن :ایــن بــیتــابی و ضــزع بــرای طيســت؟حه ظــدا ســوگند (در گــرفتن
ضانش) بر اضلش پیشـی نگرفتـهاخـن و وـا در قـبض روح او ورتکـب گنـاهی نشـدهاخـن،

پس اگر برای رضای ظداوند وتعال ضزع نکنيد و صبر نهایید پـاداش داده وـیشـوخد

و اگر بیتابی و ضزع نهایید ،نافروانی كردهاخد و ورتکب گناه شـدهاخـد و حدانيـد بـرای
وا در وـورد شـها حاػگشـتی پـس اػ حاػگشـتی اسـت (بـرای قـبض روح حـه سـراغ شـها نيـز

ظــواهن آوــد) ،پــس حترســيد و هوشــيار حاشــيد كــه نــه در شــرق ػوــين و نــه در غــرب آن،

هـــير اهـــل ظانـــهای  -طـــه ظانـــههـــای ظشـــتی و گل ــی (در شـــهر و روســـتا) و ط ــه

ظيهــههــای طادرنشــينان (در بیاحــانهــا)  -نيســت ،وگــر آنکــه هــر روػ پــنذ ورتبــه حــه
اخشان نظر ویكنن و ون حه كوطک و بزرگ آنان اػ ظودشان داناتر هستن و اگر حصـواهن

پشهای را قبض روح كنن توانایی بر آن ندارم ،وگر آنکه پروردگارم حه آن اور فرواخد.

س ـ س ،رســول ظــدا فروودنــد :ولــک الهــوت حــه وــردم در اوقــات نهاػشــان نظــر

وــیكنــد و اگــر آن فــرد اػ كســانی حاشــد كــه بــر اوقــات نهــاػ وواظبــت وــیكننــد ،ولــک
ُ
َ
الهوت در هنگام ورگ شهادت و گـواهی حـه « ٓال ٓؤل َـه ّؤال ُ
اهّلل» را حـه او
اهّلل َو ُو َح ّهـد َر ُسـول ِ
2
تلقين ویكند و احليس را اػ او دور وینهاخد».

 .1هستذس الىسائل و هستًبط المسائل ،ح ،1ابواب الهواقيت ،حاب ،19ص ،137ح.1
 .2فشوع كافی ،ح ،1كتاب السناجز ،حاب ؤظراح روح الهؤون و الکافر ،ص ،113ح.9

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

فضیلتنهازاولوقت 

در رواخات ،سفارش زخادی حه نهاػ ّاول وقت شده است.
اػ اوام صـادق نقـل شـده كـه فروودنـد« :فضـيلت ّاول وقـت نهـاػ بـر آظـر وقـت،

ههشون فضيلت آظرت بر دنياست».
در حــدخ

1

نقــل شــده اســت كــه اوــام صــادق فروودنــد« :لقهــان حــه فرػنــدش

گفت ...:پسر عزیزم ،هنگاوی كه وقت نهاػ فرا رسيد ،حه ظاطر طيـزی آن را حـه تـأظير
2
نينداػ و اػ آن آسوده ظاطر شو كه نهاػَ ،د ْین است.»...

رواخت شده اوام كاظن فروودند« :هنگاوی كـه نهاػهـای واضـب در ّاول وقـت و

حا رعاخت حدود و شراخطش بر پا داشته ویشـوند ،اػ شـاظۀ بر خـده شـدۀ درظـت آس
حــا ههـــۀ عطـــر و بـــو و تـــاػگیاش ظوشــبوتر هســتند ،پــس بــر نهــاػ ّاول وقــت وــداووت

3

ورزخد».
ّ
«در اثنای وناظرۀ وعـروف اوـام رضـا حـا عهـران صـابی اػ وتکلهـان وعـروف ،در
4

حاب توحيـد و ظداشناسـی ،وقـت نهـاػ فـرا رسـيد .اوـام رضـا رو حـه وـأوون كردنـد و
فروودند وقت نهاػ فرا رسيده است.

عهران صابی عرض كـرد :وـوالی وـن ،ضـواب وـرا قطـع نکـن كـه قلـبن نـرم و آوـادۀ

پــغیرش شــده اســت .اوــام رضــا فروودنــد :نهــاػ وــیظــوانين و حــاػ وــیگــردخن .پــس اػ
اقاوــۀ نهــاػ ،اوــام رضــا ونــاظره را اداوــه دادنــد و در پاخــان ونــاظره ،عهــران صــابی
شهادتين را بر زحان ضاری كرد و وسلهان شد».

5

 .1ثىاب األعمال و عقاب األعمال ،حاب فضل الوقت اعأول علی انظر ،ص ،77ح.9
 .2فشوع كافی ،ح ،7نصاخح لقهان لحنه ،ص ،132ح.735
ّ
 .3درظتی است شبيه درظت انار ،برگهاخش سبز و ظوشبو و گلهای سفيد و وعطری دارد.
 .4تهزیب األزكام ،ح ،9حاب ،3اوقات الصالة ،ص ،34ح.52
 .5عیىو أخباس الشضا  ،ح ،1حاب ،19ص ،159ح.1



ّ
كليات نهاػ /

ووانعقبولینهاز ورعایتآدابآن 

حاخد ّ
توضـه نهـود بـر اسـاس احـادخثی كـه اػ اهـل بیـت عصـهت رسـيده اسـت،

اظالق پست و حعضـی اػ اعهـال ػشـت انسـان ،وـانع قبـول شـدن نهـاػ در درگـاه حـق
تعــالی وی گــردد؛ كســانی كــه دارای ظــوی حســدّ ،
تکبــرُ ،عســب ،غــرور و اوثــال اخنهــا
حاشــند خــا ورتکــب اعهــال ػشــتی واننــد نافروــانی و آزردن پــدر و وــادر ،غيبــت كــردن،
ظـــوردن و ــال حـــرام ،آشـــاويدن وســـت كنندهها ،ن ــدادن ظه ــس و ػك ــات حاش ــند،

نهاػشــان وــورد قبــول درگــاه ظداونــد نيســت ،هرطنــد واضــب اســت نهــاػ را حصواننــد،

وگرنــه در ػوــرۀ تــرک كننــدگان نهــاػ نيــز وحســوب ویشــوند و حاخــد نهــاػگزار اػ گناهــان

ظــودش توحــه نهاخــد و هــر گنــاه و وعصــيتی را كــه حــه آن آلــوده اســت تــرک كنــد ،تــا ایــن
عبادت وهن ،وورد قبول قرار حگيرد.

سزاوار است انسان نهـاػ را حـا حضـور قلـب حصوانـد و در حـال نهـاػّ ،
وتوضـه حاشـد

كه حا طه كسی وناضات وی كند و اػ او درظواست وی كند.
ً
ههشنين ،سزاوار است كارهایی كه ثـواب نهـاػ را كـن وی كنـد حـهضـا نيـاورد؛ وـثال

در حال ظوابآلودگی و ظودداری اػ ادرار حـه نهـاػ ناخسـتد و در ووقـع نهـاػ حـه آسـهان
ً
نگاه نکند و نيز كارهایی كه ثواب نهاػ را زخاد وی كند حهضا آورد؛ وـثال انگشـتر عقيـق

حه دست كنـد ،لبـاس پـاكيزه بپوشـد ،شـانه و وسـواک كنـد ،اػ عطـر اسـتفاده نهـوده و
ظود را ظوشبو نهاخد.

آوادهسازی کودکانبراینهازقبلازبلوغ 


دوران كودكی ،بهترین و وناسـبتـرین ػوـان اثـرگـغاری در عقـل و اندخشـه و روح و
روان انسان است ،حغر ّ
هوخت دخنـی و وـغهبی و ارتبـاط وعنـوی حـا ظداونـد وتعـال در

حستر كودكی كاشته ویشود و حـا گغشـت ػوـان و رشـد س ّـنی كـودک ،ثهـره وـیدهـد و

رخشههاخش استوارتر ویشود.

بــر ایــن اســاس ،ســزاوار اســت پــدر و وــادر ،فرػنــدان ظــود را اػ ههــان دوران قبــل اػ

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

اههيـت نهـاػ و ّ
حلوغ حه تـدرخذ حـا ّ
كيفيـت انسـام آن آشـنا سـاػند و آنـان را حـه ظوانـدن
نهاػ عادت دهند تا پس اػ رسيدن حه ّ
سن تکليف ،آوادگی كاول برای ظوانـدن نهـاػ
ّ
صحيح حهطور ورتب داشته حاشند و در این ػوينه ،اػ حضـرت صـادق نقـل شـده
اســت كــه پیــاوبر اكــرم فروودنــد« :فرػنــدان ظــود را در سـ ّـن هفــت ســالگی 1حــه نهــاػ
ظواندن اور كنيد.»...

2

ههشنين ،در تهرین نهاػ حه كودكان ،شاخسته است وسـاجل وضـو و ّ
كيفيـت وضـو
ّ
گرفتن و سایر وقدوات ،وقارنات و وبطالت نهاػ نيز حه تدرخذ حه آنان خاد داده شود.
یوويه برای ّ
وهيز  -وعنای ّ
حشۀ ناحالغ ّ
شاخان عكر است ،ظواندن نهاػهای ّ
وهيز در
وســألۀ « »3بیــان شــد  -وشــروع ،حلکــه وســتحب اســت و حــا رعاخــت شــراخط صـ ّـحت

نهاػ ،صحيح نيز ویحاشد.

اقسامنهازها 

نهاػهــا ،حــه دو دســتۀ نهاػهــای واضــب و نهاػهــای وســتحب تقسـين وـیشــود .در

وساجل حعد ،حه اقسام نهاػهـای واضـب اشـاره وـیشـود و اقسـام نهاػهـای وسـتحبی و
احکام وربوط حه آنها ،در فصل نهاػهای وستحبی ظواهد آود.
 نهازهایواجج 

مسأله  .949نهاػهای واضب در عصر غيبت اوام عصر  طند وورد است:
ّ
(یوويه)؛
اول :نهاػهای شبانهروػ ی
دوم :نهاػ آخات؛
سىم :نهاػ و ّيت؛

چهاسم :نهاػ طواف واضب ظانۀ كعبه؛
 .1ونظور هفت سال قهری است.
ّ
 .2هستذس الىسائل ،ح ،17حاب ،71الحد الغی یؤور فيه الصبيان حالصالة ،ص ،134ح.1

ّ
كليات نهاػ /

پًدن :نهاػ قضای پدر كه بر پسر بزرگتر حنابر احتياط ،واضب است؛
ششن :نهاػ ی كه حا اضاره و نغر و َقسن و عهد و وانند آن واضب ویشود.
«نهاػ ضهعه» اػ نهاػهای روػانه ،خعنی قسن ّاول حه حسـاب وـیآخـد كـه احکـام آن
ً
حعدا عكر ویشود.
واججشبانهروزی(یوویه) 

 نهازهای

ّ
(یوويه) پنذ وـورد اسـت :ظهـر و عصـر ،هـر
مسأله  .951نهاػهای واضب شبانهروػ ی
كدام طهار ركعت؛ وغرب ،سه ركعت؛ عشاء ،طهار ركعت و صبح ،دو ركعت.

مسأله  .951در سفر حاخد نهاػهـای طهـار ركعتـی را حـا شـراخطی كـه گفتـه وـیشـود ،دو
ركعت ظواند.

ّ
وقدوات نهاز
ّ
مسأله « .952وقــدوات نهــاػ» شـــش وــورد اســت :رعاخــت وقــت؛ رعاخــت قبلــه؛ حــا
غسل ،وضو خا تي ّهن بـودن (هـر كـدام وظيفـه فـرد وـیحاشـد)؛ پـاک بـودن حـدن و لبـاس؛
رعاخت شراخط لباس؛ رعاخت شراخط وکان.
ّ
حنابراین ،كسی كه ویظواهـد نهـاػ حصوانـد ،طنانشـه هـر كـدام اػ ایـن وقـدوات را
دارا نباشد ،حاخد آنها را قبل اػ ظواندن نهاػ فراهن ساػد.

وقدوۀاول:رعایتوقت 
 اوقاتنهازهاییوویه 

ّ
(یوويه) حه این شرح ویحاشد:
اوقات نهاػهای واضب پنذگانه

.3 oوقتنهازظهروعصر 

مسأله  .953وقـــت نهـــاػ ظهـــر و عصـــر اػ ظه ــر شــرعی (زوال) آغــاػ وـ ـیشــود؛ «ظه ــر

شرعی» خا «زوال» ،عبارت اػ گغشتن نصف فاصلۀ ػوانی بین طلوع آفتاب تا غـروب
آفتاب است؛
ً
وثال اگر طلوع آفتاب در شهری سـاعت « »3حاوـداد و غـروب آفتـاب سـاعت «»94

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

حاشد ،در این صورت ،فاصلۀ ػوانی بین طلوع آفتاب تا غروب آفتاب »13« ،سـاعت

ویحاشد كـه نصـف آن « »5سـاعت اسـت .حنـابراین ،پـس اػ گغشـت « »5سـاعت اػ
طلوع آفتاب ،ظهر شرعی است كه ساعت « 1( »11حعد اػ ظهر) ویشود.

1

مسأله  .954تعيــین ظهــر شــرعی حــا اســتفاده اػ «شــاظص» ني ـز اوکــانپــغیر اســت.

حنـابراین ،اگــر طــوب خـا طيـزی واننــد آن را كـه «شــاظص» وـیناونــد ،راســت در ػوـين

ههوار فرو ببرند ،صبح كه ظورشيد بیرون ویآخد سـاخۀ آن حـه طـرف وغـرب وـیافتـد و

هرطه آفتاب حاال ویآخد ،این ساخه كن ویشود؛
در ایـران و حسـيار ی اػ كشــورها ،ســاخه در ّاول ظهــر شــرعی حــه كهتــرین انــداػۀ ظــود

ویرسد؛ ظهر كه گغشت ،ساخۀ آن حه طـرف وشـرق بـر وـیگـردد و هـر طـه ظورشـيد رو

حه وغرب وـیرود ،سـاخه حلنـدتر وـیشـود .حنـابراین ،ػوـانی كـه سـاخه حـه كهتـرین انـداػۀ

ظــود وـیرســد ،سـ س دو حــاره رو حــه ز خـاد شــدن وـیگــغارد ،وعلــوم وـیشــود ػوــان ظهــر

شرعی فرا رسيده است؛
ّ
ول ـی در حعض ـی اػ ونــاطق كــه گــاه هنگــام ظهــر ،ســاخۀ شــاظص حــه كل ـی اػ ب ـین
2

ویرود و حعد اػ آن ،ساخه دوحاره پیدا ویشود ،در این وقت اسـت كـه وعلـوم وـیشـود

ظهر شرعی فرا رسيده است.

مسأله  .955پاخان وقت نهـاػ ظهـر و عصـر ،انتهـای روػ وـیحاشـد و در اخنکـه انتهـای
ّ
روػ غـروب آفتــاب اسـت خــا وغـرب ،وســأله وحـل اشــکال اسـت و وراعــات وقتضــای

احتياط در این وورد ترک نشود؛

 .1حنــابراین ،ههيشــه ســاعت  ،19ظهــر شــرعی نيســت؛ حلکــه در حعضــی اػ وواقــع ســال در شــهرهای ويــانی
ههشــون قــن و تهــران ،طنــد دقيقــه قبــل اػ ســاعت  19و گــاه طنــد دقيقــه حعــد اػ ســاعت  19اســت و در
شهرهای شرقی ،ظهر زودتر و در شهرهای غربی ،ظهر دیرتر است.
 .2شــاخان عكــر اســت ،حركــت ظــاهری ظورشــيد اػ دخــد نــاظر ػوينــی و تغيیــر ســاخۀ شــاظص در حــوالی ظهــر،
ً
ـاظص  74ســانتيهتری حــه انــداػۀ 1
حســيار كنــد و آهســته اســت ،حــه گونــهای كــه وــثال حلنــد شــدن ســاخۀ شـ
ِ
ويليهتــر طنــد دقيقــه طــول وی كشــد و ایــن اوــر حــا انــداػهگيــری دقيــق ســاخه اوکــان پــغیر اســت .حنــابراین،
تشصيص ػوان ظهر شرعی حا استفاده اػ شاظص حعد اػ س ری شدن دقاخقی اوکانپغیر ویحاشدّ ،
البته
این ػوان در طول ّاخام سال وتفاوت ویحاشد.

ّ
وقدوات نهاػ /

حنابراین ،فردی كه ػوان غروب را ویداند ،احتيـاط واضـب اسـت كـه نهـاػ ظهـر و

عصر را تا ػوان پنهان شـدن ظورشـيد و غـروب آفتـاب حـه تـأظير نينـداػد و در صـورت
تأظير ،آن را حدون ّنيت ادا و قضا ،در فاصلۀ ػوانی بین غروب و وغرب حصواند؛
ّاوا كسی كه شک در غروب آفتاب داشـته حاشـد و احتهـال دهـد ظورشـيد پشـت
كوهها خا ساظتهانها خا درظتان وصفی شده حاشد ،تا وقتی كـه سـرظی طـرف وشـرق

نهاخان است و اػ بین نرفته ،وقت براخش حاقی است.
ً
مسأله  .956اگــر انســان نهــاػ عصــر را عهــدا قبــل اػ نهــاػ ظهــر حصوانــد ،حاطــل اســت؛
وگر اخنکه اػ آظر وقت بیش اػ ظواندن خـک نهـاػ فرصـت نباشـد كـه در ایـن صـورت،
اگر كسی تا این ووقع ،نهاػ ظهر را نصوانده حاشد ،نهاػ ظهـر او قضـا اسـت و حاخـد نهـاػ

عصر را حصواند؛
ً
ّاوــا اگــر كس ـی قبــل اػ ای ـن وقــت ،اشــتباها تهــام نهــاػ عصــر را پ ـیش اػ نهــاػ ظهــر
حصوانــد ،نهــاػ عصــرش صــحيح اســت و حــال كــه ّ
وتوضــه شــده ،حاخ ـد نهــاػ ظهــر را
حصواند ،هرطنـد احتيـاط وسـتحب اسـت نهـاػ ی را كـه حـه ّنيـت عصـر ظوانـده ،نهـاػ
ظهر لحاظ نهوده ،س س طهار ركعت نهاػ حه قصد وا فی ّ
الغوه 1حهضا آورد.
.7 oوقتنهازوغربوعشاء 

مسأله  .957وقــت نهــاػ وغــرب ،حنــابر احتيــاط واضــب اػ ػوــانی اســت كــه ســرظی
2
طرف وشرق كه حعد اػ غروب آفتاب پیدا ویشود ُ
ّ
وشرقيه) ،اػ بین برود؛
(ح ْهرۀ
 .1حدون ّ
وعين نهودن آن حه عنوان نهاػ ظهر خا عصر.
ّ
 .2حعد اػ غـروب آفتـاب ،در آسـها ِن افـق شـرقی (وقابـل وحلـی كـه ظورشـيد غـروب كـرده اسـت) سـرظی والخـن و
كنرنگــی دخــده ویشــود ،پــس اػ آنکــه ظورشــيد كهــی پــایینتر وــیرود ،آســهان تارخــکتر شــده و ایــن ســرظی
واضحتر گردخده و رنگ آن تندتر ویشود ،س س پهنای این نوار سرد رنگ اػ نزدخکی افق ،شروع حـه كـن شـدن
وی كند و در واقع اػ لبـۀ افـق شـرقی تيرگـی ّ
ظاصـی حـه رنـگ آبـی  -ظاكسـتری حـه وضـود آوـده و حـاال ویآخـد .در
نهاخت ،این تيرگی افزاخش خافته و سرظی افق شرقی ضای ظود را حه این تيرگی ویدهـد تـا آنکـه سـرظی حـهطـور
ً
غالبا پهنای سرظی حه انداػهای نيست كه حه حـاالی سـر خـا ّ
كاول تا حاالی سر وحو ویشود ّ
حتـی نزدخـک
(البته
ّ
وشرقيه اػ بین رفته و ویتوان نهاػ وغرب را حهضا آورد.
آن برسد) ،در این هنگام است كه ُح ْهرۀ

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

ّ
البتــه ،احتي ـاطی بــودن آن در وــورد وقت ـی اســت كــه فــرد ،ػوــان غــروب آفتــاب را

وــیدانــد كــه در ای ـن صــورت ،حنــابر احتيــاط واضــب نهــیتوانــد نهــاػ وغــرب را هنگــام
ّ
غــروب آفتــاب حـهضــا آورد؛ ّاوــا ا گــر در غــروب آفتــاب حــه علــت احتهــال وصفـی شــدن

ظورشـيد پشــت كوههــا خ ـا ســاظتهانها خ ـا درظتــان ،شــک داشــته حاشــد ،حنــابر فتــو ٓی

نهیتواند قبل اػ اخنکه سرظی طرف وشرق كه حعد اػ غروب آفتـاب پیـدا وـیشـود ،اػ

حاالی سر انسان حگغرد ،نهاػ وغرب را حهضا آورد.

مسأله  .958وقــت نهــاػ وغــرب و عشــاء بــرای شــصص وصتــار (غيـر وضــطر) تــا نيهــه
شــب (نصــف شــب) اداوــه دارد و ّاوــا بــرای شــصص وضــطر ،خعن ـی كس ـی كــه اػ رو ی
ّ
فراووشی خا حه علت ظواب وانـدن خـا حـيض و واننـد اخنهـا نهـاػ را قبـل اػ نيهـه شـب

نصوانده ،وقت نهاػ وغرب و عشاء تا طلوع فسر (اعان صبح) اداوه دارد؛
ولی در هر صـورت ،در حـال ّ
توضـه و عـدم غفلـت ،ترتيـب بـین آن دو الػم اسـت،
ً
خعنی احتدا حاخد نهاػ وغرب ،س س نهاػ عشاء حهضا آورده شود و طنانشه عهـدا نهـاػ
عشاء قبل اػ نهاػ وغرب ظوانده شود ،حاطل اسـت؛ وگـر اخنکـه بـیش اػ وقـدار انسـام

نهــاػ عشــاء اػ وقــت حــاقی نهانــده حاشــد؛ كــه در ایـن صــورت الػم اســت نهــاػ عشــاء را

قبل اػ نهاػ وغرب حصواند.
ً
مسأله  .959اگر كسی اشتباها نهاػ عشاء را قبل اػ نهاػ وغرب حصواند و حعد اػ نهاػ
و ّ
توضه شود ،نهاػش صحيح است و حاخد نهاػ وغرب را حعد اػ آن حهضا آورد.
مسأله  .961آظر وقت نهاػ عشاء برای شصص وصتار (غير وضـطر) ،ههـان طـور كـه
عكر شد ،نصف شب است و حنـابر احتيـاط واضـب بـرای وحاسـبۀ نصـف شـب بـین
دو وقت عیل ،احتياط رعاخت شود:
ّ
الف .نصف ودت ػوان غروب ظورشيد تا اعان صبح.
ّ
1
ب .نصف ودت ػوان اػ بین رفتن حهرۀ وشر ّقيه (اعان وغرب) تا اعان صبح.

 .1حه عنوان وثال ،طنانشه غروب آفتاب در شـهری ،سـاعت  17و اعان وغـرب سـاعت  17 :94و طلـوع فسـر
ساعت  3حاوداد حاشد ،حا ّ
توضه حه احتياط وغكور ،در وورد اخنکه نيهه شب ساعت  91است خا سـاعت

ّ
وقدوات نهاػ /

مسأله  .961اگر فرد اػ رو ی اظتيـار ،نهـاػ وغـرب خـا عشـاء را تـا نصـف شـب نصوانـد،
حنابر احتياط واضب ،حاخد تا قبل اػ اعان صبح حـدون اخنکـه ّنيـت ادا و قضـا كنـد ،آن

نهاػ را حهضا آورد؛
ً
ّ
البتــه ا گــر وقــت حاقيهانــده تــا اعان صــبح كــن حاشــد ،وــثال بــرای كس ـی كــه وســافر

نيست ،فقط حه انداػۀ ظواندن طهار ركعت خا كهتر وقت حاشد ،حنابر احتياط واضب
ً
ً
نهاػ عشاء را حه قصد وا فی ّ
الغوه حصواند و حعدا نهاػ وغرب را قضا نهاخـد و احتياطـا
حار دخگر نهاػ عشاء را هن حه ضهت رعاخت ترتيب قضا نهاخد.
.1 oوقتنهازصبح 

مسأله  .962نزدخـــک اعان ص ــبح اػ ط ــرف وش ــرق ،سـ ـ یدهای رو ح ــه ح ــاال حرك ــت
كاعب» خا «فسر ّاول» گوخند ،ػوانی كه پس اػ فسـر كـاعب ،نـوار
وی كند كه آن را «فسر ِ
ً
كاوال سفيد رنگی حه صورت عرضی در افق شرقی پهن گردخد« ،فسر صادق» خا «فسـر
ّدوم» و ّاول وقت نهاػ صبح است.
ّ
برای وحقق شدن فسر صادق ،دو ویژگی الػم است:
ً
 .1آنکه روشنایی و نور گسترده شـده ،حـه وقـداری حاشـد كـه سـياهی افـق را كـاوال

شکافته و وانند رودی هرطند حارخک برای وشاهده كننده نهاخان شود؛
ً
 .2آنکه روشنایی و نور نهاخان شده ،كاوال سفيد حاشد.
ّاوا آظر وقت نهاػ صبح هنگاوی است كه آفتاب طلوع نهاخد ،خعنـی ّاولـين ضـزء
اػ ظورشيد در افق ههوار آشکار گردد.

شـاخان عكـر اسـت ،در وـورد ػوـان طلـوع فسـر ،فرقـی بـین شـبهـای وهتـابی و غيـر

وهتابی نيسـت .حنـابراین ،در شـبهـای وهتـابی كـه نـور وهتـاب بـر نـور سـ یده غلبـه

دارد ،الػم نيســت صــبر كننــد تــا س ـ یده وحســوس گــردد و طنانشــه نــور فســر طــوری
ً
 ،91 :14احتيــاط رعاخــت شــود؛ وــثال ا گــر فــرد عــغری نــدارد ،حنــابر احتيــاط واضــب نهــاػ وغــرب و عشــاء را
طــوری حـهضــا آورد كــه تــا ســاعت  91تهــام شــود؛ ولــی اگــر نهــاػ را تــا ایــن ســاعت نصوانــده ،حنــابر احتيــاط
واضب آن را تا قبل اػ  91 :14حهضا آورد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

حاشد كه بر فرض ،نور وـاه (وهتـاب) نبـود ،ظـاهر ویشـد ،كـافی اسـت ،هرطنـد صـبر
نهودن وطابق احتياط وستحب ویحاشد.

مسأله  .963حعضــــی اػ ونــــاطقی كــــه عـــرض ضغرافيـــایی آنهـــا نزدخـــک حـــه قطـــب
وـــیحاشـــد ،ههشـــون تعـــدادی اػ كشـــورهای شــهال ارو پــا ،وضـ ّ
ـعيت افــق در آنهــا حــه
َ َ
گونهای است كه روشـنایی پـس اػ غـروب ظورشـيد (شـفق) و روشـنایی قبـل اػ طلـوع
ََ
ظورشيد (فلق) در حعضی شبها حه خکدخگر ّوتصل ویشوند؛
ً
ّ
در این شبها ،آسهان كاوال تارخک نهیشود و پس اػ رسـيدن حـه حـدی اػ تـارخکی

حه تدرخذ اػ تارخکی آسـهان كاسـته وـیشـود و آسـهان روشـن و روشـنتـر وـیشـود تـا آنکـه
آفتاب طلوع ویكند .در این گونه ونـاطق ،آغـاػ فسـر صـادق (اعان صـبح) ػوـانی اسـت
كه روشنایی و نور حهطور وحسوس زخاد شده و در سطح افق گسترده و پهن شود.

شاخان عكر است ،وال ک طلوع فسر در ایـن ونـاطق ،هـر ز خـاد شـدن نـوری نيسـت،

حلکه حاخد زخاد شدن نور حا طشن عادی قابل تشصيص حاشد.
 اوقاتفضیلتنهازهاییوویه 

مسأله  .964وستحب است نهاػگزار ،نهاػ ظوخش را در وقت فضـيلت آن حصوانـد و
در ظواندن نهاػ در وقت فضيلت نيز عسله نهاخد و هر طه نهاػش را نزدخکتر حـه ّاول

وقــت فضــيلت حـهضــا آورد ،بهتــر اســت؛ وگــر آنکــه وــوارد وهــنتــری واننــد انتظــار بــرای
برگزاری نهاػ ضهاعت در وقت فضيلت ،پیش آخد.

شرح اوقات فضيلت نهاػهای پنذ گانه ،در وساجل آخنده ظواهد آود.

 oوقتفضیلتنهازصبح 

مسأله  .965وقــت فضــيلت نهــاػ صــبح ،اػ اعان صــبح اســت تــا ػوــانیكــه س ـ یدۀ

صبح ،آسهان و ضوانبش و ههۀ اطراف افق را روشن كند و تارخکی در سـهتی اػ افـق

حــاقی نهانــد و ظــاهر آن اســت كــه ػوــان وــغكور قبــل اػ پیــداخش ســرظی طــرف وشــرق
ُ
ّ
وشرقيه) ویحاشد.
(ح ْهرۀ

ّ
وقدوات نهاػ /

 oوقتفضیلتنهازظهروعصر 

مسأله  .966وقت فضيلت نهاػ ظهر اػ هنگام ظهر شـرعی آغـاػ وـیشـود و تـا ػوـانی

كــه حــه ســاخۀ شــاظص در هنگــام ظهــر 1،حــه انــداػۀ طهــار هفــتن طــول شــاظص اضــافه
شود ،اداوه دارد و بهتر ّ
(حتی برای كسی كه نهـاػ نافلـه را وـیظوانـد) آن اسـت كـه تـا
ػوانی كه حه ساخۀ شاظص در هنگام ظهـر ،حـه انـداػۀ دو هفـتن طـول شـاظص اضـافه

ویشود ،نهاػ ظهر را ظوانده حاشد و آن را اػ ػوان وغكور حه تأظير نينداػد.

2

وقت فضيلت نهاػ عصر ،اػ ػوانی آغاػ ویشـود كـه حـه سـاخۀ شـاظص در هنگـام

ظهر ،حه انداػۀ دو هفتن طول شاظص اضافه شود و تـا وـوقعی اداوـه دارد كـه حـه سـاخۀ

شــاظص در هنگــام ظهــر ،حــه انــداػۀ شــش هفــتن طــول شــاظص اضــافه شــود و بهتــر
ّ
(حتــی بــرای كســی كــه نهــاػ نافلــه را وــیظوانــد) آن اســت كــه تــا ػوــانی كــه حــه ســاخۀ
شاظص در هنگام ظهر ،حـه انـداػۀ طهـار هفـتن طـول شـاظص اضـافه وـیشـود ،نهـاػ

عصر را ظوانده حاشد و آن را اػ ػوان وغكور حه تأظير نينداػد.

3

 .1اػ آنسـا كــه در شـهرهای ایــران در ّاول ظهــر شـرعی ،ســاخۀ شــاظص حـه كهتــرین وقــدار ظـود وــیرســد  -و اػ
ّ
بین نهیرود  -وتن وغكور بر این اساس نگارش شده است؛ ّاوا در شهرهایی وانند وکه كـه در حعضـی اػ
ّ
اوقات سال ،ساخه در هنگام ظهر شرعی حه كلی اػ بـین وـیرود ،در آن روػهـا كـافی اسـت سـاخۀ شـاظص
حه انداػۀ طهار هفتن طول شاظص برسد .حنابراین ،ساخۀ شاظص در هنگـام ظهـر شـرعی در وحاسـبات
وغكور نسبت حه طنين وواردی ،صفر در نظر گرفته ویشود و ههـين وطلـب ،در راحطـه حـا وقـت فضـيلت
نهاػ عصر نيز ضاری است.
 .2حه عنوان وثال ،اگر طول شاظصی كه در ػوين نصب شده 54 ،سانتيهتر حاشد و طـول سـاخۀ شـاظص در
هنگام ظهر شرعی 14 ،سانتيهتر حاشد ،وقت فضيلت نهاػ ظهر تا ػوانی اسـت كـه حـه انـداػۀ طهـار هفـتن
طــول شــاظص ( 34ســانتيهتر) حــه ســاخۀ شــاظص در هنگــام ظهــر كــه  14ســانتيهتر اســت ،اضــافه شــود.
حنابراین ،ػوانیكه طول ساخۀ شاظص حه  74سانتيهتر برسد ،انتهای وقت فضيلت نهاػ ظهر ویحاشد.
 .3حــه عنــوان وثــال ،اگــر طــول شاظصــی كــه در ػوــين نصــب شــده اســت 54 ،ســانتيهتر حاشــد و طــول ســاخۀ
شاظص در هنگام ظهر شرعی 14 ،سانتيهتر حاشد ،وقت فضـيلت نهـاػ عصـر اػ ػوـانی آغـاػ وـیشـود كـه
حه انداػۀ دو هفتن طول شاظص ( 94سانتيهتر) حه ساخۀ شاظص در هنگـام ظهـر كـه  14سـانتيهتر اسـت،
اضافه شود .حنابراین ،ػوانیكه طول ساخۀ شاظص حه  14سانتيهتر برسد ،آغاػ وقت فضيلت نهـاػ عصـر
اسـت و ػوــانیكــه حــه انــداػۀ شــش هفــتن طـول شــاظص ( 34ســانتيهتر) حــه ســاخۀ شــاظص در هنگــام ظهــر
اضافه شود ،خعنی طول ساخۀ شاظص  54سانتيهتر گردد ،وقت فضيلت نهاػ عصر حه انتها ویرسد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

مسأله  .967توضـــيحات وســـألۀ قبـــل در وــورد وقــت فضــيلت نهــاػ ظهــر و عصــر،
َ
ّ
وربوط حه غير ػوان شدت گروا (ق ْي ) ویحاشد؛
ّ
ّاوا در هنگام شدت گروا ،فـرد وـیتوانـد ظوانـدن نهـاػ ظهـر را حـه تـأظير بینـداػد تـا

ػوانیكه حه ساخۀ شاظص در هنگام ظهر حه انداػۀ ظود شاظص اضـافه شـود ،سـ س
حدون فاصله شدن ػوان قابـل ّ
توضـه نهـاػ ظهـر را حصوانـد و در ایـن صـورت ،نهـاػ را در
وقت فضيلت آن ظوانده است.

ههـين طــور ،فــرد وــیتوانــد ظوانـدن نهــاػ عصــر را حــه تــأظير بینـداػد تــا ػوــانی كــه حــه

سـاخۀ شـاظص در هنگـام ظهـر حـه انـداػۀ دو برابـر شـاظص اضـافه شـود ،سـ س حـدون
فاصله شدن ػوان قابل ّ
توضه نهاػ عصـر را حصوانـد و در ایـن صـورت ،نهـاػ عصـر را در
وقت فضيلت آن انسام داده است.
 oوقتفضیلتنهازوغرب 

مسأله  .968وقــت فضــيلت نهــاػ وغــرب بــرای شصصــی كــه وســافر نيســت ،اػ اعان
َ َ
ّ
وغربیـه» (شـفق)
وغــرب تــا ػوــان اػ بــین رفــتن ســرظی ســهت وغــرب كــه آن را « ُح ْهـرۀ
ویناوند ،اداوه دارد؛
ّاوــا نســبت حــه وســافر ،وقــت فضــيلت نهــاػ وغــرب اػ اعان وغــرب تــا خــک طهــارم

شب اداوه پیدا ویكند.

 oوقتفضیلتنهازعشاء 

مسأله  .969وقت فضيلت نهاػ عشاء ،اػ هنگام اػ بین رفتن سرظی سهت وغـرب
ُ
وغربیه) آغاػ ویشود و تا خک ّ
ّ
سوم شب اداوه دارد.
(ح ْهرۀ
 احکامدیگراوقاتنهاز 

مسأله  .971انسان ػوانی ویتواند وشغول نهاػ شود كه خقين كند وقت فرا رسيده خـا

ّ
وقدوات نهاػ /

دو ورد عادل حه داظل شـدن وقـت ،ظبـر دهنـد ،حلکـه حـه ظبـر و حـه اعان شصصـی كـه
ّ
ً
وکلف حداند شدخدا وراعات فرا رسيدن وقت را ویكنـد ،طنانشـه ووضـب اطهينـان

شود نيز ویتوان اكتفا نهود.
ّ
مسأله  .971اگــر فــرد حــه علــت وــانع شصصـی  -واننــد نابینــایی خـا در ػنــدان بــودن -
نتوانــد در ّاول وقــت نهــاػ حــه فــرا رسـيدن وقــت خقـين خــا اطهينــان كنــد ،حاخـد نهــاػ را حــه

تأظير بینداػد تا خقين خا اطهينان كنـد وقـت فـرا رسـيده اسـت .ههشنـين اسـت حنـابر
احتياط الػم ،اگر وانع اػ خقين خا اطهينان حه فرارسيدن وقت اػ ووانع عهووی اػ قبيل
ابر و غبار و وانند اخنها حاشد.

مسأله  .972اگـر وقــت نهــاػ حـه قــدر ی كــن حاشـد كــه حــه سـبب حـهضــا آوردن حعضـی اػ

كارهــای وســتحب نهــاػ ،وقــدار ی اػ آن حعــد اػ وقــت ظوانــده و ـیشــود ،فــرد حاخ ـد آن

وستحب را حهضا نياورد؛
ً
وثال ا گر حه سبب ظواندن قنوت ،وقـدار ی اػ نهـاػ حعـد اػ وقـت ظوانـده وـیشـود،
ّ
حاخد قنوت را نصواند و اگر ظواند ،در صورتی نهـاػش صـحيح اسـت كـه حـداقل خـک
ركعت اػ آن در وقت واقع شده حاشد.

مسأله  .973كسی كه حه انداػۀ ظوانـدن خـک ركعـت نهـاػ وقـت دارد ،حاخـد نهـاػ را حـه
ً
ّنيت ادا حصواند ،ولی نباخد عهدا نهاػ را تا این وقت تأظير بینداػد.

مسأله  .974كســـی كـــه وســـافر نيســـت ،ا گـــر ت ــا غ ــروب آفت ــاب و پنه ــان شـــدن

ظورشيد ،حه انداػۀ پنذ ركعت نهاػ وقت داشته حاشد خا آن كـه شـک داشـته حاشـد
حه انداػۀ پـنذ ركعـت وقـت دارد خـا كهتـر اػ آن ،حاخـ د نهـاػ ظهـر و عصـر را حـه ترتيـب

حصواند؛
ّاوا اگر كهتر اػ پنذ ركعت وقت داشته حاشد ،احتياط واضب است حـه روش عیـل

رفتار نهاخد:
ً
احتياطــا نهــاػ عصــر را قبــل اػ نهــاػ ظهــر حصوانــد ،س ـ س نهــاػ ظهــر را در فاصــلۀ

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

ػوانی غروب تا وغرب ،حدون ّنيت ادا و قضا حهضا آورد ،سـ س بـرای رعاخـت ترتيـب،
1
دوحاره نهاػ عصر را حدون ّنيت ادا و قضا حصواند.

ههين طور ،اگر آفتاب غروب نهوده و تا وغرب حه انـداػۀ پـنذ ركعـت وقـت داشـته

حاشد خا آن كه شک داشته حاشد حه انداػۀ پنذ ركعـت وقـت دارد خـا كهتـر ،نهـاػ ظهـر و
عصر را حنابر احتيـاط واضـب در ههـان فاصـلۀ ػوـانی ،حـدون ّنيـت ادا و قضـا حصوانـد؛
ّاوــا اگــر كهتــر وقــت داشــته حاشــد ،احتي ـاط واضــب اســت حــه روش عیــل رفتــار نهاخ ـد:
ً
احتياطا نهاػ عصر را قبل اػ نهاػ ظهر حدون ّنيت ادا و قضا حصوانـد ،حعـد نهـاػ ظهـر را
ً
2
قضا نهوده ،س س احتياطا نهاػ عصر را هن برای رعاخت ترتيب دوحاره حهضا آورد.
مسأله  .975تهام احکاوی كه در وسألۀ قبل عكر شد ،برای وسافر نيـز ضـار ی اسـت؛

حا ایـن تفـاوت كـه وـال ک در ػوـان حاقيهانـده تـا غـروب خـا وغـرب در اخنسـا سـه ركعـت
است ،نه پنذ ركعت.

مسأله  .976كس ـی كــه وســافر نيســت ،ا گــر تــا نصــف شــب حــه انــداػۀ ظوانــدن پــنذ
ركعــت نهــاػ وقــت داشــته حاشــد خــا آنکــه شــک داشــته حاشــد حــه انــداػۀ ظوانــدن پــنذ
ركعت نهاػ وقـت دارد خـا كهتـر اػ آن ،حاخـد نهـاػ وغـرب و عشـاء را حـه ترتيـب حصوانـد و

اگر حه انداػۀ طهار ركعت خا كهتر وقت داشته حاشد ،حاخد احتدا نهاػ عشاء را حصواند.

مسأله  .977كسی كه وسافر است اگر تا نصف شب حه انداػۀ ظواندن طهار ركعـت

نهاػ وقت داشته حاشد خا آنکه شک داشته حاشد حه انداػۀ ظواندن طهـار ركعـت نهـاػ
وقت دارد خا كهتر اػ آن ،حاخد نهاػ وغرب و عشاء را حه ترتيب حصواند؛

 .1شاخان عكر است ،در این صورت اگر نهاػ ّاول را حدون اخنکه تعيین كند ظهراسـت خـا عصـر (وـا فـی ّ
الغوـه
اػ ضهـت نـوع نهـاػ) و حـه قصـد ادا ظوانـده ،سـ س در فاصـلۀ بـین غـروب تـا وغـرب نهـاػ دخگـری ،حـاػ هــن
حدون تعيین اخنکه ظهراست خا عصر و نيز حدون ّنيـت ادا و قضـا (وـا فـی ّ
الغوـه هـن اػ ضهـت نـوع و هـن اػ
نظر ادا خا قضا) حصواند ،كافی در رعاخت احتياط است و نياػی حه ظواندن سه نهاػ نيست.
 .2شاخان عكر است اگر تا وغرب كهتر اػ پنذ ركعت وقت دارد ،نهاػ ّاول را حدون اخنکه ّنيت كند ظهـر اسـت
خا عصر و حدون ّنيت ادا خا قضـا (حـه قصـد وـا فـی ّ
الغوـه ،هـن اػ ضهـت نـوع و هـن اػ نظـر ادا خـا قضـا بـودن)
ً
ـدا (وـا فـی ّ
الغوـه اػ ضهـت نـوع) قضـا نهاخـد ،كـافی در رعاخـت احتيـاط
حصواند ،س س نهاػ دخگـری را حع
است و نياػی حه ظواندن سه نهاػ نيست.

ّ
وقدوات نهاػ /

ّاوا اگر حه انداػۀ سه ركعت نهاػ وقت دارد ،حاخد احتدا نهاػ عشاء را ظوانده ،س س
ً
فورا در خک ركعت حاقيهانده تا نصف شب ،نهاػ وغرب را حه ّنيت ادا حصواند و اگر تـا

نصــف شــب تنهــا حــه انــداػۀ دو ركعــت خـا خـک ركعــت نهــاػ وقــت دارد حاخـد احتــدا نهــاػ
عشاء را حصواند.

مسأله  .978هر گاه ّ
حشۀ ناحالغ در بین وقت نهاػ حالغ گردد ،در صورتی كـه حـه انـداػۀ

ظواندن خک ركعت نهاػ خا بیشـتر وقـت داشـته حاشـد ،واضـب اسـت نهـاػ را حصوانـد و
طنانشه قبل اػ حلوغ ،حعـد اػ فـرا رسـيدن وقـت ،نهـاػ را ظوانـده حاشـد و قبـل اػ سـ ری

شـــدن وقـــت حـــالغ گ ــردد ،دوحـــاره ظوان ــدن نه ــاػ واض ــب نيس ــت ،هرطن ــد احتيـ ـاط
وستحب است كه آن را دوحاره حهضا آورد.

مسأله  .979هــر گــاه انســان عــغر ی داشــته حاشــد كــه ا گــر حصواهــد در ّاول وقــت نهــاػ
حصوانــد ،ناطــار اســت آن را حــا تـي ّهن حـهضــا آورد ،طنانشــه وــأیوس اػ برطــرف شــدن آن
عغر حاشد ،خا احتهال عقالیی دهد حا تأظير انداظتن نهـاػ ،اػ تـي ّهن هـن نـاتوان شـود،
ویتواند در ّاول وقت ،تي ّهن كند و نهاػ حصواند؛

ولی اگر وـأیوس نباشـد ،حاخـد صـبر كنـد تـا عـغرش برطـرف شـود خـا وـأیوس شـود و

طنانشه عغر او برطرف نشد ،در آظر وقت ،نهاػ حصواند و الػم نيست حـه قـدر ی صـبر

كند كه فقط حتواند كارهـای واضـب نهـاػ را انسـام دهـد؛ حلکـه بـرای وسـتحبات نهـاػ
ني ـز واننــد اعان و اقاوــه و قنــوت ،اگــر وقــت دارد و ـیتوانــد ت ـي ّهن كنــد و نهــاػ را حــا آن
وستحبات حهضا آورد.

حکن هر كدام اػ عغرهای دخگر  -غير اػ ووارد تي ّهن  -در فصـلهای وربوطـه بیـان

شده است.

مسأله  .981كسی كه حعضی اػ وساجل نهاػ را نهیداند و نهیتواند حدون خاد گرفتن،
ّ
آن را حهطور صحيح انسام دهد خا شکيات و سهو خات را نهیدانـد و احتهـال وعقـول
ّ
ویدهد خکی اػ آنها در نهاػ پیش آخد و حه علت خاد نگرفتن حا حکن الزاوـی وصالفـت
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نهاخد  -وانند اخنکه حراوی را ورتکب شـود  -حاخـد بـرای خـاد گـرفتن آنهـا نهـاػ را اػ ّاول
وقت تأظير بینداػد.

مسأله  .981كســی كــه حعضــی اػ وســاجل نهــاػ را نهیدانــد ،طنانشــه حــه اوي ـد آنکــه

حــهطــور صــحيح ،نهــاػ را حـهضــا آورد ،وشــغول نهــاػ حشــود و در بـین نهــاػ وســألهای كــه

حکن آن را نهیداند پیش نياخد ،نهاػ او صحيح است؛
ّاو ـا اگــر وســألهای كــه حکــن آن را نه ـیدانــد پ ـیش آخ ـد ،ضــایز اســت حــه خک ـی اػ دو

طرفی كه احتهال ویدهد  -حه اويد آنکه وظيفۀ او حاشد  -عهل نهاخد و نهاػ را تهـام

كند ،ولی حعد اػ نهاػ حاخد وسأله را بپرسد كه اگر نهاػش حاطل بـوده ،دو حـاره حصوانـد و
اگر صحيح بوده ،دوحاره ظواندن الػم نيست.

مسأله  .982اگر وقت نهاػ وسعت داشته حاشد و طلبکار هن طلب ظود را كه ػوـان

اداخ ــش ف ــرا رســـيده و حـــدهکار توانـــایی پرداظ ــت آن را دارد ،اػ وی وطالب ــه نهاخ ــد،
حدهکار در صورت اوکان حاخد ّاول حدهی ظود را حدهد ،حعد نهاػ حصواند.
ً
ً
ّ
ههين طور ،اگر كار واضب دخگری كه حاخد فورا آن را حهضا آورد اتفاق بیفتد  -وـثال
ببيند وسسد نسس است  -حاخد ّاول وسسد را تطهير كند ،حعد نهاػ حصواند؛
ً
ّ
البته در هر دو صورت ،طنانشه عهدا ّاول نهاػ حصواند ،وعصيت كرده ،ولی نهاػ
او صحيح است.

مسأله  .983انســان حاخـد نهــاػ عصــر را حعــد اػ نهــاػ ظهــر و نهــاػ عشــاء را حعــد اػ نهـاػ
ً
وغرب حصواند و طنانشه عهدا نهاػ عصر را قبـل اػ نهـاػ ظهـر و نهـاػ عشـاء را پـیش اػ

نهاػ وغرب حصواند ،حاطل است؛
ّاوا اگر حه ضهت ندانستن وسأله و ضهل حه حکن ،نهاػ عصر را قبـل اػ نهـاػ ظهـر و
نهـــاػ عشـــاء را قبـــل اػ نهـــاػ وغ ــرب ویظوان ــده ،در صــورتی ك ــه در خــادگيری وس ــأله
كوتاهی كرده و ضاهل ّ
وقصر بوده ،حنابر احتيـاط واضـب نهـاػ عصـر و عشـای او حاطـل
است و طنانشه ضاهل قاصـر بـوده و وعـغور حاشـد ،اشـکال نـدارد و نهـاػش صـحيح

است.

ّ
وقدوات نهاػ /

ً
مسأله  .984اگر انسان قبل اػ ظواندن نهاػ ظهر ،سهوا وشـغول نهـاػ عصـر شـود و در
بـین نهــاػ ّ
وتوضــه اشــتباه ظــود شــود ،حاخـد ّنيــت را حــه نهــاػ ظهــر برگردانــد ،خعنـی ّنيــت

كند« :آنشه تا حال ظواندهام و آنشه را وشغولن و آنشه حعد وـیظـوانن ههـه نهـاػ ظهـر
حاشد» ،ولـی نباخـد ایـن ّنيـت را حـه ز حـان ضـار ی سـاػد و حعـد اػ آنکـه نهـاػ را تهـام كـرد،

نهاػ عصر را حصواند.
ً
مسأله  .985اگر فرد قبل اػ ظواندن نهاػ وغرب ،سهوا وشغول نهـاػ عشـاء شـود و در
بین نهاػ حفههد كه اشتباه كرده ،طنانشه حه ركـوع ركعـت طهـارم نرفتـه ،حاخـد ّنيـت را
حه نهاػ وغرب برگرداند و نهاػ را تهام كند و حعـد نهـاػ عشـاء را حصوانـد ،و ا گـر حـه ركـوع

ركعت طهارم رفته ،نهاػ عشاء را تهام كند و این نهاػ صحيح ویحاشـد و حعـد اػ آن،

نهاػ وغرب را حهضا آورد.

مسأله  .986اگــر انســان حــه ّنيــت نهــاػ ظهــر وشــغول نهــاػ شــود و در بـین نهــاػ خـادش
بیاخد نهاػ ظهر را ظوانده است ،نهـیتوانـد ّنيـت را حـه نهـاػ عصـر برگردانـد ،حلکـه حاخـد
نهاػ را حشکند و نهاػ عصر را حصواند و در وورد نهاػ وغرب و عشـاء نيـز ،حکـن طنـين

است.

مسأله  .987اگر فرد در بـین نهـاػ عصـر خقـين كنـد نهـاػ ظهـر را نصوانـده و ّنيـت را حـه
نهاػ ظهر برگرداند ،طنانشه خادش بیاخد كه نهـاػ ظهـر را ظوانـده ،وـیتوانـد ّنيـت را حـه

نهاػ عصر برگرداند و نهاػ را تهام كند؛
ّ
البته این حکن در صورتی است كـه حعضـی اػ اضـزای نهـاػ را حـه ّنيـت ظهـر حـهضـا
نياورده حاشد خا آنکه اگر حهضا آورده ،دوحاره حه ّنيت عصر آن را حـهضـا آورد؛ ولـی ا گـر آن
ضزء« ،ركعت» حاشد ،نهاػ او در هـر صـورت حاطـل اسـت و ههـين طـور ،ا گـر «ركـوع» خـا

«دو سسده اػ خک ركعت» حاشد ،نهاػش حنابر احتياط الػم ،حاطل است.

مسأله  .988اگر انسان در بین نهاػ عصر شـک كنـد نهـاػ ظهـر را ظوانـده خـا نـه ،حاخـد
ً
نهاػ را حه ّنيت عصر تهام كند و حعدا نهاػ ظهر را حـهضـا آورد؛ ولـی ا گـر وقـت حـه قـدر ی
كــن اســت كــه حعــد اػ تهــام شــدن نهــاػ عصــر ،وقــت نهــاػ حــه پاخ ـان برســد و بــرای خ ـک
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ركعت نهاػ هن وقت حاقی نهانده حاشد ،الػم نيست نهاػ ظهر را قضا كند.

مسأله  .989اگر فرد در بین نهاػ عشاء شک كند نهـاػ وغـرب را ظوانـده خـا نـه  -طـه
وارد ركـوع ركعــت طهــارم شــده و طــه نشــده  -حاخـد حــه ّنيــت عشــاء نهــاػ را تهــام كنــد و

حعد ،نهاػ وغرب را حهضا آورد؛ 1ولی اگر وقت حه قدر ی كن است كه حعد اػ تهام شدن
نهاػ ،وقت تهام شود و حـه وقـدار خـک ركعـت نهـاػ هـن وقـت حـاقی نهانـده حاشـد ،الػم

نيست نهاػ وغرب را قضا كند.

مسأله  .991اگــر انســان قبــل اػ گغشــتن وقــت نهــاػ ظهــر و عصــر حدانــد طهــار ركعــت
نهاػ ظوانده ،ولی نداند حه ّنيت ظهر ظوانده خا حه ّنيت عصر ،حاخـد طهـار ركعـت نهـاػ
(نيت وا فی ّ
حه ّنيت نهاػی كه بر او واضب است ّ
الغوه) حصواند.
ههين طور ،ا گر قبل اػ گغشتن وقت نهاػ وغرب و عشاء حداند خک نهاػ ظوانده،

ولــی ندانــد نهــاػ وغــرب ظوانــده خــا نهــاػ عشــاء حـهضــا آورده اســت ،حاخــد نهــاػ وغــرب و

عشــاء  -هــر دو  -را حصوانــد و طنانشــه در وقــت اظتصاصــی عشــاء حاشــد ،حاخــد نهــاػ
ً
عشاء را حصواند و حعدا قضای نهاػ وغرب را نيز حنابر احتياط واضب انسام دهد.
ً
مسأله  .991اگر انسـان نهـاػ ی را كـه ظوانـده ،احتياطـا دو حـاره حصوانـد و در بـین نهـاػ
خادش بیاخد نهاػ ی را كه حاخد قبل اػ آن حصواند نصوانده ،نهیتواند ّنيـت را حـه آن نهـاػ
ً
ً
برگرداند؛ وثال هنگاوی كه فرد نهاػ عصر را احتياطا وـیظوانـد ،ا گـر خـادش بیاخـد نهـاػ
ظهر را نصوانده ،نهیتواند ّنيت را حه نهاػ ظهر برگرداند.
مسأله  .992برگردانــدن ّنيــت اػ نهــاػ قضــا حــه نهــاػ ادا و اػ نهــاػ وســتحب حــه نهــاػ

واضب ضایز نيسـت .ههـين طـور ،ضـواػ عـدول اػ نهـاػ قضـای حعـدی حـه نهـاػ قضـای
ّ
قبل اػ آن ،وحل اشکال اسـت ،هرطنـد هـر دو نهـاػ قضـا ور بـوط حـه ظهـر و عصـر خـک
روػ خا وغرب و عشای خک شب حاشد.

مسأله  .993اگـر وقـت نهـاػ ادا وسـعت داشـته حاشـد ،انسـان وـیتوانـد در بـین نهــاػ،
 .1در ایـن وسـأله و وسـألۀ قبـل ،نهـاػگزار نهیتوانـد نهـاػ عصـر را حــه نهـاػ ظهـر خـا نهـاػ عشـا را حـه نهـاػ وغــرب
برگرداند.

ّ
وقدوات نهاػ /

طنانشه خادش بیاخد كه نهاػ قضا بر ّ
عوه داردّ ،نيت را حه نهاػ قضا برگردانـد؛ حلکـه در
این صورت ،طنانشه وقت فضيلت نهاػ ادایی وسعت داشـته حاشـد ،عـدول اػ نهـاػ

ادا حه نهاػ قضا ،وستحب نيز ویحاشد؛
ً
ّ
البته حاخد برگرداندن ّنيت حه نهاػ قضا ،وهکن حاشـد؛ وـثال ا گـر وشـغول نهـاػ ظهـر
است ،در صورتی ویتواند ّنيت را حه قضای صبح برگرداند كه وارد ركوع ركعـت س ّـوم

نشده حاشد.

مسأله  .994بیدار كردن فرد ظواب براى نهاػ اوری پسندخده است ،حلکـه گـاهی حـه

ضهـت اوــر حـه وعــروف واضـب ،الػم وــیحاشــد ،واننـد ضــایی كـه ظوابیــدن فــرد اػ روی
سهلانگاری و سبک شهردن نهاػ حاشد؛ ّ
البته اگر بیدار كردن فرد ورخض و واننـد آن
ووضب ّ
اعخت وی ویشود ،حاخد براى اقدام حه آن ّ
وسوػ شرعی داشته حاشد.
وقدوۀدوم:رعایتقبله 

ّ
ّ
مسأله  .995وکان ظانۀ كعبه ّ
شرفها اهّلل تعـالی كـه در وکـۀ وعظهـه وـیحاشـد ،قبلـه

وحســوب و ـیشــود و حاخ ـد انســان روبــرو ی آن نهــاػ حصوانــد و ههشن ـين اســت حکــن
كارهای دخگری وانند سر بر خدن حيوانات كه حاخد رو حه قبله انسام گيرد.

مسأله  .996اگــر فــرد در فاصــلهای اػ ظانــه كعبــه قــرار دارد كــه حــا وشــاهده وـیتوانــد

ضهــت قبلــه را حــهطــور دقيـق تشــصيص دهــد ،واننــد شصصـی كــه در صــحن وســسد

الحــرام قــرار دارد و ظان ـۀ كعبــه را و ـیبینــد ،حاخ ـد وراعــات ضهــت دقي ـق را حنهاخ ـد و

انحراف عهدی اػ آن ،در حال نهاػ  -هرطند حه وقدار كن  -ضایز نيست.
ّاوا اگر فرد در ووقع ّيتی قرار دارد كه ضهـت قبلـۀ حقيقـی را حـا وشـاهده تشـصيص
ً
نهیدهد ،وانند كسی كه اػ وکان كعبه دور است ،طنانشـه طـور ی حاخسـتد كـه عرفـا

حگو خنــد« :رو حــه قبلــه نهــاػ و ـیظوانــد» ،خعنـی وراعــات ضهــت قبلــه عرفـی را حنهاخ ـد،
كــافی اســت و الػم نيســت حــا اســتفاده اػ ابــزار و وســاخلی واننــد قبلــهنهــا خ ـا  GPSو خ ـا

تحقيق و پرسش ضهت قبلۀ حقيقی را بیاحد؛

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

ولــی در صــورتی كــه تحقي ـق نهــوده و ّ
وطلــع شــود قبلـۀ حقيقـی طنــد درضــهای حــه
ً
سهت راست خا ط انحراف دارد ،وثال حداند كه قبلۀ حقيقی « »17درضه حه راست
انحراف دارد ،و ی نهیتواند حا ایـن حـال رو حـه ضهـت وسـتقين نهـاػ حصوانـد ،هرطنـد
در عرف ،اخستادن وستقين را رو حه قبله حه حساب آورند.

مسأله  .997كسی كه نهاػ واضب را اخسـتاده وـیظوانـد ،حاخـد سـينه و شـکن او رو حـه

قبله حاشد ،حلکه صورت او نيز نباخد ز خاد اػ قبله ونحـرف حاشـد و احتيـاط وسـتحب
آن اســت كــه انگشــتان پــای او هــن رو حــه قبلــه حاشــد .ههشن ـين ،شصص ـی كــه حاخ ـد

نشســته نهــاػ حصوانــد ،الػم اســت در هنگــام نهــاػ ،سـينه و شــکن او رو حــه قبلــه حاشــد؛
حلکه صورت او هن نباخد ز خاد اػ قبله ونحرف حاشد.

مسأله  .998كس ـی كــه نه ـیتوانــد نشســته نهــاػ حصوانــد ،حاخ ـد در حــال نهــاػ حــه پهلــو

طور ی حصواحد كـه ضلـوی حـدن او رو حـه قبلـه حاشـد و تـا وقتـی وهکـن اسـت حـه پهلـوی
راست حصواحد ،نباخد حنابر احتيـاط الػم حـه پهلـوی طـ

حصواحـد و ا گـر ایـن دو وهکـن

نباشد ،حاخد حه پشت حصواحد طور ی كه كف پاهای او رو حه قبله حاشد.

مسأله  .999نهاػ احتياط و سسدۀ فراووش شده ،حاخد رو حه قبله حـهضـا آورده شـوند

و حنابر احتياط وستحب ،سسدۀ سهو نيز رو حه قبله حهضا آورده شود.

مسأله  .1111كسـی كــه وـیظواهــد نهــاػ حصوانــد ،حاخـد بــرای پیـدا كــردن قبلــه كوشــش

نهاخد تا خقـين پیـدا كنـد قبلـه كـدام طـرف اسـت خـا طيـزی كـه در حکـن خقـين اسـت،
براخش حاصـل گـردد؛ وثـل شـهادت دو وـرد عـادل كـه شهادتشـان وسـتند حـه ح ّـس و
آنشه در حکن آن است 1حاشد و بر آن اساس ،ضهت قبله را تشصيص دهد.

ههين طور ،اطهينان حاصـل اػ ونشـأ عقالیـی  -وثـل ظبـر دادن فـرد وـورد اعتهـاد -
كافی است؛ حلکه گفتار فـرد وـورد اعتهـادی (ثقـه) كـه اػ اهـل ظبـره در تعيـین ضهـت
قبله ویحاشدّ ،
حست است ،هرطند ووضب گهان خا اطهينان نباشد؛
ّاوا اگر اػ این راهها نتواند ضهت قبله را ّ
وعين نهاخد ،حاخد حه گهانی كه اػ وحـراب

ً
 .1وانند استفاده اػ قبلهنهای وعتبر خا  ،GPSكه وعهوال ووضب اطهينان حه ضهت قبله ویشود.

ّ
وقدوات نهاػ /

وسسد وسلهانان ،خا قبرهای وؤونين ،خا اػ راههای عقالیی دخگر پیدا ویشـود عهـل
نهاخدّ ،
حتی اگر اػ گفتۀ فاسق خا كافری كه حا قواعد علهی قبله را ویشناسـد ،گهـان
حه قبله پیدا كند ،در طنينی صورتی كافی است.

مسأله  .1111كس ـی كــه گهــان حــه قبلــه دارد ،ا گــر حتوانــد گهــان قــویتــری پی ـدا كنــد،
ً
نهیتواند حه گهان ضعيف ظود عهل نهاخد؛ وـثال ا گـر وههـان اػ گفتـۀ صـاحبظانـه

خا وسافر اػ گفتۀ وسؤول هتل و وسافرظانه گهان حه قبله پیـدا كنـد ،ولـی حتوانـد اػ راه
ً
دخگـر وــثال  -قبلـهنهــا  -گهـان قــویتــری پیـدا كنــد ،در ایـن صــورت گفتـۀ آنهــا بــرای او
ّ
حست نيست و نهیتواند حه حرف آنها عهل نهاخد.
ّ
البته ،ههـان طـور كـه در وسـألۀ قبـل عكـر شـد ،طنانشـه فـردی كـه اػ ضهـت قبلـه

ظبــر ویدهــد ثقــه و اػ اهــل ظبــره حاشــد ،ویتــوان حــه گفتــه وی اعتهــاد نهــود ،هرطنــد
ووضب گهان خا اطهينان نشود.

مسأله  .1112اگــر بــرای پیـدا كــردن قبلــه وسـيلهای نــدارد ،خـا حــا اخنکــه كوشــش كــرده،

گهانش حه طرفی نهیرود ،نهاػ ظواندن حه خک طرف كه احتهال ویدهد قبله اسـت

كافی ویحاشد و احتياط وستحب است كه طنانشه وقت نهـاػ وسـعت دارد ،طهـار
نهاػ حه طهار طرف حصوانـد و طنانشـه كهتـر وقـت دارد ،احتيـاط وسـتحب اسـت حـه

هرطند طرف كه وقت دارد نهاػ را حصواند.

مسأله  .1113اگر انسـان خقـين خـا اطهينـان خـا طيـزی كـه در حکـن آن اسـت 1خـا گهـان

پیدا كند كه قبله در خکی اػ دو طرف است ،حاخد حه هر دو طرف نهاػ حصواند.

مسأله  .1114كسـی كــه ویظواهــد حــه طنــد طــرف نهــاػ حصوانــد ،ا گــر حصواهــد دو نهــاػ

حصوانــد كــه وثــل نهــاػ ظهــر و عصــر حاخـد خکـی حعــد اػ دخگــری حــه ترتيـب ظوانــده شــود،
احتياط وستحب آن است كه نهاػ ّاول را حه آن طند طـرف حصوانـد ،حعـد نهـاػ ّدوم را

شروع كند.

 .1وانند شهادت دو ورد عادل.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

مسأله  .1115كسـی كـه نتوانـد خقـين خـا اطيهنـان خـا آنشـه در حکـن آن اسـت 1حـه قبلـه
ً
پیـدا كنــد ،اگــر حصواهــد غيـر اػ نهــاػ كــار ی كنــد كــه حاخـد رو حــه قبلــه انســام شــود ،وــثال
حصواهد سر حيوانی را ُببرد ،حاخد حه گهـان عهـل نهاخـد و ا گـر گهـان وهکـن نباشـد ،حـه
هرطرف كه انسام دهد ،صحيح است.

مسأله  .1116احتي ـاط واضــب آن اســت كــه داظــل ظان ـۀ كعبــه و بــر حــام آن در حــال

اظتي ـار ،نهــاػ واضــب نصواننــد؛ ول ـی در حــال ناطــار ی و اضــطرار اشــکال نــدارد و در

صورتی كه فرد بر حام كعبه نهـاػ حصوانـد ،حاخـد در ههـۀ حـاالت طيـزی اػ فضـای كعبـه
وقابل او حاقی حهاند و اخستاده نهاػ حصواند.

ّ
مسأله  .1117اگر نهاػگزار حفههد نهاػش را پشت حه قبله ظوانده خا حا انحراف حـه حـد
راســت خــا ط ـ قبلــه  -طــوری كــه ظـ ّـط فرضــی قبلــه حــا ظـ ّـط فرضــی كــه نهــاػگزار در
ً
ّ
عرفا دو ّ
ظط عهـود بـر هـن حـه حسـاب آخـد  -خـا بیشـتر اػ حـد
راستای آن نهاػ ظوانده،
وغكور حهضا آورده است ،در صورتی كـه وقـت نهـاػ نگغشـته  -هرطنـد حـه انـداػۀ خـک

ركعت وقت حاقی حاشد  -حاخد آن را دوحاره حصواند؛
ّاوا اگر وقـت نهـاػ گغشـته حاشـد ،طنانشـه نسـبت حـه ضهـت قبلـه و ّ
ـردد بـوده و در
خافتن آن سهلانگاری كرده خا حه ظاطر ندانسـتن وسـأله در وـواردی كـه ضاهـل ّ
وقصـر

وحسوب ویشود ،این گونه نهاػ ظوانده ،قضای آن الػم است و در غير وـوارد وـغكور
 وانند ووردی كه حا خقين خـا اطهينـان خـا ّحسـت شـرعی دخگـر وثـل شـهادت دو وـرد

عادل ،خا بر اساس گهان در وواردی كه وظيفۀ شرعی او عهل وطابق حا گهان اسـت،

خا اػ روی فراووشی و غفلت خا حـه ظـاطر ندانسـتن وسـأله در وـواردی كـه ضاهـل قاصـر
وحسوب ویشود این گونه نهاػ ظوانده  -قضا الػم نيست.

مسأله  .1118اگر نهاػگزار حفههد نهاػش را رو حه قبله نصوانده ،ولی انحـرافش اػ قبلـه

كهتر اػ وقداری حاشد كه در وسألۀ قبـل بیـان شـد ،طنانشـه در انحـراف اػ قبلـه عـغر

نداش ـته ،واننــد اخنکــه در ضســتسوی ســهت قبلــه ســهلانگــاری كــرده خــا حــه ظــاطر
 .1ههان.

ّ
وقدوات نهاػ /

ندانســتن وســأله در وــواردی كــه ضاهــل ّ
وقصــر وحســوب وــیشــود ایــن گونــه نهــاػ

ظوانده ،حنابر احتياط واضب ،حاخد نهاػ را اگر وقت هسـت دو حـاره حصوانـد و ا گـر وقـت

گغشته قضا نهاخد؛
ّاوــا ا گــر وعــغور بــوده واننــد وــوارد عكـر شــده در وســألۀ قبــل ،الػم نيســت نهــاػ را در
ً
وقت دوحاره حصواند خا حعد اػ وقت قضا نهاخد و طنانشه در بین نهـاػ اسـت فـورا رو حـه
قبلــه كــرده و در حــال حركــت ،قراجــت خــا اعكــار واضــب نهــاػ را نصوانــد ،سـ س نهــاػ را
اداوه دهد و نهاػش صحيح است.

وقدوۀسوم:طهارتازحدث 

مسأله  .1119هــر خـک اػ نهاػهــای واضــب و وســتحب الػم اســت حــا وضــو خـا غســل خـا
تـي ّهن (هــر كــدام وظيفـۀ فــرد وـیحاشــد) انســام شــود .در غيـر ایـن صــورت ،نهــاػ حاطــل
است و توضيح هر كدام اػ طهارتهای سهگانه (وضو ،غسـل و تـي ّهن) در فصـلهای

قبل عكر شد.

وقدوۀچهارم:پا کبودنبدنولباسنهاز گزار 

مسأله  .1111حدن 1و لباس نهاػگزار (در غير ووارد استثنایی كه در فصل حعـد ظواهـد
آود) حاخد پا ک حاشد و اگر كسی در حال اظتيار حا حدن خـا لبـاس نسـس نهـاػ حصوانـد،

نهاػش حاطل است.
ّ
مسأله  .1111اگر كسی حه علت كوتاهی كردن در فراگيری وسألۀ شـرعی نهـیدانسـته
ً
نهاػ حا حدن خا لباس نسس حاطل است و خا نهیدانسته وثال ونی نسس است و حـا آن

نهاػ ظوانده ،احتياط واضب آن اسـت كـه نهـاػ را دو حـاره حصوانـد و ا گـر وقـت گغشـته

قضا نهاخد؛
ّاوا اگر در فراگيری وسأله كوتـاهی نکـرده و حـا حـدن خـا لبـاس نسـس نهـاػ ظوانـده،

الػم نيست نهاػ را دوحاره حصواند خا قضا نهاخد.

ّ .1
حتی قسهتهایی وثل وو و ناظن اػ اعضای حدون روح حدن.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

مسأله  .1112كسی كه خقين خا اطهينان دارد حدن خـا لباسـش نسـس نيسـت و حعـد اػ
نهاػ حفههد نسس بوده ،نهاػش صحيح است.

مسأله  .1113كســـی كـــه در پـــا ک بـــودن ح ــدن خـ ـا لب ــاس ظ ــود ش ــک دارد ،ضس ــتسو و

تحقيـق بــر او الػم نيســت؛ ولـی طنانشــه ضســتسو نهاخـد و طيـزی در آن نبينــد و نهــاػ
حصواند و حعد اػ نهاػ حفههد حدن خا لباسش نسـس بـوده ،نهـاػش صـحيح اسـت؛ ّاوـا
اگــر ضســتسو نکــرده حاشــد و حعــد اػ نهــاػ حفههــد حــدن خ ـا لباســش نســس بــوده ،حنــابر

احتياط الػم ،حاخد نهاػش را دوحاره حصواند و طنانشه وقت گغشته ،قضا نهاخد.

شاخان عكر است ،این حکن در ووردی است كه فرد خقين (خا آنشه در حکـن خقـين

است) حه نساست قبلی حدن خا لباس ظو خش نداشـته حاشـد ،وگرنـه در صـورت شـک
ً
در تطهير حدن خا لباسی كه قبال نسس بوده ،حاخد آن را تطهير نهاخد.
مسأله  .1114كسی كه در وسعت وقت وشغول نهـاػ اسـت ،ا گـر در بـین نهـاػ ّ
وتوضـه

شود حدن خا لباسش نسس شده ،دو صورت دارد:

الف .حدانـد خـا احتهـال عقالیـی دهـد حعـد اػ شـروع در نهـاػ نسـس شـده ،هرطنـد
قسهتی اػ نهاػ را قبل اػ و ّ
توضه شدن  -حا نساست  -ظوانده حاشد.

در ای ـن صــورت ،طنانشــه آب كش ـيدن حــدن خ ـا لبــاس خ ـا عــوض كــردن لبــاس خ ـا
ً
بیرون آوردن آن ،عرفا صورت نهاػ را حه هن نهیػند ،در بین نهـاػ حـدن خـا لبـاس را آب
حکشد خا لباس را عـوض نهاخـد خـا اگـر طيـز دخگـری عـورت او خـا آنشـه در حکـن عـورت
است 1را پوشانده ،لباس را بیرون آورد؛

ولی طنانشه طور ی حاشد كه هر خک اػ این كارها صورت نهاػ را حه هن ویػند ،خا

اگــر لبــاس را بیـرون آورد ،عــورت وی خــا آنشــه در حکــن عــورت اســت برهنــه وـیوانــد،

حنابر احتياط الػم ،حاخد نهاػ را دوحاره حا حدن و لباس پا ک حصواند.
ب .حداند نساست وربوط حه قبل اػ شروع در نهاػ است؛

 .1ونظ ـــور ،قســــهتهایی اس ـــت كــــه الػم ویحاش ـــد ػن ـــان هنگ ـــام نه ـــاػ آن قس ـــهتها را بپوشـ ــانند و در
وسألۀ « »1432عكر شده است.

ّ
وقدوات نهاػ /

در ایــن صـــورت ،حاخـــد حنـــابر احتيـــاط الػم ،نهــاػ را دو حــاره حــا حــدن و لبــاس پــا ک

حصواند.

مسأله  .1115كسـی كــه در تنگـی وقــت وشــغول نهــاػ اســت ،ا گــر در بـین نهــاػ ّ
وتوضــه

شود حدنش نسس شده ،در صورتی كه آب كشيدن حدن ،نهاػ را حه هن نهیػند ،حدن

را آب حکشد و اگر نهاػ را حه هن ویػند ،حاخد حا ههان حال نهاػ را تهـام كنـد و نهـاػ او

صحيح است.

شاخان عكر است ،در این وسأله فرقی ندارد كه فرد حداند خا احتهال دهـد كـه پـس

اػ شــروع در نهــاػ ،حــدنش نســس شــده خ ـا حدانــد كــه نساســت حــدن ،وربــوط حــه قبــل اػ

شروع در نهاػ است.

مسأله  .1116كسـی كــه در تنگـی وقــت وشــغول نهــاػ اســت ،ا گــر در بـین نهــاػ ّ
وتوضــه

شود لباسش نسس شده ،در صورتی كه آب كشيدن خـا عـوض كـردن خـا بیـرون آوردن

لباس ،نهاػ را حه هن نهیػند و ویتواند لباس را بیـرون آورد ،حاخـد لبـاس را آب حکشـد
خا عوض كند ،خا ا گـر طيـز دخگـری عـورت او را پوشـانده ،لبـاس را بیـرون آورد و نهـاػ را
تهام كند؛
ّاوـا ا گـر طيـز دخگـری عـورت او را ن وشــانده و لبـاس را هـن نهـیتوانـد آب حکشـد خـا
عوض كند ،حاخد حا ههان لباس نسس نهاػ را تهام كند.

شاخان عكر است ،در این وسأله فرقی ندارد كه فرد حداند خا احتهال دهـد كـه پـس

اػ شروع در نهاػ لباسش نسس شده است خا حداند كه نساست لباس وربوط حـه قبـل

اػ شروع در نهاػ است.

مسأله  .1117اگر انسان فراووش كنـد حـدن خـا لباسـش نسـس اسـت و در بـین نهـاػ خـا

حعد اػ آن خادش بیاخد ،طنانشـه فراووشـی او اػ رو ی اههـال و بـیاعتنـایی بـوده ،حنـابر

احتياط الػم ،حاخد نهاػ را دوحاره حصواند و اگر وقت گغشته قضا نهاخد؛
ّاوا اگر فراووشی او اػ رو ی اههال و بیاعتنـایی نبـوده اسـت و حعـد اػ نهـاػ خـادش

بیاخد ،الػم نيست نهاػ را دوحاره حصواند؛ ولی اگر در بـین نهـاػ خـادش بیاخـد ،حکهـش

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

واننــد وقت ـی اســت كــه اػ نساســت اطــالع نداشــته و در ب ـین نهــاػ وــیفههــد حــدن خ ـا
لباسش نسس شده است كه در وساجل « 1413تا  »1413عكر شد.

مسأله  .1118اگر فرد ،نسس بودن شيجی را فراووش كند و حدن خا لباسـش حـا رطوحـت
حه آن برسد و ّ
وتوضه نباشد كه حدن خا لباسش نسس شده و در ههين حال فراووشـی
و عدم ّ
توضه ،نهاػ حصواند و حعد اػ نهاػ خادش بیاخد كه آن شیء نسس بوده و حـدن خـا

لباسش هن نسس شدهاند ،نهاػش صحيح است؛
ّ
البته اگـر حـدنش حـا رطوحـت حـه طيـزی كـه نسـس بـودن آن را فراوـوش كـرده برسـد و

حدون ایـن كـه ظـود را آب حکشـد ،غسـل كنـد خـا وضـو حگيـرد و نهـاػ حصوانـد ،غسـل خـا

وضو و نهاػش حاطل است؛ وگر طور ی حاشد كه حا غسل نهودن خـا وضـو گـرفتن ،حـدن

نيز پـا ک شـود و آب نسـس نشـود ،وثـل اخنکـه در آب كـر خـا ضـار ی غسـل كنـد خـا وضـو

حگيرد.

مسأله  .1119اگر انسان لباس نسس را آب حکشـد و خقـين خـا اطهينـان كنـد كـه پـا ک

شــده اســت و حــا آن نهــاػ حصوانــد و حعــد اػ نهــاػ حفههــد پــا ک نشــده ،نهــاػش صــحيح

است.

مسأله  .1121اگــر ظــونی در حــدن خـا لبــاس ظــود ببينــد و خقـين خــا اطيهنــان كنــد كــه اػ
ً
ظــونهــای نســس نيســت ،وــثال اطهينــان كنــد كــه ظــون پشــه اســت ،طنانشــه حعــد اػ
نهاػ حفههد اػ ظونهایی بوده كه نهیشود حا آن نهاػ ظواند ،نهاػش صحيح است.

مسأله  .1121اگر فرد خقـين خـا اطهينـان كنـد ظـونی كـه در حـدن خـا لباسـش ویحاشـد،
ً
ظــون نسسـی اســت كــه نهـاػ حــا آن صــحيح اســت ،وــثال اطهينــان كنــد ظــون ػظــن و
ُد َو ـل اســت ،طنانشــه حعــد اػ نهــاػ حفههــد ظــونی بــوده كــه نهــاػ حــا آن حاطــل اســت،
نهاػش صحيح ویحاشد.

مسأله  .1122ا گـر دو قسـهت اػ حـدن فــرد نسـس حاشـد و فقــط حـه انـداػۀ آب كشـيدن
خکی اػ آنها آب داشته حاشدّ ،
وصير است هر كدام را كه ویظواهد آب حکشد؛

ّ
وقدوات نهاػ /

ّ
وگر آنکـه نساسـت خکـی بیشـتر خـا شـدخدتر حاشـد خـا وتعـدد العنـوان 1حاشـد كـه در

این صورت حنابر احتياط واضب حاخد آن را آب حکشد و حکن در وـوردی كـه فـرد فقـط

خ ـک لبــاس داشــته و دو قســهت اػ لبــاس نســس حاشــد ني ـز هه ـين طــور اســت .بــرای
نهونه ،دو وثال عكر ویشود:

الف .اگر نساست خک قسهت حدن ادرار حاشـد كـه ا گـر فـرد حصواهـد حـا آب قليلـی

كــه در اظتيـار دارد آن را آب حکشــد حاخـد دو حــار آن را حشــو خد و نساســت قســهت دخگــر

حدن ،ظون حاشد كه خک ورتبه آب كشيدن آن كافی است ،در این صورت ،فـرد حاخـد
حنابر احتياط واضب قسهتی را كه آلوده حه ادرار است ،تطهير نهاخد.

ب .اگر فرد تنها خک لباس داشته حاشـد و نساسـت خـک قسـهت آن لبـاس ،ظـون

حيوان حالل گوشـت وثـل گوسـفند حاشـد و نساسـت قسـهت دخگـر آن لبـاس ،ظـون
درندگان حاشد ،ظون قسهت ّدوم دارای دو عنوان است كه در لباس نهاػگزار وهنـوع
است خکی «نساست»ّ ،دوم اػ «اضزای حيوان حـرام گوشـت بـودن»؛ در ایـن صـورت،

فــرد حاخ ـد حنــابر احتيــاط واضــب قســهتی را كــه آلــوده حــه ظــون درنــدگان اســت تطهي ـر

نهاخد.

مسأله  .1123كسی كه فقط خک لباس دارد ،اگر حدن و لباسـش هـر دو نسـس شـود و

حه انداػۀ آب كشيدن خکی اػ آنها آب داشته حاشـد ،احتيـاط الػم ایـن اسـت كـه حـدن
را آب كشيده و حا لباس نسس نهـاػ حصوانـد و حنـابر احتيـاط واضـب ضـایز نيسـت كـه

لباس را آب كشيده و حا حدن نسس نهاػ حصواند؛

ولی در صورتی كه نساست لبـاس بیشـتر خـا شـدخدتر حاشـد  -وثـل آنکـه نساسـت

لباس ادرار حاشد و اگر فـرد حصواهـد حـا آب قليلـی كـه در اظتيـار دارد آن را آب حکشـد،

حاخـد دو حــار آن را حشــو خد و نساســت حــدن ،ظــون حاشــد كــه خـک ورتبــه آب كشـيدن آن
كافی است  -خا آنکه عنوان دخگری هن غير اػ نساست ،كه در لباس نهـاػگزار وهنـوع
است ،داشته حاشد ،وثل آنکه نساست لباس ،ظون خکی اػ درنـدگان حاشـد ،در ایـن
 .1دارای دو خا طند عنوان.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

صورتها فرد ّ
وصير است هر كدام را ویظواهد آب حکشد.

مسأله  .1124كس ـی كــه غي ـر اػ لبــاس نســس ،لبــاس دخگــری تــا انتهــای وقــت نهــاػ

ندارد ،حاخـد حـا لبـاس نسـس نهـاػ حصوانـد و نهـاػش صـحيح اسـت ،هرطنـد احتيـاط
وستحب است در صورتی كـه در آوردن آن وهکـن اسـت ،نهـاػ دخگـری حـدون لبـاس

حه دستوری كه در وسألۀ «»1431ظواهد آود ،حصواند.

مسأله  .1125كس ـی كــه فقــط دو لبــاس دارد ،ا گــر حدانــد خک ـی اػ آنهــا نســس اســت و

نداند كدام خک اػ آنها اسـت ،طنانشـه وقـت دارد حاخـد حـا هـر دو لبـاس نهـاػ حصوانـد،
ً
وثال اگر ویظواهد نهاػ ظهر و عصر حصواند حاخد حا هر كدام ،خک نهاػ ظهر و خک نهـاػ
عصر حصواند؛

ولی اگر وقت تنگ است و هير كدام اػ نظر نساست و اوثال آن بر دخگری برتری
نداشته حاشد ،حـا هـر كـدام نهـاػ حصوانـد كـافی اسـت؛ ّاوـا طنانشـه احتهـال نساسـت

خکـی بیشــتر حاشــد خـا خکـی اػ آنهــا بــر فــرض نســس بــودن ،نساســتش بیشــتر خـا شــدخدتر

حاشد خا آنکـه عنـوان دخگـری هـن غيـر اػ نساسـت كـه در لبـاس نهـاػگزار وهنـوع اسـت
داشته حاشد ،حاخد در لباس دخگر نهاػ حصواند.

 وواردیکهالزمنیستبدنولباسنهاز گزارپا کباشد 

مسأله  .1126در پنذ صورت عیل ،اگر حدن خـا لبـاس نهـاػگزار نسـس حاشـد ،نهـاػش

صحيح است:

 .1نساست حه ظون كهتر اػ درهن حاشد؛
 .2نساست وربوط حه ظون ػظن خا ُد َول حاشد؛

 .3نساست در لباسهای كوطک نهاػگزار حاشد؛

 .4نساست در طيزی كه ههراه نهاػگزار است حاشد (وحهول نسس)؛
 .5نساست در حال اضطرار و ناطاری حاشد.

شرح این ووارد ،در وساجل حعد عكر ویشود:

ّ
وقدوات نهاػ /

.3 oنجاستبدنیالباسبهخون کهترازدرهن 

مسأله  .1127اگــر حــدن خ ـا لبــاس نهــاػگزار حــه وقــدار «كهتــر اػ درهــن» حــه ظــون آلــوده

حاشد ،فرد ویتواند حا شراخط ز یر نهاػ حصواند:

َ
الههف .حنــابر احتيــاط واضــب« ،درهــن» حــه انــداػۀ حنــد ســر انگشــت شســت حســاب

شود ،نه بیشتر.

ب .ظون ،ظالص حاشد .حنابراین ،اگر ظون كهتر اػ درهـن حاشـد ،ولـی حـا طـرک خـا

زرداحه خا آب و وانند آن وصلوط شده حاشـد ،نهـاػ حـا آن  -حـا توضـيحی كـه در وسـاجل

حعد عكر ویشود  -صحيح نيست.

ج .اػ ظونهای وهنوع وثل ظون حـيض نباشـد (توضـيح وطلـب در وسـاجل حعـد

عكر ویشود).

شــاخان عكــر اســت ،ظــون كهتــر اػ درهــن كــه شــراخط ســهگانـۀ فــوق را دارا وـیحاشــد،

طنانشــه ع ـين آن برطــرف شــود ،حــاػ هــن حکهــش حــاقی اســت و نهــاػ حــا آن صــحيح
ویحاشــد؛ ای ـن نکتــه ني ـز قابــل ّ
توضــه اســت كــه ظــون كهتــر اػ درهــن ،نســس اســت و

صحيح بودن نهاػ حا آن حه وعنای پا ک بودنش نيست.

مسأله  .1128اگر حدن خا لباس ،ظونی نباشـد ،ولـی حـه سـبب رسـيدن  -حـا رطوحـت و

تری  -حه ظون ،نسس شود ،وثـل اخنکـه دسـت تـر حـا لصتـۀ ظـون ظشـک تهـاس پیـدا

نهاخـد  -هرطنــد وقــدار ی كــه نســس شــده كهتــر اػ درهــن حاشــد  -نهــاػ حــا آن صــحيح
نيست.

مسأله  .1129اگر ظون حدن خا لباس كهتر اػ درهن حاشد و رطوحتی حه آن برسد كـه حـه
اطراف ووضع ظـونی شـده سـراخت كنـد و آن اطـراف را آلـوده نهاخـد ،نهـاػ حـا آن حاطـل

اســت ،هرطنــد ظــون و رطــوحتی كــه حــه آن رس ـيده ،حــه انــداػۀ درهــن نباشــد؛ ول ـی ا گــر
رطوحت فقط حه ظون برسد و اطراف را آلوده نکند ،نهاػ ظواندن حا آن اشکال ندارد.

مسأله  .1131اگر ظـونی كـه در حـدن خـا لبـاس اسـت ،كهتـر اػ درهـن حاشـد و نساسـت
ً
وثال خک قطره ادرار رو ی آن بریزد ّ
حتی حنابر احتياط واضب در
دخگری حه آن برسد،
-

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

صورتی كه حه قسهتهای پاک حدن خا لباس هن نرسد و تنها رو ی ظـون ر خصتـه شـده

حاشد  -نهاػ ظواندن حا آن صحيح نيست.

مسأله  .1131ظون حيض ،هر انداػه كه در حدن خا لباس نهاػگزار حاشد ّ
حتی كهتـر
اػ خ ـک درهــن  -نهــاػ حــا آن حاطــل اســت و حنــابر احتيــاط واضــب ظــون نفــاس ،ظــون

استحاضه ،ظون حيوان نسس العـين وثـل ظـون سـگ و ظـوک ،ظـون وـردار نسـس،

ظون حيوان حرام گوشت و ظون انسان كافر غير كتابی نيز ههين حکن را دارد.
ّ
ولی ظونهای دخگر وثل ظون حدن انسان غير كافر ،طه وتعلق حه ظود او حاشد خا
ّ
وتعلق حه دخگری حاشد خا ظـون حيـوان حـالل گوشـت ،هرطنـد در طنـد ضـای حـدن و

لباس حاشد ،در صورتی كه رو ی هن ،كهتر اػ درهن حاشد ،نهاػ ظوانـدن حـا آن اشـکال
ندارد.

مسأله  .1132اگــر انســان وـیدانــد ظــونی كــه در حــدن خـا لبــاس اوســت كهتــر اػ درهــن

ویحاشد ،ولی احتهال ویدهد اػ ظونهایی حاشد كه حصشيده نشده ،ضایز است حا
آن ظون نهاػ حصواند.

مسأله  .1133اگر ظونی كه در لباس خا حدن اسـت ،كهتـر اػ درهـن حاشـد و فـرد اػ ایـن

ووضوع كه آن ظون ،اػ ظونهایی است كه نهاػ حا آنها صحيح نهیحاشد ،بیاطـالع
حاشد و نهاػ حصواند و حعد وعلوم شود كه اػ ظونهـایی بـوده كـه نهـاػ حـا آنهـا صـحيح

نيست ،الػم نيست دوحاره نهاػ حصواند.

ههــين طــور اســت اگــر اعتقــاد داشــته حاشــد كــه ظــون كهتــر اػ درهــن اســت و نهــاػ

حصواند و حعد وعلوم شود كه حه وقدار درهن خا بیشـتر بـوده ،در ایـن صـورت نيـز دو حـاره
ظواندن نهاػ الػم نيست.

مسأله  .1134اگر فرد نداند وقدار ظون ،كهتر اػ درهن ویحاشد كه در نتيسه نهـاػ حـا

آن صــحيح اســت خـا حــه انــداػۀ درهــن خـا بیشــتر اســت كــه نهــاػ حــا آن صــحيح نيســت،
ً
ویتواند حا این ظون ،نهاػ حصواند؛ وگر آنکه قبال حه انداػۀ درهن خا بیشتر بوده حاشد.

مسأله  .1135ظــونی كــه حــه لبــاس ب ـیآســتر رخصتــه و حــه پشــت آن برســد ،خ ـک ظــون

ّ
وقدوات نهاػ /

حساب ویشود و هر طرفی كه وساحت ظون بیشـتر حاشـد حاخـد آن را وحاسـبه نهـود،

ول ـی اگــر پشــت آن ضــدا ظــونی شــود ،حاخ ـد هــر كــدام را ضــدا حســاب نهــود و در ای ـن

صـورت ،اگــر ظـونی كــه در پشـت و رو ی لبــاس اسـت ،رو ی هــن كهتـر اػ درهــن حاشــد،
نهاػ حا آن صحيح است و اگر حه وقدار درهن خا بیشتر حاشد ،نهاػ حا آن حاطل است.

مسأله  .1136اگــر ظــون ،رو ی لباسـی كــه آســتر دارد بریـزد و حــه آســتر آن برســد و خـا حــه

آستر بریزد و رو ی لباس نيز ظونی شود ،خا اػ لباس حه لباس دخگر برسد ،حاخد هر كـدام
را ضدا حساب نهاخد؛ پس اگر رو ی هن كهتر اػ درهن حاشد ،نهاػ صحيح بوده ،وگرنه

حاطل است؛

وگر در صورتی كه ّوتصل حه هن حاشند ،حهطور ی كه در نزد عرف خـک ظـون حسـاب

شود ،پس اگر ظون در طرفی كه وساحتش بیشـتر اسـت كهتـر اػ درهـن حاشـد ،نهـاػ حـا آن
صحيح است و اگر حه وقدار درهن خا بیشتر حاشد ،نهاػ حا آن حاطل ویحاشد.
.7 oنجاستبدنیالباسبهخونزخنودول 

مسأله  .1137اگر در حدن خـا لبـاس نهـاػگزار ،ظـون ػظـن و ضراحـت خـا ُد َوـل حاشـد ،تـا
وقتی كه ػظـن خـا ضراحـت خـا ُد َوـل ظـوب نشـده وـیتوانـد حـا شـراخط ز یـر نهـاػ حصوانـد،
هرطند آن ظون بیشتر اػ درهن حاشد:
ً
الههف .ػظــن و ضراحــت قابــل ّ
توضــه بــوده و ثبــات و اســتقرار داشــته حاشــد و عرفــا اػ

ػظنهای ضزجی حه حساب نياخد.
ً
ُ
ُ
ب .ظون اػ ػظن خا د َول و اطراف آن  -كه عرفا تاحع ػظن خا د َول حـه حسـاب وـیآخـد -

حه ضای دخگر سراخت نکرده حاشد.

برظی اػ فقها  -رضوان اهّلل تعالی عليهن  -این شرط را هن عكر كـردهانـد كـه تطهيـر

حدن خا عوض كردن لباس آلوده حـه ظـون ،حـه گونـهای حاشـد كـه در نظـر عـرف سـصتی
ً
ـوال ّ
تحهـل نهـیشـود؛ ّاوـا ایـن شـرط ،ثاحـت نيسـت و
فوقالعاده داشته حاشـد كـه وعه
رعاخـــت آن الػم نهـــیحاشـــد ،هرطنـــد وطــابق حــا احتيــاط وســتحب اســت و نيــز الػم

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

نيست طنين ظونی ظالص حاشد ،حلکه اگر حا طرک خا زرداحه خا عـرق خـا دوا و َو َ
رههـی
ّ
كه رو ی آن گغاشتهاند خا وواد ضد عفونی كننده وصلوط شده حاشد ،حاػ هن وـیتـوان
حا آن نهاػ ظواند.

مسأله  .1138اگــر ظــونبر خ ـدگی و ػظه ـی كــه حــه زودی ظــوب و ـیشــود و شســتن آن

آسان است (ضراحتهای ضزجی) ،در حدن خا لباس نهاػگزار حاشد و حه انداػۀ درهن خا

بیشتر حاشد ،نهاػ او حاطل است.

مسأله  .1139اگــر ضــایی اػ حــدن خ ـا لبــاس فــرد كــه حــا ػظــن فاصــله دارد ،حــه ظــون خ ـا
ً
رطوحت ػظن نسس شود ،ضایز نيست حا آن نهاػ حصواند .حنـابراین ،ا گـر وـثال آرنـذ فـرد

ظونی شود و ظون حـه كـف دسـت برسـد و حـه انـداػۀ درهـن خـا بیشـتر حاشـد ،نهـاػ حـا آن

صحيح نيست؛

ولی اگر وقدار ی اػ حدن خا لباس كـه اطـراف ػظـن اسـت حـه ظـون خـا رطوحـت ػظـن
نسس شود ،نهاػ ظواندن حا آن وـانعی نـدارد و ا گـر ػظـن خـا ُد َوـل در قسـهتی حاشـد كـه
ً
وعهــوال آن را وــیحندنــد تــا وــانع اػ ســراخت ظــون حــه اطــراف آن شــود ،حســتن آن الػم
نيست ،هرطند وطابق حا احتياط وستحب است.

مسأله  .1141اگــر اػ بواس ـير خ ـا ػظه ـی كــه داظــل دهــان و بین ـی و واننــد اخنهــا اســت،
ّ
ظونی حه حدن خا لباس فرد برسد ،حا تحقق شراخط وغكور در وسألۀ « »1415ویتواند حا
آن نهاػ حصواند و فرقی نيست كه دانۀ بواسير بیرون حاشد خا اندرون حاشد.
مسأله  .1141ظـون دوــاغ ههاننــد ظــون ػظــن و ُد َوـل حــه حســاب نهــیآخـد و حصشـيده

نشده ،وگر آنکه كهتر اػ درهـن و ظـالص حاشـد؛ ولـی ا گـر داظـل بینـی ،ػظـن خـا ُد َولـی
حاشد كه ظون اػ آن ظارح ویشود و این ظون شراخط ظـون ػظـن و ُد َوـل را دارا حاشـد،
حصشيده شده و ظواندن نهاػ حا آن صحيح است.

مسأله  .1142كسی كه حدنش ػظن است ،اگر در حدن خا لبـاس ظـود ظـونی حـه انـداػۀ

درهن خا بیشتر ببيند و نداند اػ ػظن است خا ظون دخگر ،احتياط واضب آن اسـت كـه

حا آن نهاػ نصواند.

ّ
وقدوات نهاػ /

مسأله  .1143اگر طند ػظن در حدن حاشـد و طـور ی نزدخـک هـن حاشـند كـه خـک ػظـن

حساب شود ،تا وقتی ههه ظوب نشدهاند نهاػ ظواندن حا ظون آنها اشکال ندارد؛

ولی اگر حه قدر ی اػ هن دور حاشند كه هر كدام خک ػظـن حسـاب شـود ،هـر كـدام

كه ظوب شـد ،فـرد حاخـد بـرای نهـاػ ،حـدن و لبـاس را اػ ظـون آن آب حکشـد ،وگـر آنکـه
كهتر اػ درهن حاشـد و شـراخط ظـون كهتـر اػ درهـن را نيـز دارا حاشـد كـه آب كشـيدن آن

الػم نيست.

لباسهای کوچکنهاز گزار 

.1 oنجاست

مسأله  .1144اگــر لبــاسهــای كوط ـک نهــاػگزار وثــل عــرقشين ،ضــوراب ،كــاله كــه

نهـیشــود حــا آنهــا عــورت را پوشــانيد نســس حاشــد ،نهــاػ صــحيح اســت؛ 1وگــر آنکــه اػ
وردار نسس خا حيوان نسس العين وانند سگ خا ظوک درست شده حاشد كه در ایـن

صورت ،حنابر احتياط واضب نهاػ در آن حاطل است.

حنابراین ،اگر فـرد حـا انگشـتر نسـس كـه حـه دسـت نهـوده خـا ػن حـا ز یـور آالت طـال ی

نسس نهاػ حصواند ،نهاػش صحيح است.

.3 oنجاستوحهولنجس(لباسیاشیءدیگرههراه) 

مسأله  .1145اگــر ش ـیء نســس واننــد دســتهال ،طــاقو ،تلفــن ههــراه ،كلي ـد نســس

ههراه نهاػگزار حاشد ،اشکال ندارد.

2

ههشنـين ،اگــر لبــاس نسسـی كــه فــرد آن را ن وشـيده ،ههــراه او حاشــد ،ضــرر ی حــه
نهاػ نهیرساند ،هرطند این لباس قاحل ّيت پوشاندن عورتين را داشته حاشد؛
ههين گونه ،ههـراه داشـتن شـیء نسـس (وحهـول نسـس) در نهـاػ كـه اػ اضـزای
روحدار وردار نسـس ته ّيـه شـده خـا اػ اضـزای درنـدگان و سـایر حيوانـات حـرام گوشـت
ّ .1
البته حاخد در نظر داشت كه نساست آن حا تری سراخت كننده حه حدن خـا لبـاس نهـاػگزار كـه پـاک بـودن آن
الػم است ،سراخت نکند و این حکن ،در وورد اداوۀ وسأله نيز ضاری است.
 .2ههان.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

ســـاظته شـــده اشـــکال نــــدارد؛ ّ
البتـــه در وـــورد اضـــزای درنـــدگان و ســـایر حيوانـــات

حرامگوشتی كه ظون ضهنده دارند ،نباخد طيزی اػ آن بر حـدن خـا لبـاس نهـاػگزار  -كـه
قاحل ّي ـت پوشــاندن عــورتين را دارد  -حاشــد ،كــه تفص ـيل آن در وســألۀ « »1453ظواهــد
آود.

.7 oنجاستبدنیالباسدرحالتاضطراروناچاری 

مسأله  .1146نهاػ ظوانـدن حـا حـدن خـا لبـاس نسـس در حـال اضـطرار اشـکال نـدارد.

حنابراخــــن ،اگــر فــرد تواناخــــی تطهيــــر حــــدن خـ ـ ـا لبـ ـاس خ ـ ـا تهي ـ ـۀ لب ـ ـاس پــا ک نداشت ـ ـه

حاش ـد -هرطند اػ این ضهت كه طنين كـار ی سـصتی فـوقالعـادهای بـراخش دارد كـه
ً
وعهوال قابل ّ
تحهل نيست (حرح) -ویتواند حا ههـان حـال نهـاػ حصوانـد ،هرطنـد در
وسعت وقت حاشد؛
ّ
البته نهاػ ظواندن در این حال ،در وسعت وقت در غير وورد تق ّيه ،وشـروط حـه آن

است كه فرد خقين خـا اطهينـان نداشـته حاشـد تـا انتهـای وقـت نهـاػ ،وـیتوانـد حـدن خـا
لباسش را تطهير نهوده خا ویتواند لباس پا ک برای نهـاػ ته ّيـه نهاخـد ،وگرنـه حاخـد صـبر

كند.
ً
شاخان عكر است ،اگر فرد در وواردی كه شرعا وساػ است حا لبـاس خـا حـدن نسـس
نهــاػ حصوانــد ،در ّاول وقــت نهــاػ را حـهضــا آورد ،سـ س عــغرش تــا قبــل اػ سـ ری شــدن
وقت برطرف شود ،الػم نيست نهاػ ی را كه ظوانده دوحاره حصواند.
وقدوۀپنجن:رعایتشرایطلباسنهاز گزار 

مسأله  .1147لباس نهاػگزار هفت شرط دارد كه پنذ شرط آن وشـترک بـین وـردان و
ػنان است و دو شرط آن ،وصصوص وردان ویحاشد.
الف .شراخط وشترک:

 .1لباس خا پوشش ،حدن را حه وقدار واضب در نهاػ بپوشاند؛

ّ
وقدوات نهاػ /

 .2پا ک حاشد؛

 .3حنابر احتياط واضب ،وباح حاشد؛
 .4اػ اضزای وردار نباشد؛

 .5اػ حيوان درنده ،حلکـه حنـابر احتيـاط واضـب ،اػ سـایر حيوانـات حـرام گوشـت

نيز نباشد.

ب .شراخط اظتصاصی وردان:

 .1لباس طالحاف نباشد؛  .2لباس ابر خشن ظالص نباشد.

 شرایطوشترکلباسنهاز گزار 
 oشرطاول:لباسیاپوشش،بدنرابهوقدارواججدرنهازبپوشاند 

مسأله  .1148وـــرد حاخـــد در حـــال نهـــاػ ،هرطن ــد كسـ ـی او را نبين ــد ع ــورتين ظ ــود را

بپوشاند و بهتر آن است كه اػ ناف تا ػانو را هن بپوشاند.
مسأله  .1149ػن حاخد در ووقع نهاػ ،تهام حدن ّ
حتی سـاعد دسـت ،سـاق پـا ،گـردن،

ســر و وــوی ظــود را بپوشــاند ،هرطنــد در وکــان ظلــوتی نهــاػ حصوانــد كــه كسـی حضــور
ندارد 1،ولی پوشاندن سه قسهت در حال نهاػ واضب نيست:
ً
الف .صورت حه وقدار ی كه روسری وعهوال آن را نهیپوشـاند (حـا اخنکـه روسـری را

بر گریبان ػده است)؛ ب .دستها اػ ور تا سر انگشتان؛ ج .پاها اػ ور پا حه پایین.

شــاخان عكــر اســت ،بــرای آنکــه ػن اطهينــان كنــد وقــدار واضــب را پوشــانده ،حاخ ـد

وقــدار ی اػ اطــراف صــورت و وقــدار ی پــایینتــر اػ وــرهــا را هــن بپوشــاند .ههشن ـين،

پوشش ظود ور دست خا ور پا واضب است.
مسأله  .1151ا گــر دظتــر ّ
حش ـۀ ناحــالغ حصواهــد نهــاػ حصوانــد ،پوشــش او در حــال نهــاػ
وورد استثنا شـده ،در حکـن عـورت وحسـوب ویشـود كـه پوشـش آن در
 .1حنابراین ،تهام حدن ػن حه ضز سه ِ
نهاػ واضب است.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

وانند ػن حالغ است؛ وگـر در سـر و وـو و گـردن كـه پوشـش آنهـا در حـال نهـاػ بـر دظتـر
ّ
حشۀ ناحالغ الػم نيست.

مسأله  .1151بـــر ػن حـــالغ الػم اســـت در ح ــال نه ــاػ ،گـــردن و ز یـ ـر طانـ ـۀ ظ ــو خش را
ً
بپوشــاند؛ ول ـی پوشــش وقــدار ی اػ طان ـۀ ػن كــه وعهــوال روســری  -حــا اخنکــه آن را بــر
گریبان ػده است  -آن را نهیپوشاند ،الػم نيست.
مسأله  .1152نهاػگزار  -طه ورد و طه ػن  -حنابر احتياط واضـب حاخـد در ووقـع نهـاػ،
حدنش را (غير اػ ووارد استثنا) ّ
حتی اػ ظودش نيز بپوشاند؛
ً
پس اگر وثال ػن لباس آستين كوتاه حـه تـن دارد خـا شـلوار ی پوشـيده كـه سـاق پـا را

نهیپوشاند و حه هنگام نهاػ طادر را طور ی بپوشد كه كسی حـدن او را نبينـد ،ولـی حـه
ّ
علت آنکه صورتش را ز یر طادر برده ،ظودش اعضای برهنۀ حدنش را ببينـد ،اشـکال
دارد و احتياط واضب در ترک آن است.

مسأله  .1153حنا بر آنشه در وسألۀ « »1432عكر شد ،ظاننهـا الػم نيسـت اػ وـر پـای
ظــو خش حــه پــایین را در نهــاػ بپوشــانندّ ،اوــا حاخـد ّ
توضــه داشــت كــه پوشــاندن وــر پــا حــه

پایین اػ ورد ناوحرم واضب است.
حنــابراین ،طنانشــه وضــع ّيت حــه گونــهای اســت كــه وــرد نــاوحرم حــه قــدم پــای ػن

نهاػگزار (خعنی اػ ور پا حه پایین) در حالی كه وشغول نهاػ است نگاه ویكند ،بر ػن
ّ
واضب است قدم پاخش را بپوشاند و این حکن حه علت حضور نـاوحرم وـیحاشـد ،نـه

برای اصل نهاػ .حنـابراین ،ا گـر ػن گنـاه كـرده و قـدم پـا را اػ وـر پـا حـه پـایین اػ نـاوحرم
ن وشاند ،نهاػش حاطل نيست.

مسأله  .1154پوشــاندن ز خنــت و ز یورهــای صــورت و وــر دســت تــا ســر انگشــتان در

نهـــاػ ،در ضـــایی كـــه نـــاوحروی نيس ــت ،الػم نهیحاش ــد و طنانش ــه ن ــاوحرم حض ــور
داشته حاشد و پوشاندن آن اػ دخـد نـاوحرم واضـب حاشـد و ػن آن را ن وشـاند گناهکـار
است ،ولی نهاػش صحيح ویحاشد.

مسأله  .1155در وــورد شــرط بــودن پوشــش ،فرق ـی ب ـین نهاػهــای واضــب و نهاػهــای

ّ
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وستحب نيست؛ ّ
البته شرط بودن آن در نهاػ و ّيت ،حنابر احتياط الػم است.

مسأله  .1156هنگاوی كه انسان قضای سسدۀ فراووش شده را حـهضـا وـیآورد ،حاخـد

ظود را وانند ووقع نهاػ بپوشاند؛
ّاو ــا پوشـــاندن حـــدن در هنگـــام ســـسدۀ س ــهو واض ــب نيس ــت ،هرطن ــد احتيـ ـاط
وستحب است كه در ووقع حهضا آوردن سسدۀ سهو نيز ظود را بپوشاند.

ههشنين ،پوشاندن حدن در هنگام انسام سسدۀ تالوت (سسدۀ واضب قـرآن) و

سسدۀ شکر الػم نهیحاشد.
ً
مسأله  .1157اگر انسان عهدا در نهاػ عورتش 1را ن وشاند ،نهاػش حاطل است؛ ولی
ّ
علت فراووشی خـا غفلـت ،عـورتش را ن وشـاند و حعـد اػ نهـاػ ّ
وتوضـه گـردد
طنانشه حه
كه در نهاػ عورت او پیدا بوده ،نهاػش صحيح است؛
ّ
ّ
ّاوــا اگ ـر حــه علــت ندانســتن وســأله ،آن را ن وشــانده ،طنانشــه نــادانی او حــه علــت

كوتاهی كـردن در فراگيـری وسـاجل بـوده ،حنـابر احتيـاط واضـب ،حاخـد نهـاػش را دو حـاره
حصواندّ ،اوا اگر طنين نبوده و ضاهل قاصر حه حساب آخد ،نهاػش صحيح است.
مسأله  .1158اگــر شصص ـی در ب ـین نهــاػ حفههــد عــورت او خ ـا آنشــه در حکــن عــورت
ً
ویحاشد ،نهاخـان شـده ،حاخـد آن را فـورا بپوشـاند و در ایـن صـورت الػم نيسـت نهـاػ را

دوحـــاره حصوانـــد ،ولـــی احتيـــاط واضـــب آن اس ــت در ح ــالی ك ــه فههيـ ـده ع ــورت او

پیداست ،طيزی اػ اضزای نهاػ را حهضا نياورد.

مسأله  .1159اگــر لبــاس در حــال اخســتادن عــورت خـا آنشــه در حکــن عــورت اســت را
ً
ویپوشاند ،ولـی وهکـن اسـت در حـال دخگـر ،وـثال در حـال ركـوع و سـسود ن وشـاند،

طنانشه ووقعی كه ویظواهد عورت ظود خـا آنشـه در حکـن عـورت اسـت پیـدا شـود،

فرد حه وسيلهای آن را بپوشاند ،نهاػش صحيح است ،ولی احتياط وسـتحب اسـت
كه حا آن لباس نهاػ نصواند.

 .1شاخان عكر است در این وسأله و وساجل حعد ،حدن ػن حه ضز وـوارد اسـتثنا شـده در وسـألۀ « ،»1432حکـن
عورت را دارد.
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مسأله  .1161انسان ویتواند در نهاػ در حال اظتيار (غير اضطرار) ،ظـود را حـا علـف

و برگ درظتان و پنبه خا پشن غير حافته و وانند آن  -كه صـدق عنـوان لبـاس نهـیكنـد -
حه گونهای بپوشاند كه نگو خند حدنش برهنه اسـت ،ولـی احتيـاط وسـتحب آن اسـت
ً
1
كه پوشش او طور ی حاشد كه عرفا صدق عنوان لباس نهاخد.
مسأله  .1161پوشاندن عورت و آنشه در حکن عـورت اسـ ـت در حـال اظتيـار حـا ِگـل
 -در صورتی كه آن قدر ز خاد حاشد كه نگو خند حدن فرد برهنه است  -كـافی وـیحاشـد؛

ولـی تنهــا آغشــته كــردن پوســت حــه ِگــل خـا لســن پــاک در حــال اظتيـار كــافی نيســت،

هرطنــد در حــال ناطــار ی كــه طيـزی بــرای پوشــاندن نــدارد ،حاخـد بــرای نهاخـان نبــودن
پوست آنها ،سطح پوسـت را حـا ِگـل و لسـن پـاک و واننـد آن آغشـته كنـد و بپوشـاند،
هرطند حسن آنها نهاخان حاشد.

مسأله  .1162ا گـر انســان طيـزی نــدارد كـه در نهـاػ ظـود را حــا آن بپوشـاند ،طنانشــه اػ

پی ـدا كــردن آن نااوي ـد نباشــد ،احتي ـاط واضــب آن اســت كــه نهــاػ ظــود را حــه تــأظير

بینداػد و طنانشه طيزی پیدا نکرد ،در آظر وقت طبق وظيفهاش نهاػ حصواند؛
ّاوا اگر نااويد حاشد ،ویتواند در ّاول وقت طبق وظيفهاش  -هرطند برهنه  -نهـاػ
ّ ً
حصوانــد و در ایـن صــورت ،ا گــر نهــاػ را در ّاول وقــت حصوانــد و پــس اػ آن اتفاقــا عــغرش

برطرف گردد ،الػم نيست نهاػ را دوحاره حصواند.

مسأله  .1163كسی كه ویظواهـد نهـاػ حصوانـد ،ا گـر بـرای پوشـاندن ظـود ّ
حتـی بـرگ
درظت و علف و ِگل و لسن نداشته حاشد و نااويد حاشد كه تا آظر وقت طيزی بـرای

پوشــاندن ظــود پیـدا كنــد ،در صــورتی كــه اطهينــان داشــته حاشــد كسـی  -كــه پوشــش

عــورت خ ـا آنشــه در حکــن عــورت اســت ،اػ او واضــب و ـیحاشــد (نــاظر وحتــرم)  -او را
نهیبیند ،اخستاده حا ركوع و سسود اظتيار ی نهاػ حصواند؛
ّاوا طنانشه احتهال دهد ناظر وحترم او را وـیبینـد ،حاخـد طـور ی نهـاػ حصوانـد كـه
ّ .1
البته طنانشه فرد دسترسی حه پوششی كه صدق عنوان لباس نهاخد ،نداشته حاشد ،حاخد ظود را در حـال
نهاػ حا ووارد وغكور و وانند آن بپوشاند.

ّ
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عورت او نهاخان نباشد؛ وثل اخنکه نشسته نهاػ حصواند و اگر برای اخنکـه ظـودش را اػ

دخد ناظر وحترم حف نهاخـد ،ناطـار شـود اخسـتادن و ركـوع و سـسود اظتيـار ی را تـرک

كند ،خعنی در هر سه حالت دخده ویشود ،حنشيند و ركوع و سسود را حـا اشـاره انسـام

دهد و اگر تنها ناطار است خکی اػ سـه طيـز را تـرک كنـد ههـان را تـرک نهاخـد ،پـس در
ّ
این حال اگر ویتواند حاخستد و ركوع و سـسود را حـا اشـاره انسـام دهـد ،ایـن كـار وقـدم
است ،هرطند در این صورت احتياط وسـتحب اسـت دو حـار نهـاػ حصوانـد ،خـک حـار

نهاػ اخستاده حا اشاره برای ركوع و سسود و خـک حـار هـن نهـاػ نشسـته حصوانـد و ركـوع و
ســسود آن را در حــال نشســته انســام دهــد و ا گــر اخســتادن ووضــب دخ ـده شــدن اســت

حنشـيند و ركــوع و ســسود را در حــال نشســته انســام دهــد و احتيـاط الػم آن اســت كــه

شصص برهنه در حال نهاػ ،عورت ظود را حـا حعضـی اػ اعضـای حـدن ظـود  -وثـل دو

رانش در حال نشسته و دو دست در حال اخستاده  -بپوشاند.
شاخان عكر است ،نهاػ حه این كيف ّيت را كه در هنگام اضطرار حهضا آورده ویشود

«نهاػ عر خان» خا «نهاػ برهنگان» ویناوند.
 oشرطدوم:پا کباشد 

مسأله  .1164لبــاس نهــاػگزار حاخـد پــا ک حاشــد و ا گـر كسـی در حــال اظتيـار حــا لبــاس

نسس نهاػ حصواند ،نهـاػش حاطـل اسـت و توضـيح آن و نيـز اسـتثناجات ور بـوط حـه آن
ّ
در وقدوۀ طهارم وبح پاک بودن حدن و لباس نهاػگزار عكر شد.
 oشرطسوم:بنابراحتیاطواججغصبینباشد 

مسأله  .1165لباس ـی كــه نهــاػگزار حــا آن عــورتين ظــود را و ـیپوشــاند ،حنــابر احتي ـاط

واضب ،حاخد غصبی نباشد و كسی كه ویداند پوشيدن لباس غصبی حرام است خـا
ً
اخنکــه اػ رو ی تقص ـير و كوتــاهی حکــن وســأله را ندانــد ،ا گــر عهــدا در آن لبــاس نهــاػ

حصواند ،نهاػش حنابر احتياط واضب حاطل است؛

ولـــی در «اشـــيای كـــوطکی كـــه حـــه تنهــایی عــورتين را نهــیپوشــاند» و ههشنــين
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ً
«اشياجی كه فعال نهاػگزار آنها را ن وشيده» و وحهول وحسوب وـیشـود ،واننـد َطفيـه

خا دستهال بزرگ ،خا لنگی كه در ضيب گغاشته شده - 1هرطند حتـوان حـا آنهـا عـورت
را پوشانيد  -ههين طور «لباسی كه نهاػگزار آنها را پوشـيده ،ولـی سـاتر (لبـاس) وبـاح
دخگــری ز یـر آن دارد كــه عــورتين را پوشــانده حاشــد» ،در تهــام ایـن صــورتهــا ،غصــبی

بــودن آنهــا حــه نهــاػ ضــرر ی نــدارد ،هرطنــد احتي ـاط وســتحب در تــرک وــوارد وــغكور
است.

شــاخان عكــر اســت ،نســبت حــه حــانوان ،ضاهــایی كــه واضــب اســت در نهــاػ آن را

بپوشانند وثل ساق پا خا ساعد دست ،حکن عورتين را دارد.

مسأله  .1166كسی كه ویداند پوشيدن لباس غصبی حرام اسـت ،ولـی حکـن نهـاػ
ً
ظواندن حا آن را نهیداند ،اگر عهدا حا لباس غصبی نهاػ حصواند  -حه تفصيلی كـه در
وسألۀ قبل عكر شد  -نهاػش حنابر احتياط واضب حاطل است.
مسأله  .1167اگــر انســان ندانــد كــه لباس ـش غصــبی اســت خ ـا فراوــوش كنــد و حــا آن

لباس نهاػ حصواند ،نهاػش صحيح است؛ ولـی ا گـر كسـی ظـودش ،لبـاس را غصـب

نهاخ ـد و فراوــوش كنــد كــه غصــب كــرده و حــا آن نهــاػ حصوانــد ،نهــاػش حنــابر احتيــاط
واضب حاطل است.

مسأله  .1168اگر فرد نداند خا فراووش كند كه لباسـش غصـبی اسـت و در بـین نهـاػ

حفههــد ،طنانشــه طي ـز دخگــری عــورت او خ ـا آنش ـه در حکــن عــورت اســت را پوشــانده
ً
حاشد و حتواند فورا خا حدون این كه وواالت ،خعنی پی در پـی بـودن اضـزای نهـاػ حـه هـن

حصورد ،لباس غصبی را بیرون آورد ،الػم است این كـار را انسـام دهـد و حاخـد وواظـب
حاشد كه اػ قبله ونحرف نشود و در حال حركت عكر نگوخد؛
ّاوا اگر طيـز دخگـری عـورت او خـا آنشـه در حکـن عـورت اسـت را ن وشـانده و بیـرون
 .1ههشنــين ،كســی كــه وــال گهشــدهای را پیــدا كــرده ،طنانشــه وــال وــغكور ووقــع نهــاػ ظوانــدن (خــا وضــو خــا
غسل) «ههراه او» حاشد ،نهـاػش (خـا وضـو و غسـلش) حاطـل نهـیشـودّ ،
حتـی ا گـر حسـب وظـاخف شـرعی
وربوط حه وال گهشده رفتار نکند خا قصد داشته حاشد وال را حه صاحبش تحویل ندهد.

ّ
وقدوات نهاػ /

آوردن لباس ،حاع

كشف عورت خا آنشه در حکن عورت است ویشود ،در صورتی

كه حه وقدار خک ركعت وقت داشته حاشد حاخد نهاػ را حشکند و حـا لبـاس غيـر غصـبی

نهاػ حصوانـد و ا گـر حـه ایـن وقـدار هـن وقـت نـدارد ،حاخـد لبـ ـاس را در حـال نهـاػ بی ـرون
آورد و اداوـۀ نهــاػ را حــه دســتور «نهــاػ برهنگــان» كــه در وســألۀ « »1431عكــر شــد انســام

دهد.

مسأله  .1169اگر كسی برای حف ضانش حا لباس غصبی نهاػ حصوانـد ،در صـورتی
كه نتواند تا آظر وقت حا لباس دخگری نهاػ حصواند ،خا اخنکه حتواندّ ،اوـا اضـطرار فعلـی
ّ
او حه پوشيدن لباس غصبی حه علت سوء اظتيار ظودش در گغشته نبوده است  -وثل
اخنکــه ظــودش لبــاس را غصــب نکــرده حاشــد  -نهــاػش صــحيح اســت و طنانشــه
اضطرار فعلی او حه دليل سوء اظتيار ظودش در گغشته بـوده ،نهـاػش حنـابر احتيـاط

واضب صحيح نيست؛

ولی اگر برای اخنکه دػد ،لباس غصـبی را نبـرد ،وسبـور حاشـد حـا آن نهـاػ حصوانـد و

نتواند تا آظر وقت حا لباس دخگری نهاػ حصواند ،خا نگه داشتن آن حه قصد رساندن حـه
والک در ّاولين فرصت حاشد ،نهاػش صحيح است.
ّ
مسأله  .1171اگـر فــرد ،لبــاس را حــا پــولی كــه حــه آن ظهــس تعلــق گرفتــه و ظهــس آن را

نداده ظر خدار ی نهاخد ،دو صورت دارد:
ّ
الف .قيهت وعاوله (ثهن) حه صورت كلی در ّ
عوه حاشد ،خعنـی قيهـت كـاال را در
ّ
عوه حدهکار شود؛
در این صورت ،وعاوله در هر حال 1صحيح اسـت و فـرد والـک لبـاس وـیشـود و
ّ
علت ّ
تصرف در پول ظهـس نـداده و تـأظير
استفاده اػ آن برای او ضایز است؛ ولی حه
در پرداظــت ظهــس آن ،گناهکــار اســت و حاخـد ظهــس پــولی را كــه حــه فروشــنده داده

است ،بپرداػد.

2

 .1طه فروشنده شيعۀ دواػده اواوی حاشد و طه نباشد.
 .2توضيح بیشتر در این وورد ،در ضلد ّدوم ،فصل ظهس ،وسألۀ « »595عكر ویشود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

ب .حا عين پولی كه ظهس آن را نداده لباس حصـرد ،خعنـی ثهـن (قيهـت) وعاولـه

حه صورت شصصی حاشد؛

1

در ایــن صــورت ،طنانشــه فروشــنده شـيعۀ دواػده اوــاوی حاشــد ،وعاولــه صــحيح

اســت و پــول را والــک شــده و ظهــس اػ پــول حــه لبــاس ونتقــل وـیشــود 2و حکــن نهــاػ
ظواندن در آن لباس قبل اػ پرداظت ظهس ،حکن نهاػ ظواندن در لباس غصبی را

دارد؛

3

ّاوا طنانشه فروشنده شـيعۀ دواػده اوـاوی نباشـد ،صـحيح بـودن وعاولـه در خـک

پنسن وشاع آن ،حستگی حه اضاػۀ حاكن شرع دارد؛ اگر حاكن شرع اضاػه دهـد ،حکـن
نهــاػ ظوانــدن در آن لبــاس واننــد حالــت قبــل (فروشــنده شـيعۀ دواػده اوــاوی حاشــد)

اســت و اگــر اضــاػه ندهــد ،وعاولــه نســبت حــه خ ـک پــنسن ،حاطــل و ـیحاشــد و در ای ـن

حالت ،طنانشـه فروشـنده حـا وضـود اطـالع اػ حاطـل بـودن خـک پـنسن وعاولـه ،حـاػ هـن
راضی حه ّ
تصرف ظر خدار در لباس حاشد ،نهاػ ظواندن در آن لباس ضـایز اسـت و ا گـر

رضاخت فروشنده وعلوم نباشد ،نهاػ ظوانـدن در ایـن لبـاس ،حکـن نهـاػ ظوانـدن در

لباس غصبی را دارد.

 oشرطچهارم:ازاجزایوردارنباشد 

ّ
حتی حنابر احتياط واضب ،لباسهای كوطکی كـه حـه
مسأله  .1171لباس نهاػگزار -

تنهایی نهـیتـوان حـا آن عـورتين را پوشـانيد  -حاخـد اػ اضـزای روحدار وـردار حيـوانی كـه
ظــون ضهنــده دارد (حي ـوانی كــه اگــر رگــش را ُببرنــد ،ظــون اػ آن و ـیضهــد) نباشــد و
احتيـاط وســتحب اســت انســان حــا لباسـی كــه اػ اضــزای روحدار وــردار حيـوان حــالل
 .1توضيح در وورد وعاولۀ بر ّ
عوه و بر عين (شصصی) ،در ضلد دوم ،فصل ظهس ،صفحۀ « ،»131پـاورقی
« »9عكر ویشود.
ّ
 .2توضيح بیشتر در این وورد ،در ضلد دوم ،فصل ظهس ،وسألۀ « »597عكر ویشود.
 .3حکن استفادۀ دخگران اػ شـيعيان دواػده اوـاوی اػ لبـاس وـغكور ،حـا اضـاػۀ صـاحب لبـاس ،در ضلـد دوم،
فصل ظهس ،وسألۀ « »592عكر ویشود.

ّ
وقدوات نهاػ /

گوشتی ّ
تهيه شده كه ظون ضهنده ندارد (وانند واهی پولکدار) ،نهاػ نصواند.

1

مسأله  .1172هر گاه طيزی واننـد گوشـت و پوسـت اػ وـردار نسـس كـه روح داشـته،

حــه عنــوان وحهــول (طي ـزی كــه نهــاػگزار آن را حــا ظــود حهــل و ـیكنــد) ههــراه نهــاػگزار
حاشــد ،وثــل اخنکــه آن را داظــل قــوطی خ ـا پالســتيکی گغاشــته حاشــد و در نهــاػ حهــل

نهاخد ،نهاػش صحيح است.

مسأله  .1173اگــر طيـزی اػ وــردار حــالل گوشــت واننــد وــو و پشــن كــه روح نــدارد ،ههــراه
نهاػگزار حاشد خا حا لباسی كه اػ آنها ته ّيه كردهاند نهاػ حصواند ،نهاػش صحيح است.

مسأله  .1174كاپشن طروی و وانند آن ،كه طروش اػ حيوان حالل گوشتی كه ظـون

ضهنده دارد تهيه شـده ،در صـورتی كـه احتهـال وعقـول داده شـود ور بـوط حـه حيـوانی

است كه عحح شرعی شده ،پاک ویحاشد و نهـاػ ظوانـدن حـا آن ضـایز اسـت ،هرطنـد

نشانـــــههای عحـــح ش ــرعی را دارا نباشـــد و س ــاظت كش ــورهای غيـ ـر اس ــالوی حاش ــد و
وسلهان وارد كنندۀ آن هن در ػوينۀ عحح شرعی و عدم عحح شرعی آن تحقيق نکرده

حاشد؛
ّاوــا طنانشــه فــرد خقـين خـا اطهينــان دارد اػ حيـوانی اســت كــه عحــح شــرعی نشــده،
نسس و وردار وحسوب ویشود.

مسأله  .1175نهــاػ ظوانــدن حــا طرمهــای وصــنوعی كــه اػ وــواد پالســتيکی و واننــد آن
ســاظته وـیشــود ،اشــکال نــدارد .ههشنـين ،هــر گــاه انســان شــک كنــد كــه طيـزی طــرم
وصنوعی است خا طرم طبيعی كه اػ وردار ته ّيه شده ،نهاػ ظواندن حا آن اشکال ندارد.
 oشرطپنجن:ازحیواندرنده-بلکهبنابراحتی اطواج ج،ازس ایرحیوان اتح رام
گوشتدارایخونجهندهنیز-نباشد 

مسأله  .1176لباس نهاػگزار (حه استثنای طيزهای كوطکی ههشـون ضـوراب كـه حـه
 .1حکن نهاػ حا لباسی كه اػ وردار حيـوان حـرام گوشـتی ّ
تهيـه شـده كـه ظـون ضهنـده نـدارد  -وثـل وـار  -در
شرط پنسن عكر ویشود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

تنهایی عورتين را نهیپوشـاند) حاخـد اػ اضـزای درنـدگان  -حلکـه حنـابر احتيـاط الػم ،اػ
وطلــق حيـوان حــرام گوشــت وثــل ظرگــوش نيـز  -نباشــد و ایــن حکــن ،اظتصــاص حــه
حيوانات حرام گوشـتی دارد كـه دارای ظـون ضهنـده وـیحاشـند و در ایـن حکـن فرقـی

بین اضزای روحدار وانند پوسـت حيـوان و اضـزای بـیروح واننـد پشـن ،وـو ،كـرک حـدن
حيوان نيست؛

ههين طور ،لباس وغكور و نيـز حـدن نهـاػگزار نباخـد حـه ادرار و خـا وـدفوع ،خـا عـرق خـا

شير خا ووهای آن حيوان آلوده حاشـد ،ولـی ا گـر وـوی حيـوان حـرام گوشـت حسـيار كـن و
ً
نــاطيز حاشــد ،وــثال خ ـک خ ـا دو خ ـا ســه وــوی كوطــک حي ـوان بــر لبــاس نهــاػگزار حاشــد،
ً
اشکال ندارد .ههشنين ،اگر طيزی اػ آنها را وثال در قوطی خا پالسـتيک گغاشـته و حـا
ظود حهل نهاخد ،اشکال ندارد.

مسأله  .1177اگــر آب دهــان خ ـا بین ـی خ ـا رطوحــت دخگــری اػ حي ـوان حــرام گوشــت
وانند گرحه  -كه پا ک ویحاشند  -بر حدن خا لباس نهاػگزار حاشد ،طنانشه تـر حاشـد،
نهــاػ حاطــل اســت و اگــر ظشـک شــده و عـين آن برطــرف شــده حاشــد ،نهــاػ صــحيح

است.

مسأله  .1178اگر وو و عرق و آب دهان كسی بر حدن خا لباس نهاػگزار حاشد ،اشکال

ندارد .ههشنين ،ضایز است انسان حا وروار خد و ووم و عسل نهاػ حصواند.

مسأله  .1179اگر فـرد شـک داشـته حاشـد كـه لبـاس اػ اضـزای حيـوان حـالل گوشـت
ّ
تهيه شده خا حرام گوشت 1،طه در كشور اسالوی ته ّيه شـده حاشـد طـه غيـر اسـالوی،

ضایز است حا آن نهاػ حصواند ،حه شرط آنکه وعلوم نباشد آن لبـاس ،اػ اضـزای روحدار
ُ
ً
 .1ونظور اػ شک در اخنسا ،ووارد شک در حکن نيست؛ وثال اگر فرد ویداند لباسـش اػ كـرک حـدن ظرگـوش
ّ
تهيه شده ،ولی نهیداند ظرگوش حالل گوشت است خا حرام گوشت ،این وسأله شاول وی نهیشود و
حاخد خا احتياط نهاخد خا وسألۀ شرعی آن را كه ظرگوش حالل گوشت است خـا حـرام گوشـت ،خـاد حگيـرد؛
ّاوــا ا گــر نهیدانــد لباســش اػ ظرگــوش ّ
تهيــه شــده خــا گوســفند (شــک در ووضــوع) ،ایــن وســأله شــاول او
ویشود و ضایز است حا شراخط عكر شده در وسأله حا آن نهاػ حصواند.

ّ
وقدوات نهاػ /

وردار نسس ته ّيه شده است 1كه در این صورت ،حکن نهاػ ظواندن حـا آن لبـاس ،در

شرط طهارم لباس نهاػگزار عكر شد.

مسأله  .1181نهــاػ ظوانــدن حــا صــدف و آنشــه اػ آن ســاظته و ـیشــود واننــد تکهــۀ

صدفی ،ضایز است.

مسأله  .1181پوش ـيدن پوســت ســنساب در نهــاػ اشــکال نــدارد ،هرطنــد احتيــاط
وستحب آن است كه حا آن نهاػ نصوانند.

2

مسأله  .1182اگر حا لباسـی كـه انسـان نهـیدانـد خـا فراوـوش كـرده كـه اػ حيـوان حـرام
گوشت است نهاػ حصواند ،نهاػش صحيح ویحاشد.
 شرایطاختصاصیلباسنهاز گزار 
 oشرطاولاختصاصی:ا گرنهاز گزارورداست،لباساوطالبافنباشد 

مسأله  .1183پوشيدن لبـاس طـال و ههيـ ـن طـور پوشـيدن طـال و ز یـور آالت آن  -هـر

طند در عرف وا حه آن لباس نگو خند  -وثل حلقۀ طال خا انگشتر طـال حـه دسـت كـردن

خا آو خصتن ػنسير و گردنبند طال حه گردن خا حستن سـاعت وشـی طـال حـه دسـت ،بـرای
وردان ،طه در حال نهاػ و طه غير نهاػ ،حرام و نهاػ ظواندن حا آنها حاطل است؛ ولـی

بــرای ػنــان در نهــاػ و غيـر نهــاػ ،اشــکال نــدارد و شــرح احکــام ز یـورآالت طــال در ضلــد
دوم ،وبح

شناظت حعضی اػ گناهان عكر ویشود.

مسأله  .1184نهاػ وردی كه دندان طال دارد خا لباسی حه تن كـرده كـه تکهـههاخش اػ
طال ویحاشد ،حاطـل نيسـت؛ ّ
البتـه وـرد حنـابر احتيـاط واضـب نباخـد تکهـههای لبـاس
 .1وثل آنکه فرد نهیداند طرم اػ گاو ّ
تهيه شده خا فيل ،ولی اطهينان دارد كه آن حيوان عحـح اسـالوی نشـده
است.
 .2وشروط حه آنکه احراػ نشود لباس وغكور اػ اضزای روحدار وردار سنساب كه نسس وـیحاشـدّ ،
تهيـه شـده
ِ
است كه در این صورت ،حکن نهاػ ظواندن در آن ،در شرط طهارم لباس نهاػگزار گغشت.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

ً
ظــود خــا دنــدانهای ضلــوی ظــوخش را اػ طــال قــرار دهــد كــه ایــن كــار عرفــا زخنــت حــه
حساب ویآخد.

1

مسأله  .1185اگر وردی نداند خا فراووش كند كه لباس ،ػنسير و گردن حند ،حلقـه خـا
ً
ـدا ّ
وتوضـه
انگشتر او اػ ضنس طال است خا شک داشته حاشد و حا آن نهـاػ حصوانـد و حع

شود كه اػ ضنس طال بوده ،نهاػش صحيح است.
ّ
ههشنــين ،ا گــر حــه علــت ندانســتن وســأله ،حــا وــوارد وــغكور نه ـاػ وــیظوانــده ،در

صــورتی كــه ضاهــل قاصــر بــوده (در ضهــل ظــود وعــغور بــوده) ،نهاػهــای گغشــتهاش
صــحيح اســت؛ ّاوــا ا گــر ضاهــل ّ
وقصــر بــوده (در ضهــل ظــود وعــغور نبــوده) ،نهاػهــای

گغشتهاش را حاخد اگر وقت هست ،دوحاره حصواند و اگر وقت گغشته ،قضا كند.
 oشرطدوماختصاصی:ا گرنهاز گزارورداست،لباساوابریشنخالصنباشد 

مسأله  .1186لباس ورد نهاػگزار كه حه تنهایی ویتوان حا آن عـورتين را پوشـاند ،حاخـد

ابر خشن ظالص نباشد و در غير نهاػ هن ،پوشيدن آن برای وردان حرام است.

مسأله  .1187اگر تهام آستر لبـاس خـا وقـدار ی اػ آن ابر خشـن ظـالص حاشـد ،پوشـيدن

آن برای ورد ،حرام و نهاػ در آن ،حاطل است.

مسأله  .1188اگر لباسهای كوطک ورد كه قاحل ّيت پوشـاندن عـورتين را نـدارد وثـل

كــاله خـا عــرقطـين خـا كهــرحنــد اػ ابر خشــن حاشــد ،نهــاػ اشــکال نــدارد ،هرطنــد احتيـاط
وستحب است كه آنها را در نهاػ ن وشد.

مسأله  .1189حاشيهدوػ ی لباس حـا ابر خشـن اشـکال نـدارد؛ ولـی احتيـاط وسـتحب
 .1توضيح وطلب اػ این قرار است كه حروت استفاده اػ طال برای وردان ،وربوط حه دو عنوان است:
ُ
َ
ً
اول :در زحان عربی ،عنوان «ل ْبس الغ َهب» عرفا صدق نهاخد ،خعنی پوشـيدن طـال (واننـد وثـالهـایی كـه در
وسألۀ « »1471عكر شده است) ،كه این وورد حنابر ٓ
فتوی حرام است و ووضب حطالن نهاػ ویشود؛
ً
دوم :در زحان عربی عنـوان «التـزیین حالـغهب» عرفـا صـدق نهاخـد ،خعنـی زخنـت كـردن حـه طـال (واننـد وثـال-
هــایی كــه در وســألۀ « »1473عكــر شــده اســت) ،كــه حروــت ایــن وــورد حنــابر احتيــاط واضــب اســت ،ولــی
ووضب حطالن نهاػ نهیشود.

ّ
وقدوات نهاػ /

اســت كــه عــرض آن بیشــتر اػ «طهــار انگشــت حســته» نباشــد .ههشن ـين ،ا گــر تکه ـۀ

لباس و نزها خا قيطانهایی كه در لباس حه كـار رفتـه اػ ابر خشـن حاشـد ،اشـکال نـدارد
هرطند ز خاد حاشد.

مسأله  .1191لباس ـی را كــه انســان نه ـیدانــد اػ ابر خشــن ظــالص اســت خ ـا طي ـز دخگــر،

ضایز است بپوشد و نهاػ در آن نيز اشکال ندارد.

مسأله  .1191ا گر دستهال ابر خشهی و وانند آن در ضيب ورد نهاػگزار حاشـد ،اشـکال
ندارد و نهاػ را حاطل نهیكند.

مسأله  .1192پوشيدن لباس ابر خشهی برای ػن در نهـاػ و غيـر نهـاػ ،اشـکال نـدارد و
ههين طور ول ّی پسـر ّ
حشـۀ ناحـالغ وـیتوانـد لبـاس ابر خشـهی حـه تـن او نهـوده و نهـاػ پسـر
ّ
حشۀ ناحالغ حا لباس ابر خشهی صحيح است.
 برخیازاحکاملباسنهاز گزار 

مسأله  .1193پوشـيدن لبـاس ابر خشـهی ظـالص و طالحـاف در حـال ناطـار ی وـانعی

نــدارد و نيـز كسـی كــه ناطــار اســت لبــاس بپوشــد و لبــاس دخگــری غيـر اػ اخنهــا نــدارد،
ویتواند حا این لباسها نهاػ حصواند.

مسأله  .1194اگــر فــرد غيـر اػ لبــاس غصــبی خـا ابر خشــهی ظــالص خـا طالحــاف ،لبــاس

دخگــری نــدارد و ناطــار نيســت لبــاس بپوشــد ،حاخـد حــه دســتور ی كــه بــرای برهنگــان در
وسألۀ « »1431گفته شد ،نهاػ حصواند.

مسأله  .1195اگر انسان غير اػ لباسـی كـه اػ حيـوان درنـده ته ّيـه شـده لبـاس دخگـری

نــدارد ،طنانشــه در پوشـيدن لبــاس ناطــار حاشــد و تــا آظــر وقــت اضــطرار حــاقی حاشــد،
ویتوانـد حـا ههـان لبـاس نهـاػ حصوانـد و ا گـر ناطـار نباشـد ،حاخـد حـه دسـتور ی كـه بـرای

برهنگــان در وســألۀ « »1431گفتــه شــد ،نهــاػ را ح ـهضــا آورد و ا گــر غي ـر اػ لباس ـی كــه اػ
حيوان حرام گوشـت غيـر درنـده ته ّيـه شـده ،لبـاس دخگـری نـدارد ،طنانشـه ناطـار حـه
پوشيدن آن لباس نباشد ،احتيـاط الػم آن اسـت كـه دو حـار نهـاػ حصوانـد ،خـک حـار حـا

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

آن لباس و حار دخگر هن حه دستور ی كه برای برهنگان عكر شد.

مسأله  .1196اگــر انســان طي ـزی نــدارد كــه در نهــاػ ،عــورت ظــود را حــا آن بپوشــاند،
واضب است ته ّيه نهاخد ،هرطند حا كراخه كردن خا ظر خدن حاشد؛
ً
ـوال ّ
تحهــل نهــیشــود،
ول ـی اگــر ته ّي ـه آن ووضــب ســصتی فــوقالعــادهای كــه وعهـ
ّ
ویگردد  -هرطند اػ ضهـت فقـر و تنگدسـتی خـا گـران بـودن آن و اضحـاف در حـق و ی -
تهيۀ آن الػم نيست و ویتواند حه دستور ی كـه بـرای برهنگـان در وسـألۀ « »1431گفتـه
شــد ،نهــاػ حصوانــد؛ ول ـی طنانشــه ّ
تحهــل ضــرر نهــوده و حــا پوشــش فــراهن شــده نهــاػ
حصواند ،نهاػش صحيح است.

مسأله  .1197كسی كه لباس ندارد ،اگر دخگـری لبـاس حـه او ببصشـد خـا عار خـه دهـد،
ً
ـوال ّ
تحهــل نهــیشــود
طنانشــه قبــول كــردن آن بــرای او ســصتی فــوقالعــادهای كــه وعهـ

(حرح) نداشته حاشد ،حاخد قبول كند؛ حلکه اگر عار خه كردن خا طلـب حصشـش بـرای او

حرضی نيست ،حاخد اػ كسی كه لباس دارد ،طلب حصشش خا عار خه نهاخد.

مسأله  .1198پوشـــيدن لباســـی كـــه پارط ــه خـ ـا رن ــگ خـ ـا دوظ ــت آن ب ــرای كسـ ـی ك ــه

ویظواهد آن را بپوشد وعهول نيست ،در صورتی كه ووضب هتک حروت و ظـوار ی

او حاشــد ،حــرام اس ـت؛ ول ـی اگــر حــا آن لبــاس نهــاػ حصوانــد ،هرطنــد پوشــش و ی فقــط

ههان لباس حاشد ،نهاػش صحيح است.

مسأله  .1199پوشيدن لباس ػنانـه بـر وـردان و پوشـيدن لبـاس وردانـه بـر ػنـان ،حـرام

نيست و نهاػ ظواندن حا آن ،حاطل نهیحاشد؛

ولی حنابر احتياط واضب ،ضـایز نيسـت وـرد ظـود را حـه هيـأت و ِػ ّی و شـهاجل ػن
در آورد خا ػن ظود را حه هيأت و ِػ ّی و شهاجل ورد در آورد.
مسأله  .1111كسی كه حاخد ظوابیده نهاػ حصواند ،الػم نيست والفه خا لحافی كـه رو ی

ظود ویكشد ،دارای شراخط لباس نهاػگزار حاشد؛ وگر طور ی حاشد كه بر آن پوشـيدن

صدق كند ،وثل آنکه آن را دور ظود بپیشد.

ّ
وقدوات نهاػ /

 وستحباتووکروهاتلباسنهاز گزار 

مسأله  .1111ووارد عیل در لباس نهاػگزار ،وستحب شهرده شده است:
 .1ورد ،عهاوه حا تحت َ
الح َنک بپوشد؛
 .2ورد ،عبا و ػن ،طادر بپوشد؛
 .3لباس سفيد بپوشد؛

 .4پاكيزهترین لباسها را بپوشد؛

 .5حدن را حا طند لباس بپوشاند؛

 .6عطر و بوی ظوش استعهال كند؛

1

 .7انگشتر عقيق حه دست كند؛

 .8ػن در حال نهاػ ،قدم پا اػ ور پا حـه پـایین ،و دظتـر ّ
حشـۀ ناحـالغ در حـال نهـاػ،

سر ظود را بپوشاند.

مسأله  .1112ووارد عیل در لباس نهاػگزار ،وکروه شهرده شده است:
 .1پوشيدن لباس سياه؛

2

 .2پوشيدن لباس كثيف؛

 .3پوش ـيدن لبــاس تنــگ و اػ ای ـن ضهلــه اســت پوش ـيدن ضــوراب تنــگ كــه پــا را

فشار دهد؛

 .4پوشيدن لباس شرابظوار كه نسس بودن آن وعلوم نباشد؛

 .5پوشـيدن لبــاس كسـی كــه اػ نساســت پرهيـز نهـیكنــد ،حــه شــرط آنکــه نســس

بودن آن وعلوم نباشد؛

 .6پوشيدن لباسی كه نقش صورت دارد؛

 .1در وورد این وستحب ،فرقی بین عطرهای طبيعی و عطرهایی كه حـه روشهـای شـيهيایی سـاظته شـده
نيست.
 .2پوشيدن لبـاس سـياه اػ وـواردی اسـت كـه كراهـت آن ثاحـت نيسـت و در فـرض ثاحـت بـودن ،عبـا ،طـادر،
عهاو ـۀ ســادات و وــوردی كــه تعظــين شــعاجر وحســوب ویشــود ،وثــل عــزاداری اوــام حســين اســتثنا
ویشود.
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 .7دست كردن انگشتری كه نقش صورت دارد؛
 .8حاػ بودن تکهههای لباس؛

 .9نسس بودن لباسهای كوطکی كه قاحل ّيت پوشاندن عورتين را ندارد.
وقدوهششن:رعایتشرایطوکاننهاز گزار 

مسأله  .1113وکان نهاػگزار ،هفت شرط دارد:
 .1حنابر احتياط واضب ،غصبی نباشد؛
 .2استقرار داشته حاشد؛

 .3ضایی حاشد كه فرد احتهال حدهد نهاػ را تهام ویكند؛
ّ
 .4توانایی انسام واضبات را در آن وحل داشته حاشد؛

 .5اگر نسس است ،ووضب نساست لباس و حدن نهاػگزار نشود؛
ّ
 .6وحل نهاػ ػن ضلوتر خا وساو ی ورد نباشد (حنابر احتياط واضب)؛
ّ .7
وسطح حاشد.
 oشرطاول:بنابراحتیاطواججغصبینباشد 

مسأله  .1114كسی كه در ولک غصبی نهاػ ویظواند ،هرطند رو ی فرش و ووكـت و

تصت و وانند اخنها  -كه وال ظودش است  -حاشـد و نيـز كسـی كـه در ولـک ظـودش
نهاػ ویظواندّ ،اوا فرش خا تصت و وانند اخنها كه بر رو ی آن نهاػ وـیظوانـد ،غصـبی

حاشد ،در هر دو صورت حنابر احتياط واضب ،نهاػش حاطل است؛ ولی نهـاػ ظوانـدن
در ز یر سقف غصبی و ظيهه غصبی وانعی ندارد.

مسأله  .1115نهــاػ ظوانــدن در ولک ـی كــه ونفعــت آن وــال دخگــری اســت ،حــدون اضــاػۀ

كسی كه ونفعت ولک ،وال او ویحاشد ،در حکن نهاػ ظواندن در ولک غصبی است؛
ً
وثال اگر والک ظانۀ اضارهای (ووضر) خـا فـرد دخگـری ،حـدون اضـاػۀ وسـتأضر در آن
نهاػ حصواند ،نهاػش حنابر احتياط واضب ،حاطل است.

ّ
وقدوات نهاػ /

مسأله  .1116اگر فردی كه اػ دنيا رفتـه اسـت وص ّـيتهـایی داشـته 1و بـرای عهـل حـه
ّ
وصاخای ظوخش وال وشصصی اػ اووالش را تعيین كرده حاشد ،واننـد اخنکـه وص ّـيت
كرده تهام ظانه وسـکونیاش را در اوـور ظيـر صـرف نهاخنـد ،در ایـن صـورت ،تص ّـرف

ورثه و دخگران در وال وغكور ضایز نيست و ا گـر ونـزل و واننـد آن حاشـد ،نهـاػ ظوانـدن

در آن حنابر احتياط واضب حاطل است؛
ّ
وگر آنکه نشانه و قرخنۀ اطهينانآوری وضود داشته حاشد كه وتـوف ٓی اضـاػۀ طنـين
ّ
تصرفاتی را در آن تا هنگام عهل حه وصيت داده است.

آن  -را در

مسأله  .1117اگر فردی وصيت كرده كسر وشاعی اػ اووالش  -واننـد ثلـ
اوــوری صــرف نهاخنــد ،تصـ ّـرفاتی ههشــون نهــاػ ظوانــدن در ونــزلش كــه ووضــب كــن
ّ
2
شدن ارػش والی آن نهیشود و ونافات حا ّ
حق وتوف ٓی در اووالش ندارد ضایز است؛
وگر آنکه نشانه و قرخنۀ اطهينانآوری حاشـد بـر اخنکـه ظواسـته و وقصـود وی كسـر
وشاع ّ
وعين اػ عين اوـوالش بـوده 3كـه در ایـن صـورت ،حکـن وسـألۀ قبـل در وـورد آن
ضاری ویشود.

مسأله  .1118كسی كه در وسسد نشسته ،اگر شصص دخگری ضای او را اشغال كند
و حدون اضاػهاش در آنسا نهاػ حصواند ،نهاػش صحيح ویحاشد ،هرطند گنـاه كـرده

است.

مسأله  .1119اگر انسان در ضایی كـه نهـیدانـد غصـبی اسـت ،نهـاػ حصوانـد و حعـد اػ

نهاػ حفههد خا در ضایی كه غصبی بودن آن را فراووش كرده نهاػ حصواند و حعد اػ نهـاػ

خادش بیاخد ،نهاػ او صحيح است؛

ولـی اگــر كسـی كــه ظــودش ضــایی را غصــب كــرده ،فراوــوش كنــد و در آنســا نهــاػ

حصواند ،نهاػش حنابر احتياط واضب حاطل است.

 .1حا رعاخت شراخط وصيت.
ّ
 .2در فرض وغكورّ ،
وتوف ٓی حه صورت شركت در ّ
واليت اووالش بوده و در عين اووال سههی ندارد.
حق
 .3حه صورت شركت در عين اووال حهطور وشاع.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

مسأله  .1111اگر انسان حداند ضایی غصبی و تص ّـرف در آن حـرام اسـت ،ولـی ندانـد

كــه نهــاػ ظوانــدن در ضــای غصــبی اشــکال دارد و در آنســا نهـاػ حصوانــد ،نهــاػ او حنــابر
احتياط واضب حاطل ویحاشد.

مسأله  .1111كسی كه ناطـار اسـت نهـاػ واضـب را در حـالی كـه سـوار بـر وسـيلۀ نقل ّيـه
است حصوانـد ،خـا آنکـه حصواهـد نهـاػ وسـتحبی را در آن حـال حصوانـد ،حکـن غصـبی

بودن آن واشين و صندلی آن ،كـه فـرد بـر رو ی آن نهـاػ وـیظوانـد و نيـز طردهـای آن،
حکن غصبی بودن وکان نهاػگزار را دارد.

مسأله  .1112كس ـی كــه در ع ـين ولک ـی حــا دخگــری شــر خک اســت ،ا گــر ســهن او ضــدا
نباشد ،حدون اضاػۀ شـر خکش نهـیتوانـد در آن ولـک تص ّـرف كنـد و نهـاػ در آن ،حنـابر
احتياط واضب حاطل است.
حنابراین ،هر خک اػ ّوراث حدون اضاػۀ سایر وارثين نهیتواند در ولکـی كـه حـا سـایر
ورثه در عين آن شرخک است ّ
تصرف كند و در این صورت ،نهاػ در آن حنابر احتيـاط
واضب حاطل است.

مسأله  .1113اگر فرد ولکـی (ػوـين ،ونـزل و خالیـی ،آپارتهـان ،وغـاػه و واننـد آن) را حـا

پول ظهس نـداده ظر خـدار ی نهاخـد ،اقسـام و احکـام كسـی را دارد كـه حـا پـول ظهـس
1
نداده لباسی ظر خده كه حهطور ّ
وفصل در وسألۀ « »1454عكر شد.
مسأله  .1114اگر صاحب ولک حا زحان ،اضاػۀ نهاػ ظواندن حدهد و انسان حداند كـه
ً
قلبــا راض ـی نيســت ،نهــاػ ظوانــدن در ول ـک او ضــایز نه ـیحاشــد و در ای ـن صــورت،
ً
طنانشه شک داشته حاشد كه قلبا راضی است خا نه ،نهاػ او صحيح است؛
ً
ّاوا اگر صاحب ولک اضاػۀ نهاػ ظواندن ندهد و انسان خقين كند كه قلبـا راضـی

اســت ،نهــاػ ظوانــدن در آن ضــایز ویحاشــد و در ایـن صــورت ،طنانشــه شــک داشــته
ً
حاشد كه قلبا راضی است خا نه ،نهاػ ظواندن در ولک او ضایز نيست.
 .1حکن ّ
تصرفات دخگران اػ شـيعيان دواػده اوـاوی در ولـک وـغكور حـا اضـاػۀ صـاحب ولـک ،در ضلـد دوم،
فصل ظهس ،وسألۀ « »592عكر ویشود.

ّ
وقدوات نهاػ /

مسأله  .1115تصـ ّـرف در اوــوال و ّيت ـی كــه حــه وــردم حــدهکار ی دارد ،طنانشــه طــوری

حاشد كه حا ادای حدهی ونافات نداشته حاشد  -وانند نهاػ ظوانـدن در ظانـهاش  -حـا
اضاػۀ ورثه ،اشکال ندارد.

ههــين طــور ،طنانشــه حــدهی او را بپرداػنــد خ ـا ضــاون شــوند كــه قــرضهــاخش را

بپرداػن ـد و طلبکاران هن قب ـول كنن ـد خا اػ وا تـرک حـه وقـ ـدار حـدهی او حـاقی حگغارنـ ـد
ّ
حتی اگر ّ
تصرف ووضب تلف شـدن وـال گـردد  -تص ّـرف در وـال او ،حـا اضـاػۀ ورثـه
اشکال ندارد و نهاػ هن صحيح است.
مسأله  .1116و ّيتی كه ّ
عوهاش حه ػكات خا سایر حقوق شرعی حه ضز ظهس ،وشغول
و حدهکار بوده استّ ،
تصرف در وال و ی ،طنانشه حا ادای حدهی او ونافات نداشـته

حاشد  -وثل نهاػ ظواندن در ظانهاش  -حا اضاػۀ ورثه ،اشکال ندارد؛
ّاوا اگر و ّيت ،ظهس حدهکار بـوده ،در صـورتی كـه اػ كسـانی بـوده اسـت كـه اهـل
پرداظت ظهس بوده خا وص ّيت حـه پرداظـت ظهـس اوـوالش نهـوده ،حکهـش واننـد
صورت قبل است و ّاوا ا گـر اػ كسـانی بـوده كـه اػ رو ی وعصـيت خـا اعتقـاد حـه واضـب

نبــودن ظهــس ،ظهــس نهـیدادهانــد و وصـ ّيت هــن حــه پرداظــت ظهسـی كــه حــدهکار

بـــوده ،ننهـــوده اســت ،بـــر ورثـــهای كـــه شــيعۀ دواػده اوــاوی حاشــند ،پرداظــت حــدهی
ظهسی و ّيت واضب نيست و برای آنانّ ،
تصرف در وا ترک او ضایز است.

ههشنين ،اگر ورثه حدهی شرعی و ّيت را بپرداػند خا حا قبـول حـا كن شـرع 1،ضـاون
شوند كه ادا نهاخندّ ،
تصرف در وال او اشکال ندارد و نهاػ هن صحيح است.

مسأله  .1117اگر و ّيت ،قرض و حدهی نداشته حاشد ،ولی حعضی اػ ورثۀ و ّيت ناحالغ
2
خا دیوانه خا سفيه خا غاخب حاشندّ ،
تصرف در ولک او حدون اضاػه اػ ول ّی شـرع ّی آنهـا
ّ
حــرام اســت و نهــاػ در آن ضــایز نهیحاشــد؛ ولـی تصـ ّـرفات وعهــولی كــه وقدوـۀ تسهيـز
و ّيت است ،اشکال ندارد.

 .1در وواردی كه حاكن شرع در آن والخت دارد و ویتواند اضاػه دهد.
ولی شرعی ،در ضلد ّ
 .2توضيحات وربوط حه ّ
سوم ،فصل « َحسر» عكر ویشود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

ً ّ
شاخان عكر است ،طنانشه و ّيت در این وورد ّ
وصيت كرده حاشد كه وثال تا وـدت

طهل روػ ،هر رفت و آودی كه در ونزل و ی صورت وـی گيـرد ،خـا اػ اوـوال و ی در آنسـا
ّ
وصرف ویگردد ،اػ ثل وال او حاشد ،در ایـن صـورت ،طنـين وصـيتی تـا حـد ثلـ

صحيح است.

مسأله  .1118نهاػ ظواندن در ولک دخگران ،در صورتی ضایز اسـت كـه انسـان خقـين
خا اطهينان خا ّ
حست شرعی دخگری بر رضاخت والک داشته حاشد.
ً
حنـابراین ،اگـر والـک آن صــر خحا اضـاػه بـرای ظوانـدن نهــاػ حدهـد خـا عهلـی انســام
ً
دهد كه وعلوم حاشد برای نهاػ ظوانـدن اضـاػه داده اسـت ،وـثال س ّـسادۀ نهـاػ را بـرای

نهاػ ظواندن و ی پهن نهاخد خا در اظتيار و ی گغارد كافی است.
ً
ههـــين طـــور ،اگـــر والـــک اضـــاػه در تصـ ّـرفی حدهــد كــه اػ آن ،عرفــا اضــاػه در نهــاػ
ظواندن هن فههيده ویشود ،وانند اخنکه حه كسی اضاػه حدهد در ولک او حنشـيند و

حصواحد و فرد اػ این اضاػه ،حفههـد كـه حـه نهـاػ ظوانـدن و ی هـن راضـی اسـت ،ههـين

وقدار برای صحيح بودن نهاػ كافی ویحاشد.

مسأله  .1119نهاػ ظواندن در ػوينهای حسيار وسيع ضایز است ،هرطند كـه والـک

آنها صغير و خا دیوانه حاشد و خا آنکه والک آنها راضی حه نهاػ ظواندن در آنها نباشد.

ههين طور ،فرد ویتواند در حاغها و ػوينهایی كه در و دیوار ندارند ،حدون اضـاػه

اػ والـک نهــاػ حصوانــد ،ولـی در ایـن صــورت ،ا گــر حدانــد والـک راضـی نيســت ،نباخـد
تص ّـرف كنــد و نيــز اگـر والـک ناحــالغ خـا دیوانـه حاشــد خـا آنکــه گهـان حــه راضـی نبــودن او
داش ــته حاش ــند ،احتيـــاط الػم آن اس ــت ك ــه در آنه ــا تص ـ ّـرف نکنن ــد و در آنس ــا نه ــاػ

نصوانند.

 oشرطدوم:استقرارداشتهباشد 

ّ
مسأله  .1121وکــان نهــاػگزار در نهاػهــای واضــب حاخ ـد طــور ی نباشــد كــه اػ شــدت

حركت ،وـانع اػ اخسـتادن نهـاػگزار و انسـام ركـوع و سـسود اظتيـار ی شـود ،حلکـه حنـابر

ّ
وقدوات نهاػ /

احتياط الػم ،نباخد وانع اػ آراوش و سکون حدن او حاشد؛
ّ
البته اگر فرد حه دليل كهی وقت خا ضهت دخگر ناطار حاشد ،در طنين ضایی  -وانند

حعضـی اػ انــواع اتووبيـل ،كشــتی ،قطــار و هواپیهــا  -نهــاػ حصوانــد ،حاخـد حــه قــدر ی كــه
وهکن است اسـتقرار و قبلـه را رعاخـت نهاخـد و ا گـر آن وسـایل نقل ّيـه اػ قبلـه حـه طـرف
ّ
دخگــر حركــت كننــد ،فــرد وکلــف اســت حــه طــرف قبلــه برگــردد 1و در هنگــام حركــت و
برگشتن حه سهت قبله ،قراجـت و اعكـار واضـب نهـاػ را نصوانـد و ا گـر رعاخـت اسـتقبال
ً
ّ
قبله دقيقا وهکـن نباشـد ،سـعی كنـد كـه اظـتالف كهتـر اػ حـد راسـت خـا طـ قبلـه

حاشد و اگر این هن وهکـن نباشـد ،فقـط در تکبيـرة االحـرام قبلـه را رعاخـت كنـد و ا گـر
این هن اوکان نداشته حاشد ،رعاخت قبله الػم نيست.

2

مسأله  .1121نهاػ ظواندن در اتووبيل ،كشتی ،قطـار و واننـد اخنهـا در حـال اظتيـار،

هنگــاوی كــه اخســتادهانــد ،اشــکال نــدارد .ههشنـين ،در وقتـی كــه حركــت وـیكننــد،
ّ
طنانشه حه حدی تکان نداشته حاشند كه وانع اػ آراوش حدن نهاػگزار شود.
مسأله  .1122اگر فرد رو ی ت ّ های اػ ر خگ و رول و وانند اخنها كه نهیتواند بیحركـت

حهاند و وانع اػ استقرار و آراوش حدن است ،نهاػ حصوانـد  -حـا توضـيحی كـه گغشـت -
نهاػش حاطل است؛ ّاوا ا گـر حركـت كـن حاشـد حـه گونـهای كـه حتوانـد نهـاػ را حـا رعاخـت
شراخط آن ،اػ ضهله استقرار و آراوش حدن حصواند ،اشکال ندارد.
 oشرطسوم:تهام کردننهاز درآنوحلوهکنباشد 

مسأله  .1123نهاػگزار حاخد در ضایی نهاػ حصواند كه وهکن حاشد در آن وحـل ،نهـاػ
را حه اتهام برساند.
ّ
ّ
البته اگر انسان در ضایی كه حه علت حاد و حـاران و ز خـادی ضهع ّيـت و واننـد اخنهـا
اطهينان ندارد حتواند نهاػ را تهام كند ،ویتواند ً
رضاء نهـاػ را حصوانـد و طنانشـه آن را

 .1و طنانشه نهاػگزار رو حه قبله وشغول نهاػ شود و در اثنای نهاػ حه سبب حركت وسيلۀ ّ
نقليه شک نهاخـد
كه اػ قبله ونحرف شده است خا نه ،حنا ویگغارد كه هنوػ رو حه قبله است.
 .2توضيح بیشتر در وورد رعاخت قبله ،در وسألۀ « »1323عكر ویشود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

تهام كند ،نهاػش صحيح است؛ حلکه اگر اطهينان داشته حاشد كـه نهـیتوانـد نهـاػ
را تهام كند ،ولی احتهال ضعيف حه تهـام كـردن نهـاػ حدهـد ،وـیتوانـد رض ً
ـاء نهـاػ را
ّ ً
حصواند و طنانشه اتفاقا آن را تهام كرد ،صحيح است.
ً
مسأله  .1124اگر انسان در ضایی كه واندن در آن حـرام اسـت  -وـثال ز یـر سـقفی كـه
نزدخک است ظـراب شـود  -نهـاػ حصوانـد ،هرطنـد گنـاه كـرده ،ولـی نهـاػش اشـکالی
ندارد.

مسأله  .1125نهاػ ظوانـدن رو ی طيـزی كـه اخسـتادن و نشسـتن رو ی آن حـرام اسـت

وثل ضایی اػ فرش كه اسن ظداوند وتعال بر آن نوشـته شـده ،طنانشـه وـانع اػ قصـد
قرحت شود صحيح نيست.

 oشرطچهارم:تواناییانجامواجباترادرآنوحلداشتهباشد 

مسأله  .1126سقف وکان نهـاػگزار نباخـد حـه انـداػهای كوتـاه حاشـد كـه فـرد نتوانـد در
آنســا راســت حاخســتد و ههــين طــور وکــان نهــاػگزار نباخـد حــه قــدری كوطـک حاشــد كــه

ضای ركوع و سسود نداشته حاشد.
ّ
مسأله  .1127اگــر فــرد ناط ـار شــود در ضــایی نهــاػ حصوانــد كــه حــهطــور كل ـی قــادر حــه

اخســتاده نهــاػ ظوانــدن نباشــد ،الػم اســت نشســته نهــاػ حصوانــد و ا گــر توانــایی ركــوع و

سسود را نيز ندارد ،آنها را حا اشارۀ سر ،انسام دهد.

مسأله  .1128پش ـــت ك ـــردن ح ـــه قبــــر پیغهبـ ــر و ّ
اجه ـ ـۀ اطهـ ــار در صـ ــورتی كـ ــه

بیاحتراوی و هتک حروت حه آنان وحسـوب شـود ،در نهـاػ و غيـر نهـاػ حـرام اسـت،

هرطند اگر فرد در آن حال نهاػ حصواند در صورتی كه اػ او قصـد قرحـت حاصـل شـود،

نهاػش صحيح است.
ً
ّاوا اگر حه دليل فاصلۀ ز خاد خا وضود وانع وثل در و دیوار 1،پشت كردن عرفا هتک
ّ .1
البتــه ،فاصــله شــدن صــندوق شــرخف و پارطــهای كــه روی آن انداظتهانــد خــا ضــرخح ّ
وطهــر ،بــرای برطــرف
شدن بیادبی ،كافی نيست.

ّ
وقدوات نهاػ /

و توهين وحسوب نشود ،اشکال ندارد .ههشنـين ،نهـاػ ظوانـدن وـواػی قبـر ّ
وطهـر خـا
ّ
وقدس كه پشت كردن حه قبر ّ
وطهر وحسوب نهـیشـود 1اشـکال نـدارد و نهـاػ
ضرخح

صحيح است.

 oشرطپنجن:ا گروکاننهاز گزارنجساست،ووججنجاستلباسوبدناونشود 

مسأله  .1129اگر وکان نهاػگزار نسس است ،نباخد طور ی تر حاشد كه رطوحـت آن حـه

حدن خا لبـاس او برسـد؛ وگـر آنکـه نساسـتی حاشـد كـه در نهـاػ حصشـيده شـده اسـت و
وبطل نهاػ نيست؛

ولی اگر طيـزی كـه پیشـانی را بـرای سـسده بـر آن وـیگـغارد  -واننـد ُوهـر  -نسـس
حاشد ،در صورتی كه ظشک هـن حاشـد ،نهـاػ حاطـل اسـت؛ ّ
البتـه ا گـر فقـط قسـهتی اػ

ســطح ُوهــر نهـــاػگزار نســس حاشـــد و نساســت آن حــه حــدن نهــاػگزار ســراخت نکنــد و
پیشانی حـه وقـداری كـه سـسده صـدق نهاخـد بـر قسـهت پـاک ُوهـر قـرار گيـرد اشـکال
ندارد و ّاوا نسس بودن حق ّيۀ ُوهر خا پشت ُوهـر خـا فـرش و ػوـين ز یـر ُوهـر اشـکال نـدارد و
ً
احتياط وستحب آن است كه وکان نهاػگزار اصال نسس نباشد.
 oشرطششن:بنابراحتیاطواجج،زنجلوتریاوساویوردنهازنخواند 

مسأله  .1131اگر ػن و ورد حصواهند در خک وکان نهـاػ حصواننـد ،حنـابر احتيـاط الػم،
ّ
حاخد ػن عقـبتـر اػ وـرد حاخسـتد و ایـن عقـب اخسـتادن ،حـداقل حـه وقـدار ی حاشـد كـه
ضای سسدۀ او ،برابر ضای دو ػانوی ورد در حال سسده حاشد.

شاخان عكر است ،حکن وغكور اظتصاص حه ػوانی دارد كه ػن و وـرد ،هـر دو نهـاػ
حصوانندّ ،اوا اگر خکی اػ آنـان نهـاػ نهـیظوانـد ،نهـاػ دخگـری صـحيح اسـت ،هرطنـد
ػن هنردخف خا ضلوتر اػ ورد حاشد.

مسأله  .1131اگــر ػن برابــر و هــنردخـف وــرد خـا ضلــوتر اػ وــرد حاخســتد و حــا هــن وارد نهــاػ

 .1قسهت حاالی سر خا پایین پای وضسع شرخف حضرات وعصووين

.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

شوند ،خعنی هنػوان تکبيرة االحرام را حگو خند ،حنـابر احتيـاط واضـب ،هـر دو نفـر حاخـد
نهاػ را دوحاره حصوانند ،وگر اػ وواردی حاشد كه در وسألۀ « »1112ظواهد آود.

مسأله  .1132اگر ػن هنردخف ورد خا ضلوتر اػ ورد حاخستد ،در صـورتی كـه خکـی زودتـر
اػ دخگــری وشـــغول نهـــاػ شـــود ،نهـــاػ نفــری كــه دیرتــر تکبيــرة االحــرام را گفتــه ،حنــابر

احتياط واضب حاطل است؛
ّاوا نهاػ نفر ّاول كه زودتر تکبيرة االحرام را گفته ،در صورتی كه حتواند در بین نهاػ،
ً
وثال حاجلی وانند پرده بین ظود و نفر دخگر اخساد كند خا بیش اػ طهار وتر و نين اػ نفر

دخگــر فاصــله حگي ـرد 1خ ـا اگــر وــرد اســت ،راه رفتــه و اػ ػن ـی كــه در ب ـین نهــاػ ،وقابــل او
وشغول نهاػ شده ،ضلوتر حاخستد و اگر ػن است ،عقب آوده و اػ آن ورد عقب تـر قـرار

گيرد  -برای آن كه نهاػش صحيح حاشد  -حاخد این كار را انسام دهـد ،وگرنـه نهـاػ نفـر
ّاول هن ،حنابر احتياط واضب حاطل است؛ ّاوا اگر این كارها اوکانپـغیر نيسـت ،نهـاػ
را اداوه ویدهد و در این صورت ،نهاػ نفر ّاول صحيح است.

شــاخان عكــر اســت ،در هنگــام راه رفــتن خ ـا اخســاد حاجــل حاخ ـد نکــات عی ـل رعاخ ـت

گردد:
ً
الههف .در حــال حركــت عكــر نگو خـد؛ ب .اػ قبلــه ونحــرف نشــود؛ ج .ایـن كــار عرفــا
صورت نهاػ را بر هن نزند.

مسأله  .1133حکن عكر شده در این شرط (شرط ششن) ههانند سایر شروط 2وکان
نهاػگزار ،شاول ههۀ انواع نهاػهـا ،نهـاػ واضـب و وسـتحبی ،فـراد ٓی و ضهاعـت و نيـز

شــاول هه ـۀ وکانهــا و ـیشــود و فرق ـی ب ـین ونــزل ،وســسد ،حــرم و وشــاهد وشـ ّـرفه
ّ
نيســت؛ ّ
البتــه ای ـن حکــن خ ـک اســتثنا دارد و آن هنگــام شــلوغی ضهع ّي ـت در «وک ـۀ
ّ
وکروه» است كه رعاخت این وسأله الػم نيست و سایر وکانها این حکن را ندارند.

ّ
ّ
 .1فاصلۀ طهار وتر و نين بین ػن و ورد ،اػ وحل اخستادن خکی تا وحـل اخسـتادن دخگـری وحاسـبه ویشـود؛
ّ
حتی در صورتی كه ػن نهاػگزار ،روبرو و ضلوی ورد نهاػگزار وشغول نهاػ حاشد.
ّ
ّ .2
البتــه در نهــاػ وســتحبی حــا توضــيحاتی كــه در وحــل ظــود عكــر وــیشــود ،شــراخطی واننــد اســتقرار ،توانــایی
اخستادن و قبله دارای استثناجاتی ویحاشد.

ّ
وقدوات نهاػ /

ً
مسأله  .1134این حکن (شرط ششن) ،شاول حال اضطرار نهیشـود؛ وـثال ا گـر ػن و

وردی در وکان كوطکی حبس و ػندانی شده و وقت نهاػ نيز تنگ حاشد ،نهاػ هـر دو
نفر صحيح است؛ ّاوا اگر وقت وسعت داشته حاشد ،احتدا خکی اػ دو نفر نهاػ حصوانـد
و دخگــری نهــاػش را حــه تــأظير بینــداػد و پــس اػ اتهــام نهــاػ نفــر ّاول ،نفــر ّدوم نهــاػش را
حصواند و بهتر آن است كه ػن ،نهاػش را حه تأظير بینداػد.

مسأله  .1135در حکــن عكــر شــده (شــرط ششــن) فرقـی بـین َوحــرم و نــاوحرم نيســت.
پس در وـورد ػن و شـوهر ،بـرادر و ظـواهر و سـایر وحـارم نيـز ضـار ی اسـت؛ ا ّ
لبتـه حکـن
وــغكور اظتصــاص حــه افــراد حــالغ دارد .حنــابراین ،ا گــر در صــف نهــاػ ضهاعــت وــردان،
دظتر ّ
حشۀ ناحالغی وشغول نهاػ حاشد ،اشکال ندارد.

مسأله  .1136حکــن عكــر شــده (شــرط ششــن) اظتصــاص حــه نهــاػ صــحيح نــدارد و
ً
شاول آنشه كه عرفا نهاػ وحسوب ویشـود هرطنـد آن نهـاػ ،اػ ضهـت دخگـری غيـر اػ

این حکن (شرط ششن) حاطل حاشد ،نيز ویگردد.
ً
ً
حنــابراین ،ا گــر وــثال ههســر انســان ســهوا حــدون وضــو وشــغول نهــاػ اســت و شــوهر،
ً
عهدا حـدون رعاخـت وـواردی كـه در وسـألۀ « »1112عكـر ویشـود ،عقـبتر اػ او نهـاػ را

ببندد ،نهاػ ورد هن حنابر احتياط واضب حاطل است.
ً
وثال ورد نهاػ حصواند و پس اػ اتهام نهاػّ ،
وتوضه شود ػنی ضلوی او
مسأله  .1137اگر
خ ـا هــن ردخ ـف او وشــغول نهــاػ بــوده ،نهــاػ وــرد صــحيح اســت؛ ّاوــا ا گــر در ب ـین نهــاػ
ّ
وتوض ـه شود ،در صورتی نهـاػش صـحيح اسـت كـه حـه توضـيح وسـألۀ « »1119عهـل

نهاخد.
ّ
ّ
مسأله  .1138اگــر كس ـی حــه علــت ندانســتن حکــن شــرعی ،وســألۀ ور بــوط حــه وحــل

اخستادن ورد و ػن (شرط ششن) را رعاخت نهیكرده ،در صورتیكه در خادگيری وسأله
ً
كوتاهی كرده و ضاهل ّ
وقصر حاشد ،حکن فردی را دارد كه عهـدا ایـن حکـن را رعاخـت

نکرده است خعنی نهاػش حنابر احتياط واضب ،حاطل است؛
ّاوا اگر در خادگيری وسأله كوتاهی نکرده و ضاهل قاصر است ،نهاػهـایی را كـه حـا

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

طنـــين ضهلـــی ظوانـــده ،صـــحيح اســـت و الػم نيســت آن را دو حــاره ظوانــده خــا قضــا

نهاخد.

مسأله  .1139اگر بین ورد و ػنی كه برابر هن اخستادهانـد خـا ػن ضلـوتر اػ وـرد اخسـتاده و
ً
نهاػ ویظوانند ،دیـوار خـا پـرده خـا طيـز دخگـری حاشـد كـه عرفـا حاجـل و وـانع وحسـوب

شـــود ،هرطنـــد و ــانع اػ وشـــاهده نباش ــد و حتوانن ــد هه ــدخگر را ببينن ــد ،نه ــاػ ه ــر دو
صحيح است.

حنابراین ،ا گـر ضـنس حاجـل اػ شيشـۀ شـفاف حاشـد خـا آنکـه ارتفـاع آن حـه انـداػۀ قـد
ً
ً
آنهــا نباشــد  -وثــل پــردهای كــه عرفــا ػن و وــرد را اػ هــن ضــدا كــرده و حــدودا خ ـک وتــر
ارتفــاع داشــته حاشــد  -نهــاػ هــر دو صــحيح ویحاشــد ،هرطنــد بهتــر اســت حاجــل حــه

گونهای حاشد كه ورد و ػن نهاػگزار خکدخگر را وشاهده نکنند.

ههشنين ،اگر فاصله بین وـرد و ػن نهـاػگزار كـه برابـر هـن اخسـتادهانـد خـا ػن ضلـوتر
ّ
ً
اخســتاده ،بـیش اػ ده عراع 1حاشــد خـا اخنکــه وحــل آنهــا عرفــا دو وکــان وحســوب شــود،
ًّ
نهاػ هر دو صحيح است و نيـز ا گـر ػن در حـال نهـاػ عقـبتـر اػ وـرد حاخسـتد  -اقـال حـه
وقدار ی كه ضای سسدۀ او برابر ضای دو ػانوی وـرد در حـال سـسده حاشـد  -نهـاػ هـر
دو صحيح است.

 oشرطهفتن:وکاننهاز گزاروسطحباشد 

مسأله  .1141ضــای پیشــانی نهــاػگزار نباخ ـد اػ ضــای دو ػانــو و ســر انگشــتان پــای او،

بـیش اػ طهــار انگشـت حســته پــایینتر خـا حــاالتر حاشــد؛ تفصـيل ایـن وســأله در احکــام
سسده عكر ویشود.

 احکامدیگروکاننهاز گزار 

مسأله  .1141بـــودن و ــرد و ػن نـــاوحرم در ظل ــوت ،ا گ ــر احته ــال ح ــه گن ــاه افت ــادن را
ً
 .1ده عراع ،تقریبا طهار وتر و نين است.

ّ
وقدوات نهاػ /

حدهند ،حرام است و احتياط وستحب آن است كه در آنسا نهاػ نصوانند.

مسأله  .1142نهــاػ ظوانــدن در وکــانی كــه آواػ غنــایی وـیظواننــد خـا ووسـيقی حــرام

وینواػند ،حاطل نيست ،هرطند گوش دادن حه آن و نواظتن آن ،وعصيت ویحاشد.
وکانهاییکهنهازخواندندرآنهاوستحجیاوکروهاست 



ّ
مسأله  .1143در شــرع وقــدس اســالم ســفارش حسـيار ی حــه ظوانــدن نهــاػ در وســسد
شده و بهتر اػ ههۀ وسسدها ،وسسد الحرام است و حعـد اػ آن ،وسـسد پیغهبـر و

حعد اػ آن ،وسسد كوفه و وسسد بیت الهقدس و حعد اػ آن ،وسسد ضاوع هـر شـهر و
ّ
حعد اػ آن ،وسسد وحله و حعد اػ آن ،وسسد حاػار است.
مسأله  .1144بــرای ػنــان بهتــر اســت نهــاػ ظــود را در ضــایی حصواننــد كــه اػ ضهــت
وحفوظ بودن اػ ناوحرم ،اػ ضاهای دخگر وناسـبتـر حاشـد ،ظـواه آنسـا ظانـه حاشـد خـا

وسسد خا ضای دخگر و در این حکن ،فرقی بین نهاػ واضب و نهاػ وستحب نيست.

مسأله  .1145نهــاػ ظوانــدن در حــرم اواوــان وســتحب اســت ،حلکــه گفتــه شــده
بهتر اػ وسسد است و رواخت شده كه نهاػ در حـرم ّ
وطهـر حضـرت اويـر الهـؤونين

برابر دو خست هزار نهاػ است.

مسأله  .1146نهــاػ ظوانــدن در طنــد ضــا وکــروه شــهرده شــده اســت و اػ آن ضهلــه

است:

ّ .1
حهام.

 .2ػوين نهکزار.

 .3وقابل انسانی كه اخستاده خا نشسته است.

 .4وقابل در ی كه حاػ است.
 .5در ّ
ضاده و ظياحان و كوطه و وعابر عهووی ،در صورتی كـه وـزاحن عبـور و وـرور

وردم نباشد و طنانشه وزاحن حاشد ،حرام است.
 .1هرطند نهاػ حاطل نهیشود.

1

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

 .6وقابل آتش و طراغ.

 .7در آش زظانه و هر ضا كه كورۀ آتش حاشد.
ّ
 .8وقابل طاه و طالهای كه وحل ادرار حاشد.
 .9روبرو ی عکس و ّ
وسسهۀ طيزی كه روح دارد ،وگر آنکه رو ی آن پرده حکشند.
 .11در ضــایی كــه عکــس خ ـا ّ
وسســهۀ ضانــدار حاشــد ،هرطنــد رو بــرو ی نهــاػگزار

نباشد.

 .11در اتاقی كه ضنب در آن حاشد.

 .12وقابل قبر .13 .رو ی قبر .14 .بین دو قبر .15 .در قبرستان.

 .16نهاػ ظواندن ههساخۀ وسسد ،در غير وسسد ،اگر عغر ی نداشته حاشد.
ّ
مسأله  .1147كسی كه در وحل عبور وردم نهاػ وـیظوانـد خـا كسـی رو بـرو ی اوسـت،
وستحب است ضلوی ظود طيزی حگغارد و اگر تسبيح خا عصـا خـا طـوب خـا ر خسـهان

خا كتابی هن حاشد كافی است.

وساجد و وشاهد ّ
وشرفه
احکامالزاویوسجدولوازمآن 

مسأله  .1148نسس كردن ػوين ،سقف ،حـام و طـرف داظـل دیـوار وسـسد و آالت و

وســاخلی كــه ضزج ـی اػ حنــاء وســسد وحســوب و ـیشــود واننــد درهــا و پنســرههــا ،حــرام
ً
اســت و هــر كــس حفهه ـد كــه نســس شــده ،حاخ ـد فــورا نساســت آن را تطهي ـر نهــوده و

برطرف كند؛
ّ
البتــه احتي ـاط وســتحب آن اســت كــه طــرف بی ـرون دی ـوار وســسد را هــن نســس
نکنند و اگـر نسـس شـود ،برطـرف كـردن آن الػم نيسـت؛ ولـی ا گـر نسـس كـردن طـرف

بیرون دیوار ووضب هتک وسسد حاشـد ،حـرام اسـت و برطـرف كـردن آن حـه وقـدار ی
كه هتک حروت رفع شود ،الػم ویحاشد.

ً
مسأله  .1149نسس كردن آنشه ضزء شؤون وسسد حسـاب وـیشـود و فعـال اػ آن در

وسسد استفاده شده است ،وثـل فرشهـا خـا ووكتهـا خـا حصـيرهایی كـه در وسـسد

پهن ویحاشد خا پردههایی كه آو یزان است ،حرام و تطهير آنها واضب است؛
ً
ّاوا آنشه ضزء شؤون وسسد حساب ویشـود؛ ولـی فعـال در وسـسد وـورد اسـتفاده
ً
قــرار نه ـیگي ـرد و وــثال در وصــزن خ ـا انبــار نگهــدار ی و ـیشــود ،نســس كــردن آن حــرام

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

است ،ولی تطهير آن واضـب نيسـت؛ وگـر آنکـه حـاقی وانـدن نساسـت هتـک حروـت
وحسوب شود خا ووضب ضرر والی حه آن و كن شدن قيهتش گردد.

مسأله  .1151اگـــر فـــرد نتوانـــد وســـسد را تطهيـ ـر نهاخـ ـد ،تطهيـ ـر وس ــسد ب ــر او واض ــب

نيست؛ ولی اگر حاقی گغاشتن نساست ووضب هتک حروـت حاشـد ،طنانشـه حدانـد

خا حنابر احتياط واضب احتهال وعقول حدهـد كـه ا گـر حـه دخگـری اطـالع دهـد ایـن كـار
انسام ویگيرد ،حاخد حه او اطالع دهد.

مسأله  .1151اگــر ضــایی اػ وســسد نســس شــود كــه تطهيـر آن حــدون كنـدن خـا ظــراب

كــردن آن وهکــن نيســت ،در صــورتی كــه كنــدن خـا ظــراب كــردن ضزجـی و كــن حاشــد خـا
آنکه برای رفع هتک حروت ،طارهای ضز كندن خا ظراب كردن حه وقدار قابل ّ
توضـه و
ّ
َ
بیشــتری نباشــد ،حاخ ـد آنســا را حکننــد خ ـا ظــراب نهاخنــد ،وگرنــه ظــراب كــردن وحــل
اشکال است.

ههشنين ،اگر برای تطهير وسسد طارهای ضز ظراب كـردن تهـام آن نباشـد ،وثـل
ّ
آنکه حا آب و ِگل و وصالح نسس حنا شده حاشد ،ضایز بودن آن وحل اشـکال اسـت،

هرطند افرادی حاضر حاشند هز خنـۀ حاػسـاػ ی آن را بپرداػنـد؛ ولـی واضـب اسـت ظـاهر
وسسد را آب كشيده و تطهير نهاخند.

مسأله  .1152در وواردی كه تصر خـب قسـهتی اػ وسـسد بـرای تطهيـر ضـایز اسـت ،پـر

كردن ضایی كه كندهاند و ساظتن ضایی كه ظراب كردهاند ،واضب نيست ،هرطند

وطابق حا احتياط استحبابی است ،ولی اگر طيزی وانند آضر وسسد نسس شود ،در
صورتی كه وهکن حاشد ،حاخد حعد اػ تطهير حه ضای ّاولش حگغارند.
مسأله  .1153اگر حصـير خـا ووكـت وسـسد نسـس شـود ،حاخـد آن را آب حکشـند و ا گـر
فــرض شــود بر خـدن ضــای نســس بهتــر حاشــد ،حاخـد آن را ُببرنــد؛ ولـی بر خـدن وقــدار قابــل
ّ
ّ
توضه اػ آن خا تطهيری كه ووضب نقص شود ،وحـل اشـکال اسـت؛ وگـر ایـن كـه تـرک
آن حاعـ

هتــک حروــت حاشــد كــه حاخـد بــرای رفــع هتــک حروــت ،وــوردی را كــه ضــرر

كهتری دارد انتصاب نهاخند.

وساضد و وشاهد ّ
وشرفه /

مسأله  .1154بــردن عـين نســس و وتـ ّ
ـنسس حــه وســسد ،ا گــر بـیاحتراوـی حــه وســسد

حاشد ،حرام است؛ حلکه احتياط وستحب آن است كه اگر بـیاحتراوـی هـن نباشـد،

عين نسس را حه وسسد نبرنـد؛ وگـر آنکـه عـين نسـس اػ تواحـع فـردی شـهرده شـود كـه
وارد وسسد ویشود؛ وانند ظون ػظن خا ضراحتی كه در حدن خا لباس فرد ویحاشد.

مسأله  .1155نسس كردن حرم وعصووين حـرام اسـت و ا گـر خکـی اػ آنهـا نسـس

شود ،طنانشه نسس واندن آن بیاحتراوی حاشد ،تطهيرش واضب است؛

حلکه احتياط وستحب آن است كه اگر بیاحتراوی هن نباشد آن را تطهير كننـد
و ونظور اػ «حرم» در احتدای وسـأله« ،روضـۀ ون ّـوره» اسـت ،خعنـی قسـهتی كـه ضـر خح
ّ
وقدس و قبر ّ
وطهر در آن قرار دارد و ّاوا سایر رواقها خا صحنها ،اگر وسسد نباشند،
در صورت هتک حروت ،نسس كردن آنها حرام و تطهير آنها واضب ویحاشد.

مسأله  .1156احتياط واضب آن است كه وسسد را حه طال ز خنـت نکننـد و احتيـاط
وســتحب اســـت حــه صـــورت اشـــياجی كــه وثــل انســان و حيــوان روح دارد نيــز ز خنــت

نکنند.
ّ
مسأله  .1157ورود غيــر وســلهانان اعــن اػ وشــركين ،كفــار اهــل كتــاب خــا غيــر اهــل
كتــاب حــه وســسد ،در صــورتی كــه ووضــب هتــک حروــت خــا نساســت وســسد گــردد،
ً
ضایز نيسـت و الػم اسـت اػ آن ضلـوگيری شـود؛ حلکـه حنـابر احتيـاط و اضـب وطلقـا اػ
ورود آنان حه وسسد در صورت اوکان ضلوگيری شود.

مسأله  .1158وساضدی كه در ػوينهای اسـتيسار ی سـاظته وـیشـوند و ههشنـين

وساضدی كه در ػوينهای وقفـی (وثـل ػوـينهـایی كـه وقـف حضـرت رضـا شـده

است) حا اضاػۀ كسـی كـه والخـت شـرعی دارد ،حنـاء وـیشـود ،حکـن وسـسد را نـدارد و

نهاػظانه وحسوب ویشوند.

مسأله  .1159فروظت ـن در و پنس ـ ـره و وساخـ ـل و لواػو ـی كـه بـر وسـ ـسد وقـ ـف ش ـ ـده

 وانند فرش ،پرده ،كتاب ،لواػم روشـنایی ،گرواخشـی ،سرواخشـی ،ظـرف  -تـا وقتـیكه اوکان استفاده اػ آن در ههان وسـسد وضـود داشـته حاشـد ،ضـایز نيسـت ،هرطنـد
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اوکــان اســتفادۀ او ّليــهای كــه بــرای آن وســيله خــا شــیء وضــود داشــته ،اػ بــین بــرودّ ،اوــا
ّ
حتوان حه گونۀ دخگری آن را در وحل وغكور حه كار گرفت؛
ً
پــس ا گــر وــثال وســسد حــه فــرش قــدخهی كــه بــر آن وقــف شــده احتيــاح نداشــته خــا

نياػش برطرف شده حاشـد ،ولـی حتـوان اػ آن فـرش حـه عنـوان پـرده  -بـرای ضلـوگيری اػ

سروا و گروا  -در ههان وسسد استفاده نهود ،الػم است این كار انسام شود؛
ّ
ّاوا اگر نياػ وسسد حهطور كلی اػ وسي ـلهای كه براخ ـش وقـ ـف شـده برطـرف گـ ـردد

 -طوری كه نگه داشتن و حاقی گغاردن آن وسيله ،هدر دادن آن حه حسـاب ویآخـد -

حاخد اػ آن ،در وسسد دخگری استفاده كنند.

شاخان عكر است ،اگر وکان وشابهی نباشد كه حـه آن شـیء نيـاػ داشـته حاشـد ،آن
را در ه ـــر وــــوردی ك ـــه وصــــلحت عهــــووی داشـ ــته حاشـ ــد َ(وصـ ــالح ّ
عاوـ ــه) ،واننـ ــد

حسينيهها خا تکاخا استفاده نهاخند.

1

مسأله  .1161اگر وسسدی را غصب كنند و حـه ضـای آن ظانـه و واننـد آن حسـاػند خـا

طــوری ظــراب شــود كــه دخگــر حــه آن وســسد نگوخنــد ،نســس كــردنش ،حــرام نيســت و

تطهير آن واضب نهیحاشد.

مسأله  .1161اگر وسسد ظراب هن شود ،نهیتواننـد آن را حفروشـند خـا داظـل ولـک و
ضـ ّ
ـاده و ظياحــان نهاخنــد و تبــدیل حــه احســن نهــودن ،وسـ ّـوػی شــرعی بــرای ایــن اوــر
وحسوب نهیشود.

مسأله  .1162آثــار حســا وانــده پــس اػ و یــران كــردن وســسد و تبــدیل آن حــه راه ،وثــل

ســنگ و طــوب و آهــن و وســاجل آن واننــد در و پنســره و لــواػم روشــنایی و گرواخشــی و

سرواخشی ،اگر وقف بر وسسد حاشد ،واضب است صـرف وسـسد دخگـرى شـود و ا گـر
ایـن كـار وهکـن نباشـد ،در هـر وـوردی كـه وصـلحت عهـووی داشـته حاشـد ( َوصـالح
ع ّاوــه) وثــل حســينيههــا و تکاخــا وصــرف گــردد و ا گــر نتــوان ضــز حــا فروششــان اػ آنهــا
 .1توضيح بیشتر این وسأله ،در ضلد طهارم ،فصل «وقف» ،وساجل « 211تا  »211عكر ویشود.

وساضد و وشاهد ّ
وشرفه /

ّ
ً
اســتفاده كــرد ،حاخــد وتــولی  -خــا كســی كــه واننــد او شــرعا حـ ّـق تصـ ّـرف دارد  -آنهــا را
حفروشد و صرف وسسد دخگرى نهاخد.
ّاوا در صورتی كه آثار حسا واندۀ وسسدِ ،ولک آن حاشد ،وثل آنکـه اػ ونـافع عـين

وقــف شــده بــر وســسد ظرخــدارى شــده حاشــد ،واضــب نيســت ظــود ایــن آثــار صــرف
ّ
ً
وســسد دخگ ـرى شــود ،حلکــه ضــایز اســت وتــولی  -خــا كســی كــه واننــد او شــرعا حـ ّـق
تصـ ّـرف دارد  -در صــورت صــالح دخــد ،آنهــا را حفروشــد و بهــاى آنهــا را صــرف وســسد
دخگرى كند.

ّ
حسينيههـا كـه
حکن وغكور درحارۀ آثار حسا واندۀ وقفهای عام ،وانند ودارس و

در راهها قرار ویگيرند ،نيز ضارى است.

مسأله  .1163ا گر وسسد طوری ظـراب شـود كـه تعهيـر آن وهکـن نباشـد ،ویتواننـد
آن را ظراب كنند و دوحاره حساػند ،حلکه ویتوانند وسـسدی را كـه ظـراب نشـده و حـه
دليل احتياح وردم ،نياػ حه توسـعه دارد ظـراب كننـد و بـزرگتـر حسـاػند؛ ّ
البتـه در ایـن

ػوينه ّ
توضه حه طند نکته الػم است:

الههف .اگــر بــرای توســعۀ وــورد احتيــاح در وســسد ،الػم نباشــد هه ـۀ آن را ظــراب
ً
كنند ،حاخد در ظراب كردن حه وقدار الػم اكتفا شود؛ وثال اگر ویظواهند ػوينی را كـه
كنار وسسد است حه وسسد ولحق كنند و برداشتن دیوار بین وسـسد و ػوـين كنـار،
كافی در توسعه وسسد است ،نهیتـوان تهـام وسـسد را ظـراب نهـود و در ایـن حـال،
اكتفا حه تصرخب دیوار ویشود.

ب .حاخد تسدخد حنای وسسد ،ووضب تعطيلی وسسد حه وقدار بیشـتر اػ آنشـه در

ساظت و ساػ اوثال این حنا وعهول است نشـود .حنـابراین ،در صـورت تصر خـب حنـای
ّ
وســسد ،هــيرگونــه ســهلانگــاری كــه ووضــب تعطيلــی بــیش اػ حــد وعهــول وســسد

شود ،ضایز نيست.

ّ
ج .حاخــد خقــين خــا اطهينــان داشــته حاشــند كــه هزخن ـۀ ســاظت وســسد در وــدت

وعهــول تــأوين ویشــود .حنــابراین ،اگــر حــه ســبب عــدم تــأوين وصــارح و هزخنــههای
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ّ
ساظت وسسد ،ضهانتی نباشد كه وسسد در ودت وعهول حنا شود ،ظـراب كـردن
وسسد ضایز نيست.

د .حناهـــایی را ك ــه قـــدوت تـــارخصی دارن ــد و ض ــزء وي ــراث فرهنگ ــی ح ــه حس ــاب

ویآخند ،اضاػۀ تصرخب آنها داده نهیشود.
ً
ه  .تهام قسهتهایی كه قبال ضزء وحدودۀ اصلی وسسد بوده ،پس اػ حاػسـاػی
نيز ضزء وحدودۀ اصلی وسسد حاشد.
ّ
حنابراین ،اگر حصواهند وتعلقات وسسد  -واننـد آحدارظانـه خـا سـروخس بهداشـتی
ّ
ً
 را گسترش داده خا وحل آن را تغيیر دهند ،نباخد قسهتی كه قبال اػ وحدودۀ اصـلیّ
1
وسسد بوده را ضزء وتعلقات آن قرار دهند.

شــاخان عكــر اســت ،وکــانی كــه حــه عنــوان وحــدودۀ وســسد شــرعی وقــف شــده،
فضــای فوقــانی و قســهت تحتــانی آن نيــز حــه ّ
تبعيــت عرفــی ضــزء وســسد وحســوب
ّ
ویشود؛ وگر آنکـه هنگـام انشـای وقـف ضـزء وتعلقـات وسـسد 2لحـاظ شـده حاشـد؛

لغا حکن فوق عالوه بر طـول و عـرض ،نسـبت حـه ارتفـاع و عهـق وحـدودۀ وسـسد نيـز

ضاری است و الػم اسـت در هنگـام حاػسـاػی ،ارتفـاع خـا عهـق طبقـات را طـوری قـرار
ّ
دهند كـه قسـهت تحتـانی خـا فوقـانی وحـدودۀ اصـلی وسـسد ضـزء وتعلقـات آن قـرار

نگيرد.

ً
ههشنين ،اگر  -وثال  -آپارتهان دو طبقهای ،طبقۀ ههکـف آن حـه عنـوان وسـسد

و طبقــۀ فوقــانی آن حــه عنــوان ودرس ـۀ علهيــه وقــف شــده حاشــد ،در هنگــام حاػســاػی
ّ
ّ
وسدد ،فضایی كه وتعلق حه وسسد است ضزء ودرسه قـرار نگيـرد و فضـای ودرسـه
حه وسسد ولحق نشود و این حکن در صورتی كـه حنـای وـغكور طبقـۀ تحتـانی داشـته
كه حه عنوان دخگری وقف شده نيز ضاری است.

 .1حه عنوان وثال ،وسسدی را كه زیر ػوين آن نيـز حـه عنـوان وسـسد (وحـدودۀ اصـلی وسـسد) وقـف شـده،
ّ
ّ
نهیتوان هنگام حاػساػی وسدد ،زیر ػوين آن را تبدیل حـه سـروخس بهداشـتی نهـود و ا گـر ایـن تصلـف حـه
هر سبب صورت گرفته ،الػم است وحل حه حالت سابق برگردد.
 .2نه وحدودۀ اصلی وسسد.

وساضد و وشاهد ّ
وشرفه /

ّ
ً
مسأله  .1164ا گــر حصواهنــد وتعلقــات وســسد را تغيیــر دهنــد ،وــثال قســهتی را كــه
آحدارظانــه بــوده تبــدیل حــه ســروخس بهداشــتی نهاخنــد خــا اػ آحدارظانــه كــن كــرده و حــه
ّ
وضوظانه اضافه كنند خا حه حصشهایی كه ضزء وتعلقـات وسـسد بـوده ،اتـاق ظـادم

اضافه نهاخند ،اشکال ندارد؛
ّ
وگر اخنکـه در وقـف او ّليـه ،هـر قسـهتی اػ ػوـين و فضـای وتعلقـات وسـسد بـرای
ّ
عنــوان ّ
ظاصــی وقــف شــده حاشــد ،واننــد اخنکــه واقــف قســهت وشصصــی را بــرای

ظصوص وضوظانۀ وسسد 1وقف كرده حاشد كه در ایـن صـورت ،تبـدیل آن قسـهت
ّ
حه آحدارظانه خا عنوان دخگری اػ وتعلقات وسسد ضایز نيست.
ّ
2
مسأله  .1165اگر حصشی اػ وتعلقات وسسد  -وانند حياط وسسد خا آحدارظانـه -
را حصواهند حه وحـدودۀ اصـلی وسـسد اضـافه كننـد ،اشـکال نـدارد؛ ولـی آن قسـهت
ّ
ً
كه قبال ضزء وتعلقات وسسد وقف شده و اكنون حـه وحـدودۀ اصـلی وسـسد اضـافه

شده ،وسسد شرعی وحسوب نهیشود.
ّ
ّ
البته اگر در وقف او ّليه ،قسهتی اػ ػوـين و فضـای وتعلقـات وسـسد بـرای عنـوان
ّ
ّ
ظاصــی وقــف شــده حاشــد ،واننــد اخنکــه واقــف قســهت وشصصــی را بــرای ظصــوص
آحدارظانه خا وضوظانۀ وسسد (نـه اسـتفاده دخگـر) وقـف كـرده حاشـد ،در ایـن صـورت

ولحق كردن آن حه وحدودۀ اصلی وسسد ضایز نيست.
ّ
مسأله  .1166اگر ثاحت شود وتعلقات وسسد وانند وضوظانه خـا اتـاق ظـادم ،وقـف
ْ
بــر وســسد نيســت ،حلکــه ولــک ِطلــق وســسد ویحاشــد ،طنانشــه وصــلحت وســسد
اقتضا كند ،ویتوان آن را حه وسسد اضافه كرد و در صورتی كه حه قصد وسسد وقـف
شود حکن وسسد را دارد.
ّ
مسأله  .1167ا گــر وتعلقــات وســسد حــه عنــوان ظــاص واننــد وضــوظانــه وقــف شــده
3

 .1نه كاربری دخگر.
 .2فرض آن است كه وقف حياط حه عنوان «وحدودۀ اصلی وسسد» نبوده است.
ْ
ّ
ً
وتعلقات وسسد وقـف بـر وسـسد اسـت؛ ّ
البتـه ا گـر احـراػ نشـود كـه ولـک ِطلـق اسـت خـا وقـف بـر
 .3وعهوال
وسسد ،وراعات وقتضای احتياط در وورد آن ترک نشود.
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حاشد ،ظراب كردن آن برای توسعۀ وسسد ضـایز نيسـت ،وگـر آنکـه در وکـان نزدخـک
وسسد ،وضوظانهای برای وسسد احداث شده ،طـوری كـه وضـوظانـۀ قـدخن در ّاخـام
ًّ
ســال كــال حــدون اســتفاده حاشــد ،در ایــن صــورت  -حــا رعاخــت آنشــه در ضلــد طهــارم
فصــل وقــف وسـألۀ « »212عكــر وــیشــود  -الحــاق ػوــين آن حــه وســسد اشــکال نــدارد،
ولی حکن وسسد را ندارد.

ههشنــين ،اگــر وضــوظانــۀ وــغكور ظــراب شــده ،هنگــام تسدخــد حنــا حاخــد حــه ههــان

عنوان وضوظانه ساظته شود ،وگر آنکه وسسد نياػی حه وضوظانه نداشته حاشـد ،حـا

توضيحی كه در فوق عكر شد.
ّ
مسأله  .1168وتــولی ش ـؤون وســسد وســاػ اســت در حعضــی اػ وــوارد ،نســبت حــه حــاػ
ّ
وحدودخت اخساد نهاخد:
بودن درب وسسد
الف .وصلحت وسسد طنين اوری را اقتضا نهاخد ،وانند اوقـاتی كـه افـرادی كـه

در وسسد حضور پیدا ویكنند ،حا در نظـر گـرفتن هزخنـههـایی كـه حاخـد ضهـت ظـادم
ّ
وسسد و وانند آن در ایـن وـدت صـرف شـود ،تعـداد كهـی وحسـوب شـوند خـا اخنکـه
ّ
ّ
تصرفاتی در وسسد صورت گيرد كـه شاخسـتۀ ایـن وکـان وقـدس نيسـت خـا حـاػ بـودن
درب وسسد ووضب شود اووال وسسد در وعرض سرقت قرار گيرد.

ب .حاػ بودن درب وسـسد بـرای ػوـان بیشـتر اػ اوقـات نهـاػ ،نيـاػ حـه ظـادم داشـته
ّ
حاشد و برای وتولی وقـدور نباشـد فـردی را بـرای ایـن اوـر ،هرطنـد در وقابـل پرداظـت

اضرتــی اػ اوــوال وســسد حگهــارد .ههشنــين اســت ا گــر وســتلزم هزخنــههــای دخگــری
ّ
حاشد ،كه تأوين آن برای وتولی وقدور نيست.
ّ
ً
مسأله  .1169وتولی شؤون وسسد نهیتوانـد در اػای اسـتفاده اػ ظـود وسـسد (وـثال
ضهت اقاوۀ وسـالس تعزخـه) وبلغـی را درخافـت كنـد ،هرطنـد ایـن اوـر در غيـر اوقـات

نهاػ انسام شود؛
ّ
البته اگر اوـوالی واننـد فـرش ،ظـروف ،حصـاری ،كـولر و ...وقـف بـر وسـسد حاشـد و

وساضد و وشاهد ّ
وشرفه /

ّ
كيفيت وقف آنها 1طوری است كه شاول كراخه دادن حه افراد و صرف اضاره بهـا بـرای

هزخنههای وسسد ویگردد ،این كار ضایز است.

ً
ههشنــين ،اگــر اوــوالی ولــک وســسد حاشــد ،وــثال حــه وســسد اهــدا شــده حاشــد،

ّ
وتــولی وــیتوانــد در صــورت وضــود وصــلحت آنهــا را كراخــه دهــد و درآوــدش را صــرف

هزخنههای وسسد نهاخد؛ وگر آنکه در ضهن هبه و وانند آن شـرط شـده حاشـد اوـوال
وــغكور حــه صــورت ّ
وس ـانی در ظــود وســسد وــورد اســتفاده قــرار گيــرد؛ 2ههشنــان كــه
ّ
ّ
وتــولی شــؤون وســسد وــیتوانــد هزخنــههــای وصــرفی آب و بــرق و گــاػ را در وــدت
برگزاری وسلس تعزخه ،اػ برگزار كنندۀ آن درخافت نهاخد.

وستحباتووکروهاتوربوطبهوسجد 

مسأله  .1171ساظتن وسسد وستحب است و هر قدر در ضای وناسـبتـر و بهتـری

حاشـــد كـــه وســـلهانان بیشـــتر اػ آن اس ــتفاده كنن ــد ،بهت ــر اس ــت .ههشنـ ـين ،تعهيـ ـر
وسسدی كه نزدخک حه ظرابی ویحاشد ،وستحب است.

مسأله  .1171تهيز كردن وسسد و روشن كردن طراغ در آن ،وستحب اسـت و كسـی

كه ویظواهد حه وسـسد بـرود ،وسـتحب اسـت ظـود را ظوشـبو كنـد و لبـاس پـاكيزه و

فــاظر و قيهت ـی بپوشــد و تــه كفــش ظــود را وارس ـی كنــد كــه نساســت خ ـا آلــودگی در آن
نباشد و هنگام وارد شدن حه وسـسدّ ،اول پـای راسـت و ووقـع بیـرون آوـدنّ ،اول پـای
طـ

را حگــغارد .ههشن ـين ،وســتحب اســت اػ ههــه زودتــر حــه وســسد وارد شــود و اػ

ههه دیرتر بیرون برود.

هنگام رفتن حه سهت وسسد حگوخد:
َ
َ
َ َ ْ ُ َ
اهّلل ّالغي َظ َل َقني َف ُه َو َی ْهدین َو ّالغي ُه َو ُخ ْط ِع ُهني َو َخ ْ
ـت ف ُه َـو
ـقين و ِؤعا و ِرض
س
« ِح ْس ِن ِ
ِ
َ ِ
َ
َ
َ َ ََْ ّ
َخ ْشفين َو َّالغي ُخ ُ
هيتني ُث َّن ُخ ْحيین َو ّالغي أ ْط َه ُع أ ْن َخ ْغ ِف َ
ینَ ،ر ِ ّب
ـد
ل
ا
م
ـو
ی
ـي
ت
طيج
ظ
لي
ر
ِ
ِ
ِ
 .1وقف ونفعت خا اعن اػ وقف ونفعت و انتفاع حاشد.
 .2توضيحات بیشتر در وورد اضاره دادن اووال وسسد ،در ضلد طهارم ،وساجل « 297و  »214عكر ویشود.
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ْ
َّ
ْ ً َْ ْ
حين َو ْاض َع ْل لي لس َ
ان ِص ْدق ِفي ْان ِظـر َ
الصا ِل َ
ین َو ْاض َعلنـي
َه ْب لي ُحکها َوأل ِحقني ِح
ِ
ٍ
ْ َ
ْ َ َ َ َ َّ َّ
عين َواغ ِف ْر ِعأبي».
ِون و رث ِة ضن ِة الن ِ
هنگام ورود حه وسسد حگوخد:
َ
َ َ َْ
َ َ َّ ْ ُ َ َ
َ َ ُْ َْْ َ ُّ
اهّلل ال حـول
اهّلل وظير اعأسـه ِاء ك ِلهـا ِلِل ،توكلـت علـی ِ
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مسأله  .1172وقتی انسان وارد وسسد ویشـود ،وسـتحب اسـت دو ركعـت نهـاػ حـه
قصــد تح ّي ـت و احتــرام وســسد حصوانــد و ا گــر نهــاػ واضــب خ ـا وســتحب دخگــری هــن
حصواند كافی است.

مسأله  .1173ز خاد رفتن حه وسسد و رفتن در وسسدی كه نهاػگزار نـدارد ،وسـتحب

است.

مسأله  .1174وستحب است انسان حـا شصصـی كـه اػ رو ی بـیاعتنـایی در وسـسد

حاضر نهیشود ،راحطۀ دوستی برقرار نکند و حا او غغا نصورد و در كارها حا او وشـورت
نکند و ههساخۀ او نشود و اػ او ػن نگيرد و حه او ػن ندهد.

مسأله  .1175ظوابیدن در وسسد ،اگر انسان ناطـار نباشـد و صـحبت كـردن در حـارۀ

كارهای دنيا و ظر خد و فروش و وشغول صنعت شدن و ظواندن شعری كه نصـيحت
و وانند آن نباشد ،وکروه است.

ههـــين طـــور ،وکـــروه اســت فـــرد آب دهــان و بینــی و اظــالط ســينه را در وســسد

بینداػد؛ حلکه در حعضی ووارد ،حرام ویحاشد و نيز وکروه اسـت گهشـدهای را طلـب
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كند و صدای ظود را حلند كند؛ ولی حلند كردن صدا برای اعان وانعی ندارد.

مسأله  .1176راه دادن دیوانــه حــه وســسد وکــروه اســت و ههشن ـين اســت راه دادن
ّ
حشـ ـۀ ناح ــالغی ك ــه وراعـــات حروـــت وس ــسد را نهـ ـیكن ــد و ووض ــب وزاحه ــت ب ــرای
نهاػگزاران ویشود خا اخنکه احتهال ویرود وسسد را نسس كند؛
ّاوــا در غي ـر ای ـن صــورت ،راه دادن ّ
حش ـه حــه وســسد وــانعی نــدارد؛ حلکــه گــاهی،

اولو ّخـت داشــته و كــار پســندخدهای اســت ،وثــل وــوردی كــه آوــدن ّ
حشـههــا حــه وســسد

حاع عالقهوندی آنـان حـه نهـاػ و وسـسد گـردد و كسـی كـه پیـاػ و سـير و واننـد اخنهـا
ظورده كه بوی دهانش وردم را اع ّخت ویكند ،وکروه است حه وسسد برود.
استفادههایدیگرازآنها 

جا گرفتندروساجدووشاهدوشرفهو

مسأله  .1177برای هر وسلهانی ضایز است در وسسد حه عبـادت و نهـاػ و واننـد آن

بپرداػد ،وگر آنشه كه وناسب وسسد نيست؛

ههۀ وسلهانان در استفاده اػ وسـسد وسـاو ی هسـتند؛ پـس ا گـر كسـی بـرای نهـاػ خـا

عبــادت خـا قراجــت قــرآن خـا دعــا خـا تــدر خس خـا ووعظــه و غيـر اخنهــا اػ هــدفهــای ظــوب حــه
ضایی اػ وسسد سبقت حگيرد ،كسی ّ
حق وزاحهـت حـا او را نـدارد و نهـیتوانـد او را اػ آن

وکان بیرون كند و در این حکـن فرقـی نـدارد كـه هـدف و غـرض فـردی كـه زودتـر آوـده حـا
ً
فردی كه حعدا آوده و قصد استفاده اػ وکان را دارد ،وشترک حاشد خا وشترک نباشد؛
ّ
البته احتهال دارد كه هنگام تزاحن ،عهل طواف بر غير طواف در وکان طواف اػ
ّ
وســسد الحــرام و نهــاػ بــر ســایر كارهــا و اســتفادههــای حــالل در ســایر وســاضد وقــدم
حاشد .حنابراین ،احتياط واضب آن است كه در وثـل ایـن وـورد ،فـرد سـبقت گيرنـده،
ً
وکان را برای فردی كه حعدا آوده ،ظالی نهاخد.
مسأله  .1178اگــر كســی در ضــایی اػ وســسد ضهــت ظوانــدن نهــاػ فــراد ٓی ســبقت
حگيرد ،طنانشـه فـرد خـا افـراد دخگـری حصواهنـد در آنسـا نهـاػ ضهاعـت حصواننـد ،بهتـر
است فردی كه ویظواهد نهاػ فراد ٓی حصواند در صورتی كه ضای دخگـری در وسـسد
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بــرای او پیــدا وــیشــود ،ضــا را بــرای برگــزاری نهــاػ ضهاعــت ظــالی كنــد و دخگــران را اػ
فيض نهاػ ضهاعت وحروم نکند.

مسأله  .1179اگر فردی كه در وکانی اػ وسـسد نشسـته ،وکـان وـغكور را تـرک كنـد و

اػ نشســتن در آنســا اعــراض نهاخــد ،شــصص دخگــر وــیتوانــد در آن وکــان حنشــيند و
ّ ً
طنانشــه فــرد وــغكور وســددا حــه آنســا برگــردد ،حـ ّـق اخســاد وزاحهــت حــا آن شــصص را

ندارد و نهیتواند وی را اػ آن وکان بیرون كند.

مسأله  .1181گغاشـــتن عالوـــت و نش ــانه در وس ــسد ضه ــت نشس ــتن و س ــایر ان ــواع
اســتفاده  -طــوری كــه ســبقت گــرفتن بــر وکــان صــدق نهاخــد  -حـ ّـق ّ
اولوخــت بــرای
صـــاحب آن اخســـاد وی كنـــد و ف ــرد دخگ ــر نه ــیتوان ــد آن را كن ــار ػده و ظ ــود اػ وک ــان
استفاده نهاخد.

شاخان عكر اسـت ،در صـدق ایـن عالوـت و نشـانه ،هـر شـيجی كـه وعلـوم حاشـد حـه
ضهـت ضـا گـرفتن بــرای نهـاػ گغاشـته شــده  -واننـد پهـن كــردن س ّـساده خـا گغاشــتن

تسبيح خا ُوهر خا كتاب خا خک دستهال  -كافی است.

ههشنين قرار دادن عالوت و نشانه برای فرد دخگر ،در صورتی كه حه درظواست و
طلــب او حاشــد ،ووضــب ثاحــت شــدن حـ ّـق بــرای فــردی كــه طلــب نهــوده ،ویشــود و
طنانشه حدون درظواست او بوده ،ووضب ثاحت شدن ّ
حق نهیشود.

مسأله  .1181اگر فردی كه در وکانی اػ وسسد نشسـته ،وکـان وـغكور را تـرک نهاخـد،

ولی قصد حاػگشت حه آنسا را داشته حاشد ،طنانشه عالوت و نشـانهای بـرای ظـود در

آن وکــان قــرار داده ،بــرای شــصص دخگ ـر ضــایز نيســت آن را كنــار ػده و در آنســا بــرای

ظود ضا گرفته و حنشيند؛
ّاوا طنانشـه در آنسـا نشـانهای بـرای ظـود قـرار نـداده ،ایـن كـار حـدون رضـاخت فـرد
ّ
ً
سابق وحـل اشـکال اسـت و احتيـاط واضـب در تـرک آن اسـت ،ظصوصـا در وـوردی
ّ
كه ظارح شدن وی حه ضهت ضرورتی  -وانند تسدخد وضو خا تصلی خـا برطـرف كـردن

نساست  -حاشد؛
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ولی در هر حال ،اگر شـصص وـغكور ورتکـب وعصـيت شـد و حـدون اضـاػه اػ فـرد

قبلی در آن وکان نشست ،برای فرد وـغكور ضـایز نيسـت هنگـام حاػگشـت ،او را اػ آن
وکان بیرون كند.

مسأله  .1182اگــر فــرد ،عالوــت و نشــانهای بــرای ظــود در وســسد ضهــت ضــا گــرفتن
ً
حگغارد و وثال برای وضـو گـرفتن وکـان را تـرک نهاخـد و قبـل اػ آوـدن او نهـاػ ضهاعـت

برگــزار شــود ،شــصص دخگــر در صــورتی ویتوانــد در آنســا نهــاػ ضهاعــت حصوانــد كــه
اطهينــان داشــته حاشــد صــاحب عالوــت و نشــانه تــا وقتــی كــه اوکــان اقتــدا حــه اوــام

ضهاعت حاقیاست  -هرطند در ركعات دخگر  -برنهی گردد و در طنين صـورتی ،ا گـر
صاحب عالوت و نشانه برای نهاػ حعد بیاخدّ ،
حق سبقت برای او ثاحت نيست؛
ا ّوا ا گـر فـرد اطهينـان داشـته حاشـد خـا احتهـال دهـد كـه صـاحب عالوـت و نشـانه
1
برای اقتدا در این ركعت خا ركعات حعد ظواهد آودّ ،
حق او حاقی است.

مسأله  .1183اگــر فــرد ،عالوــت خــا نشــانهای بــرای ظــود در وســسد ضهــت ضــا گــرفتن

حگغارد و بین گغاشتن نشانه در وسسد و آودن وی ،ػوان طوالنی فاصله شـ ـود  -طوری
ّ
كه وکان وغكور در آن وـدت ظـالی و حـدون اسـتفاده حـاقی حهانـد  -شـصص دخگـر ح ّـق
دارد در آن وکان نهاػ و وانند آن انسام دهـد و آنسـا را قبـل اػ آوـدن فـرد سـابق ،حگيـرد و

طنانشه عالوـت و نشـانۀ وـغكور ضـا را اشـغال كـرده ،طـوری كـه اسـتفاده اػ آنسـا حـدون
برداشتن آن وهکن نباشد ،وـیتوانـد آن را بـردارد و در ایـن صـورت شـیء وـغكور اوانـت

نــزد وی وحســوب وــیشــود و حاخــد آن را حــه صــاحبش برگردانــد و طنانشــه در حف ـ و
نگهداری اػ آن كوتاهی نکند و تلف شود ،ضاون نيست؛

شاخان عكر است ،این حکن در وورد فردی كه وکان ظود در وسسد را ترک كرده و

اػ نشستن در آنسـا اعـراض نهـوده ،ولـی عالوـت و نشـانهاش را در آنسـا ضـا گغاشـته،

نيز ضاری ویشود.

ّ .1
البته ،طنانشه شصص وغكور ورتکب وعصيت شده و ضای وی را اشغال نهاخد ،حکهـی كـه در وسـأله
قبل بیان شد در وورد آن ضاری ویشود.
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مسأله  .1184وشــاهد وشـ ّـرفه در ههــۀ احکــاوی كــه در ایــن حصــش عكــر شــد ،واننــد

وساضد ویحاشند؛ ولی احتهال دارد در زخارتگاهها در هنگام تزاحن ،ز خـارت كـردن و
ّ
ظوانــدن نهــاػ زخــارت ،وقــدم بــر ســایر كارهــا و اســتفادههــای حــالل حاشــد .حنــابراین،

شاخسته است وراعات وقتضای احتياط ترک نشود و فـرد سـبقت گيرنـده كـه حـه كـار
ً
دخگری غير اػ زخارت و نهاػ زخارت وشغول است ،وکان را برای فردی كه حعدا آوده و
قصد زخارت خا ظواندن نهاػ زخارت دارد ظالی نهاخد.

مسأله  .1185اگر وسـسد را بـرای روضـهظـوانی ،طـادر بزننـد و فـرش كننـد و سـياهی

حکوحنــد و اســباب طــای و واننــد آن در وســسد ببرنــد ،در صــورتی كــه ای ـن كارهــا حــه
وسسد ضرر نرساند و وانع نهاػ ظواندن نشود ،اشکال ندارد.
ّ
ً
مسأله  .1186حهطور كلی حاخـد اػ انسـام كارهـایی در وسـسد كـه عرفـا هتـک حروـت
وسسد حه حساب ویآخد ،پرهيز شود ،هرطند این كارها حه ظـودی ظـود ضـایز حاشـد؛

حلکه حنـابر احتيـاط واضـب حاخـد اػ انسـام اوـوری كـه هتـک وحسـوب نهـیشـود ،ولـی
وتـ ّ
ـدخنين اػ اهــل عــرف آن را وناســب حــا شــأن و ونزلــت وســسد نهــیداننــد اضتنــاب

گــردد؛ وثــل نهــاخش حعض ـی اػ ف ـيلنهــای س ـينهایی خ ـا انســام حعض ـی اػ ورػشهــا و

تهر خنات ورػشی در وسسد و اػ این قبيل است پصش ووسـيقی اػ وسـسد حـه نحـوی

كـه در حعضـی اػ ونــاطق وشــاهده وـیشــود ،كــه اػ وــوارد فــوق در صــورت هتــک ،حنــابر
ٓ
فتوی و در غير آن ،حنابر احتياط واضب حاخد اضتناب شود.

اذان و اقاوه
مسأله  .1187بــرای وــرد و ػن وســتحب اســت قبــل اػ نهاػهــای واضــب شــبانه روػ ی
(نهاػهای یوو ّيه) ،اعان و س س اقاوه حگو خند و گفتن اعان و اقاوـه بـرای نهـاػ ادایـی،
ً
ظصوصا نهاػ صبح و وغرب بیشتر تأ كيد شده است.

ههشنـين ،گفــتن اعان و اقاوــه بــرای وــردان تأ كيــد بیشــتری شــده؛ حلکــه احتيـاط

وستحب است وردان اقاوه را ترک نکنند.

ـب غيـر یوو ّيـه وثـل نهـاػ آخـات و
مسأله  .1188اعان و اقاوه گفتن برای نهاػهـای واض ِ

نيــز بــرای نهاػهــای وســتحب ،شــرعی نيســت؛ ولــی قبــل اػ نهــاػ عيــد فطــر و قرحــان در
َّ
الصال ة» وستحب است.
صورتی كه حه ضهاعت ظوانده شود ،گفتن سه ورتبه «
مسأله  .1189اعان گفتن برای اخنکه حـه دخگـران اعـالم شـود وقـت نهـاػ داظـل شـده،
ضایز اسـت و آن را «اعان اعـالم» وـیناونـد ،اعان اعـالم الػم اسـت در ّاول وقـت گفتـه
ّ
شود و وؤعن آن ورد حاشد ،ولی قصد قرحت در آن الػم نيست.
کیفیت گفتناذانواقاوه 
َ
َ
ٓ ّ
َُ ْ
ْ ُ
اهّلل أ ك َبـ ُـر» طهــار ورتبــه« ،أشـ َـهد أ ْن ال ِؤلـ َـه ِؤال
مسأله  .1191اعان هيســده ضهلــه دارد« :
َ
َ
َ ً ُ
ٓ
ُ َْ ُ َ َ
َ
َّ
ـالة»َ « ،ح َّـي َعلـی الفـالح»َ « ،ح َّـي
الص
اهّلل»َ « ،ح َّـي َعلـی
اهّلل»« ،أش َهد أ ّن ُو َح ّهدا َر ُس ْول
ِ
ِ
ِ
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ٓ َ َّ
َ ْ
َُ ْ
ُ
اهّلل أ ك َب ُر»« ،ال ِؤله ِؤال اهّلل» هر خک دو ورتبه؛
َعل ٓی ظ ْي ِر ال َع َه ِل»« ،
ٓ
َ َُ ْ
هّلل أ ك َب ُـر» اػ ّاول اعان و خـک ورتبـه «ال ِؤل َـه
اقاوه هفده ضهله دارد ،خعنی دو ورتبه «ا
َّ
ْ
َ َّ َ ٓ َ
َ
ُ
َ
ْ
ِؤال اهّلل» اػ آظر آن كن وـیشـود و حعـد اػ گفـتن «حـي علـی ظيـ ِر العه ِـل» ،حاخـد دو ورتبـه
َْ ٓ
َّ ُ
الصالة» اضافه نهود.
«قد ق َاو ِت
َ
َ
َْ ُ َ َ
ً
ْ ْ
مسأله  .1191عبارتهای «أ ْش َه ُد أ َّن َعل ّي ًا َو ُّ
اهّلل» خا «أش َهد أ ّن َع ّليا أو ٔيـ ُر ال ُهـؤ ِون ٔي َن»
لي ِ
َ ْ ُ َ َّ َ ً
َ ْ ُ َ َّ َ ً
ْ ْ
ْ ْ
اهّلل»
اهّلل» خـا «أش َـهد أن ع ّليـا أو ٔيـ َر ال ُهـؤ ِون ٔي َن َول ُّـي ِ
خا «أش َهد أن ع ّليا أو ٔي ُر ال ُهؤ ِون ٔي َن َو َول ُّـي ِ

ضـــزء اعان و اقاوـــه نيس ــت ،هرطنـــد ش ــهادت و گ ــواهی ح ــه والخـ ـت و ؤو ــارت (اويـ ـر
الهؤونين بودن) حضرت علـ ّی بـن ابـی طالـب حـه ظـودی ظـود وسـتحب اسـت و
كاوــل كننــدۀ شــهادت حــه رســالت رســول ا كــرم ویحاشــد .حنــابراین ،ظــوب اســت
َ ً ُ
َ ْ ُ َ َّ
اهّلل» حه ّنيت قرحت گفته شود.
حدون قصد ضزج ّيت ،حعد اػ «أش َهد أن ُو َح ّهدا َر ُس ْول ِ

مسأله  .1192بـــرای ف ــرد وســـافر و كس ــی ك ــه عسل ــه دارد ،ض ــایز اس ــت ه ــر ك ــدام اػ

ضهلههای اعان و اقاوه را خک ورتبه حگو خد.
َ
َ
َ
َّ
الة»َ « ،ح َّي َعلـی الفـالح» بیشـتر اػ دو حـار در اعان
الص
مسأله  .1193تکرار « َح َّي َعلی
ِ
ِ
حـــه ضه ــت اضتهـــاع وـــردم بـــرای نهـــاػ و ههشن ــين ،تک ــرار ش ــهادتين اعان خ ــا س ــایر
ّ
قســهتهای اعان بیشــتر اػ تعــداد عكــر شــده ،وحــل اشــکال اســت و احتيــاط الػم در

ترک آن ویحاشد.

ترجهۀاذانواقاوه 

َ َُ ْ
هّلل أ ك َب ُر»؛ خعنی ظدای وتعال بزرگتر اػ آن است كه او را وصف كنند.
«ا
َ
َ
ّ
ٓ
ٓ
ْ
ُ
ْ
«أشـ َـهد أن ال ؤل ـ َه ؤال ُ
اهّلل»؛ خعن ـی شــهادت و ـیدهــن كــه ظــدایی ســزاوار پرســتش
ِ ِ
نيست ،وگر ظدایی كه خگانه است و شر خک ندارد.
َ ْ َ ُ َ َّ ُ َ َّ ً َ ُ ْ ُ
اهّلل»؛ خعنـی شــهادت وـیدهــن كــه حضــرت ّ
وحهــد بــن
ل
«أشــهد أن وحهــدا رســو ِ

عبداهّلل پیغهبر و فرستاده ظداست.
َ ْ َ ُ َ َّ َ ّ ً ُ ْ ُ ْ
َ
َ
َ
ُ
ّ
اهّلل»؛ خعنـی شــهادت وـیدهــن كــه حضــرت
ي
ـ
ل
و
و
ن
ي
ن
و
ـؤ
ِ
«أشــهد أن عليــا أو ٔيـر الهـ ِ ٔ
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علی اوير وؤونان و ول ّی ظدا بر ههۀ ظلق است.
َ
َّ
الة»؛ خعنی حشتاب برای نهاػ.
« َح َّي َعلی ا
لص ِ
َ َْ
« َح َّي َعلی الفالح»؛ خعنی حشتاب برای رستگار ی.
َ ْ ِْ
َ
َ
« َح َّي َعل ٓی ظي ِر العه ِل»؛ خعنی حشتاب برای بهترین كارها كه نهاػ است.
َْ ٓ
َّ ُ
الصالة»؛ خعنی حه تحقيق نهاػ برپا شد.
«قد ق َاو ِت
« ٓال ؤ ٓل ـ َه ؤ ّال ُ
اهّلل»؛ خعن ـی ظــدایی ســزاوار پرســتش نيســت ،وگــر ظــدایی كــه خگانــه
ِ ِ
است و شر خک ندارد.
شرایطاذانواقاوه 

اعان و اقاوۀ نهاػ ،دارای شراخطی ویحاشد كه در وسـاجل حعـد حـه بیـان آن پرداظتـه

ویشود.

شاخان عكر است ،ویژگیهای وربوط حه اعان اعالم در وسألۀ « »1172عكر شد.

یگوی د،عاق لوش یعۀ دوازده
 ش رطاولودوموس وم:کس یک هاذانواقاو هو 
اواویباشدودراذانواقاوهبرایوردان،وردباشد 

مسأله  .1194فــردی كــه اعان و اقاوــه وـیگو خـد ،در صــورتی اعان و اقاوــهاش صــحيح

اســت كــه عاقــل و شـيعۀ دواػده اوــاوی حاشــد و ا گــر بــرای نهــاػ ضهاعــت وــردان اعان و
اقاوه ویگو خد ،ورد حاشد.

1

مسأله  .1195در اعان ،حلـــوغ شـــرط نيس ــت و ا گ ــر انس ــان اعان ّ
حشـ ـۀ ناح ــالغ وه ّي ـ ـز را
حشن ـود خا حکاخت نهاخد خا ّ
حشۀ ناحالغ وه ّيز برای نهاػ ضهاعت اعان حگو خـد ،وـیتـوان
حه آن اكتفا نهود ،ولی حنابر احتياط واضـب نهیتـوان حـه اقاوـۀ ّ
حشـۀ ناحـالغ وه ّيـز اكتفـا
كرد.

2

 .1شـاخان عكـر اسـت اگـر ػنـی كـه حـا وـردان وحـرم اسـت ،بـرای نهـاػ ضهاعـت آنـان اعان و اقاوـه حگو خـد ،حنـابر
احتياط واضب كافی نيست.
 .2توضيح ووارد اكتفا حه اعان و اقاوۀ دخگران در وساجل حعد عكر ویشود.
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شاخان عكر اسـت ،اعان و اقاوـۀ ّ
حشـۀ ناحـالغ وه ّيـز بـرای نهـاػ ظـودش ،بـیاشـکال و

كافی است.

 شرطچهارموپنجنوششن:بانیت(وقصدقرب تواخ الص)باش دودرص ورت
اشترا ک،آنراتعیین کندوآنراصحیحبگوید 

مسأله  .1196تهام ضهالت اعان و اقاوۀ نهاػ حاخد «حا قصد قرحت» و «اظالص» و نيـز

«حه عربی صحيح» گفته شود.

ههين طور ،اگر اعان و اقاوه بین طند نهاػ وشـترک حاشـد ،حاخـد «وع ّـين» شـود كـه
ً
برای كدام نهاػ گفته ویشود؛ وثال كسی كه قصد ظواندن نهـاػ ادا و نهـاػ قضـا دارد،
حاخد ّ
وعين كند اعان و اقاوهای كه وـیگو خـد بـرای كـدام نهـاػ اسـت خـا كسـی كـه قصـد
دارد طند نهـاػ قضـا حصوانـد حاخـد وع ّـين كنـد اعان و اقاوـهای كـه وـیگو خـد بـرای كـدام

نهاػ قضا است.

 شرطهفتن:ترتیجرارعایت کند 

ً
مسأله  .1197اقاوه حاخـد حعـد اػ اعان گفتـه شـود .حنـابراین ،ا گـر فـرد ،اقاوـه را عهـدا خـا
ّ
ً
سهوا خا حـه علـت ندانسـتن وسـأله ،قبـل اػ اعان حگو خـد ،بـرای عهـل حـه ایـن وسـتحب
(اعان و اقاوه) ،الػم است آن را دوحاره حعد اػ اعان حگو خد.

مسأله  .1198رعاخت ترتيب بین ضهالت اعان خا اقاوه الػم است .حنـابراین ،ا گـر فـرد
ً
َ َْ
كلهات اعان و اقاوـه را حـدون ترتيـب حگو خـد ،وـثال « َحـ َّی َعلـی الفـالح» را قبـل اػ « َحـ َّی
ِ
َ
َّ
الة» حگو خد ،حاخد اػ ضایی كه ترتيب حـه هـن ظـورده دو حـاره حگو خـد ،وگـر آنکـه
َعلی
الص ِ
وواالت اػ بین برود كه در این صورت اعان خا اقاوه اػ سر گرفته ویشود.
 شرطهشتن:وواالترارعایت کند 

مسأله  .1199بین ضهلههای اعان خا اقاوه ،نباخد ز خاد فاصـله شـود و ا گـر بـین آنهـا

بی شــتر اػ وعهــول فاصــله انداظتــه شــود  -طــوری كــه صــورت اعان و اقاوــه حــه هــن
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ً
حصــورد و عرفــا نگو خنــد فــرد اعان خ ـا اقاوــه و ـیگو خ ـد  -طن ـين اعان و اقاوــهای كــافی

نيست.

مسأله  .1211فــرد حاخ ـد ب ـین اعان و اقاوــه فاصــله نينــداػد و ا گــر ب ـین آن دو حــه قــدر ی
فاصله حدهـد كـه اعانـی را كـه گفتـه ،اعان ایـن اقاوـه حسـاب نشـود ،بـرای نهـاػ كـافی

نيست؛ ولی فاصله شدن وواردی كه در وسألۀ « »1912ظواهد آوـد ،وـواالت را حـه هـن
نهیػند و نيز ا گـر بـین اعان و اقاوـه و نهـاػ حـه قـدر ی فاصـله حدهـد كـه اعان و اقاوـۀ آن
نهاػ وحسوب نشود ،كافی نيست.

 شرطنهن:وقتنهازفرارسیدهباشد 

ً
مسأله  .1211اعان و اقاوه حاخد حعد اػ فرا رسيدن وقت نهاػ گفتـه شـود و ا گـر عهـدا خـا

اػ رو ی فراووشی ،پیش اػ وقت حگو خد ،حاطـل اسـت ،وگـر در صـورتی كـه ا گـر وقـت در
بین نهاػ فرا رسد ،حکن حـه ص ّـحت آن نهـاػ وـیشـود كـه در وسـاجل « 1731و »1733
توضيح آن عكر ظواهد شد.

 شرطدهن:اقاوهراایستادهبگوید 

مسأله  .1212بــرای صــحيح بــودن اقاوــه در صــورت اوکــان ،فــرد حاخ ـد آن را در حــال
قيام و اخستادن حگو خد؛ ّاوا رعاخت قيام در هنگام اعان وستحب ویحاشد.
 شرطیازدهن:اقاوهرابنابراحتیاطواججباطهارتبگوید 

مسأله  .1213فرد در هنگام گفتن اقاوه حنابر احتياط واضب ،حاخد حـا غسـل ،وضـو خـا
تـي ّهن (هــر كــدام وظيفــهاش هســت) حاشــد؛ ّاوــا در اعان رعاخـت ایـن نکتــه ،وســتحب
ویحاشد.

 شرطدوازدهن:اذانواقاوهغنایینباشد 

مسأله  .1214اگـــر در اعان و اقاوـــه ،صـــدا را در گل ــو ح ــه گون ــهای حگردانـــد كـــه غنـــا
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وحسوب شود ،خعنی حهطور آواػظوانی كه در وسالس لهو وعهول است ،اعان و اقاوـه

را حگو خد ،حرام و حاطل است و اگر غنا نشود ،وکروه ویحاشد.

1

وواردساقطشدناذانازنهاز گزار 

مسأله  .1215در ههۀ وواردی كه انسان ،دو نهاػ را كه خک وقت وشترک دارند (نهاػ

ظهر و نهاػ عصر خا نهاػ وغرب و نهاػ عشاء) پشت سر هن ویظوانـد 2،ا گـر بـرای نهـاػ
ّاول اعان گفته حاشد ،اعان اػ نهاػ حعدی ساقط است ،ظواه پشت سر هن ظوانـدن دو

نهاػ بهتر نباشد خا آنکه بهتر حاشد؛
ً
وثال ضهع بین نهاػ ظهر و عصـر در روػ عرفـه (روػ نهـن وـاه عی ّ
حسـه) ،ا گـر آنهـا را
در وقــت فض ـيلت نهــاػ ظهــر انســام دهــد ،وســتحب و ـیحاشــد ،هرطنــد در عرفــات

نباشـــد و ههشنـــين اســت ،ضهــع بـــین نهــاػ وغــرب و عشــای عيــد قرحــان در وقــت
ْ
فضيلت نهاػ عشاء ،برای كسی كه در « َوش َعر الحرام» حاشد.

شاخان عكر است ،طنانشه فرد در ووارد فوق ،بـین دو نهـاػ ضهـع نهاخـد و حصواهـد
برای نهاػ ّدوم اعان حگو خد ،احتياط واضب آن است كه اعان نهاػ ّدوم را ً
رضاء گفته و
حه قصـد وشـروع ّيت نگو خـد؛ حلکـه حنـابر احتيـاط واضـب ،اعان نهـاػ ّدوم را در دو وـورد
وـــغكور در روػ عرفـــه و در وشـــعر الحـــرام  -ح ــا ش ــراخطی ك ــه عك ــر ش ــد  -ح ــدون قص ــد
وشروع ّيت و حه عنوان رضاء هن نگو خد.
ّ
البته ساقط شدن اعان در این ووارد وشروط حـه آن اسـت كـه فاصـلۀ ز خـادی ويـان
دو نهاػ نباشد؛ ولی فاصله شدن نافله و تعقيب ضرر ندارد.

وواردساقطشدناذانواقاوهازنهاز گزار 

مسأله  .1216اگــر بــرای نهــاػ ضهــاعتی ،اعان و اقاوــه گفتــه حاشــند ،كس ـی كــه حــا آن
 .1احکام وربوط حه غنا ،در ضلد دوم ،وبح «شناظت حعضی اػ گناهان» ظواهد آود.
ً
 .2پشت سر هن ظواندن دو نهاػ را ،اصطالحا «ضهع بین دو نهاػ» وی گوخند.
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ضهاعــت نهــاػ وـیظوانــد ،اعان و اقاوــه اػ او ســاقط وـیشــود ،هرطنــد اعان و اقاوــه را

نشنيده حاشد.

ُ
در این وسأله ،فرقی نيست بین این كه نهاػ ضهاعت بر پا شده حاشد خا در ش ُرف

برگزار ی حاشد و نيز در صورتی كه برگزار ی نهـاػ ضهاعـت نزدخـک حاشـد ،فرقـی نيسـت
كه اوام وارد ضهاعت شـود خـا وـأووم وارد ضهاعـت گـردد و حـه هـر حـال در ایـن وـوارد،
حنابر احتياط واضب ،نهاػگزار نباخد حه قصد وشروع ّيت ،برای نهـاػ ظـود اعان و اقاوـه

حگو خد.

1

مسأله  .1217اگر فرد برای ظواندن نهاػ حه وسسد برود و ببيند ضهاعت تهام شـده،
تا وقتی كه صفها حه هن نصورده و ضهع ّيت ّ
وتفرق نشده ،ویتواند  -حا شـراخطی كـه

در وســـألۀ حعـــد وـــیآخـــد  -بـــرای نهـــاػ ظ ــود اعان و اقاو ــه نگو خـ ـد ،خعنـ ـی گف ــتن آن دو
ّ
وستحب وؤكد نيست؛
حلکه اگر حصواهد اعان حگو خد ،بهتر است آن را حسـيار آهسـته حگو خـد و ا گـر حصواهـد

نهاػ ضهاعت دخگری اقاوه كند ،نباخد اعان و اقاوه حگو خد.

مسأله  .1218ســاقط شــدن اعان و اقاوــه در وــورد وســألۀ قبــل ،شــش شــرط دارد كــه

عبارت است اػ:

اول :نهاػ ضهاعت در وسسد حاشد و این حکن شاول غير وسسد نهیشود.

دوم :برای آن نهاػ ،اعان و اقاوه گفته حاشند.
ً
سهههىم :نهـــاػ ضهاعــت ،حاطـــل نباشــد؛ وــثال ا گــر اوــام ضهاعــت عــادل نباشــد و

وأوووين نيز اػ این اور اطالع داشته حاشند ،اعان و اقاوه ساقط نهیشود.

چهاسم :نهاػ فرد و نهاػ ضهاعت در خک ضا حاشـد ،پـس ا گـر نهـاػ ضهاعـت داظـل

وسسد حاشد و او حصواهد در حام وسسد نهاػ حصواند ،وستحب است اعان و اقاوـه را

حگو خد.

 .1وگر آنکه وارد شـونده بـر ضهاعـت ،وـأووم حاشـد و اوـام ضهاعـت اػ كسـانی حاشـد كـه اقتـدا حـه او صـحيح
نيست ،كه در این حال ،اعان و اقاوه اػ نهاػگزاری كه بر ضهاعت وغكور وارد شده ،ساقط نهیشود.
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پًدن :نهاػ ضهاعـت و نهـاػ فـرد ،هـر دو ادا حاشـد .حنـابراین ،ا گـر نهـاػ ضهاعـت خـا

نهاػ فرد خا هر دو ،نهاػ قضا حاشد ،اعان و اقاوه ساقط نهیشود؛
ّ
البته حعيد نيست فردی كه فراد ٓی نهاػ وـیظوانـد اعان اػ او سـاقط شـود ،هرطنـد

نهاػ ی كه ویظواند نهاػ قضا حاشد.

1

ً
ششن :وقت نهاػ او و نهاػ ضهاعت وشترک حاشـد ،وـثال هـر دو نهـاػ ظهـر خـا هـر دو

نهــاػ عصــر حصواننــد ،خـا اخنکــه نهــاػ ضهاعــت ،ظهــر بــوده و او نهــاػ عصــر حصوانــد خـا بــر

عکس؛
ّاوــا ا گــر نهــاػ ضهاعــت عصــر در آظــر وقــت ظوانــده شــده و صــفهای آن نهــاػ
ضهاعت ،حه هـن نصـورده و فـرد حصواهـد نهـاػ وغـرب ادایـی در ّاول وقـت اعان وغـرب

حصواند ،اعان و اقاوه ساقط نهیشود.
مسأله  .1219ا گــر در شــرط سـ ّـوم اػ شــرطهای وســأله قبــل شــک كنــد ،خعن ـی شــک
كند 2كه نهاػ ضهاعت صحيح بوده خا نه ،حهل بر ّ
صحت ویشود (نهاػ صحيح حـه
حساب ویآخد) و در نتيسه ،اعان و اقاوه اػ او ساقط است؛
ً
ولی اگر در خکی اػ پنذ شرط دخگر شک كند خا اخنکه شک كند صفها ،عرفا حه
هن ظورده خا نه ،احتياط واضب آن است كه اعان و اقاوه را حگو خد ،ولـی ا گـر نهـاػ ّدوم
حه شکل ضهاعت حاشد ،حاخد اعان و اقاوه حه قصد رضاء گفته شود.

مسأله  .1211كسی كه اعان و اقاوۀ دخگری را كه برای نهاػ گفته شـده 3،شـنيده ،طـه

حــا او گفتــه حاشــد خ ـا نــه ،در صــورتی كــه ب ـین آن اعان و اقاوــه و نهــاػ ی كــه و ـیظواهــد
 .1حنــابراین ،اگــر نهــاػ ضهاعــت ادایــی حاشــد و فــرد در حــالی كــه صــفوف نهــاػ ضهاعــت در وســسد حــه هــن
نصورده ،حصواهد در ههان ضا نهاػ قضا را حه شکل فراد ٓی حصوانـد ،اعان اػ او سـاقط وـیشـود و وسـتحب
است برای ظواندن نهاػ قضا اقاوه حگوخد.
 .2ونظــور اػ شــک در اخنســا ،شــک در حکــن وســأله نيســت؛ حلکــه وــواردی اســت كــه فــرد حــه دليــل اخنکــه اػ
ّ
ظصوصيات نهاػ برگزار شده اطالع نداشته ،شک در صحيح بودن آن دارد.
ٓ
 .3فرقی ندارد نهاػی كه برای آن اعان و اقاوه گفته شده ،فرادی حاشد خا ضهاعت.
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حصواند ،ز خاد فاصله نشده حاشد و اػ احتـدای شـنيدن قصـد نهـاػ داشـته ،وـیتوانـد حـه
اعان و اقاوۀ او اكتفا كند؛
ّ
البته اگر نهاػی كه در آن حه شنيدن اعان و اقاوـۀ وـغكور اكتفـا وـیشـود ضهاعـت

حاشد ،طنانشه اوام و وأووم هر دو اعان و اقاوه را شنيده حاشند كافی است ،ولی ا گـر
فقط اوام اعان را شنيده حاشد خا فقط وأوووين شنيده حاشند ،وورد اشکال است.

ههشنين ،اگر فرد قسهتی اػ اعان و اقاوه را نشنود ،ضایز اسـت ضهلـههایی را كـه

نشـنيده ،ظــود حگو خـد و حـه طنـين اعان و اقاوــهای اكتفـا نهاخـد ،حــه شـرط آنکــه ترتيـب
وعتبر بین اعان و اقاوه و ضهلههای آنها وراعات شود.

شــاخان عكــر اســت ،در وــورد شــنيدن اعان و اقاو ـۀ دخگــری ،فرق ـی ب ـین ســهاع (حــه

گوش ظوردن) و استهاع (حا قصد گوش دادن) نيست.
ّ
مسأله  .1211اگــر وــرد ،اعان و اقاو ـۀ ػن را حــا قصــد لــغت حشــنود ،وعص ـيت نهــوده و

اعان و اقاوه اػ او ساقط نهیشود ،حلکه احتياط واضب آن است كه حـه شـنيدن اعان
ّ
ً
و اقاوۀ ػن حدون قصد لغت هن اكتفا نکند .ههشنين  -ههان طور كه قـبال عكـر شـد -
حنابر احتياط واضب نهیتوان حه اعان و اقاوۀ ػن در نهـاػ ضهـاعتی كـه وـردان آن حـا او
َوحرم هستند ،اكتفا نهود.
احکامدیگراذانواقاوه 

مسأله  .1212اگــر انســان قبــل اػ گفــتن اقاوــه شــک كنــد كــه اعان گفتــه خـا نــه ،اعان را

حگو خد؛ ولی اگر وشغول اقاوـه شـود و شـک كنـد كـه اعان گفتـه خـا نـه ،گفـتن اعان الػم
نيست.

مسأله  .1213اگر فرد در بین اعان خا اقاوه ،قبل اػ آنکه قسهتی را حگو خـد ،شـک كنـد
كه قسهت قبل اػ آن را گفته خا نه ،حاخد قسهتی را كه در گفتن آن شـک كـرده ،حگو خـد

ولی اگر در حال گفتن قسهتی اػ اعان خا اقاوه ،شک كند كه آنشه قبل اػ آن اسـت را

گفته خا نه ،گفتن آن الػم نيست.
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وستحباتاذانواقاوه 

ووارد عیل ،حه عنوان وستحبات اعان و اقاوه شهرده شده است.

مسأله  .1214وستحب است شصصی را كه برای گفتن اعان اعالم ّ
وعين ویكننـد،
عادل و وقتشناس و صداخش حلند حاشد و اعان را در ضای حلند حگو خد.

مسأله  .1215كســـی كـــه اعان دخگ ــری را  -ك ــه ب ــرای اع ــالم خـ ـا ب ــرای نه ــاػ ضهاع ــت

ویگو خد  -حشنود ،وستحب اسـت هـر قسـهتی را كـه وـیشـنود ،آهسـته تکـرار كـرده و

حگو خد ،كه حه این كار «حکاخت اعان» گو خند.

ههشنين ،حکاخت اقاوۀ فردی كه برای نهاػ ضهاعت اقاوـه وـیگو خـد ،وسـتحب
َّ ُ
فرد اقاوهگو « َق ْد َ
الصالة» ویگو خد ،شـنونده
قاو ِت
استّ ،اوا سزاوار است هنگاوی كه ِ
َ
َ
ّ َ
ْ
َ
حگو خ ـد« :الل ُهـ َّـن أ ِق ْههــا َوأ ِد ْوهــا َو ْاض َعلن ـي ِوـ ْـن ظ ْي ـ ِر صــا ِلحي أ ْه ِلهــا» و وســتحب بــودن
حکاخت اعان خا اقاوۀ فردی كه فراد ٓی نهاػ وـیظوانـد ،ظـالی اػ اشـکال نيسـت ،ولـی
حکاخت آن ً
رضاء وانعی ندارد.
ّ
مسأله  .1216وســتحب اســت كســی كــه صــدای وــؤعن را وــیشــنود كــه وی گو خــد:
ٓ َّ
ََ َ ْ ُ َ
ُ
َ ْ َ ُ َ ْ َ ٓ َ ّ ُ َ ْ ُ َ َّ
َ ً
اهّلل» حگو خــدَ « :وأنــا أشـ َـهد أ ْن ال ِؤلـ َـه ِؤال
«أشــهد أن ال ِؤلــه ِؤال
اهّلل ،أشـ َـهد أن ُو َح ّهــدا َر ُسـ ْـول ِ
َ
ُ
ٓ َ ْ ُ ّ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ ٓ َ ْ َ ََّ
ُ َ َ َّ ُ َ َّ ً
ْ
ْ
َ
ُ
اهّلل أ ك َتفــي ِبهــا عــن كـ ِـل وــن أبـ ٓ
ـی وضحــد وأعـ ٔـين ِبهــا وــن أقــر
ل
ـو
ـ
س
ر
ـدا
اهّلل وأن وحهـ
ِ
َ َ َ 1
وش ِهد».
مسأله  .1217وســتحب اســت انســان در ووقــع اعان گفــتن ،رو حــه قبلــه حاخســتد و حــا

وضو خا غسل حاشد و دو انگشت را در دو گوش حگغارد و صدا را حلنـد نهاخـد و حکشـد
و بین ضهلههای اعان كهی فاصله دهد و بین آنها حرف نزند.

مسأله  .1218وســتحب اســت حــدن انســان در ووقــع گفــتن اقاوــه آرام حاشــد و آن را اػ
اعان آهســتهتــر حگو خـد و ضهلــههــای آن را حــه هــن نشســباند؛ ولـی حــه انــداػهای كــه بـین

ضهلههای اعان فاصله ویدهد ،بین ضهلههای اقاوه فاصله ندهد.

َ ٓ َ َّ ُ ْ ُ
َ
اهّلل َوال َح ْهـد ِلِل
اهّلل وال ؤلـه ؤال
َ .1وستحب اسـت انسـان در هنگـام زوال (آغـاػ ظهـر شـرعی) حگوخـدُ « :س ْـبحان ِ
َ ُ َ
َ َ ً َ ُ َ
ّ
َ َ ْ
ْ ْ
َ ِ ُّ ّ ِ َ َ ّ ْ ُ َ ْ ً
اح َب ًة َوال َولدا َول ْن َخک ْن ل ُه َشرخك ِفي ال ُهل ِك َول ْن َخک ْن ل ُه َو ّ
لي ِون الغ ِل وك ِبره تکبيرا».
الغي ل ْن َخ ّت ِصغ َص ِ
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مسأله  .1219وستحب اسـت فـرد بـین اعان و اقاوـه فاصـله بینـداػد حـه ایـن صـورت
ً
ـثال « ُس ْـب َ
حان اهّلل»
كه خک قدم بردارد خا قـدر ی حنشـيند خـا سـسده كنـد خـا عكـر حگو خـد و

حگوخد خا دعا حصواند خا قدر ی ساكت حاشـد خـا حرفـی بزنـد خـا دو ركعـت نهـاػ حصوانـد؛
ولی حرف ػدن بین اعان و اقاوۀ نهاػ صبح ،وستحب نيست.

مسأله  .1221اگر نهاػگزار برای فاصله انداظتن بین اعان و اقاوه ،سسده را انتصاب
ً َ ً
ً ٓ
ْ ُ َ َ ٓ
اشـعا عل ٔـيال» خـا
اضعا ظ ِ
كند ،وستحب است در سسده حگوخدَ « :ر ِ ّب َس َسدت لك ظ ِ
ً
ً ٓ
ٓ ٓ َ ّٓ َ ْ َ َ ّ َ َ ْ ُ َ َ ٓ
اشعا»؛
اضعا ظ ِ
حگوخد «ال ِؤله ِؤال أنت ر بی ،سسدت لك ظ ِ
ّٓ ُ َّ ْ َ ْ َ ْ ٓ ّ ً
ا گــر نشســتن را انتصــاب كنــد ،وســتحب اســت حگو خــد« :اللهــن اضعــل قلبـ ٔـی حــارا
ْ
َ ً
َ َ َ َ َ ً
ًّ
ً
سارا َو ْاض َعل لي ِع ْند ق ْب ِر ن ِّبيك قرارا َو ُو ْس َتق ّرا»؛
َو ِر ْػقي ٓد ّارا َو َع َهلی
َّ
ُ َ
َ ْ
َ
هّلل َعل ْي ِه
اهّلل أ ْس َتف ِت ُح َو ِح ُه َح ّه ٍد َصلی ا
اگر قدم برداشتن را انتصاب كند ،حگوخدِ « :ح ِ
َ
َ َ َّ ُ ّٓ
ْ
ً
الل ُه َّن َص ّل َع َل ٓی ُو َح َّه ٍد َو ِآل ُو َح َّه ٍدَ ،و ْاض َعلنـي به ْـن َ
َوآ ِل ِه أ ْس َت ْنس ُح َوأت َ
ضيهـا ِفـی
و
،
ه
ض
و
ِ
ِِ
ٔ
ِ
ْ َ
ُّ ْ
انظ َر ِة َو ِو َن ال ُهق َّر ٔبی َن».
الدن ٓيا َو ِ
نيز وستحب است بین اعان و اقاوۀ نهاػ وغرب حگوخد:
َ
َ َ َ َْ
َّ
ُ
الل ُه ـ َّـن ؤ ّن ــي َأ ْسـ ـأ ُل َك ب ْق َب ــال َل ْي ِلـ ـ َك َو ؤ ْد َح ــار َن َه ــار ََ َو ُ
ات
ـ
ض
ح
«
ـور ص ــل َوا ِتك َوأص ـ َـو ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
َ
ّ َ
لی ُو َح َّه ٍد َو ِآل ُو َح َّه ٍدَ ،وأ ْن َت ُت َ
ُد َعا ِت َك َو َت ْس ٔبيح َوال ِجک ِت َك ،أ ْن ُت َصل َي َع ٓ
ـوب َعل َّـي ِؤنـك
ِ
َ ْ َ َّ
اب َّ
الت ّٓو ُ
ُ
حين».
الر
أنت
ٔ
و بین اعان و اقاوۀ نهاػ صبح حگوخد:
َ َ َ َْ
َ
ُ َ َ
َ
ُ
َّ َ ّ َ َ ُ َ ْ َ َ ْ
ات دعا ِتـك
«الل ُه ّن ِؤني أ ْسألك ِب ِ ق َب ِال ن َه ِارَ َو ِؤد َح ِار ل ْي ِلك َو ُحضو ِر صل َوا ِتك َوأص َو ِ
َ
َ
ـوب َع َلـ َّـي ؤ َّنـ َك َأ ْنـ َ
َو َت ْســبيح َو َال ِج َک ِتـ َك ،أ ْن ُت َصـ ّـل َي َعلـ ٓـی ُو َح َّهـ ٍـد َو ِآل ُو َح َّهـ ٍـدَ ،وأ ْن َت ُتـ َ
ـت
ِ
ِ
َ
َّ ّٓ ُ
ُ
ّ
حين».
التواب الر ٔ
مسأله  .1221گفتن اعان و اقاوۀ نهاػ برای حانوان وسـتحب وسـتقل اسـت .حنـابراین،
نگفتن اعان و اقاوه برای نهاػ در وـورد حـانوان ووضـب نهـیشـود نهاػشـان ورتبـۀ عـالی
كهال را نداشته حاشد؛

ههشنين ،برای حانوان ضایز است اػ اعان ،تنها اكتفا حـه گفـتن تکبيـر و شـهادتين

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

نهاخند؛ حلکه اكتفا حه گفتن شهادتين نيز ضایز است و نيز بـرای حـانوان ضـایز اسـت در
ُ
ُ َ َْ ُ َْ َ ُ َ ْ ٓ َ ّ ُ َ َ
َ ً ُ
اهّلل َوأ ّن ُو َح ّهــدا َع ْبــد ُه َو َر ُسـ ْـول ُه» اكتفــا
اقاوــه حــه گفــتن «اهّلل أ كبــر ،أشــهد أن ال ِؤل ـه ِؤال
نهاخند ،هرطند بهتر آن است كه اعان و اقاوه را حهطور كاول حگو خند.
وقدوۀورودبهوساجلنهاز 

مسأله  .1222وساجل وربوط حه نهاػ ،اػ خک دخدگاه حه طهار دسته تقسين ویشوند:

 .1هقذهات يماص؛ ونظور اػ آن وساجلی اسـت كـه نهـاػگزار حاخـد قبـل اػ نهـاػ آنهـا را
ّ
رعاخ ـت نهاخ ـد؛ تعــداد و عنــاوین وقــدوات نهــاػ ،در وســألۀ « »279و احکــام آنهــا ،در
وساجل گغشته بیان گردخد.

 .2هقاسيات يماص؛ ونظور اػ آن وساجلی است كه وربوط حه اصـل نهـاػ وـیحاشـد؛ اػ

ّنيت و تکبيرة االحرام تا سالم نهـاػ؛ برظـی اػ آنهـا واضـب هسـتند و حـه آنهـا «واضبـات
نهاػ» ویگو خند و حعضی وستحب و برظی ،وکروه وـیحاشـند؛ احکـام هـر خـک اػ آنهـا
در حصش وربوط حه ظود عكر ویشود.

شاخان عكر است ،حعضی اػ وستحبات وربوط حه نهاػ ،قبل اػ نهاػ انسام ویشـود

كه وهنترین آنها اعان و اقاوه است و توضيح آن گغشت و برظی نيز ور بـوط حـه حعـد اػ

نهــاػ هســتند واننــد تعقيـب و ســسدۀ شــکر كــه در حصــش حعــد اػ واضبــات نهــاػ ،عكــر
ویشود.

 .3هههبطحت يمههاص؛ ونظــور اػ آن ،وســاجلی اســت كــه وــوارد حاطــل كننــدۀ نهــاػ را

ّ
وعرفی ویكند.

 .4شكیات و سههى یات يمهاص؛ ونظـور اػ آن ،وسـاجلی اسـت كـه احکـام ور بـوط حـه

شکهای نهاػ و سهوهایی كه در آن پیش ویآخد را وورد بررسی قرار ویدهد.

واجبات نهاز
مسأله  .1223واضبات نهاػ خاػده وورد است:
َ َْ
 .1ن ّيت؛  .2قيام (اخستادن)؛  .3تکبيرة االحرام (گفتن ا ُ
هّلل أ ك َبر در ّاول نهاػ)؛
 .4قراجت؛  .5عكر؛  .6ركوع؛  .7سسود؛ ّ .8
تشهد؛  .9سالم؛  .11ترتيب؛  .11وواالت

(پی در پی بودن اضزای نهاػ)؛

واضبات حه دو دستۀ «ركن و غير ركن» تقسين ویشود.

1

مسأله  .1224حعضـی اػ واضبــات نهــاػ «ركــن» اســت ،خعنـی ا گــر انســان آنهــا را حـهضــا
ً
ً
ً
ني ـاورد ،عهــدا حاشــد خ ـا ســهوا و اشــتباها ،نهــاػ حاطــل و ـیشــود و حعض ـی دخگــر ركــن
ً
ً
نيست ،خعنی اگر سهوا و اشتباها كن گردد ،نهاػ حاطل نهیشود.
«اركان نهاػ» پنذ وورد است:
 .1ن ّيت؛

 .2تکبيرة االحرام؛
 .3قي ـام ّوتصــل حــه ركــوع ،خعن ـی اػ حالــت اخســتاده حــه ركــوع رفــتن و قي ـام هنگــام

گفتن تکبيرة االحرام؛

 .1شــاخان عكــر اســت ،واضبــاتی واننــد اســتقرار در حــال عكرهــای واضــب خــا نشســتن بــین دو ســسده و ...حــه
عنوان واضباتی در ضـهن واضبـات شـهرده شـده در وـتن ،لحـاظ شـدهاند و در ایـن تقسـين در كنـار ّ
حقيـه
عكر نشدهاند و توضيح هر خک ،در فصل وربوط حه ظود عكر ویشود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

 .4ركوع؛

 .5دو سسده اػ خک ركعت.

ههشنين «وواالت» حه وعنای اخنکه فرد بین كارهای نهاػ آن قـدر فاصـله نينـداػد

كــه صــورت و عنــوان نهــاػ اػ بـین بــرود ،ولحــق حــه اركــان نهــاػ وـیحاشــد .حنــابراین ،ا گــر
ً
سهوا بین افعال نهاػ حه وقدار ی فاصله بینداػد كه حه وسهوع آنها عنوان نهاػ صـدق

نکند ،نهاػ حاطل است.

نيز رعاخت «ترتيب بین دو ركن نهاػ» ،ولحق حه اركان حساب ویشود .حنـابراین،
ً
ـثال نهـــاػگزار حع ــد اػ نه ــاػ ّ
وتوض ــه ش ــود اػ رو ی فراووشـ ـی در ركع ــت ّاول نه ــاػ،
ا گ ــر و ـ

دو سسدۀ آن را قبل اػ ركوع ههان ركعت انسام داده ،نهـاػش حاطـل اسـت؛ حلکـه ا گـر
هنوػ در ركعت ّاول حاشد و ّ
وتوضه شود كه احتدا دو سـسده را انسـام داده و حعـد ركـوع

نهوده ،حنابر احتياط واضب نهاػش حاطل است و حنابر احتياط واضب ،دوحاره انسـام
دادن دو سسده حعد اػ ركوع ،كافی نيست.

مسأله  .1225اگــر نهــاػگزار ركن ـی را ز خ ـاد نهاخ ـد ،در صــورتی كــه عهــدی حاشــد ،نهــاػ

حاطل ویشود و در صورتی كه اػ رو ی اشتباه و سهو حاشد ،طنانشه ز خادی در ركـوع خـا
در دو ســسده اػ خـک ركعــت حاشــد ،نهــاػ حنــابر احتيــاط الػم ،حاطــل ویحاشــد 1،وگرنــه

حاطل نيست.

ً
حنــابراین ،تکبي ـرة االحــرام اػ ضهــت ز خ ـادی ،ركــن نيســت و طنانشــه كســی ســهوا
دوحــار تکبيــرة االحــرام حگوخــد ،نهــاػش حاطــل نهــیشــود و قيـام ركنـی ّوتصــل حــه ركــوع

حدون اضافه شدن ركوع وهکن نيست؛ در ّنيت هن ،ز خادی وعنا ندارد.

مسأله  .1226اگر كسی حـه ضهـت ندانسـتن وسـأله ،دو حـار تکبيـرة االحـرام گفتـه ،در
صــورتی كــه ضاهــل ّ
وقصــر حاشــد ،نهــاػش حاطــل اســت و حاخــد آن را در وقــت اعــاده و
ً
ّ .1
البته اگر خک ركعت حه نهاػ اضافه كرده  -وـثال نهـاػ سـه ركعتـی را طهـار ركعتـی ظوانـده اسـت  -نهـاػش
حنابر ٓ
فتوی حاطل است ،هرطند این كار غير عهدی حاشد.

واضبات نهاػ /

ظارح وقت قضا نهاخد؛ حلکه اگر ضاهل قاصر هن حاشد ،حنابر احتياط واضب ،نهاػ را

در وقت اعاده و ظارح وقت قضا نهاخد؛
ّ
البتــه ،اگــر فــرد در احتــدای نهــاػ دو تکبيــر گفتــه و تنهــا حــه تکبيــر ّاول قصــد افتتـاح
نهاػ نهوده و تکبير ّدوم را حه قصد افتتاح نهاػ و تکبيرة االحرام نگفته ،حلکـه حـه ت ّ
ـوهن

اخنکه در نهاػ غير اػ تکبيرة االحرام ،تکبير دخگری هـن واضـب اسـت و اػ اضـزای نهـاػ

است گفته ،این وورد اػ قبيل زخادی عكر است كه نهاػ را حاطل نهیكند.

ههشنين ،كسـی كـه حـه ضهـت ندانسـتن حکـن شـرعی ركـن اضـافه كـرده اسـت،
ً
وثال در خک ركعت دو حار ركوع انسام داده ،در صورتی كه ضاهل ّ
وقصر حاشد نهـاػش

حاطــل اســت؛ حلکــه اگــر ضاهــل قاصــر نيــز حاشــد نهــاػش حنــابر احتيــاط واضــب حاطــل
ویحاشد.

1

.3نیت

ُ
مسأله  .1227انسان حاخد نهاػ را حه ّنيت «قرحت» خعنی برای كوطکی ،كرنش و اظهـار

حندگی در پیشگاه ظداوند وتعال حهضا آورد؛
ً
ّ
البتــه ،الػم نيســت ّنيــت را اػ قلــب ظــود حگغرانــد خ ـا وــثال حــه ز حــان حگو خ ـد «طهــار
ُ ً
ركعت نهاػ ظهر ویظوانن قرحة ؤلی اهّلل».
مسأله  .1228اگر انسان در نهـاػ ظهـر خـا در نهـاػ عصـر ّنيـت كنـد كـه «طهـار ركعـت
نهاػ ویظوانن» و ّ
وعين نکند ظهر است خا عصر ،نهاػش حاطـل وـیحاشـد؛ ولـی كـافی
است نهاػ ظهر را حه عنـوان نهـاػ ّاول و نهـاػ عصـر را حـه عنـوان نهـاػ ّدوم تعيـین كنـد و
ً
نيز كسی كه وثال قضای نهاػ ظهر بر او واضب اسـت ،ا گـر در وقـت نهـاػ ظهـر حصواهـد
آن نهاػ قضـا خـا نهـاػ ظهـر ادایـی را حصوانـد ،حاخـد نهـاػ ی را كـه وـیظواهـد حصوانـد ،در
ّنيت ّ
وعين كند.
مسأله  .1229انسان حاخد اػ ّاول تا آظر نهاػ حه ّنيت ظود حاقی حاشـد؛ پـس ا گـر در بـین
 .1ههان.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

نهاػ ،طور ی غافل شود كه اگر اػ او بپرسند طه ویكنی؟ ندانـد طـه وـیكنـد ،نهـاػش

حاطل است.

ُ
مسأله  .1231انســان حاخ ـد فقــط بــرای كــوطکی ،كــرنش و اظهــار حنــدگی در پیشــگاه
ظداوند وتعال نهاػ حصواند؛ پس طنانشه نهاػگزار ر خا كند ،خعنی برای نشان دادن حه

وردم ،نهاػ حصواند ،نهاػش حاطل است ،ظواه فقط برای وردم حاشد ،خا هن ظدا و هن
وردم را در نظر حگيرد.

مسأله  .1231اگر فرد قسهتی اػ نهاػ را  -هرطند انـدک  -بـرای غيـر ظـدا حـهضـا آورد،

طه آن قسهت ،واضب حاشد وثل حهد ،خا وستحب حاشـد وثـل قنـوت ،طنانشـه آن
ً
قصــد غيــر ظــدایی حــه تهــام نهــاػ ســراخت كنــد ،نهــاػش حاطــل اســت؛ وــثال ا گــر فــردی
قنوت نهاػش را اػ روی رخا حصوانـد و قصـدش آن حاشـد كـه حـا ظوانـدن قنـوت ر خـایی،

نهاػ ظود را حه وردم نشان دهـد نهـاػش حاطـل اسـت ،طرا كـه قصـد ر خـا حـه اصـل نهـاػ

سراخت كرده است.

ههين طور ،طنانشه رخا كردن در ضزجی اػ اضـزای نهـاػ طـوری حاشـد كـه اػ ضهـت

دخگری ووضب حاطل شدن نهاػ گـردد ،وثـل آنکـه فـرد ركـوع خـا خـک سـسدۀ نهـاػش را
ً
عهــدا اػ روی ر خــا ح ـهضــا آورد  -هرطنــد قصــد ر خــا حــه اصــل نهــاػش ســراخت نکنــد -
نهاػش حاطل است ،زیرا آنشه انسام داده حاطل وحسوب ویشود و اگر حصواهد آن را
دوحــاره حــه قصــد قرحــت حـهضــا آورد ،ووضــب افــزودن ركــوع خــا ســسده ویشــود و ایــن اوــر

وبطل نهاػ است.

مسأله  .1232اگر نهـاػگزار در و یژگـیهـایی غيـر اػ اصـل نهـاػ كـه آن را ههـراه حـا نهـاػ

انسام وـیدهـد ر خـا نهاخـد ،در صـورتی نهـاػش حاطـل وـیشـود كـه ر خـا در آن و یژگـی حـه

اصل نهاػ سراخت كند؛
ً
وثال اگر نهاػگزار در ضـای وصصوصـی وثـل وسـسد خـا در وقـت وصصوصـی وثـل
ً
ّاول وقت خا حه طرػ وصصوصی وثال حا ضهاعت خا صـف ّاول ضهاعـت نهـاػ حصوانـد و
قصدش اػ این اور نشان دادن نهاػش حه وردم حاشد ،نهاػش حاطل است؛ ّاوـا ا گـر ر خـا
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تنها در و یژگی حاشد و حه اصل نهاػ سراخت ننهاخد ،نهاػش صحيح است.

مسأله  .1233اگــر فـــرد در هنگــام انســام كارهــای نهــاػ ،عــالوه بــر قصــد انســام اوــر
ظداونـد وتعـال حـه نهـاػ ،انگيـزۀ دخگـری نيـز  -كـه آن انگيـزه ر خـا خـا ّنيـت حـرام دخگــری

نيســت  -داشــته حاشــد ،وثــل آنکــه انگيـزهاش اػ ظوانــدن نهــاػ عــالوه بــر انســام فروــان
ظداوند ،آووػش نهاػ حه فرػندش هن حاشد ،اگر در این انگيزۀ ضهيهه (وثـل آوـوػش)

قصد قرحت داشته حاشد ،نهاػش در هر صورت 1صحيح است؛
ّاوــا اگــر در انگي ـزۀ ضــهيهه ،قصــد قرحــت نداشــته حاشــد ،نهــاػش  -در حعضــی اػ

صورتها حنابر احتياط واضب و در حعضی ،حنابر ٓ
فتوی  -حاطل ویحاشد.

مسأله  .1234اگر نهاػگزار در بین نهاػ تصهين حگيرد نهاػش را  -هرطند در ركعات
حعد قطع كرده و رها نهاخد خـا و ّ
ـردد شـود كـه نهـاػش را اداوـه حدهـد خـا نـه خـا تصـهين
ّ
حگيرد خکی اػ وبطالت نهاػ را  -حا اخنکه وتوضه وبطل بودن آن هست  -انسام دهد،
طنانشه پشيهان شود و قبل اػ ارتکـاب وبطـل حـه ّنيـت ّاولـش برگـردد ،طهـار صـورت
دارد:

الف .در آن حال ،هير خـک اػ اضـزای نهـاػ را انسـام نـداده حاشـد؛ در ایـن صـورت
نهاػ را حه ّنيت ّاولش اداوه داده و صحيح است.
ب .حعضی اػ اضزای نهاػ را در آن حال ،حه ّنيت ضزء نهاػ و حه قصد قرحـت انسـام

داده حاشد؛ در این صورت نهاػش صحيح است.
ج .حعضی اػ اضزای نهاػ را در آن حال حه ّنيت آنکه ضزء نهـاػ حاشـد ،حـدون قصـد

قرحت انسام داده حاشد و حه ههان اكتفا نهاخد ،در ایـن صـورت نهـاػش حاطـل اسـت؛
ّ
ّ
البت ـه اضزایــی واننــد ركــوع خــا ســسود كــه حــا انســام دو حــارۀ آنهــا ز خــادی وبطــل وحقــق
ویشود ،قابل تدارک نيستند.

د .حعضی اػ اضزای نهاػ را در آن حـال حـدون قصـد ّ
ضزجيـت حـهضـا آورده حاشـد ،در
ً
این وورد در صورتی نهاػش حاطل ویشود كه عهل وغكور عرفا فعل كثيری وحسوب

 .1فرق ندارد كه انگيزه ،ضهيههای وستقل حاشد خا غير آن.
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گــردد كــه صــورت نهــاػ را حــه هــن وــیػنــد خــا ز خــادی آن حــدون قصــد ّ
ضزجيــت هــن وبطــل
ً
عهدا حدون ّنيت ّ
ضزجيت ،ركوع برود خا سسده انسام دهد.
حاشد ،وثل آنکه

مسأله  .1235اگر نهاػگزار حه ّنيت نهـاػ ّ
وعينـی واننـد نهـاػ واضـب وشـغول ظوانـدن
نهاػ شـود ،سـ س سـایر اضـزای نهـاػ را اػ روی غفلـت و اشـتباه حـه ّنيـت نهـاػ دخگـری
وانند نهاػ نافله انسام دهد ،نهاػش بر اساس آنشه احتدا و در ّاول ّنيت نهوده اسـت،
وحسوب ویشود و صحيح است.

در ایـن حکــن ،فرقــی نيســت كــه در بــین نهــاػ ّ
وتوضــه اشــتباه ظــود گــردد خــا حعــد اػ
ً
ً
پاخان نهاػ ّ
وتوضه شود؛ وثال اگر فرد وشغول ظواندن نهاػ صبح شود ،س س اشـتباها
ظيــال كنــد نافل ـۀ صــبح ویظوانــد و نهــاػ را حــه ّنيــت نافل ـۀ صــبح تهــام نهاخــد ،نهــاػ
ظوانــده شــده ،نهــاػ صــبح وحســوب شــده و صــحيح اســت و طنانشــه در بــین نهــاػ
ولتفت اشتباه و غفلت ظوخش گردد و نهاػ را حه ّنيت ّاولش خعنی نهـاػ صـبح اداوـه
دهد ،صحيح ظواهد بود.

.7تكبیرةاالحرام

َُ ْ
اهّلل أ ك َبر» در ّاول هر نهاػ ،واضـب و ركـن اسـت و انسـان حاخـد در
مسأله  .1236گفتن «
َ
َ
َ
ْ
هّلل» و حــروف «أ ك َبــر» و دو كله ـۀ «ا ُ
آن وــواالت را رعاخ ـت نهاخ ـد؛ خعن ـی حــروف «ا ُ
هّلل» و
َ ْ
«أ ك َبر» را پشت سر هن حگو خـد و نيـز حاخـد ایـن دو كلهـه حـه عر بـی صـحيح گفتـه شـود و
ً
اگر ترضهۀ آن را حه غير عربی  -وثال حه فارسی  -حگو خد ،كافی نيست.
مسأله  .1237نهــاػ گــزار ی كــه تکبيــرة االحــرام را غلــط وــیظوانــده ،در صــورتی كــه
َ َ
اشتباه در ّ
هّلل أ ْك َ ـر» خـا « َا ُ
واده و هيأت تکبيرة االحرام حاشـد ،وثـل اخنکـه وی گفتـه «ا ُ
هّلل
َ َُ ْ
َ ّ َ ْ
َ ْ
هّلل أ كبــار» ،نهــاػش حاطــل اســت و فرقــی بــین ضاهــل قاصــر و
أ كـ َـور» خــا «اللـ ُـح أ ك َبــر» خــا «ا
ّ
وقصر نيست؛
َ َُ ْ
هّلل أ ك َبـر» اػ
ّاوا اگر اشتباه در ؤعراب كلهه حاشـد ،وثـل ایـن كـه حركـت را در هـاء «ا
َ َ ْ
َ ََ ْ
ّ
ّ
هّلل أ ك َبر» خا «ا ِهّلل أ ك َبر» تلفـ
ضهه حه فتحه خا كسره تغيیر ویداده و تکبيرة االحرام را «ا
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وی كرده ،در صورتی كه ضاهل ّ
وقصر بوده ،حنابر احتياط واضب ،نهاػش حاطل است
و اگر ضاهل قاصر بوده ،نهاػش صحيح است.

شاخان عكر است ،وراد اػ اعراب در اخنسا ،تغيیـر حركـت آظـر كلهـه اسـت و تغيیـر
حركــات در حــروف وــا قبــل آظــر كلهــه ،در حکــن تغيیــر در وـ ّ
ـاده و هيــأت وحســوب
َ َُ ْ
ّ
هّلل أ ك ُبــر» تلف ـ وــیكــرده اســت كــه در ایــن
وــیشــود وثــل اخنکــه تکبيــرة االحــرام را «ا
صورت ،نهاػش در هر حال حاطل است.

مسأله  .1238احتياط وستحب آن اسـت كـه فـرد تکبيـرة االحـرام نهـاػ را حـه طيـزی
ً
كــه قبــل اػ آن وـیظوانــد  -وــثال حــه اقاوــه خـا حــه دعــایی كــه پـیش اػ تکبيـر وـیظوانــد -

نشسباند.
ُ َ َْ
مسأله  .1239اگــر نهــاػگزار حصواهــد «اهّلل أ كبــر» را حــه طيـزی كــه حعــد اػ آن وـیظوانــد،
َ َّ
َُ ُ
ً
َ
َ
طان الـ َّـرض ٔي ِن» حشســباند،
اهّلل الـ ّـر ْح ٓه ِن الـ ّـرح ٔي ِن» خ ـا «اعـ ْـوع ِحـ ِ
وــثال حــه « ِح ْسـ ِـن ِ
ـاهّلل ِوــن الش ـ ْي ِ
َ َُ ْ
ّ
هّلل أ ك َب ْر» ،كافی است؛
طنانشه «ر» را سا كن تلف نهاخد و حگوخد« :ا
َ ْ
ّ ُ ّ
تلفـ نهاخـد و حگو خـدَ « :ا ُ
هّلل
ولــی بهتــر آن اســت كــه «ر» أ ك َبـر را حــا حركــت ضــهه (ــ)
َُ ْ
َ ْ
اهّلل أ ك َبـر» را حـه طيـزی
أ ك َب ُر» ،هرطند احتياط وستحب آن است كه در نهـاػ واضـب «
كه حعد اػ آن ویظواند نشسباند.

مسأله  .1241حــدن حاخــد در هنگــام گفــتن تکبي ـرة االحــرام در نهــاػ واضــب ،اســتقرار
ً
داشته و آرام حاشد و اگر فرد عهدا در حالی كه حـدنش حركـت دارد ،تکبيـرة االحـرام را

حگو خد ،نهاػ حاطل است.

مسأله  .1241بــرای اخنکــه نهــاػگزار خقــين خــا اطهينــان كنــد كــه تکبيــرة االحــرام را در

حال اخستادن و آراوش حدن گفته ،واضب است پیش اػ گفتن تکبيـرة االحـرام و حعـد
اػ آن لحظهای حاخستد؛
ّ
البته ،طنانشه نهاػگزار خقين خـا اطهينـان داشـته حاشـد تکبيـرة االحـرام را در حـال
اخستادن و آراوش حدن ویگوخد ،وک

و درنگ قبل و حعد اػ تکبير ،الػم نيست.

مسأله  .1242نهــاػگزار حاخ ـد تکبي ـر و حهــد و ســوره و عكــر و دعــا را طــور ی حصوانــد كــه
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ّ
ظودش حداقل َه ْه َههـۀ ظـود را حشـنود .حنـابراین ،لـبظـوانی آنهـا حـدون رعاخـت ایـن
ّ
شــرط صــحيح نيســت و اگــر حــه علــت ســنگينی خ ـا كــری گــوش خ ـا ســر و صــدای ز خ ـاد
نهیشنود ،حاخد طور ی حگو خد كه طنانشه وانعی نباشد ،حشنود.
ّ
مسأله  .1243كسی كه حـه علـت پیشـاودی الل شـده ،خـا ز حـان او ورضـی پیـدا كـرده
َ َُ ْ
ً
هّلل أ ك َبــر» را حگو خ ـد ،حاخ ـد هــر طــور ی كــه و ـیتوانــد حگو خ ـد و ا گــر اصــال
كــه نه ـیتوانــد «ا

نهـیتوانـد حگو خـد حاخـد تکبيـر را در قلـب ظـود حگغرانـد و بـرای آن ،طـور ی كـه وناسـب
َ ْ
گفــتن «اهّلل أ ك َبــر» حاشــد حــا انگشــتش اشــاره كنــد و ا گــر و ـیتوانــد ،ز حــان و لــبش را هــن
حركت دهد؛
ّاوــا كسـی كــه الل وــادر ػاد اســت ،حاخـد ز حــان و لــبش را حــهطــور ی كــه شــبيه كسـی
است كه تکبير را ویگو خد ،حركت دهـد و در آن حـال حـا انگشـتش نيـز اشـاره نهاخـد و

این حکن ،در وورد قراجت نهاػ و سایر عكرهای آن نيز ضار ی ویحاشد.

مسأله  .1244اگــر انســان شــک كنــد تکبيـرة االحــرام را گفتــه خـا نــه ،طنانشــه وشــغول
َ َّ
َُ ُ
طان ال َّـرض ٔي ِن»  -كـه
ظواندن طيزی اػ قراجت شده خا وشغول گفتن «أع ْوع ِ
حاهّلل ِون الش ْي ِ
گفــتن آن قبــل اػ قراجــت ،وســتحب اســت  -شــده ،حــه شــک ظــود اعتنــا نکنــد و ا گــر

طيزی نصوانده ،حاخد تکبيرة االحرام را حگو خد؛

هه ـــين طــــور ،اگ ـــر و ـــأووم در نهــــاػ ضهاعـ ــت شـ ــركت كـ ــرده و شـ ــک كنـ ــد كـ ــه

تکبيرة االحرام نهاػ ضهاعت را گفتـه خـا نـه ،در صـورتی كـه ظـودش را وشـغول عهلـی
ویبیند كه اػ وظاخف وأووم در نهاػ ضهاعت است  -هرطند وظيفۀ وسـتحبی  -حـه

شک ظود اعتنا نکنـد؛ وثـل اخنکـه در نهـاػ صـبح و وغـرب و عشـاء وسـتحب اسـت
وأووم طنانشه صدای حهد و سورۀ اوام را ویشـنود ،سـکوت كـرده و حـه قراجـت اوـام
ضهاعــت گــوش فــرا دهــد؛ اكنــون طنانشــه فــرد ،ظــود را وشــغول انســام ههـين وظيفــه

ببينــــد ،در ایــــن صــــورت حـــه شــــک ظـــو خش اعتنـــا نهـ ـیكنـــد و حنـــا وـــیگـــغارد كـــه

تکبيرة االحرام را گفته است.

مسأله  .1245اگ ـــر نه ـــاػگزار حعــــد اػ گفـ ــتن تکبيـ ــر شـ ــک نهاخـ ــد كـ ــه آنشـ ــه گفتـ ــه
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تکبيــرة االحــرام نهــاػ بــوده خــا تکبيــر ركــوع ،طنانشــه در حــال رفــتن حــه ركــوع خــا در ركــوع
حاشد حه شک ظوخش اعتنا نهی كند و اگر هنوػ اخستاده و برای ركوع ظن نشده اسـت
حنا وی گغارد كه تکبيرة االحرام است و ظواندن حهد و سوره را شروع وی كند.

مسأله  .1246اگر فرد حعد اػ گفتن تکبيرة االحرام شک كند كه آن را صـحيح گفتـه

خا نه ،طه وشغول ظواندن طيزی شده حاشد خا نه ،حه شک ظود اعتنا نکند.
 وستحباتتكبیرةاالحرام 

مسأله  .1247وســتحب اســت نهــاػگزار هنگــام گفــتن تکبيـرة االحــرام و تکبيرهــای

بین نهاػ ،دستها را تا وقابل گوشها خا صورت حاال ببرد و بهتر آن است كه حا گفـتن
َُ ْ
َُ ْ
اهّلل أ ك َبـر» دسـتهـا حـه
اهّلل أ ك َبر» دستهـا اػ ران پـا ضـدا شـود و حـا گفـتن «راء» «
ههزۀ «
وقابل گوشها خا صورت برسد ،س س دستها را حدون فاصله بینداػد.
َ َُ ْ
هّلل أ ك َبــر» كــافی اســت و گفــتن هفــت
مسأله  .1248بــرای افتتــاح نهــاػ ،گفــتن خـک «ا

تکبي ـر وســتحب ویحاشــد كــه آنهــا را «تکبي ـرات افتتاح ّي ـه» و ـیناونــد و نهــاػگزار حــه
وسهوع آنها ّنيت ؤحرام نهـاػ و ورود حـه نهـاػ را وـینهاخـد ،هرطنـد احتيـاط وسـتحب
آن اســت كــه احتــدا رضـ ً
ـاء شــش تکبيـر حــدون ّنيــت ؤحــرام نهــاػ و ورود حــه نهــاػ حگو خـد،
س س تکبير هفتن را تکبيرة االحرام قرار دهد.

ّ
(یوويـه) نـدارد و شـاول نهاػهـای
این حکن ،اظتصاص حه نهاػهای شـبانهروػ ی

واضب دخگر و نهاػهای وستحبی هن ویشود.

ّ
افتتاحيـه را حـدون ظوانـدن دعاهـایی
مسأله  .1249ضایز است نهاػگزار هفت تکبير
كــه وارد شــده ،پشــت ســر هــن ح ـهضــا آورد؛ ولــی بهتــر آن اســت احتــدا ســه تکبيــر ّاول اػ

تکبيرات افتتا ّ
حيه را حگوخد و حعد اػ آن این دعا را حصواند:
ٓ
َ ْ
ّٓ ُ َّ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ُّ ٓ ٓ َ ّ َ ْ َ ُ ْ َ َ ّ َ َ ْ ُ َ ْ
ـت نفسـي ،فـاغ ِف ْر
«اللهن أنت اله ِلـك الحـق ،ال ِؤلـه ِؤال أنـت ،سـبحانك ِؤنـي ظله
َّ ُ ٓ َ ْ ُ ُّ ُ َ ّٓ َ ْ
َْ
وب ِؤال أن َت».
لي عنبيِ ،ؤنه ال خغ ِفر الغن
ٔ
ّ
س س دو تکبير حعدی تکبيرات افتتاحيه را حگوخد و این دعا را حصواند:

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

َ َ ْ َ َ َّ
َ
الشـ ُـر َلـ ْـي َس ؤ َل ْي ـ َك َو ْال َه ْهـ ُّ
« َل َّب ْي ـ َك َو َسـ ْـع َد ْخ َك َو ْال َص ْيـ ُ
ـدی َوـ ْـن َهــد ْخ َت،
و
ك
خ
ـد
ـ
خ
ـي
ـ
ف
ـر
ِ
ٓ َ ْ َ َ ْ َ ّٓ َ ْ َ ُ ْ ٓ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ
ـتُ ،سـ ْـب ٓح َان َك َر ّبَ
عال ْيـ َ
الولســأ ِونــك ِؤال ِؤليــك ،ســبحانك وحنانيــك ،تباركــت وت
ْ
ال َب ْي ِت».
ّ
افتتاحيه را حگوخد و این دعا حصواند:
س س دو تکبير آظر تکبيرات
َ
ْ
ْ
َ
ً
السـ ٓـهوات َواعأ ْر َضٓ ،عــال َن ال َغ ْيــب َوال ّشـ َ
« َو َّض ْهـ ُ
ـت َو ْضه ـ َي ل َّلــغي َف َطـ َـر َّ
ـهاد ِة َحنيفــا
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ ّ ْٓ َ
ُ ْ ً
اي َو َو ٓ
هاَ ،و ٓوا أ َنا ِو َن ْال ُه ْشركي َن ،ؤ َّن َص ٓال تي َو ُن ُسکي َو َو ْح ٓي َ
هي َن،
ال
ع
ال
ب
ر
لِل
ي
ات
ه
وس ِل
ِ
ٔ
ِ
ُ ِ ٔ َ ِ
ْ
َ
ٓ
ٓال َشر خ َك ل ُه َو حغ ِل َك أ ِو ْر ُت َوأ َنا ِو َن ال ُه ْ
هي َن».
ل
س
ِ
ٔ
ِ
َ َّ
ُُْ
َ
ّ
ْ
ضين» حگو خـد و ظوانـدن سـورۀ حهـد را
س س حعد اػ آن «أعوع ِح ِ
اهّلل ِون الشي ِ
طان الـر ٔ
شروع كند.

مسأله  .1251ظوب است نهاػگزار قبل اػ تکبيرات افتتاحيه ،حه قصد رضاء حگو خد:
«خا ُو ْحس ُن َق ْد َأتا ََ ْال ُهسي ُء َو َق ْـد َأ َو ْـر َت ُال ُه ْحسـ َن َا ْن خ َت ٓسـ َاو َػ َعـن ْال ُهسـيءَ ،أ ْن َ
ـت
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ ّ َ ٓ ُ َ َّ َ ُ َ َّ
ُ َ َ ّ ُ َ َّ َ ُ َ َّ
ْال ُه ْح ِسـ ُـن َوأنــا ُ
الهس ـيء ،ف ِبحـ ِـق وحهـ ٍـد و ِآل وحهـ ٍـد ،صـ ِـل عل ـی وحهـ ٍـد و ِآل وحهـ ٍـد
َ َ
َ
َ
َوت ٓس َاو ْػ َع ْن قب ٔيح وا ت ْعل ُن ِو ّني»؛
ِ
و نيز وناسب است حه قصد رضاء این دعا را حصواند:
َ
َ
ََ
َّ ّ َ َ َ َ َ
َ
َ َُ ّ
َ
«الل ُه َّن ِؤني أت َو ّض ُـه ِؤل ْيـك ِح ُه َح ّه ٍـد َو ِآل ُو َح ّه ٍـد َوأق ِـد ُو ُه ْن َب ْـی َن َخـد ْي َصـال تی َوأتق َّـر ُب
ُّ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َّ َ َ َ ْ َ َ
ْ َْ َ َ ْ ْ
ً
ـت َعلـ َّـي
ـاض َعلنی ِب ِهـ ْـن َوضيهــا فــي الــدنيا وان ِظــر ِة و ِوــن الهقــر ٔبین ،وننـ
ِب ِهــن ِؤلي ـك ،فـ
َ
َ
َ
َ
ُ ْ
َ ْ َ ْ َ ْ
ـاظت ْن لــي ح َطـ َ
ـاعتهن َو َو ْعــرفته ْن َو َوال َخــته ْن ،ف ّن َهــا َّ
السـ َـع َادة َواظـ ِـت ْن لــي ِب َهــا،
ِحهعـ ِـرف ِت ِهن ،فـ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ َّ َ َ َ ُ ّ
َ
َ
ف ِ نك عل ٓی ك ِل ش ْي ٍء قدیر».
و حعد اػ اتهام نهاػ نيز حگوخد:
ُ ّ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ َّ
َّ ُ َّ ْ َ ْ َ َ ُ َ َّ َ ُ َ َّ
«اللهن اضعلنی وع وحه ٍـد و ِآل وحه ٍـد فـي ك ِـل عافي ٍـة و حـالء واضعلنـی وـع وحه ٍـد
َّ
ُ ّ َْ ً َََُْ
ای َو ْح َي ـ ُ
َ ُ َ َّ
الل ُهـ ـ ـ ـ َّن ا ْض َع ـ ْـل َو ْح َيـ ـ ـ َ
ـاه ْن َو َو َهاتـ ـ ـی
ـب،
ـ
ل
و ِآل وحه ـ ٍـد ف ــی ك ـ ِـل وث ــوى وونق ٍ
ْ
ْ
َّ َ َ ُ ّ
ُ ّ َ َُ ْ
َ
َو َهات ُهــــ ْن َو ْاض َعلنـي َو َع ُهـ ْن ِفــي ال َهـ َـو ِاط ِن ك ِل َهــا َوال تفـ ّ ِـرق َب ْینــی َو َب ْیـ َـن ُه ْنِ ،ؤنـك َعلـ ٓـی كـ ِـل
َ
َ
ش ْي ٍء قدیر».
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.1قیام 

مسأله  .1251اخســـتادن و قيـــام در طهــار قس ــهت نه ــاػ ،در صــورت اوک ــان واض ــب

است:

 .1قيام در هنگام گفتن تکبيرة االحرام؛
 .2قيام پیش اػ ركوع كه آن را «قيام ّوتصل حه ركوع» ویگو خند؛

 .3قيام در هنگام قراجت (ظواندن حهد و سوره و تسبيحات ارحعه)؛

 .4قيام حعد اػ ركوع.
قيام در وورد ّاول و ّدوم ،عالوه بر اخنکه واضب است ،ركن نهاػ نيـز وـیحاشـد و ّاوـا
قيام در وورد ّ
سوم و طهارم ،هرطند واضب استّ ،اوا ركن نهاػ نهیحاشد و اگر كسـی

آن را اػ رو ی فراووشی ترک كند ،نهاػش صحيح است.
مسأله  .1252ونظور اػ «قيام ّوتصل حه ركوع» آن اسـت كـه فـرد اػ حالـت اخسـتاده حـه

ركوع برود .حنابراین ،اگر نهاػگزار ركوع را فراووش كند و حعد اػ حهـد و سـوره حنشـيند و

خادش بیاخد كه ركوع نکرده ،حاخد حاخستد و اػ حالت اخستاده حه ركوع بـرود و ا گـر حـدون
اخنکه حاخستد ،حه حال ظهيدگی حه ركـوع برگـردد ،طـون قيـام ّوتصـل حـه ركـوع را حـهضـا
نياورده ،كافی نيست.

شاخان عكر اسـت ،قيـام ّوتصـل حـه ركـوع ،حـه وعنـای َوکـ

ركوع نيست و توضيح بیشتر آن در فصل ركوع ظواهد آود.

و درنـگ كـردن قبـل اػ

مسأله  .1253انسان هنگاوی كه برای قيام واضب اخستاده (ههۀ طهار نوع قيـام كـه
در وسألۀ « »1971عكر شد) ،حاخـد وـوارد وـغكور در ایـن وسـأله و وسـاجل حعـد را رعاخـت

نهاخد:

 .1راه نرود و ضاحسا نشود؛

 .2صاف حاخستد و حه طرفی ظن نشود؛

 .3حنابر احتياط واضب حه ضایی تکيه نکند؛

 .4حنابر احتياط واضب طهأنينه و آراوش ظود را حف نهاخد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

ّ
البته ،اگر این ووارد اػ رو ی ناطار ی و اضطرار حاشد ،اشکال ندارد.

مسأله  .1254نهــاػگزار حاخ ـد حنــابر احتيــاط واضــب در هنگــام قي ـام ،هــر دو پــا را رو ی
ً
ػوين حگغارد؛ وثال در حال ظواندن حهد حنابر احتياط واضب نهیتوانـد پـای ظـود را
 -هرطند برای لحظهای  -اػ ػوين بردارد؛ ولـی در حـالی كـه وشـغول قراجـت نيسـت و

ساكت ویحاشد ،اػ این ضهت وـانعی نـدارد .ههشنـين ،الػم نيسـت سـنگينی حـدن
نهاػگزار رو ی هر دو پا حاشد و اگر رو ی خک پا هن حاشد ،اشکال ندارد.

مسأله  .1255كسـی كــه وـیتوانــد درســت حاخســتد ،ا گــر پاهــا را ظيلـی حــاػ حگــغارد كــه
ً
اخستادن و قيام بر او عرفا صدق نکند ،نهاػش حاطـل اسـت؛ حلکـه حنـابر احتيـاط الػم

نباخد پاها را ز خاد حاػ حگغارد ،هرطند اخستادن و قيام صدق كند.

مسأله  .1256اگر نهاػگزار هنگاوی كه برای قيام واضب اخستاده  -هرطنـد قيامهـای

ركن ـی  -اػ رو ی فراووش ـی حــدن را تکــان دهــد خ ـا قــدر ی راه بــرود خ ـا ضــا ح ـهضــا شــود حــه

گونهای كه صورت نهاػ حـه هـن نصـورد و اػ قبلـه ونحـرف نشـود خـا حـه طرفـی ظـن شـود،
طــوری كــه حــا صــدق قي ـام و رو حــه قبلــه بــودن ســاػگار حاشــد خ ـا حــه ضــایی تکي ـه كنــد،
اشکال ندارد.

ً
مسأله  .1257تا انسان ویتواند اخستاده نهاػ حصواند ،نباخد حنشـيند ،وـثال كسـی كـه
در هنگام اخستادن ،حـدنش حركـت وـیكنـد خـا وسبـور اسـت حـه طيـزی تکيـه دهـد خـا

حدنش را كهـی كـذ كنـد خـا پاهـاخش را بیشـتر اػ وعهـول حـاػ حگـغارد ،حـه گونـهای كـه در
ً
ای ـن وــوارد اخســتادن عرفــا صــدق و ـیكنــد ،حاخ ـد هــر طــور كــه و ـیتوانــد اخســتاده نهــاػ
حصواند؛

ول ـی اگــر حــه هــير صــورت نتوانــد حاخســتد ،حاخ ـد راســت حنش ـيند و نشســته نهــاػ

حصوانــد .حنــابراین ،نهــاػ ظوانــدن اخســتاده حــا قيـام اضــطرار ی (وثــل وــوارد عكــر شــده)،
ّ
وقدم بر نهاػ ظواندن نشسته است.

مسأله  .1258نهـــاػگزار حاخـــد در صـــورت اوک ــان ،ه ــر طه ــار قي ــام واض ــب را ك ــه در

وسألۀ « »1971گغشت انسام دهد و طنانشه نتوانـد هـر طهـار قيـام را رعاخـت نهاخـد،
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هر كدام را ویتواند حاخد انسام دهد و در صورت تزاحن ،رعاخت قيام ركنـی بـر رعاخـت
ّ
ّ
قيام غير ركنی وقـدم ویشـود ،هرطنـد قيـام ركنـی اػ نظـر ػوـانی وـؤظر حاشـد و در غيـر
ً
ّ
این وورد ،وطلقا رعاخت قياوی كـه اػ نظـر ػوـانی ضلـوتر اسـت وقـدم ویشـود ،وگـر در
تزاحن بین رعاخت قيام ّوتصل حه ركوع و قيام هنگام تکبيرة االحرام ،كه رعاخت قيـام
ّ
ّوتصل حه ركوع وقدم وی گردد .حنابراین:
ّ
 در صــورت تــزاحن بــین هــر طهــار قيــام ،رعاخــت قيــام ّوتصــل حــه ركــوع ،وقــدم بــررعاخت سه قيام دخگر است؛
 در صورت تزاحن بـین قيـام هنگـام تکبيـرة االحـرام و قيـام هنگـام قراجـت و قيـامّ
حعد اػ ركوع ،رعاخت قيام هنگام تکبيرة االحرام وقدم بر رعاخت دو قيام دخگر است؛

 در صورت تزاحن بین قيام هنگام قراجت حا قيـام حعـد اػ ركـوع ،هـر كـدام را كـه اػً
ّ
نظر ػوانی وقدم است حاخد وراعات نهاخد؛ وثال اگر اور دایر شود بین رعاخت قيام حعـد
اػ ركوع در ركعت ّاول و قيام هنگام حهـد و سـورۀ ركعـت ّدوم ،حاخـد قيـام حعـد اػ ركـوع
در ركعت ّاول را رعاخت نهاخد .ههشنين ،ا گـر اوـر دایـر شـود بـین قيـام هنگـام حهـد و

سوره و قيام حعد اػ ركوع و هر دو قيـام ور بـوط حـه خـک ركعـت حاشـد ،حاخـد رعاخـت قيـام
ّ
هنگام حهد و سوره را وقدم نهاخد؛
 در صــورت تــزاحن بــین قيــام هنگــام حهــد و ســوره در ركعــت ّاول و ّدوم ،قيــامّ
ركعت ّاول وقدم ویشود؛
 در صورت تزاحن قيام ّوتصل حه ركوع در ركعت ّاول و ركعـت ّدوم ،قيـام ركعـتّ
ّاول وقدم ویگردد.
مسأله  .1259تــا انســان و ـیتوانــد حنش ـيند ،نباخ ـد ظوابی ـده نهــاػ حصوانــد و ا گــر نتوانــد
راست حنشيند ،حاخد هر طور كه ویتواند حنشيند؛
ّاوــا اگــر حــه ه ـير صــورت نهـیتوانــد حنشـيند ،حاخـد حــه گونــهای كــه در احکــام قبلــه
وسألۀ « »227گفته شد ،حه پهلو حصواحد ،طـور ی كـه ضلـوی حـدنش رو حـه قبلـه حاشـد و

تا وقتی كه وهکن است حه پهلوی راست حصواحد ،نباخد حنـابر احتيـاط الػم حـه پهلـوی
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طـ

حصواحــد و اگــر ای ـن دو وهکــن نباشــد ،حاخ ـد حــه پشــت حصواحــد ،طــور ی ك ـه كــف

پاهای او رو حه قبله حاشد.
ّ
مسأله  .1261كسی كه وـیتوانـد حاخسـتد ،ا گـر حترسـد حـه علـت اخسـتادن  -هرطنـد حـا
تکيه دادن حه دیوار خا عصا و وانند آن حاشد  -ور خض شـود خـا ضـرر قابـل ت ّ
ـوضهی حـه او
برســد ،و ـیتوانــد نشســته نهــاػ حصوانــد و طنانشــه اػ نشســتن هــن حترســد ،و ـیتوانــد

ظوابی ـده نهــاػ حصوانــد و حکــن برطــرف شــدن عــغرش قبــل اػ س ـ ری شــدن وقــت در
وسألۀ « »1937ظواهد آود.

شاخان عكر است ،فردی كه نهاػ اخستاده برای وی ضـرر دارد ،در صـورتی كـه ضـرر
ّ
را ّ
تحهــل كــرده و اخســتاده نهــاػ حصوانــد ،طنانشــه ضــرر وــغكور حــه حــدی نباشــد كــه
ّ
ّ
تحهلش حرام است 1،نهاػش صحيح است ،وگرنه وحل اشکال ویحاشد.
ّ
ههشنين فردی كه ظواندن نهاػ حه صورت اخستاده برای وی وشـقت فـوقالعـاده
ً
تحهــل نهــیشــود َ
(ح َـرح) ،طنانشــه حــرح را ّ
ـوال ّ
تحهــل نهــوده و اخســتاده
دارد كـه وعهـ
نهاػ حصواند ،نهاػش صحيح است.

مسأله  .1261اگــر نهـــاػگزار در بـــین نهــاػ اػ اخســتادن نــاتوان شــود ،در صــورتی كــه اػ

برطرف شدن ناتوانی ظو خش تا آظر وقت نهاػ نااويد حاشد ،حاخد حنشـيند و اداوـۀ نهـاػ
را نشسته حصواند و اگر نهاػگزار اػ نشستن هن ناتوان شود ،حاخد حصواحـد و اداوـۀ نهـاػ را

ظوابی ـده حــا رعاخ ـت ضهــت قبلــه كــه در وس ـألۀ « »227بی ـان شــد ح ـهضــا آورد؛ ول ـی تــا
حــدنش آرام نگرفتــه ،حاخـد طيـزی اػ عكرهــای واضــب را نگو خـد و حکــن گفــتن عكرهــای

وستحبی در حال حركت در وسألۀ « »1113ظواهد آود؛
ّاوــا طنانشــه فــرد وـیدانــد خـا اطهينــان دارد كــه نــاتوانيش تــا آظــر وقــت نهــاػ حــاقی
ً
نهیواند و قبل اػ س ری شدن وقت ویتواند نهاػ را وثال در حال اخستاده حصواند ،در
ً
ای ـن صــورت نهــاػ را قطــع كــرده و حعــدا حاخ ـد نهــاػ را در حــال توانــایی در داظــل وقــت
اخستاده حصواند.

ّ
 .1ونظور اػ ضرر حرام ،ضررهای كلی و شدخد است كه ووضب هال كت انسان خـا نقـص اعضـای حـدن وثـل
قطع پا ویحاشد.

واضبات نهاػ /

ههشنين ،اگر نااويد نبوده و احتهال وعقول حدهد كه ناتوانيش تا آظر وقت نهـاػ
برطــرف و ـیشــود ،و ـیتوانــد رضـ ً
ـاء آن را حــه كيف ّيت ـی كــه بی ـان شــد حــه پاخ ـان برســاند و
طنانشه عغرش تا آظر وقت حاقی واند ،نهاػ ی كه ظوانـده كـافی اسـت و ا گـر عـغرش

برطرف شد ،حاخد آن را دوحاره حصواند.

مسأله  .1262كسی كه طبق وظيفـهاش نشسـته نهـاػ وـیظوانـد ،ا گـر حعـد اػ ظوانـدن

حهـــد و ســـوره حتوانـــد حاخســـتد و ركـــوع را اخســتاده حــهضــا آورد ،حاخــد حاخســتد و اػ حــال

اخستاده حه ركوع رود و اگر نتواند ،حاخد ركوع را هن نشسته حهضا آورد.

مسأله  .1263كس ـی كــه طبــق وظيفــهاش نشســته نهــاػ و ـیظوانــد ،ا گــر در ب ـین نهــاػ

حتوانــد حاخســتد ،حاخ ـد وقــدار ی را كــه و ـیتوانــد ،اخســتاده حصوانــد ،ول ـی تــا حــدنش آرام
نگرفته ،حاخد طيزی اػ عكرهای واضب را نصوانـد؛ ّاوـا ا گـر حدانـد وقـدار كهـی وـیتوانـد
حاخستد ،حاخد آن را حه قيام ّوتصل حه ركوع اظتصاص دهد.

مسأله  .1264كسـی كــه طبــق وظيفــهاش ظوابیـده نهــاػ وـیظوانــد ،ا گــر در بـین نهــاػ

حتواند حنشيند ،حاخد وقدار ی را كه ویتواند ،نشسته حصواند و نيز اگر وـیتوانـد حاخسـتد

حاخد وقدار ی را كه ویتواند ،اخستاده حصواند ،ولی تا حدنش آرام نگرفتـه حاخـد طيـزی اػ
اعكار واضب را نصواندّ ،اوا اگر حداند وقدار كهی وـیتوانـد حاخسـتد ،حاخـد آن را حـه قيـام
ّوتصل حه ركوع اظتصاص دهد.

مسأله  .1265اگــر انســان نااوي ـد نباشــد اػ اخنکــه حتوانــد در آظــر وقــت اخســتاده نهــاػ
حصواند ،طنانشه ّاول وقت ،نهاػ را حصواند و در آظر وقت قدرت و توانایی بر اخسـتادن
پیدا كند ،حاخد نهاػ را دوحاره حهضـا آورد؛ ولـی ا گـر نااويـد اػ آن حاشـد كـه حتوانـد نهـاػ را
اخستاده حصوانـد و در ّاول وقـت نهـاػ را حصوانـد ،سـ س قـدرت بـر اخسـتادن پیـدا كنـد،

الػم نيست نهاػ را دوحاره حصواند.
ّ
وضعيت فرد حه گونهای است كه طنانشه نهاػ را نشسـته حصوانـد،
مسأله  .1266اگر
َ
وضــوی او تــا آظــر نهــاػ حفـ وــیشــود و َحـدثی اػ وی ســر نهــیػنــد ،ولــی ا گــر اخســتاده
َ
حصوانــدَ ،حـدث اػ وی ظــارح وــیشــود ،طنانشــه اوــر بــین دو صــورت وــغكور ونحصــر
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حاشد ،حاخد نهاػ را نشسته حصواند تا اػ وی حدث سر نزند؛
َ
ّ
وضعيتش طور ی است كـه خـا حاخـد نهـاػ را
ّاوا اگر فرد برای وبتال نشدن حه َحدث،
اخســتاده حــا ركــوع و ســسود اشــارهای انســام دهــد و خــا نهــاػ را نشســته حــا ركــوع و ســسود

عادی حهضا آورد ،حاخد نهاػ را اخستاده حا ركوع و سسود اشارهای انسام دهد.
 وستحباتقیام 

مسأله  .1267وــوارد عیــل در حــال اخســتادن و قي ـام نهــاػ ،وســتحب شــهرده شــده

است:

 .1نهاػگزار در حال اخستادن حدن را راست نگه دارد 1و شانهها را پایین بینداػد؛
 .2دستها را رو ی رانها وقابل ػانو حگغارد؛

 .3انگشتهای دست را حه هن حشسباند؛
ّ
 .4در حال قيام نگاهش حه سهت وحل سسده حاشد؛
 .5پاها را ضلو و عقب نگغارد؛

 .6سنگينی حدن را حهطور وساوی روی دو پا بینداػد؛

 .7اگـر وـرد اسـت ،پاهـا را اػ سـه انگشـت حــاػ تـا خـک وضـب فاصـله دهـد و ا گــر ػن

است ،پاها را حه هن حشسباند؛

 .8حا ظضوع و ظشوع حاشد.
.3قراجت 

مسأله  .1268خکی اػ واضبات نهاػ قراجت است كه احکام آن ،حه دو حصـش اصـلی

تقسين ویشود:

الف .احکام قراجت ركعت ّاول و ّدوم نهاػ ،كه در آن حهد و سوره ظوانده ویشود.

 .1این حکن ،در ووردی است كه صاف اخستادن الػم در قيام كه در وسألۀ « »1971گغشت ،رعاخـت شـده
حاشد؛ وثل فردی كه راسـت اخسـتاده اسـت و حـدنش حـه سـهتی ظهيـده نيسـت ،در ایـن حـال وسـتحب
است ستون فقرات و گردنش را نيز صاف و راست نگه دارد.

واضبات نهاػ /

ب .احکام قراجت ركعت ّ
سوم و طهارم نهـاػ ،كـه در آن تسـبيحات ارحعـه خـا حهـد

ظوانده ویشود و توضيح احکام وربوط حه آنها در وساجل آخنده عكر ویشود.
 احکامقراجترکعتاولودوم 

مسأله  .1269در ركعت ّاول و ّدوم نهاػهای واضب یوو ّيه ،انسان واضب اسـت ّاول،

حهــد و حعــد اػ آن ،حنــابر احتيــاط واضــب ســورۀ دخگــری غي ـر اػ حهــد حصوانــد و حنــابر
ُّ
ََ
احتيــاط الػم ،ســورهای كــه وــیظوانــد ســورۀ كاوــل حاشــد و ســورۀ «الضــح ٓی» و «الـ ْـن
ُ
َْ
نش َر ْح» و ههشنين سـورۀ «ف ٔيـل» و «ق َـر ْخش» در نهـاػ ،حنـابر احتيـاط واضـب ،خـک سـوره
حساب ویشـود و حـا هـن ظوانـده وـیشـوند و حکـن ظوانـدن سـورههای سـسدهدار در
وبح «سسدههای واضب قرآن» ظواهد آود.
ً
مسأله  .1271اگر وقت نهاػ تنگ حاشد خا انسان ناطار شود كه سوره را نصوانـد ،وـثال

حترسد كه اگر سـوره را حصوانـد ،دػد خـا درنـده خـا طيـز دخگـری حـه او صـدوه بزنـد خـا آنکـه
ً
كار ی داشته حاشد كه عرفا ضرور ی حساب ویشود ،ویتوانـد سـوره را نصوانـد ،حلکـه
در صورت تنگی وقت و در حعضی اػ ووارد ترس ،نباخد سوره را حصواند.

مسأله  .1271اگــر انســان ســوره را حــه قصــد اخنکــه ظوانــدن آن حصش ـی اػ نهــاػ اســت
ً
(قصــد ّ
ضزجيــت) ،عهــدا قبــل اػ حهــد حصوانــد ،حنــابر احتيــاط واضــب نهــاػش حاطــل
ً
است و اگر اشتباها سوره را قبل اػ حهد حصواند و در بین آن خـادش بیاخـد ،حاخـد سـوره
را رها كند و حعد اػ ظواندن حهد ،سوره را اػ احتدا حصواند.

1

مسأله  .1272اگر فرد در نهـاػ واضـب ،حهـد و سـوره خـا خکـی اػ آنهـا را فراوـوش كنـد و

حعد اػ رسـيدن حـه ركـوع حفههـد ،نهـاػش صـحيح اسـت و آن را اداوـه دهـد و احتيـاط
وستحب است حعد اػ نهاػ سسدۀ سهو انسام دهد.

مسأله  .1273اگــر قبــل اػ آنکــه فــرد بــرای ركــوع ظــن شــود ،حفههــد حهــد و ســوره را
 .1شاخان عكر است ،ههـان طـور كـه در وسـألۀ « »1932بیـان شـد ،ظوانـدن سـوره حعـد اػ حهـد حنـابر احتيـاط
واضب ،الػم است.
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نصوانده ،حاخـد هـر دو را حصوانـد و ا گـر حفههـد تنهـا سـوره را نصوانـده ،حاخـد فقـط سـوره را
حصواند؛

ولی اگر حفههد سوره را ظواندهّ ،اوا حهد را نصوانـده ،حاخـد ّاول حهـد و حعـد اػ آن،
ّ
دوحــاره ســوره را حصوانــد و نيـز اگــر ظــن شــود و پـیش اػ آنکــه حــه حــد ركــوع برســد حفههــد

حهد و سوره خا سورۀ تنها خا حهد تنهـا را نصوانـده ،حاخـد حاخسـتد و حـه ههـين دسـتور ی

كه بیان شد ،عهل نهاخد.

1

مسأله  .1274در نهـــاػ ضهعـــه و نهـــاػ صــبح و ظهــر و عصــر روػ ضهعــه ،وســتحب
است فرد در ركعـت ّاول حعـد اػ حهـد ،سـورۀ «ضهعـه» و در ركعـت ّدوم حعـد اػ حهـد،

ســـورۀ «ونـــافقون» را حصوانـــد و اگـــر وشـــغول خکــی اػ ایــن دو ســوره در نهــاػ ضهعــه خــا

نهاػهــای روػ ضهعــه شــود ،حنــابر احتيــاط واضــب ،نه ـیتوانــد آن را رهــا كنــد و ســورۀ
دخگری را حصواند ،هرطند حه نصف سوره نرسيده حاشد.
ََ
ْ
ُ
مسأله  .1275اگر فرد حعد اػ حهد ،وشغول ظواندن سورۀ «قـل ُه َـو ُ
اهّلل أحـد» خـا سـورۀ
ُْ َُ ْ
کاف ُر ْو ن» شود ،نهیتواند آن را رها كند و سورۀ دخگری را حصواند؛
«قل خا أ ّیها ال ِ
ولی در نهاػ ضهعه و نهاػهای روػ ضهعه ،اگر فرد قصد ظواندن سـورۀ «ضهعـه» و

«ونــافقون» را داشــته حاشــد و اػ رو ی فراووش ـی حــه ضــای ســورۀ «ضهعــه» و «ونــافقون»،
َ
ُْ َُ ْ
خکی اػ دو سورۀ « ُق ْل ُه َو ُ
ـاف ُر ْو ن» خـا سـورۀ دخگـری را حصوانـد،
اهّلل أ َحد» خا «قل خا أ ّیهـا الک ِ
ویتواند آن را رها كند و سورۀ «ضهعه» و «ونافقون» را حصواند ،هرطند حعد اػ رسـيدن

حه نصف سوره حاشد.
ْ
ُ
ً
مسأله  .1276ا گر فرد در نهاػ ضهعه خا نهاػهای روػ ضهعه ،عهـدا سـورۀ «قـل ُه َـو ُ
اهّلل
َ
ُْ َُ ْ
کاف ُر ْو ن» را حصواند ،هرطند حـه نصـف نرسـيده حاشـد ،حنـابر
أ َحد» خا سورۀ «قل خا أ ّیها ال ِ
احتياط واضب نهیتواند رها كند و سورۀ «ضهعه» و «ونافقون» را حصواند.
َ
ْ
ُْ َُ
مسأله  .1277اگر انسان در نهاػ ،غير سورۀ « ُق ْل ُه َو ُ
ـاف ُر ْو ن»
اهّلل أ َحد» و «قل خا أ ّیهـا الک ِ

سورۀ دخگـری حصوانـد ،تـا ػوـانی كـه حـه نصـف سـوره نرسـيده وـیتوانـد آن را رهـا كنـد و
 .1ههان.
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سورۀ دخگری حصواند (وگر در ووارد وسألۀ « )»1953و پس اػ رسـيدن حـه نصـف ،حنـابر
احتياط واضب رها كردن آن و ظواندن سورۀ دخگر ضایز نيست.
ّ
مسأله  .1278اگر انسان وشغول ظواندن سـوره حعـد اػ حهـد شـده اسـت و حـه علـت

تنگی وقت نتواند سورۀ وغكور را تهـام نهاخـد ،ولـی فرصـت بـرای ظوانـدن سـورۀ كوتـاه
دخگــری دارد ،حنــابر احتيــاط الػم حاخــد آن ســوره را رهــا كــرده و ســورۀ دخگــر را حصوانــد،

هرطند حه نصف هن رسيده حاشد؛ این حکـن در وـوارد اضـطرار و ناطـاری نيـز ضـاری
است.

مسأله  .1279اگر انسان وشـغول ظوانـدن سـوره حعـد اػ حهـد شـده ،ولـی وقـدار ی اػ

سوره را فراووش كند ،ویتواند آن سوره را رها كرده و سـورۀ دخگـری را حصوانـد ،هرطنـد
َ
ُ ْ َُ
حه نصف هن رسيده حاشد خا سورهای كـه وـیظوانـده « ُق ْـل ُه َـو ُ
اهّلل أ َحـد» خـا «قـل خـا أ ّیهـا
ْ
ـاف ُر ْو َن» حاشــد ،ههشنــان كــه و ـیتوانــد حــه ههــان وقــدار كــه ظوانــده اســت ،اكتفــا
الکـ ِ

نهاخد.

مسأله  .1281تعيین سوره هنگام ظواندن «ح ْسن اهّلل َّ
الر ْح ٓه ِن ال َّـرح ٔين» ،الػم نيسـت و
ِ ِ ِ
اهّلل ال َّـر ْح ٓه ِن ال َّـرح ٔين» را حـدون وع ّـين كـردن سـورۀ ظـاص
نهاػگزار ویتواند احتدا « ِح ْس ِـن ِ
حگو خد ،س س سورهای را كه ویظواهد حصواند ّ
وعين كند؛
اهّلل ال َّـر ْح ٓه ِن ال َّـرح ٔين» را حـه ّنيـت سـورۀ ظـاص حگو خـد،
ّاوا اگر نهـاػگزار احتـدا « ِح ْس ِـن ِ
طنانشــه حصواهــد ســورهای غي ـر اػ آن را حصوانــد 1،احتي ـاط واضــب آن اســت كــه آن را
دوحاره حگو خد.

مسأله  .1281بر ورد حنابر احتياط ،واضب است حهد و سورۀ نهـاػ صـبح و وغـرب و

عشاء را حلند حصواند.

2

مسأله  .1282بــر وــرد و ػن حنــابر احتي ـاط ،واضــب اســت حهــد و ســورۀ نهــاػ ظهــر و

ً
 .1در وواردی كه عدول اػ خک سوره حه سورۀ دخگر شرعا ضایز است.
 .2شــاخان عكــر اســت اگــر در نهــاػ ضهاعــت ،وظيفــۀ وــأووم ظوانــدن حهــد و ســوره حاشــد ،حاخــد آن را آهســته
حصواند ،هرطند نهاػ صبح و وغرب و عشاء و نهاػگزار ورد حاشد.
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عصر را آهسته حصوانند؛ حه ضز ووارد استثنایی كه در وسألۀ « »1977عكر ویشود.

مسأله  .1283وـــرد حنـــابر احتيـــاط واض ــب ،حاخـ ـد در نه ــاػ ص ــبح و وغ ــرب و عش ــاء
وواظب حاشد كه تهام كلهات حهد و سورهّ ،
حتی حرف آظر آنها را حلند حصواند.

مسأله  .1284ػن و ـیتوانــد حهــد و ســورۀ نهــاػ صــبح و وغــرب و عشــاء را حلنــد خ ـا

آهسته حصواند؛ ولی اگر ناوحرم صداخش را حشنود و ووردی حاشد كه رساندن صـدا حـه
ً
نــاوحرم ،حــرام اســت 1،حاخ ـد آهســته حصوانــد و ا گــر عهــدا حلنــد حصوان ـد ،نهــاػش حنــابر
احتياط واضب حاطل است.

اهّلل ال َّـر ْح ٓه ِن ال َّـرح ٔين» حهـد و سـورۀ نهـاػ ظهـر و
مسأله  .1285وستحب است « ِح ْس ِـن ِ

عصر حلند ظوانده شود و نيز وستحب است حهد و سـورۀ نهـاػ ظهـر روػ ضهعـه حلنـد
ظوانده شـود و ّاوـا حهـد و سـورۀ نهـاػ ضهعـه حنـابر احتيـاط واضـب حاخـد حلنـد ظوانـده

شود.

مسأله  .1286وال ک در حلند و آهسـته ظوانـدن ،ظـاهر شـدن خـا ظـاهر نشـدن ضـوهرۀ

صدا نيست ،حلکه وال ک« ،حلند خا آهسته بودن اػ نظر عرف» اسـت .حنـابراین ،ا گـر در
هنگام ظواندن حهد و سورۀ نهاػ صبح خا وغرب خا عشاء توسط وردان ،ضوهرۀ صدا

اظهار نشود ،ولی عرف آن را صدای حلند حساب كند ،كافی است.
ً
مسأله  .1287اگر انسان در ضایی كه حاخد نهاػ را حلند حصواند عهدا آهسـته حصوانـد،
ً
خا در ضایی كه حاخد آهسته حصواند عهـدا حلنـد حصوانـد ،حنـابر احتيـاط واضـب نهـاػش
حاطل است؛

ولی اگر اػ رو ی فراووشی خا ندانسـتن وسـأله حاشـد ،نهـاػ صـحيح اسـت و در ایـن
وورد فرقی بین ضاهل قاصـر و وق ّصـر نيسـت و نيـز فرقـی نـدارد كـه نهـاػگزار اصـل لـزوم

حلند خا آهسته ظواندن را نهیدانسته  -وثل آنکه نهیدانسته سورۀ نهاػ صبح را حاخـد
حلنــد حصوانــد  -خ ـا اخنکــه نســبت حــه حعضـی اػ وســاجل حلنــد خـا آهســته ظوانــدن اطــالع
ً
 .1وثل اخنکه ػن ،قراجت نهاػش را حـا صـدای لطيـف و ظرخـف ،حـه گونـهای كـه وعهـوال بـرای شـنونده وه ّـيذ
است ،حصواند.
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نداشته ،وثل اخنکه نهیدانسته وال ک در حلند خا آهسته بودن ،نظر عـرف اسـت و ا گـر
در بین ظواندن حهد و سوره حفههد اشتباه كرده ،الػم نيست وقـدار ی را كـه ظوانـده
دوحاره حصواند ،هرطند دوحاره ظواندن آن وطابق احتياط وستحب است.

مسأله  .1288اگر كسی در ظواندن حهـد و سـوره بیشـتر اػ وعهـول صـداخش را حلنـد

كند ،وثل آنکه آنها را حا فر خاد حصواند ،نهاػش حاطل ویشود.

مسأله  .1289انسان حاخد قراجت نهاػ را صحيح حصواند و كسی كـه حـه هـير صـورت

نهـیتوانــد ههـۀ ســوره حهـد را صــحيح حصوانـد ،حاخـد حـه ههــان صـورت كــه وـیتوانــد،
حصواند حه شرط آنکه وقدار ی را كه صحيح ویظواند ،قابل ّ
توضه حاشد؛

ولی اگر آن وقدار ناطيز حاشد ،حنابر احتياط واضب ،حاخـد وقـدار ی اػ حق ّيـۀ قـرآن را
كه ویتواند صحيح حصواند حه آن ضهيهه كند و اگر نهیتواند حاخـد تسـبيح ( ُس ْـب َ
حان

اهّلل) را حه آن ضهيهه كند؛
ّ
ّاوا كسی كه نهیتواند حه كلی سوره حعد اػ حهـد را صـحيح حصوانـد ،الػم نيسـت

طيزی حه ضای آن حصواند و در هر صورت ،احتياط وستحب آن اسـت كـه نهـاػ را حـه

ضهاعت حهضا آورد.
ً
مسأله  .1291ا گـر خکـی اػ كلهـات حهــد خـا ســوره را عهــدا نگو خـد خـا حـه ضــای حرفـی،
ً
حرف دخگری را حگو خد وثال حه ضای «ض»« ،ع» خا «ػ» حگو خد خا فتحه خا كسره خـا ض ّـهه
( َـ ـ ـ ِ ـ ُـ ـ) حروف را رعاخت نکند ،حه گونهای كه غلط شهرده شود خـا تشـدخد را نگو خـد،
نهاػ او حاطل است.

مسأله  .1291كسـی كـه حهـد را حـه ظوحـی نهیدانـد حاخـ ـد سع ـی كن ـد وظيف ـه ظـود را

 -هرطند حه خکی اػ صورتهایی كه در وسألۀ حعد عكر ویشود  -انسام دهـد ،طـه حـا

خاد گرفتن خا تلقين حاشد و طه حا اقتدا در ضهاعت ،خا حا تکرار نهاػ در ووارد شک؛
ّ
البتـه اگـر وقـت تنـگ شـده ،طنانشـه وقـداری اػ حهـد را كـه صـحيح وـیظوانـد،
ً
وقدار قابل ّ
توضه حاشد كه عرفا صدق قراجت قرآن نهاخد ،ظواندن ههان وقـدار كـافی
ً
است ،وگرنه واضب است وقداری اػ ّ
حقيۀ قرآن را كه ویتواند صـحيح حصوانـد و عرفـا
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صدق قراجت قرآن وینهاخد ،حصواند و اگر این اور نيـز وقـدور نيسـت ،كـافی اسـت حـه
ضای آن تسبيح ُ(س ْب َ
حان اهّلل) حگوخـد و در ایـن صـورت نهـاػش صـحيح اسـت ،ولـی

طنانشــه در خ ـاد گــرفتن كوتــاهی كــرده ا گــر وهکــن حاشــد ،بــرای فــرار اػ عقوحــت ،حاخ ـد
نهاػش را حه ضهاعت حصواند.

مسأله  .1292اگر فرد فتحه خا كسره خا ّ
ضهه ( َـ ـ ـ ِ ـ ُـ ـ) كلههای را نداند خا اخنکـه ندانـد
ً
وــثال كلهــهای حــا «س» اســت خ ـا حــا «ص» ،حاخ ـد وظيف ـۀ ظــود را حــه گونــهای كــه شــرعی

حاشد ،انسام دهد ،وثل آنکه خکی اػ كارهای عیل را انسام دهد:
ّ
الف .طرػ تلف صحيح كلهه را خاد حگيرد.
ب .نهاػش را حه ضهاعت حصواند.

ج .آن را دو ضــور خـا بیشــتر حصوانــد و قصــد كنــد آنشــه در واقــع صــحيح اســت ضــزء
نهــاػ حاشــد؛ ّ
البتـه ایـن كــار در صــورتی صــحيح اســت كــه شــکل غيـر صــحيح كلهــه،
ً
الصـ َ
عرفا عكر غلـط خـا قـرآن غلـط شـهرده شـود ،وثـل آنکـه در « ْاهـ ِد َنا ِ ّ
راط ُ
اله ْسـ َتق ٔين»،
ُ
اله ْس َتق ٔين را خک حار حا (س) و خک حار حـا (ص) حصوانـد كـه اطهينـان كنـد صـحيح آن
را ظوانده است و در این صورت نهاػ او صحيح است.

د .آن را تنها حه خک صـورت حصوانـد و طنانشـه حعـد اػ نهـاػ وعلـوم شـود كـه ههـان

صـــورت صـــحيح بـــوده ،نهـــاػش صـــحيح اس ــت و ا گ ــر غل ـ ـط حاشـ ـ ـد ،حاخـ ـد آن را در
صورتــــی كــه در آوــوظتن و فراگي ـری قراجــت كوتــاهی كــرده اســت دو ح ـاره حصوانــد؛ ّاوــا
ّ
طنانشه این اور حه علت فراووشی آنشه خاد داشته ،حاشد دوحاره ظواندن نهاػ واضـب
نيست.

مسأله  .1293وناســب آن اســت كــه قراجــت حهــد و ســورۀ نهــاػ بــر اســاس خکــی اػ

قراجتهای وعروف هفتگانه حاشد و وناسبتر اػ آن ،انتصاب قراجتی اػ قراجـتهـای
وعـروف هفـتگانـه اسـت كـه در ػوــان وعاصـر وعهـول و ورسـوم اسـت؛ ولـی انتصــاب
قراجــتهــایی غيــر اػ آنشــه در ػوــان ّ
اجهــه نســبت حــه حعضــی اػ حــروف و كلهــات،
وعهول و ورسوم بوده است ،ضایز نيست.
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ّ
مسأله  .1294در سورۀ شرخفۀ حهـد ،ظوانـدن « َوا ِلـ ِك َی ْـو ِم الـد ٔی ِن» حـه صـورت « َو ِلـ ِك
ّ
َی ْو ِم الد ٔی ِن» ضایز است؛
ْ َ
الصــ َـر َاط ْال ُه ْســ َ
ههشنــــين ظوانـــدن « ْاهـ ـ ِد َنا ِ ّ
الســ َـر َاط
ـت
قي َن» حـــه صـــورت «اهــ ِـدنا ّ ِ
ٔ
َ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ
ْال ُه ْسـ َـت َ
ـت َعلـ ْـي ِه ْن» حــه صــورت
ـغین أنعهـ
قين» ض َــایز اســت؛ و نيــز ظوانــدن « ِصــراط الـ ٔ
َ َّٔ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
غین أنعهت عل ْي ِه ْن» ضایز است؛
« ِسراط ال ٔ
َ َ ُ َ ُ ُ ُ ً ََ
ُُ ً
ههين طور «كفـوا در سـورۀ شـرخفۀ توحيـد ،آخـۀ « َولـ ْن خک ْـن لـه كفـوا أحـد» را ویتـوان
ُْ ً
ُُ ً
ُْ ً ّ
ُْ ً ّ
«كفؤا» خا «كفؤا» خـا «كفـوا» تلفـ نهـود ،هرطنـد احتيـاط وسـتحب اسـت «كفـوا» تلفـ
نشود.

 احکامقراجترکعتسوموچهارم 

مسأله  .1295نهاػگزار در ركعت ّ
سوم و طهارم نهاػ ویتواند فقط خـک حهـد حصوانـد
ْ ُ
َ
اهّلل َوال َح ْهـد
خا خک ورتبه تسبيحات ارحعه حگو خـد ،خعنـی خـک ورتبـه حگو خـدُ « :س ْـبحان ِ
َ ٓ َ َّ ُ َ ُ َ ْ
اهّلل أ ك َب ُر» و بهتر آن است كه سه ورتبه تسبيحات ارحعه حگو خد.
ِلِل وال ِؤله ِؤال اهّلل و
شــاخان عكـــر اســـت ،انســان وـــیتوانــد در خــک ركعــت ،حهــد و در ركعــت دخگــر،

تسبيحات ارحعه حگو خد و بهتر است در هر دو ركعت تسبيحات ارحعه حصواند؛

ولی وستحب بودن دو حار گفتن تسبيحات ارحعه ثاحت نيسـت و ا گـر حصواهـد آن
را دو حار حگو خد ،طنانشه در دفعۀ ّدوم حه عنوان عكر وطلق حگو خد ،وانعی ندارد.

مسأله  .1296در تنگی وقت ،انسان حاخد تسبيحات ارحعه را خـک ورتبـه حگو خـد و ا گـر
َ
اهّلل» حگو خد.
حه وقدار آن هن وقت ندارد ،كافی است خک ورتبه « ُس ْبحان ِ
مسأله  .1297بر ورد و ػن حنابر احتياط ،واضب است در ركعت ّ
سوم و طهارم نهـاػ،

حهد خا تسبيحات ارحعه را آهسته حصوانند  -طه در نهـاػ ظهـر و عصـر و طـه وغـرب و

عشــاء  -و طنانشــه آن را اػ رو ی عهــد خـا فراووشـی خـا ندانســتن وســأله حلنــد حصواننـد،
ً
حکن آن ههانند حکن حهد و سوره است كه قبال عكر شد.
اهّلل
مسأله  .1298اگر در ركعت س ّـوم و طهـارم ،حهـد حصوانـد ،واضـب نيسـت « ِح ْس ِـن ِ

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

الر ْح ٓهن َّ
َّ
الرحي ِن» آن را هن آهسته حگو خد؛ وگر آنکه وـأووم در نهـاػ ضهاعـت حاشـد كـه
ِ
اهّلل
در این صورت ،حاخد حهد را آهسته حصواند و احتيـاط واضـب آن اسـت كـه « ِح ْس ِـن ِ
الر ْح ٓهن َّ
َّ
الرحي ِن» را هن آهسته حگو خد.
ِ
مسأله  .1299كسی كه نهیتواند تسبيحات را خـاد حگيـرد خـا درسـت حصوانـد ،حاخـد در
ركعت سوم و طهارم نهاػ ،حهد حصواند.

مسأله  .1311اگر نهاػگزار در دو ركعـت ّاول نهـاػ حـه ظيـال اخنکـه دو ركعـت آظـر نهـاػ

اســت ،تســبيحات ارحعــه حگو خـد ،طنانشــه قبــل اػ ركــوع حفههــد ،حاخـد حهــد و ســوره را
ّ
حصوانــد و اگــر حعــد اػ رس ـيدن حــه حــد ركــوع خ ـا حعــد اػ ركــوع حفههــد ،نهــاػش صــحيح
است.

مسأله  .1311اگــر نهــاػگزار در دو ركعـــت آظــر نهــاػ حــه ظي ـال اخنکــه در دو ركعــت ّاول
است حهد حصواند ،خا در دو ركعت ّاول نهاػ حا اخنکه گهـان وـیكـرده در دو ركعـت آظـر

است حهد حصواند ،طه قبل اػ ركوع حفههد طه حعد اػ آن ،نهاػش صحيح است.
مسأله  .1312اگــر نهــاػگزار در ركعــت سـ ّـوم خ ـا طهــارم و ـیظواســت حهــد حصوانــد،

تسبيحات حـه زحـانش آوـد خـا وـیظواسـت تسـبيحات حصوانـد ،حهـد حـه ز حـانش آوـد،
طنانشه حه ّكلـی ظـالی اػ قصـد نهـاػ بـوده ّ
حتـی در ضـهير نـاظود آ گـاه  -حاخـد آن را
رها كند و دوحاره حهد ،خا تسبيحات را حصواند؛
ولی اگر ظالی اػ قصد نبوده ،وثل آنکه عادتش ظواندن طيزی بوده كه حه زحانش

آوده ،ویتواند ههان را تهام كند و نهاػش صحيح است.
مسأله  .1313كســـی ك ــه ع ــادت دارد در ركع ــت س ـ ّـوم و طه ــارم ،تس ــبيحات ارحع ــه

حصوانــد ،اگــر اػ عــادت ظــود غفلــت نهاخ ـد و حــه قصــد ادای وظيفــه وشــغول ظوانــدن
حهد شود ،كافی است و الػم نيست دوحاره حهد خا تسبيحات را حصواند.
مسأله  .1314در ركعــت سـ ّـوم و طهــارم ،وســتحب اســت فــرد حــه تســبيحات ارحعــه،
َ
ً
َُ
وثال حعد اػ تسبيحات ارحعه حگو خد «أ ْس َـت ْغ ِف ُر َ
اهّلل َر ّبـي َوأت ْـو ُب
استغفار را اضافه نهاخد،
َّ
َ
ْ
ِؤل ْي ِه» خا حگو خد «الل ُه َّن اغ ِف ْر لي».

واضبات نهاػ /

شــاخان عكــر اســت ،اگــر نهــاػگزار در ركعــت سـ ّـوم خـا طهــارم شــک كنــد كــه حهــد خـا
ً
تســبيحات ارحعـــه را گفتـــه خـــا نـــه خـــا آنکــه در وق ــدار آنشــه ظوانــده شــک دارد ،وــثال

نهیداند تسبيحات ارحعه را دو حار گفته خـا سـه حـار ،طنانشـه وشـغول گفـتن اسـتغفار

نشــــده ،حاخــــد حهــــد خــــا تســـبيحات ارحعـــه را حصوانـــد و نســـبت حـــه شـــک در تعـــداد

تسبيحات ،حنـا را بـر عـدد كهتـر گـغارده و تسـبيحات را كاوـل نهاخـد ،خعنـی در وثـال
حاال حنا را بر دو گغاشته و خک تسبيحات دخگر حگو خد و اگر در حال گفـتن اسـتغفار خـا
حعد اػ گفتن استغفار و قبل اػ ظن شدن برای ركوع خکی اػ شکهای عكر شـده پـیش

آخد ،ههين حکن حنابر احتياط واضب ،ضار ی است.
مسأله  .1315اگــر انســان در ركــوع ركعــت سـ ّـوم خ ـا طهــارم ،خ ـا در حــال رفــتن حــه ركــوع

شـــک كنـــد كـــه حهـــد خـــا تســبيحات را گفتــه خــا نــه خــا آنکــه شــک در تعــداد گفــتن
ّ
تسبيحات كند ،حه شک ظود اعتنا نکند ،هرطند حه حد ركوع نرسيده حاشد.
مسأله  .1316اگــر نهــاػگزار هنگــام ظوانــدن حهــد و ســوره ،خ ـا ظوانــدن تســبيحات
ً
ارحعه ،بیاظتيار حه قدر ی حركت كند كه اػ حـال آرام بـودن حـدن ظـارح شـود و سـهوا

خا بیاظتيار ،قسهتی اػ قراجت نهـاػ را در ههـان حـال حصوانـد ،احتيـاط وسـتحب آن
است كه حعد اػ آرام گرفتن حدن ،آنشه را در حال حركت ظوانده دوحاره حصواند.
 وستحباتووکروهاتقراجتنهاز 

ّ َْ ْ
مسأله  .1317وســتحب اســت در تهــام نهاػهــا در ركعــت ّاول ،ســورۀ « ِؤنــا أن َزلنـ ُـاه فـي
َ
1
َل ْي َل ِة ْال َق ْدر» و در ركعت ّدوم ،سورۀ « ُق ْل ُه َو ُ
اهّلل أ َحد» ظوانده شود.
ِ
ُْ
مسأله  .1318وکروه است انسان در هير خک اػ نهاػهای خک شبانه روػ ،سورۀ «قـل
َ
ُه َو ُ
اهّلل أ َحد» را نصواند.
َ
َ
مسأله  .1319ظواندن سورۀ « ُق ْل ُه َو ُ
اهّلل أ َحد» حه خک نفس ،وکروه است.
 .1حلکه اگر ظواندن سورهای را در نهاػ قصـد كـرده ،ولـی حـه ضهـت فضـيلت ظوانـدن سـورۀ قـدر و توحيـد در
نهاػ ،آن سوره را نصوانده و سورۀ قدر و توحيد را حصواند ،پاداش هر دو حه وی داده ویشود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

َ
مسأله  .1311ســورهای (حــه ضــز ســورۀ « ُقـ ْـل ُهـ َـو ُ
اهّلل أ َحــد») را كــه نهــاػگزار در ركعــت ّاول
ظوانده ،وکروه است در ركعت ّدوم حصواند؛ ّاوـا ا گـر ایـن گونـه عهـل نهاخـد ،نهـاػ و ی
َ
صحيح است و طنانشه نهاػگزار سورۀ « ُق ْل ُه َـو ُ
اهّلل أ َحـد» را در هـر دو ركعـت حصوانـد،
وکروه نهیحاشد.

مسأله  .1311ووارد عیل در قراجت نهاػ وستحب شهرده شده است:
َ
ّ
 .1نهاػگزار در ركعت ّاول ،قبـل اػ ظوانـدن حهـد حگو خـد « َا ُع ْـو ُع ح ِ َ
طان
ـاهّلل ِوـن الشـ ْي ِ
ِ
َّ
الرضي ِن» و بهتر است آن را آهسته حگو خد.
اهّلل ال ـ َّـر ْح ٓه ِن ال ـ َّـرحي ِن» را حلن ــد
 .2در ركع ــت ّاول و ّدوم نهـــاػ ظهـــر و عص ــرِ « ،ح ْس ـ ِـن ِ
حگو خد.
 .3حهد و سوره را شهرده حصواند.

 .4در آظر هر آخه وقف كند ،خعنی آن را حه آخۀ حعد نشسباند.
 .5در حال ظواندن حهد و سوره ،حه وعنای آخه ّ
توضه داشته حاشد.

 .6اگر نهاػ را حـه ضهاعـت وـیظوانـد ،حعـد اػ تهـام شـدن حهـد اوـام و ا گـر فـراد ٓی
ْ َ
َ ُ
َ 1
لح ْهد ِلِل َر ِ ّب العاله ٔين».
ویظواند ،حعد اػ آنکه حهد ظودش تهام شد ،حگو خد «ا
َ
ٓ
اهّلل أ َحد» ،خک خا دو خا سه ورتبه « َكـغ ِل َك ُ
 .7حعد اػ ظواندن سورۀ « ُق ْل ُه َو ُ
اهّلل َر ّبـي»
َٓ َ ُ ُ
اهّلل َر ّحنا» حگو خد.
خا «كغ ِلك

 .8حعد اػ ظواندن سوره كهی صبر كند ،حعد تکبير قبل اػ ركـوع را حگو خـد خـا قنـوت

را حصواند.

 .9كسی كه حهد و سوره و سـایر اعكـار نهـاػ را وـیظوانـد ،در وکـانی نهـاػ حصوانـد
ّ
كه صدای ظو خش را حشنود و اػ نهاػ ظواندن در اواكن پر سر و صدا خا وحل وػش حاد

پرهيز نهاخد.

َ ْ ُ َ ّ ْ َ
هي َن» بــرای وــأوووين حعــد اػ اتهــام ســورۀ حهــد اوــام ،حــه صــورت دســته
 .1گفــتن عكــر «الحهــد ِلِل ر ِب العــال ٔ
ضهعــی و حــا صــدای حلنــد  -آنطنــان كــه در برظــی اػ نهــاػ ضهاعــتهــا وشــاهده وــیشــود  -وارد نشــده
است ،عالوه بر اخنکه وکروه است وأووم اعكار واضب خا وستحب نهاػ را طوری حگوخد كه اوام ضهاعـت
حشنود.

واضبات نهاػ /

مسأله  .1312قراجت سورههای عیل در نهاػها سفارش شده است:
 .1قراجت سورۀ »ال َن َبأ» خا «النسان» خا «الغاشية» خا «القياوة» و واننـد آنهـا در نهـاػ
1

صبح.

 .2قراجت سورۀ »اعأ ٓ
علی» خا «الشهس» و وانند آنها در نهاػ ظهر و نهاػ عشاء.

 .3قراجت سورۀ «النصر» خا «التکاثر» در نهاػ عصر و نهاػ وغرب.
 .4قراجـــت ســـورۀ «ضهعـــه» در ركع ــت ّاول و «ون ــافقين» در ركع ــت ّدوم نهاػه ــای

صبح و ظهر و عصر روػ ضهعه و نهاػ عشای شب ضهعه.
 .5قراجـــت ســـورۀ «ضهعـــه» در ركع ــت ّاول و س ــورۀ «توحي ــد» در ركع ــت ّدوم نه ــاػ

وغرب شب ضهعه.

 .6قراجــت ســورۀ «النســان» در ركعــت ّاول و ســورۀ »الغاشــية» در ركعــت ّدوم نهــاػ

صبح دوشنبه و صبح پنذشنبه.

.7ذکر 

خکی اػ واضبات نهاػ «عكر» 2است .در بین عكرهای نهاػ ،عكر تکبيرة االحرام ركـن
ویحاشـد و سـایر عكرهـا واننـد قراجـت ،تش ّـهد ،سـالم ،عكـر ركـوع ،عكـر سـسده و ...غيـر
ركن ویحاشند.

حعضی اػ عكرهای نهاػ ،وساجل و یژهای دارند كه هر كدام در فصل ور بـوط حـه ظـود

بیان شده است؛
ّاوــا عكرهــا احکــام وشــتركی هــن دارنــد كــه در ای ـن فصــل حــه بی ـان آنهــا پرداظتــه
ویشود.

مسأله  .1313هنگــاوی كــه انســان در نهــاػ وشــغول گفــتن تکبي ـرة االحــرام و قراجــت

 .1ونظــور ســورههایی اســت كــه حــه لحــاظ وقـدار ســوره (اػ ضهــت طــوالنی خــا وتوس ـط خــا كوتــاه بــودن) واننــد
سورههای وغكور است.
 .2شاخان عكر است ،اػ آنسا كه حعضی اػ احکام این فصل بین اعكار نهاػ و قراجت نهاػ وشترک ویحاشـد ،اػ
ّ
بیان وستقل آن در وبح «قراجت» صرف نظر شده و در این وبح وطرح شده است.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

(حهــد و ســوره) و تســبيحات ارحعــه خ ـا عكــر واضــب ركــوع خ ـا ســسود خ ـا ســایر عكرهــای
واضـــب نهـــاػ اس ــت ،حاخـــد حـــدنش اس ــتقرار داش ــته و آرام حاش ــد و حاخ ــد در وقت ــی ك ــه

ویظواهد كهی ضلو خا عقـب بـرود ،خـا كهـی حـدن را حـه طـرف راسـت خـا طـ

دهد ،طيزی نگو خد.

حركـت

مسأله  .1314اگر نهاػگزار عكرهای وستحبی نهاػ را حه قصد آنشه در نهـاػ وارد شـده
حگو خد ،حاخد آنها را در ووضعی كه برای آنها ّ
وعين گردخده ،حگوخد و هنگام گفـتن آنهـا
حنابر احتياط الػم ،حاخد حدنش آرام حاشد.
ً
شــاخان عكــر اســت ،اگــر نهــاػگزار وــثال در حــال ظــن شــدن بــرای ركــوع خـا ســسده خــا

هنگام سر برداشتن اػ سـسده قبـل اػ اخنکـه حنشـيند ،تکبيـر حگو خـد ،طنانشـه آن را حـه
قصد عكری كه در نهاػ دستور دادهاند حگو خد ،آن عكر صـحيح نيسـت؛ حلکـه ص ّـحت
ّ
نهاػش وحل اشکال است ،وگر آنکه ضاهل قاصر بـوده خـا در حـال نسـيان خـا غفلـت
این كار را انسام داده حاشد.
َ
َ
ْ
ُ
ُ
ُ
ّ
اهّلل َوق َّو ِت ِه أق ْو ُم َوأق ُعد» را حاخد در حـال برظاسـتن بـرای قيـام ركعـت
البته عكر « ِح َح ْو ِل ِ

حعد حگو خد.

مسأله  .1315حركــت دادن دســت و انگشــتان در هنگــام ظوانــدن حهــد و ســوره خ ـا
تسبيحات ارحعه خا ّ
تشهد و سالم اشکال ندارد ،هرطند احتياط وستحب است آنها
را هن حركت ندهد.

مسأله  .1316انسان حاخد نهاػ را حه عربی صحيح حصواند و این حکن اظتصـاص حـه

حهـد و ســوره نــدارد و شــاول تهــام عكرهــای واضــب نهــاػ وثــل تســبيحات ارحعــه ،عكــر
ركوع ،عكر سسدهّ ،
تشهد و سالم نيز ویشود.
ّ
مسأله  .1317نهاػگزار حاخد در وورد حروفی كه تلف فارسی آنها حـا عر بـی تفـاوت دارد
ّ
ّ
و تلف اشتباه آنهـا ووضـب تغيیـر وعنـای كلهـه خـا بیوعنـا شـدن آن وی گـردد ،دقـت

نهاخد كـه آنهـا را حـه عربـی صـحيح ادا نهاخـد؛ ایـن حـروف« ،نـه حـرف» وـیحاشـند كـه
عبارتند اػ (ص ،ض ،ط ،ظ ،ع ،غ ،ح ،ع ،ث)؛

واضبات نهاػ /

ّ
ّاوا حروفی كه تلف آنها وشترک بین زحان عربی و فارسی است كـه عبارتنـد اػ (أ،

ؤ ،ب ،ت ،ح ،د ،د ،ر ،ػ ،س ،ش ،ف ،ق ،ک ،ل ،م ،ن ،و ،ه ،ی) طنانشه نهـاػگزار
ّ
ّ
این حروف را حه ههان زحان فارسی تلفـ نهاخـد ،كـافی اسـت ،هرطنـد تلفـ فصـيح

عربی آنها وناسبتر است.
ً
شــاخان عكـــر اســـت ،وصـــارح حـــروف نهــاػ ،الػم نيســت دقيقــا حــه ّ
كيفيتــی كــه در
ّ
كتابهای تسو خد بیان شده رعاخت گردد؛ حلکه كافی اسـت صـدایی كـه اػ تلفـ آن
ً
ّ
حرف شنيده ویشود ،عرفا وانند ههان صدایی حاشد كه اػ عرب زحانان ووقع تلفـ
آن حرف شنيده ویشود.

مسأله  .1318ظواندن حهد و سوره و سایر عكرها ،حاخد طوری حاشد كـه در عـرف ،حـه

آن «سصن گفتن» صدق كند؛

ّ
سصن گفتن عبارت اسـت اػ صـدایی كـه اػ وصـارح و حلـق دهـان تلفـ گـردد و
گو خنده طنانشه وحيط ساكت حاشد ،صدای ظود را حشنود و شـنيدن َه ْه َههـۀ صـدا
ّ
نيـز كــافی اســت و الػم نيســت حــه گونــهای حصوانــد كــه تــک تــک كلهــاتی را كــه تلفـ
ویكند ،تشصيص دهد؛
ّاوــا تنهــا تصـ ّـور كلهــات در عهــن ،حــدون آنکــه ز حــان و لبهــا حركــت كنــد كــافی

نيســت .ههشنــين ،حركــت دادن زحــان و لبهــا (لــبظــوانی) حــدون آنکــه صــدا اػ
وصارح وعهول آن ظارح شود ،كافی نهیحاشد.

شاخان عكر است ،این حکن در غير نهاػ ،هنگام ظواندن قرآن و دعاهـا نيـز ضـار ی

است.

مسأله  .1319علهای تسو خد گفتهاند اگر در كلههای واو حاشد و حرف قبـل اػ واو در
آن كلهــه ،ضـ ّـهه (ـ ُ ــ) داشــته حاشــد و حــرف حعــد اػ واو در آن كلهــه ههــزه حاشـد ،وثــل
ّ
كلهـــه « ُسـ ْـوء» ،حاخـــد فــرد آن واو را وــد حدهــد ،خعنــی آن را حکشــد .ههشنــين ،ا گــر در
كلهــهای «الــف» حاشــد و حــرف قبــل اػ الــف در آن كلهــه ،فتحــه (ـ َ ـ ـ) داشــته حاشــد و
َ
حرف حعد اػ الف در آن كلهه ههزه حاشد ،وثل «ضـءء» خـا « َوآل ِجکـة» حاخـد فـرد الـف آن
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را حکشــد و نيـز اگــر در كلهــهای «ی» حاشــد و حــرف قبــل اػ «ی» در آن كلهــه كســره ( ِــ)
داشته حاشد و حرف حعد اػ «ی» در آن كلهه ههزه حاشد ،وثل «ضي َء» ،حاخـد فـرد «ی»
ّ
را حا ود حصواند و اگر حعد اػ این حروف «واو و الف و ی» حـه ضـای ههـزه ،حرفـی حاشـد
ّ
كه سا كن خا تشدخددار است ،حاػ هن حاخد فرد این سه حرف را حا ود حصواند؛
ً
ّ
ولی ظاهرا صحيح بـودن قراجـت در طنـين وـواردی نيـاػ حـه وـد نـدارد و كشـيدن و
ّ
ود دادن الػم نيست؛ پس طنانشه حه دستور ی كه گفته شد رفتار نکند ،حاػ هـن نهـاػ
صحيح است؛
َ
ّ
ّ
ّ
البتــه در وثــل « َوال الضــءل ٔي َن» كــه بــرای درســت ادا شــدن تشــدخد و الــف ،ني ـاػ حــه
ّ
ّ
وقدار ی ود ویحاشد ،حاخد فرد حه ههان وقدار كه الف و تشدخد الم تلفـ شـود ،آن را
َ ّٓ
َ َّ ّ
ّ
ود حدهد ،ولی اگـر آن را « َوال الضـل ٔي َن» (حـدون الـف) خـا « َوال الضـال ٔي َن» (حـدون تشـدخد
الم) حصواند ،صحيح نيست.

مسأله  .1321اگــر حعــد اػ نــون ســا كن خــا تنــوین خکــی اػ حــروف «یرولــون» قــرار گيــرد،
ً
ادغـام واضــب نيســت ،هرطنــد احتيــاط وســتحب رعاخــت ادغــام اســت؛ وــثال در آخـۀ
َ ُ َ ُُ ًَ
َ
َ ُ
« َول ْن َخک ْن ل ُه كفوا أ َحد» نون َ(و ل ْن َخک ْن) را در الم (ل ُه) ادغـام نهاخـد ،خـا در عكـر شـرخف
ّ َ
ّ
َ
َ
َ
«الل ُهـ َّـن َصـ ِـل َعلـ ٓـی ُو َح ّهـ ٍـد َو ِآل ُو َح ّهـ ٍـد» تنــوین ُ(و َح ّهـ ٍـد) را  -در صــورت وصــل كــردن
حه ٍد» حه « َو ِآل ُو ّ
« َع َل ٓی ُو ّ
حهد» -در واو ادغام نهاخد.
ولی طنانشه وورد وغكور در خک كلهـه واقـع شـود و ادغـام ووضـب اشـتباه گـردد،
وثل « ِص ْن َوان» خا « ِق ْن َوان» ادغام ضایز نيست.
مسأله « .1321ؤشــباع حــروف» در قراجــت و اعكــار نهــاػ كــه حاع ـ

وــیشــود حركــت

تبدیل حه حرف گردد ،در ووارد شاخع و وتداول در گوخش عربزحانـان اشـکال نـدارد،
ّاوا در غير این ووارد ،احتياط واضب در ترک آن است.

مسأله  .1322احتي ـاط وســتحب آن اســت كــه نهــاػگزار هنگــام ظوانــدن هــر خ ـک اػ
عكرهای نهاػ ،وقف حه حركت و وصل حه سکون ننهاخد؛

وعنــای «وقــف حــه حركــت» آن اســت كــه فــرد ،فتحــه ،كســره و ضـ ّـهه (ـ َـ ِـ ـ ُـ ـ) آظــر

واضبات نهاػ /

ً
كلههای را حگو خد و بین آن كلهه و كلهۀ حعدش فاصله حدهد؛ وـثال حگو خـد« :ال َّـر ْح ٓه ِن
الـ َّـرح ٔي ِن» و وـين «الـ َّـرح ٔي ِن» را كســره ( ِــ) حدهــد و حعــد ،قــدر ی فاصــله بینــداػد و حگو خـد:
ّ
ک َی ْو ِم الد ٔی ِن»؛
« ٓوا ِل ِ
وعنای «وصل حه سکون» ،آن است كه فرد فتحه ،كسره و ّ
ضهه (ـ َ ـ ـ ـ ِـ ـ ـ ُ ـ ـ) كلهـهای را
نگو خـد و آن كلهــه را حــه كلهـۀ حعــد حشســباند ،وثــل آنکــه حگو خـد« :الـ َّـر ْح ٓه ِن الـ َّـرح ٔي ْن» و
ً
ّ
وين « َّ
ک َی ْو ِم الد ٔین» را حگو خـد ،خـا در عكـر شـر خف
الرح ٔين» را كسره (ـ ِ ـ) ندهد و فورا « ٓوا ِل ِ
ّ
ّ
ّ
َْ
َ
صلوات ّ
تشهد حگو خد( :الل ُه َّن َص ِل َعل ٓی ُو َح ّهد) و «دال» ُو َح ّهد را سا كن تلف نهاخد
ِ
ً
َ ُ َ َّ
و فورا حق ّيۀ عكر شر خف صلوات خعنی (و ِآل وحهد) را حگو خد.
مسأله  .1323هر گاه حعد اػ تهام شدن آخه خا كلههای ،شک كند كه آن آخه خـا كلهـه
َ
ً
ـثال شــک كنــد كــه « ُقـ ْـل ُهـ َـو ُ
اهّلل أ َحــد» را درســت گفتــه خ ـا نــه،
را درســت گفتــه خ ـا نــه ،وـ
ویتواند حه شک ظود اعتنا نکند؛
ً
ولی اگر آن آخه خا كلهه را احتياطا دوحاره حـهطـور صـحيح حگو خـد ،اشـکال نـدارد 1و
ّ
اگر طند ورتبه هن شک كند ،ویتواند طند حار حگو خد؛ ّاوا اگر حـه حـد وسـواس برسـد،
در وســعت وقــت نهــاػ ،بهتــر اســت تکــرار نکنــد و در وقــت كــن كــه تکــرار ووضــب شــود

قسهتی اػ نهاػ حعد اػ وقت ظوانده شود ،ضایز نيست.

مسأله  .1324اگــر انســان كلهــهای را (اػ هــر خــک اػ حهــد و ســوره و عكرهــای واضــب

نهــاػ) كــه خـاد گرفتــه ،صــحيح حدانــد و در نهــاػ ههــان طــور حصوانــد و حعــد حفههــد آن را
غلط ظوانده ،الػم نيسـت دوحـاره نهـاػ را حصوانـد 2،هرطنـد احتيـاط وسـتحب اسـت

نهاػ را در وقت اعاده و در ظارح وقت قضا نهاخد.

مسأله  .1325وزد گرفتن برای خاد دادن قراجـت و سـایر واضبـات نهـاػ ،حنـابر احتيـاط

واضب ،حرام است؛ ولی وزد گرفتن برای خاد دادن وستحبات آن ضایز ویحاشد.

 .1شاخان عكر است ،تکرار سالمهای نهاػ احکام ّ
ظاصی دارد كه در وسألۀ « »1339عكر ویشود.
ّ
ّ
 .2در این حکن فرق ندارد نهاػگزاری كه وعتقد حه صحت قراجت خا عكر بوده ،در خادگيری تلفـ صـحيح آن
كوتاهی كرده حاشد خا نه.
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.7رکوع

مسأله  .1326نهاػگزار در هر ركعت حعد اػ قراجت حاخد ركوع كند؛ خعنی طور ی كـه در

وساجل حعد عكر ویشود ،ظن شود.
 واجباترکوعواحکامآن 
 oخنشدن

مسأله  .1327ظــن شــدن حاخ ـد حــه انــداػهای حاشــد كــه حتوانــد ســر هه ـۀ انگشــتهــا اػ
ضهلــه انگشــت شســت را حــه ػانــو حگــغارد .ظــن شــدن حــه ایـن وقــدار بــرای ػنــان ،حنــابر

احتياط واضب است.

مسأله  .1328ظن شدن حاخد حه قصد ركوع و ظضوع در برابـر پروردگـار وتعـال حاشـد؛
ً
پس اگر حه قصد كار ی دخگر وثال برای كشتن ضانور ی خا برداشتن طيزی اػ رو ی ػوـين

ظن شود ،نهیتواند آن را ركوع حه حساب آورد؛ حلکـه حاخـد حاخسـتد و دوحـاره بـرای ركـوع
ظن شود و حا این عهل ،ركن ز خاد نشده و نهاػ حاطل نهیشود.
ً
مسأله  .1329هر گاه فرد ركوع را حهطور غير وعهول حهضا آورد؛ وثال حه ط

خا راست

ظن شود خا ػانوها را حه ضلو بیاورد ،هرطند دستهای او حه ػانـو برسـد ،كـافی نيسـت؛
ّاوـا ا گـر حـه انــداػۀ ركـوع حـهطـور وعهــول ظـن شـود ،ولـی ســر انگشـتان را حـه ػانـو نگــغارد،
اشکال ندارد.
ً
مسأله  .1331كسی كه دست خـا ػانـوی او حـا دسـت و ػانـوی دخگـران فـرق دارد  -وـثال

دستش ظيلی حلند است كه اگر كهی ظن شود حه ػانو ویرسد ،خا ػانـوی او پـایینتر اػ

وردم دخگر است كه حاخد ز خاد ظن شود تا دستش حه ػانو برسد -حاخـد حـه انـداػۀ وعهـول

ظن شود.

مسأله  .1331كسی كـه نشسـته ركـوع وـیكنـد ،حاخـد حـه قـدر ی ظـن شـود كـه صـورتش

وقابــل ػانوهــا برســد و احتيـاط وســتحب اســت حــه انــداػهای كــه صــورت وقابــل ضــای

سسده برسد ،ظن شود.

واضبات نهاػ /

ً
ّ
مسأله  .1332اگر حعد اػ آنکه فرد حه حد ركـوع رسـيده ،عهـدا سـر اػ ركـوع بـردارد و دو
ورتبه حه انداػۀ ركوع ظن شود ،نهاػش حاطل است.
 oقیامقبلازرکوع(وتصلبهرکوع)

مسأله  .1333قيـام ّوتصــل حــه ركــوع كــه اػ اركــان نهــاػ وــیحاشــد آن اســت كــه فــرد اػ
ً
حالت اخستاده حه ركـوع بـرود .حنـابراین ،ا گـر وـثال فـرد حعـد اػ ظوانـدن حهـد و سـوره حـه
ضهتـــی وثـــل برداشـــتن طيـــزی اػ رو ی ػوـ ـين لحظ ــهای حنشـ ـيند ،الػم اس ــت دو ح ــاره

حاخستد و اػ حالت اخسـتاده ركـوع بـرود و طنانشـه اػ ههـان حـال نشسـته حـدون اخنکـه
حاخستد حه ركوع برود ،نهـاػش حاطـل اسـت .حنـابراین ،قيـام ّوتصـل حـه ركـوع حـه وعنـای
وک

و درنگ قبل اػ ركوع نيست.

 oذکررکوع

مسأله  .1334نهاػگزار واضب است در ركوع ،عكر حگو خد و بهتر آن است كه در حـال
ْ
حان اهّلل» خـا خـک ورتبــه « ُسـ ْـب َ
اظتيـار (غيــر اضــطرار) ،ســه ورتبــه « ُسـ ْـب َ
حان َر ّبـ َي ال َعظـ ٔي ِن
ِ
َو ِح َح ْه ِده» 1حگو خد ،هرطند گفتن هر عكری كه در آن تعظـين و تهسيـد ظداونـد وتعـال
َ
اهّلل» حاشـد،
حاشد ،كافی است؛ ولی حنابر احتياط واضب ،حاخد حه انداػۀ سه « ُس ْـبحان ِ
َُ ْ
ً
ْ ُ
اهّلل أ ك َب ُر» حگو خد؛
وثال سه ورتبه «ال َح ْهد ِلِل» خا سه ورتبه «
ّاوــا گفــتن ســایر عكرهــا اػ قبي ـل اســتغفار ،صــلوات ،دعــا و طلــب حاضــت بــرای
ظو خش خا وؤونين اػ ظداوند وتعال حه عنوان عكر واضب ركوع ،كافی نيست.
ْ
شاخان عكـر اسـت ،كسـی كـه نهـیتوانـد « ُس ْـب َ
حان َر ّبـ َي ال َعظـ ٔي ِن» را ظـوب ادا كنـد،
َ
اهّلل» را حگو خـد .در وـوارد وـغكور در ایـن وسـأله،
حاخد عكری دخگر وانند سه حار « ُس ْبحان ِ
فرقــی بــین نهــاػ واضــب و نهــاػ وســتحبی نيســت و در تنگــی وقــت خـا حــال ناطــار ی و
َ
اهّلل» كافی است.
اضطرار ،گفتن خک « ُس ْبحان ِ
 .1گفتن « ُس ْب َ
حان َر ّب َی َ
العظين» كافی است و احتياط وستحب است كه « َو ِح َح ْه ِده» را نيز حگوخد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

مسأله  .1335در عكر واضب ركوع شـرط اسـت :الف .فـرد ُوـواالت را رعاخـت نهـوده و

آن را حه دنبال هن حگو خد .ب .آن را حـه عر بـی صـحيح حگو خـد ،خعنـی وصـارح حـروف و
ّ
حركات را در هنگام تلف رعاخت كند.
 oاستقراروآراوشبدن

ّ
وستقر و آرام حاشـد و نباخـد حـدن ظـود
مسأله  .1336در حال ركوع حاخد حدن نهاػگزار،
را حـه اظتيـار ،طـور ی حركــت دهـد كــه اػ حــال آرام بـودن و اســتقرار ظـارح شــود؛ ّ
حتـی
ً
حنابر احتياط واضب ،ػوانی كه وشغول حه عكر واضب نيست و اگر عهـدا ایـن اسـتقرار
را رعاخـت نکنــد ،نهــاػ حنــابر احتيــاط واضــب ،حاطــل اســت؛ ّ
حتـی ا گــر عكــر را در حــال
استقرار دوحاره حگو خد.

مسأله  .1337اگــر انســان در حــال ركــوع بـیاظتيـار حركــت كنــد ،طــوری كــه حــدن اػ
حال آرام بودن ظارح شـود ،احتيـاط واضـب اسـت كـه در ایـن حـال سـکوت نهـوده و
ً
عكــر ركــوع را نگو خـد و ا گــر ســهوا خـا حــدون اظتيـار در ایـن حــال عكــر ركــوع را حگو خـد ،عكــر

صــحيح اســت ،هرطنــد بهتــر ای ـن اســت كــه حعــد اػ آرام گــرفتن حــدن ،دو حــاره عكــر را

حگو خد؛

ولی اگر كهی حركت كند كه اػ حال آرام بودن حدن ظارح نشود خـا انگشـتان را در

حال عكر حركت دهد ،ضرر ی ندارد.
مسأله  .1338وک

حه وقدار گفتن عكر واضـب در ركـوع و اسـتقرار و آراوـش حـدن در

حال گفتن عكر واضب ،الػم است .حنابراین ،اگر فرد پیش اػ آنکه حه وقـدار ركـوع ظـن
ّ
ّ
شود و حه حد ركوع برسد خا حعد اػ رسيدن حـه حـد ركـوع و قبـل اػ آنکـه حـدن آرام گيـرد،
ً
عهدا عكر واضب ركوع را حگو خد ،نهاػش حاطل است؛
ً
ّ
ّاوا اگر سهوا و اػ رو ی فراووشی عكر را در حال عدم استقرار ،حعد اػ رسيدن حـه حـد
ركوع گفته حاشد ،الػم نيست آن را دوحاره حگو خد ،هرطند احتياط وستحب است آن
را در حال استقرار دوحاره حگوخد.

واضبات نهاػ /

ً
مسأله  .1339اگــر فــرد پ ـیش اػ تهــام شــدن عكــر واضــب ،عهــدا ســر اػ ركــوع بــردارد،
ّ
نهاػش حاطل است؛ ّ
حتی در صورتی كه اػ حد ركوع ظارح نشـده حاشـد و عكـر ركـوع را
دوحاره حگو خد ،حاػ هن حه دليل ترک عهدی استقرار الػم در ركوع ،حنابر احتياط واضـب

نهاػ حاطل است؛
ً
ّ
ّاوا اگر سـهوا قبـل اػ تهـام شـدن عكـر واضـب سـر بـردارد و اػ حـد ركـوع ظـارح شـود،

نهاػش صحيح است.

1

مسأله  .1341اگ ــر فـــرد حـــه ســـبب بیه ــار ی و وانن ــد آن ،نتوانـ ـد در رك ــوع آرام حگيـ ـرد،
ّ
نهاػش صحيح است؛ ولی حاخد پیش اػ آنکه اػ حد ركـوع ظـارح شـود ،عكـر واضـب را

حگو خد؛
َ
اهّلل» و هرطنــد
ّاوــا طنانشـه نتوانــد حــه وقــدار عكــر واضــب  -هرطنــد خـک « ُسـ ْـبحان ِ
ّ
حدون آراوش  -در حد ركوع حهاند ،گفتن عكر واضب نيست ،ولی احتيـاط وسـتحب
آن است كه عكر را حگو خد ،هرطند حق ّيۀ آن را در حال برظاستن حه قصد قرحـت وطلقـه

حگو خد (خعنی ظصوص عكر واضب نهاػ را ن ّيت نکند ،حلکه حه این قصـد كـه ایـن عكـر
ّ
ّ
حــهطــور كلـی وطلــوب و دارای ثــواب اســت حگو خـد) و خـا اخنکــه قبــل اػ رسـيدن حــه حــد
ركوع حه قصد قرحت وطلقه آن را شروع كند.
 oقیامبعدازرکوع

مسأله  .1341حعــد اػ تهــام شــدن عكــر ركــوع ،واضــب اســت نهــاػگزار راســت حاخســتد و
ً
حنابر احتياط واضب ،حعد اػ آنکه حدن آرام گرفت ،حه سسده برود و اگر عهـدا پـیش اػ

اخستادن حه سـسده رود ،نهـاػش حاطـل اسـت .ههشنـين ،ا گـر حعـد اػ تهـام شـدن عكـر
ً
ركوع حاخستد ،ولی عهدا پیش اػ آرام گرفتن حدن حه سسده برود ،حنابر احتياط واضب
نهاػش حاطل است.

ّ
 .1اگر هنوػ اػ حد ركوع ظارح نشده است ،در صورتی كه عكر ركوع را در حـال سـهو گفتـه حاشـد ،الػم نيسـت
عكر را دوحاره حگوخد و نهاػش صحيح است.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

 احکامدیگررکوع 

مسأله  .1342هر گاه نتواند فرد حه انداػۀ ركوع ظن شود ،حاخـد حـه طيـزی تکيـه دهـد و

اػ حال اخستاده ركوع كند و اگر وـوقعی هـن كـه تکيـه داده نتوانـد حـهطـور وعهـول ركـوع
ً
كند ،حاخد حه انداػهای كه عرفا حه آن ركوع گفته ویشود ،ظن شود؛
ّاوا اگر حـه ایـن وقـدار نيـز نتوانـد ظـن شـود ،حاخـد بـرای ركـوع در حـال اخسـتاده حـا سـر
ّ
اشـاره نهاخـد و اگــر حـهطـور كلـی اػ اخسـتادن در نهــاػ عـاضز حاشـد ،حاخـد ركـوع را نشســته
انسام دهد.

مسأله  .1343كسـی كــه نهـیتوانــد اخســتاده ركــوع كنــد ،ولـی بــرای ركــوع وـیتوانــد در

حالی كه نشسته است ظن شود ،حاخد اخستاده نهـاػ حصوانـد و بـرای ركـوع حـا سـر اشـاره

نهاخ ـد و احتي ـاط وســتحب آن اســت كــه نهــاػ دخگــری هــن حصوانــد و ووقــع ركــوع آن

حنشيند و برای ركوع ظن شود.

شاخان عكر است ،طنانشه وظيفۀ نهاػگزار نهاػ اخستاده حا ركوع اشارهای بـودهّ ،اوـا
ّ
وی حه علت ندانستن وسأله ،نهاػهاخش را نشسته ظوانده ،حاخد اگر وقت هست آنها

را دوحاره ظوانده و اگر وقت گغشته قضا نهاخد.

مسأله  .1344كسی كه برای ركوع حاخد حا سر اشاره كند ،اگر نتواند حا سـر اشـاره كنـد،
حاخد حه ّنيت ركـوع طشـنهـا را بـر هـن حگـغارد و عكـر آن را حگو خـد و حـه ن ّيـت برظاسـتن اػ
ركوع ،طشنها را حاػ كند و اگر اػ ایـن هـن نـاتوان اسـت ،حاخـد در قلـب ظـود ن ّيـت ركـوع

كند و حنابر احتياط واضب ،حا دست ظود خا وانند آن بـرای ركـوع اشـاره كنـد و عكـر آن

را حگو خد؛
ّ
البته در این صورت آظر ،اگر نهاػگزار ویتواند در حال نشسـته ركـوع را حـا اشـاره حـا
سر انسام دهد ،حاخد حنابر احتياط واضب ،نهاػ را هن اخستاده (كه ركـوع آن حـا ن ّيـت در
قلب و ههراه حا اشارۀ دسـت و اوثـال آن حاشـد) حصوانـد و هـن نشسـته (كـه ركـوع آن حـا

اشاره حا سر انسام شود) حهضا آورد.

مسأله  .1345هر گاه كسی بر اثـر پیـری پشـتش ظهيـده شـده خـا اػ نظـر ظلقـت خـا حـه

واضبات نهاػ /

ضهت عارضهای وثل بیهاری حه حـالتی شـبيه ركـوع در آوـده حاشـد ،در ایـن صـورت
طنانشه ویتواند قبل اػ ركـوع حـهطـور كاوـل راسـت حاخسـتد ،واضـب اسـت ایـن كـار را

حکند ،هرطند حا كهک گرفتن اػ عصا خا تکيه دادن حه دیوار حاشد؛
ّاوا اگر این كار وهکن نباشد ،ولـی حتوانـد وقـداری كهـر را راسـت كنـد كـه حـه ظـن
ً
شدن حعد اػ آن ،عرفا عنوان «ركوع كردن» صدق كنـد ،هرطنـد صـدق ایـن عنـوان در
ظصوص افرادی حاشد كه پشتشان ظهيده است ،حاخد ههين كار را حکند؛

ولی طنانشه این وقدار هن وهکـن نيسـت ،بـرای ركـوع حـا سـرش اشـاره كنـد و ا گـر

نهیتواند ،حا طشهانش برای ركوع اشاره نهاخد.

شـــاخان عكـــر اســـت ،رعاخـــت راســت اخســتادن در حــال گفــتن تکبيــرة االحــرام خــا

ظواندن قراجت نيز بر فرد وغكور ،حه قدر اوکان واضب است.

مسأله  .1346اگــر فــرد ركــوع را فراووش كنــد و قبــل اػ آنکــه حــه ســسده برســد خ ـادش

بیاخـد ،حاخـد حاخســتد و حعــد حــه ركــوع بــرود و طنانشــه حــدون اخســتادن در ههــان حالــت
ظهيدگی حه ركوع برود ،كافی نيست.

مسأله  .1347اگر فرد حعد اػ آنکه پیشانی حه ػوين رسـيد ،خـادش بیاخـد ركـوع نکـرده،
حاخد برگردد و ركوع را حعد اػ اخستادن حهضا آورد و در صورتی كه در سسدۀ ّدوم (پـس اػ
آنکه سر بر ُوهر گغاشت) خادش بیاخد ،نهاػش حنابر احتياط الػم حاطل است.

مسأله  .1348اگر انسان ،راست اخستادن حعد اػ ركـوع را فراوـوش كنـد تـا آنکـه سـر بـر
ُوهر گغاشته و وشـغول سـسده شـود خـا در حـال رفـتن حـه سـهت سـسده حاشـد و بـرای
ّ
سسده ظن شده و اػ حـد ركـوع گغشـته حاشـد ،ولـی هنـوػ سـر بـر ُوهـر نگغاشـته اسـت

خادش بیاخد كه راست اخسـتادن حعـد اػ ركـوع را فراوـوش كـرده ،نهـاػش را اداوـه داده و

نهاػش صـحيح اسـت ،هرطنـد احتيـاط وسـتحب اسـت ا گـر قبـل اػ سـسده (سـر بـر
ُوهر گغاشتن) خادش بیاخد ،حه حالت قيام برگردد و راست حاخستد ،س س حـه سـسده

رود؛

ّاوا اگر در سسدۀ ّاول (پس اػ آنکـه سـر بـر ُوهـر گغاشـت) خـا بـین دو سـسده خـادش

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

بیاخد ،برنگردد و نهاػ را تهام كند و احتياط وسـتحب آن اسـت كـه دو حـاره آن نهـاػ را
حصواند.
ّ
اگر در سسدۀ ّدوم خا حعد اػ آن خادش بیاخد ،وحل تدارک قيام بـیاشـکال گغشـته

اس ــت .حنـــابراین ،نهـــاػش را اداوـــه ده ــد و ص ــحيح وــیحاشــد و طيــزی بــر عه ــدۀ او

نيست.

 وستحباترکوع 

مسأله  .1349ووارد عیل در وورد ركوع ،وستحب شهرده شده است:

 .1قبل اػ رفتن حه ركوع در حالی كه راست اخستاده ،تکبير حگو خـد و هنگـام گفـتن

تکبير ،دستها را حاال آورد ،ههانند آنشه در تکبيرة االحرام گفته شد.

 .2در ركوع ،ورد ػانوها را حه عقب حدهد حه گونهای كه پاها صاف شود و پشتش را

صــاف نگهــدارد و كــف دســت ظــود را رو ی ػانوهــا حگــغارد و انگشــتان دســت را حــاػ
كنــد ،طــوری كــه كاس ـۀ ػانــو را در برگي ـرد و وســتحب اســت در ركــوع ،ػن دســتها را

حاالی ػانو حگغارد و ػانوها را حه عقب ندهد و پشت ظود را ظيلی ظـن نکنـد و كهـانی
نساػد كه نشيهنگاهش ظاهر شود.

 .3كف دست راست را زودتر اػ كف دست ط
 .4گردن را حکشد و وساو ی پشت نگهدارد.

بر ػانو قرار دهد.

 .5در حال ركوع بین دو قدم را نگاه كند و در حـال قيـام حعـد اػ ركوع،نگـاهش حـه
ّ
سهت وحل سسده حاشد.
 .6عكر ركوع را تکرار كند و آن را حه عدد فرد ظتن نهاخد.

 .7قبل اػ عكر خا حعد اػ آن ،صلوات حفرستد.
َ
ّٓ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ـت َولـك أ ْسـل ْه ُت َو حـك َآو ْن ُ
الل ُه َّـن َلـك َرك ْع ُ
ـت
 .8پیش اػ گفتن عكر ركوع حگوخـد« :
ِ
َ َ َ َ َْ
َ
َ
ـت َو َأ ْنـ َ
َو َع َل ْيــ َك َت َو َّك ْلـ ُ
ـت َر ّبــي ،ظشـ َـع لــك قلبــی و َسـ ْـهعي َو َح َصــري َوشـ ْـعري َو َحشــري

واضبات نهاػ /

ٓ
َ
َ ٓ َ َ َّ ْ ُ َ َ ٓ َ َ
ْ
ٓ
ّ
ف َوال ُو ْس َـتک ِب ٍر
َول ْحهي َو َدوي َو ُوصي َو َع َصبي َو ِعظاوي ووا أقلته قدو
اي ،غ ْي َر ُو ْس َت ْن ِک ٍ
ٓ
َوال ُو ْس َت ْح ِس ٍر».

 .9حعــد اػ آنکــه اػ ركــوع برظاســت و راســت اخســتاد ،در حــال آراو ـی حــدن حگو خ ـد:
ْ َ ْ ُ َ ّ ْ َ
ُ َ ْ َ َ ُ 1
َ َ
هي َن» خـا آنکـه حگو خـد:
ـال
«س ِهع اهّلل ِلهن ح ِهده» و نيز َاضافه كنـد« :الحهـد ِلِل ر ِب الع ٔ
ْ
ْ
ْ َ ْ
ْ َ ْ ُ َ ّ ْٓ َ
ْ َ
ُ
ـاء َوال َعظ َهـ ـ ِـة ،ال َح ْهـ ــد ِلِل َر ِ ّب
وت َوال ِک ْبر ٓخـ ـ ِ
هي َن ،أه ـ ـل ال َس َبـ ـ ُـر ِ
«الحهـ ــد ِلِل ر ِب العـ ــال ٔ
ْ َ
هي َن».
عال
ال
ٔ
 وکروهاترکوع 

مسأله  .1351در ركوع ،سر را حه زیر انداظتن خا سر حلنـد كـردن حـه نحـوی كـه وسـاوی

پشت نباشد ،ههشنين ظواندن قرآن ،وکروه شهرده شده است.
.2سجده 

مسأله  .1351نهـــاػگزار حاخـــد در هـــر ركعــت اػ نهاػهــای واضــب و وســتحب ،حعــد اػ
ّ
ركوع ،دو سسده انسام دهد و سسده این طور وحقق ویشود كه پیشانی را حـه قصـد

ظضوع در پیشگاه ظداوند وتعال ،حه شکل وصصـوص بـر ػوـين حگـغارد؛ واضبـات و
احکام سسده در وساجل ز یر عكر ویشود.
 واجباتسجده 
هفتگانهبرزوین

 oقراردادنقسهتهای

مسأله  .1352در حــال ســسده در نهــاػ ،واضــب اســت نهــاػگزار عــالوه بــر گغاشــتن

پیشانی ،كف دو دست و دو ػانو و دو انگشت بزرگ پاها را بر ػوين حگغارد؛

ونظور اػ «پیشانی» در وورد سـسده ،حنـابر احتيـاط واضـب ،وسـط آن اسـت و آن،

اهّلل ِل َه ْـن َح ِه َـد ُه» در نهـاػ نشسـته ثاحـت نيسـت؛ ولـی گفـتن آن رض ً
 .1وستحب بودن گفتن « َس ِه َع ُ
ـاء وـانعی
ندارد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

شبيه وسـتطيلی اسـت كـه اػ كشـيدن دو ظ ّـط فرضـی بـین احتـدای دو ابـرو 1در وسـط
ّ
پیشانی تا وحل رو ییدن ووی سر حه دست ویآخد.

مسأله  .1353در سسده واضب نيست نهاػگزار تهام پیشانی (ونظـور اػ پیشـانی در
وسأله قبل گغشت) را بر ػوين خا ُوهر خا شیء دخگری كه سـسده بـر آن صـحيح اسـت

حگغارد؛ حلکه اگر وقدار ی اػ پیشانی را بر ػوين خا ُوهر خا شیء دخگری كه سسده بـر آن
ً
صحيح است ،حگغارد كه عرفا صدق سـسده نهاخـد ،كـافی اسـت هرطنـد حـه انـداػۀ

خک حند انگشت خا كهتر اػ آن حاشد.

مسأله  .1354انس ــان در ســـسده حاخـــد دو ك ــف دس ــت (ك ــه ش ــاول انگش ــتان ه ــن

و ـیشــود) را بــر ػو ـين حگــغارد و حنــابر احتيــاط واضــب ،در صــورت اوکــان هه ـۀ كــف
دست را بر ػوين حگغارد؛

ولی در حال ناطار ی و اضطرار ،پشت دست هن وانعی ندارد و اگر پشت دسـت

هن وهکن نباشد ،حنابر احتياط واضب ،حاخد ور دست را بر ػوين حگـغارد و طنانشـه

آن را هــن نتوانــد ،تــا آرنــذ هــر ضــا را كــه وـیتوانــد بــر ػوـين حگــغارد و ا گــر آن هــن وهکــن

نباشد ،گغاشتن حازو كافی است.

مسأله  .1355انســان در هنگــام ســسده حاخــد دو ػانــوی دو پــا را روی ػوــين حگــغارد و

گغاشــتن تهــام كاســۀ ػانــو بــر ػوــين الػم نيســت؛ حلکــه كــافی اســت احتــدای ػانــوی پــا،
ّ ّ
خعنی وحل اتصال كاسۀ ػانو حه انتهای استصوان ساق پا را روی ػوين حگغارد.

مسأله  .1356در سسده حاخد فرد دو انگشت بزرگ پاها را بر ػوـين حگـغارد ،ولـی الػم

سر دو انگشت بزرگ را بر ػوين حگغارد؛ حلکه گغاشـتن پشـت خـا رو ی خـا كنـارۀ
نيست ِ
دو انگشت بزرگ نيز كافی است.

مسأله  .1357اگــر نهــاػگزار عــالوه بــر گغاشــتن دو انگشــت بــزرگ پــا بــر ػو ـين ،ســایر

انگشتها را هن بر ػوين حگغارد ،اشکال ندارد؛
ّاوا طنانشه انگشت بزرگ پا را بر ػوين نگغارد و انگشتهای دخگر پا خـا رو ی پـا را
 .1ونظور اػ احتدای دو ابرو ،طرفی اػ ابروان است كه نزدخک تيغۀ بینی قرار دارد.
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َ
بر ػوين حگغارد خا حه دليل حلند بودن ناظن ،شست حه ػوين نرسـد ،نهـاػ حاطـل اسـت
ّ
و كسی كه حـه علـت ندانسـتن وسـأله نهاػهـای ظـود را ایـن طـور ظوانـده ،طنانشـه در
فراگيری وسأله كوتاهی كرده و ّ
وقصر بوده حاخد دوحاره حصواند و اگر در فراگيری وسـأله
كوتاهی اػ او سر نزده و ضاهل قاصر بوده ،نهاػهایی كه ظوانده صحيح است.
مسأله  .1358كسی كه وقدار ی اػ انگشت شست پاخش قطع شـده ،حاخـد حق ّيـۀ آن را

بــر ػوـين حگــغارد و اگــر طيـزی اػ آن نهانــده ،خـا طنانشــه وانــده ظيلـی كوتــاه اســت كــه

نهیتوان آن را حه هير وضه بر ػوين خا طيز دخگری گغاشت ،حنابر احتياط واضب حاخد
حق ّيۀ انگشتان را حگغارد و اگر هير انگشتی در پاهاخش وضود ندارد ،هر وقدار ی كه اػ

پا حاقی وانده بر ػوين حگغارد ،كافی است.
ً
ً
مسأله  .1359كسی كه ویتواند پیشانی را حه ػوـين حگـغارد ،ا گـر آن را عهـدا خـا سـهوا

حه ػوين نگغارد ،سسده نکرده است ،هرطند ضاهای دخگـر حـه ػوـين برسـد ،ولـی ا گـر
ً
ً
پیشــانی را حــه ػو ـين حگــغارد و ســهوا ضاهــای دخگــر را حــه ػو ـين نرســاند ،خ ـا ســهوا عكــر

نگو خد ،سسده صحيح است.
ً
مسأله  .1361اگر فرد حهطور غير وعهـول سـسده كنـد ،وـثال سـينه و شـکن را بـر ػوـين
ً
حشسباند خا پاها را وقدار ی دراػ كند ،طنانشه عرفا حگو خند« :سـسده كـرده» ،نهـاػش
صحيح است؛ ولی اگر حگو خند« :دراػ كشيده» و سسده صدق ننهاخد ،نهاػ او حاطـل
است.

 oذکرسجده

مسأله  .1361نهــاػ گــزار واضــب اســت در ســسده ،عكــر حگو خـد و بهتــر آن اســت كــه در
حان اهّلل» خ ـا خ ـک ورتبــه « ُسـ ْـب َ
حــال اظتي ـار (غيــر اضــطرار) ،ســه ورتبــه « ُسـ ْـب َ
حان َر ّب ـ َي
ِ
َْ
اعأ ْعل ٓی َو ِح َح ْه ِده» 1حگو خد ،هرطند گفتن هر عكری كه در آن تعظين و تهسيـد ظداونـد
َ
 .1گفــتن « ُسـ ْـب َ
حان َر ّبـ َ
ـي اعأ ْعلـ ٓـی» كــافی اســت و احتيــاط وســتحب اســت كــه « َو ِح َح ْهـ ِـده» را نيــز حعــد اػ آن
حگوخد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

َ
اهّلل»
وتعال حاشد ،كافی است ،ولی حنابر احتياط واضب ،حاخد حه انداػۀ سه « ُس ْـبحان ِ
َُ ْ
ً
ْ ُ
1
اهّلل أ ك َب ُر» حگو خد.
حاشد؛ وثال سه ورتبه «ال َح ْهد ِلِل» خا سه ورتبه «
ّاوــا گفــتن ســایر عكرهــا ،اػ قبي ـل اســتغفار ،صــلوات ،دعــا و طلــب حاضــت بــرای

ظــو خش خـا وــؤونين اػ ظداونــد وتعــال ،حــه عنــوان عكــر واضــب ســسده كــافی نيســت و
َْ
كسی كه نهیتوانـد « ُس ْـب َ
حان َر ّبـ َی اعأ ْعلـ ٓی» را ظـوب ادا كنـد ،حاخـد عكـری دخگـر واننـد
َ
اهّلل» را حگو خد؛
سه حار « ُس ْبحان ِ
شــاخان عكــر اســت ،در وــوارد وــغكور در ایــن وســأله ،فرقــی بــین نهــاػ واضــب و نهــاػ
وستحبی نيست.

مسأله  .1362در عكر واضب سسده شرط است :الف .وواالت را رعاخت نهوده و آن

را حــه دنبــال هــن حگو خ ـد؛ ب .آن را حــه عر ب ـی صــحيح حگو خــد؛ خعن ـی وصــارح حــروف و
ّ
حركات در هنگام تلف رعاخت شود.
َ
اهّلل» در
مسأله  .1363در وقت كن و در حال ناطار ی و اضطرار ،گفتن خک « ُس ْبحان ِ

سسده كافی است.

 oنشستنبیندوسجدهوبنابراحتیاطواججنشستنبعدازسجدۀدوم 

مسأله  .1364نهــاػگزار حعــد اػ تهــام شــدن عكــر ســسدۀ ّاول ،واضــب اســت راســت

حنشيند تا حدن آرام گيرد و دوحاره حه سسده رود.
مسأله  .1365اگر فرد نشستن حعـد اػ سـسدۀ ّاول را فراوـوش كنـد تـا آنکـه حـه سـسدۀ
ّدوم رود خا در حال رفتن حه سهت سسدۀ ّدوم حاشد ،ولـی هنـوػ سـر بـر ُوهـر نگغاشـته،

خادش بیاخد كه راست نشسـتن حعـد اػ سـسدۀ ّاول را فراوـوش كـرده اسـت ،نهـاػش را

اداوه داده و نهاػش صحيح است ،هرطند احتيـاط وسـتحب اسـت ا گـر قبـل اػ سـر
نهادن بر ُوهر در سسدۀ ّدوم خادش بیاخد ،حـه حالـت نشسـته برگـردد و راسـت حنشـيند

س س حه سسدۀ ّدوم برود.

َ ّ َْ
ـين َو ِح َح ْه ِـده» را حگوخـد خـا در ركـوع عكـر وصصـوص
 .1اگر در سسده ،عكر
وصصوص ركوع « ُس ْبحان َر بـ َي العظ ِ
َ
سسده « ُس ْب َ
ْ
ّ
َ
َ
ْ
حان َر ب َي اعأع ٓ
لی و ِححه ِده» را حگوخد و حدان اكتفا نهاخد ،حنابر احتياط واضب كافی نيست.
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سووی كه ّ
مسأله  .1366در ركعت ّاول و ركعت ّ
تشهد ندارد ،وثـل ركعـت س ّـوم نهـاػ
ظهــر و عصــر و عشــاء ،احتيــاط واضــب آن اســت كــه فــرد حعــد اػ ســسدۀ ّدوم ،قــدری

بیحركت حنشيند و حعد برظيزد كه آن را «ضلسۀ استراحت» ویناوند؛
ّ
البتـه ا گـر آن را فراوـوش كنـد و حعـد اػ آنکـه شـروع حـه برظاسـتن كـرد خـادش بیاخـد،
تدارک آن واضب نيست.

 oاستقراروآراوشبدن 

مسأله  .1367حــدن نهــاػگزار در حــال ســسود حاخــد آرام حاشــد و نباخـد حــدن ظــود را ،حـا
اظتي ـار طــور ی حركــت دهــد كــه اػ حــال آرام بــودن ظــارح شــود؛ ّ
حتــی حنــابر احتيــاط
واضب ػوانی كه وشغول عكر واضب نيست.

مسأله  .1368وکـ

حــه وقـدار گفــتن عكــر واضـب در سـسده و آراوـش حــدن در حــال

گفتن عكر واضب ،الػم است .حنابراین ،اگر نهاػگزار پـیش اػ آنکـه پیشـانيش حـه ػوـين
ً
برسد و حدنش آرام حگيرد ،عهدا حدون عغر عكر سسده را حگو خد ،نهاػش حاطـل اسـت
ً
و نيــز اگــر پـیش اػ تهــام شــدن عكــر واضــب عهــدا ســر اػ ســسده بــر دارد ،نهــاػش حاطــل
ویشود؛
ّ
ولی در هر دو وورد ،طنانشه حه علت ندانستن وسأله این طور عهل كـرده حاشـد،
در صورتی كه ضاهل قاصر حاشد نهاػش صحيح است.
ً
مسأله  .1369اگر نهاػگزار پیش اػ آنکه پیشانی حه ػوـين برسـد ،سـهوا عكـر سـسده را

حگو خد و پیش اػ آنکه سر اػ سسده بردارد ،حفههد اشتباه كرده است ،حاخد دوحاره عكـر
ً
را در حــال اســتقرار و آراوــش حگو خـد؛ ولـی ا گــر پیشــانی حــه ػوـين رسـيده حاشــد و ســهوا
پیش اػ آراوش ،عكر را حگو خد ،تکرار آن در حـال اسـتقرار الػم نيسـت ،هرطنـد وطـابق

حا احتياط وستحب است.
ً
مسأله  .1371اگر پیش اػ تهـام شـدن عكـر سـسده ،سـهوا پیشـانی را اػ ػوـين بـر دارد،

نهیتواند آن را دوحاره حه ػوين حگغارد و حاخد آن را خک سـسده حسـاب كنـد؛ ولـی ا گـر

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

ً
ضاهای دخگر را سهوا اػ ػوين بر دارد ،حاخد دو ورتبه حه ػوين حگغارد و عكر را حگوخد.

مسأله  .1371اگر انسان در حال سسده  -هرطند وشغول گفـتن عكـر نباشـد  -خکـی
ً
اػ هفــت عضــو را حــه ضــز پیشــانی ،عهــدا و حــدون عــغر اػ ػو ـين بــردارد ،طنانشــه حــا

اســتقرار ی كــه در ســسده الػم اســت (و در وســألۀ « »1135عكــر شــد) ســاػگار نباشــد،

نهـــــاػش حنــــابر احتيــــاط واضـــــب حاطــــل و ـ ـیشـ ــود و حکـ ــن برداشـ ــتن پیشـ ــانی ،اػ
وسألۀ « »1137وعلوم ویشود.

ُ
مسأله  .1372اگر نهاػگزار رو ی تشک پر خا ابر خا وانند آن سسده كند ،در صورتی كه

حدن رو ی آن آرام نگيرد ،سسده حاطل است؛ حلکه اگر پس اػ آنکـه پیشـانی را رو ی آن

برای سسده قرار داد ،پیشانی حه سهت پایین حركـت كنـد ،سـ س ثاحـت شـود و عكـر
را حگو خد ،حاػ هن اشکال دارد و احتياط واضب ترک این كار است؛

وگر آنکه وقدار حركت حسيار اندک حاشد ،خا این كـار سـهوی انسـام شـده حاشـد.
حنابراین ،سـسده بـر ُوهرهـایی كـه تعـداد سـسدهها و ركعـات نهـاػ را نشـان وـیدهـد و
وقت ـی ســر رو ی آن قــرار و ـیگي ـرد ،انــدكی در حــدود ( 9خ ـا )1ويليهتــر پــایین و ـیرود،

س س سر ثاحت شده و نهاػگزار عكر را ویگو خد ،اشکال ندارد.

هنسطحبودنپیشانینسبتبهانگشتانشستودوزانو 
 o

مسأله  .1373ضای پیشانی نهاػگزار حاخـد اػ ضـای ػانوهـا و سـر انگشـتان پـای او بـیش اػ
طهار انگشت حسته حلندتر خـا پـایینتـر نباشـد؛ حلکـه احتيـاط واضـب آن اسـت كـه ضـای

پیشانی او اػ ضای اخستادنش نيز بیش اػ طهار انگشت حسته حلندتر خا پایینتر نباشد.

مسأله  .1374در ػوـين شـيبدار ،هرطنــد كــه شـيب آن درســت وعلــوم نباشــد ،ا گــر

ضــای پیشــانی نهــاػگزار اػ ضــای ػانوهــا و انگشــتان پــای او ب ـیش اػ «طهــار انگشــت

حسته» حلندتر خا پایینتر حاشد ،حنابر احتياط واضب نهاػش صحيح نيست؛

ههشن ـين اســت حکــن اگــر ضــای پیشــانی او اػ ضــای اخســتادنش ،ب ـیش اػ طه ـار

انگشت حسته ،اظتالف سطح داشته حاشد.

واضبات نهاػ /

ً
مسأله  .1375اگر نهاػگزار پیشـانی را اشـتباها بـر طيـزی حگـغارد كـه اػ ضـای ػانوهـا و

انگشتهای پای او بیش اػ طهار انگشت حسته حلندتر حاشد ،طنانشه حلنـدی آن حـه

قدر ی است كه نهیگو خنـد در حـال سـسده اسـت ،حاخـد سـر را بـر دارد و حـه شـيجی كـه

حلندی آن بیش اػ طهار انگشت حسته نيست ،حگغارد.
ً
مسأله  .1376اگر نهاػگزار پیشـانی را اشـتباها بـر طيـزی حگـغارد كـه اػ ضـای ػانوهـا و
انگشتهای پای او بیش اػ طهار انگشت حسته حلندتر حاشد ،طنانشه حلنـدی آن حـه
ً
قدر ی حاشد كه عرفا حگوخند در حال سسده است ،دو صورت دارد:
الف .پس اػ انسام عكر واضب ّ
وتوضه شود؛ در این صورت ویتوانـد سـر اػ سـسده
بر دارد و نهاػ را تهام كند و دوحاره ظواندن آن الػم نيست؛
ب .قبل اػ انسام عكر واضب و ّ
توضه شود؛ در ایـن صـورت ،حاخـد پیشـانی را اػ رو ی

آن بر رو ی شيجی كه حلندی آن حه انـداػۀ طهـار انگشـت حسـته خـا كهتـر اسـت حکشـد و

عكر واضب را حهضا آورد و در این حال ،برداشـتن پیشـانی ضـایز نيسـت و ا گـر كشـيدن

پیشانی وهکن نباشد ،ویتواند عكر واضب را در ههان حال حهضا آورد و نهـاػ را تهـام
كند و الػم نيست نهاػ را دوحاره حصواند ،هرطند وقت وسعت داشته حاشد.
 oقراردادنپیشانیبرچیزیکهسجدهبرآنصحیحاست 

مسأله  .1377نهاػگزار واضب است پیشـانی را بـر طيـزی قـرار دهـد كـه سـسده بـر آن
ً
شــرعا صــحيح اســت .ههــين طــور ،اگــر نتوانــد حــا پیشــانی ســسده نهاخـد و وظيفــهاش
ً
سسده حا قسهتهای دخگر صورت وثل ضبين خا طانه حاشد (كـه حکهـش حعـدا عكـر
ویشود) ،حاخد آن قسهت را بر طيزی كه سسده بر آن صحيح است ،قرار دهد؛
ّاوــا ســایر وواضـــع ســـسده خعنـــی كــف دو دســت ،دو ػانــو ،دو انگشــت بــزرگ پــا

هرطند حاخد بر ػوين قرار داده شود ،ولی الػم نيست بر طيزی گغاشته شود كه سسده

بر آن صحيح است .ههشنـين ،تهـاس وسـتقين آنهـا حـا ػوـين الػم نيسـت؛ حنـابراین،
فــردی كــه دســتکش در دســت خـا ضــوراب حــه پــا دارد ،وـیتوانــد حــا ههــان حــال ســسده

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

ً
نهاخـد و ههـين قــدر كــه عرفــا دو دســت خـا دو انگشــت بــزرگ پــاخش رو ی ػوـين حاشــد،
كافی است.

 شرایطچیزیکهسجدهبرآنصحیحاست 

طيـزی كــه بــر آن ســسده انســام وـیشــود ،حاخــد دارای شــراخطی حاشــد كــه در وســاجل

حعد حه عكر آن پرداظته ویشود.

 oشرطاولودوم:پا کباشدوبنابراحتیاطواججغصبینباشد 

مسأله ُ .1378وهر خا طيز دخگری كه فرد بر آن سسده ویكند ،حه وقدار ی كـه سـسده
ً
بــر آن صــحيح اســت ،حاخ ـد پــا ک حاشــد؛ ول ـی ا گــر وــثال ُوهــر پــا ک را رو ی فــرش نســس
حگــغارد ،خ ـا خ ـک طــرف ُوهــر نســس حاشــد و پیشــانی را حــه طــرف پــا ک آن حگــغارد ،خ ـا
قســـهتی اػ رو ی ُوهــر ،پـــا ک حاشـــد و قســهتی ،نســس حاشــد ،طنانشــه پیشــانی را بــر
قسهت پاک حگغارد ،اشکال ندارد.
مسأله ُ .1379وهر خا طيز دخگری كه فرد بر آن سـسده انسـام وـیدهـد ،حنـابر احتيـاط
ً
واضب حاخد وباح بـوده و غصـبی نباشـد .حنـابراین ،ا گـر نهـاػگزار عهـدا بـر ُوهـر غصـبی

سسده نهاخد ،وعصيت كرده و حنابر احتياط واضب نهاػش حاطل است.
 oشرطسوم:ازاشیاجیباشد کهپیشانیبرآنثابتشود 

مسأله  .1381طيزی كه سسده بر آن انسام ویشود ،حاخد شيجی حاشد كه پیشانی بـر
ّ
وستقر و ثاحت شود؛ پس سسده بر ِگل رقيق و ظا ک نرم و سستی كه پیشانی رو ی
آن
آن آرام نهیگيرد ،صحيح نيسـت و ا گـر پـس اػ آنکـه پیشـانی ،قـدر ی حـه طـرف پـایین

حركت كرد ،ثاحت شود ،حکن آن در وسألۀ « »1159عكر شد.
ّ
البته اگر فرد ،شیء دخگری غير اػ ِگلی كه پیشانی بـر آن ثاحـت نهـیشـود ،نداشـته

حاشد ،حاخد پیشانی ظود را بر ههان حگغارد و سنگينی ظود را بر آن نينداػد.

واضبات نهاػ /

ً
 oشرطچهارم:وساحتآنبهاندازهایباشد کهعرفاسجدهصدق کند 

مسأله ُ .1381وه ــر خـــا طيـــز دخگ ــری كـــه پیش ــانی ب ــر رو ی آن ب ــرای س ــسده گغاش ــته
ً
ً
ویشود ،ههان طور كه قـبال عكـر شـد حاخـد حـه انـداػهای حاشـد كـه عرفـا صـدق سـسده

نهاخد ،هرطند این وقدار ،حه انداػۀ خک حند انگشت خا كهتر اػ آن حاشد.

مسأله  .1382الػم نيســت وقــدار ی كــه در وســألۀ قبــل عكــر شــد ،در خ ـک ضــا ضهــع

حاشد و پراكنده بودن آن اشکالی ندارد.

حنابراین ،سسده بر دانههای تسبيح كه اػ هن ضداست ،ضایز ویحاشد ،حه شـرط
ً
آنکــه وسهــوع آنشــه پیشــانی بــر رو ی آن قــرار وـیگيـرد ،طــور ی حاشــد كــه عرفــا حگو خنــد

سسده حا پیشانی انسام گرفته است.

 oشرطپنجن:بینپیشانیوشیئی کهبرآنسجدهویکندوانعینباشد

مسأله  .1383حاخـد بـین پیشــانی و آنشــه ســسده بــر آن صــحيح اســت ،طيـز دخگــری

فاصله نباشد؛
پس اگر ُوهر طرک حاشد خا ووهای سر فرد و خا طادر خا وقنعـه و خـا طيزهـای دخگـر رو ی

پیشانی را گرفته حاشد ،حه گونهای كه وانع حـه حسـاب آخـد و نگـغارد پوسـت پیشـانی ،حـه
وقدار واضب سسده ،حهطور وستقين حـا شـيجی كـه بـر آن سـسده انسـام وـیشـود ،تهـاس

پی ـدا كنــد ،در ای ـن صــورت ســسده حــا وضــود آن حاطــل اس ـت و حاخ ـد وــانع قبــل اػ انســام
ً
سسده برطرف شود؛ ولی اگر وثال رنگ ُوهر تغيیر كرده حاشد اشکال ندارد.

مسأله  .1384اگر در سسدۀ ّاولُ ،وهر حه پیشانی حشسبد ،حاخد برای سسدۀ ّدوم ُوهر
را بر دارد ،س س بر آن سسده نهاخد.

ههين طور ،در صورتی كه وقدار ی اػ آنشه سسده بر آن صحيح است در سسده

ّاول حه پیشانی حشسبد  -حه گونهای كه وانع حساب شود و نگغارد پوسـت پیشـانی،

حــه وقــدار واضــب ســسده ،حــهطــور وســتقين حــا طيـزی كــه بــر آن ســسده انســام وـیشــود
تهاس پیدا كند  -فرد حاخد برای سسدۀ حعد آن را برطرف كند.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

 oشرطششن:جنسوحلسجدهرعایتشود 

مسأله  .1385نهاػگزار هنگـام سـسده حاخـد پیشـانی را بـر ػوـين وثـل ظـاک ،سـنگ،

شن و واسه و خا اشـيای غيـر ظـوراكی و پوشـاكی انسـان كـه اػ ػوـين ویرو خـد  -واننـد
طوب و برگ درظتان  -قرار دهد.

مسأله  .1386ســسده بــر طيزهــایی كــه ظــوراكی انســان حســاب وــیشــود و ظــام خ ـا

پصتـۀ آن را و ـیظورنــد (وثــل گنــدم ،ســبز خسات و ويوههــا)  -طــه اػ ػو ـين برو خـد خ ـا اػ
ضــای دخگــر ته ّيـه شــود  -و نيـز طيزهــایی كــه پوشــاک انســان حســاب وــیشــود ،خعنـی
ً
طيزی كه وعهوال پوشـيده وـیشـود (وثـل انـواع لبـاس) خـا طيزهـایی كـه پوشـش اػ آن
ته ّيـه وـیشــود ،هرطنــد هنــوػ ر خسـيده و حافتــه نشــده حاشــد (وثــل پنبــه ،نــز و پارطــه)
صحيح نيست.

مسأله  .1387ســـسده بـــر آنشـــه اػ اض ــزای ػوـ ـين ش ــهرده نهـ ـیش ــود وانن ــد شيش ــه،
پالستيک ،طال ،نقره ،نيکل ،وس ،آهن و سایر ّ
فلزات و آنشـه اػ فلـز خـا شيشـه خـا وـواد
پالستيکی ساظته شده است و اوثال اخنها صحيح نيست؛
ْ
ولی قير و ِػفت (نوع پستی اػ قير) در ووقع ناطار ی ،بر اشيای دخگری كه سسود بر
ّ
آنها صحيح نيست ،وقدم ویحاشند.

مسأله  .1388ســـسده كـــردن بــر بــرگ درظــت انگــور در ػوــانی كــه لطيــف اســت و
ظوردن آن وعهول ویحاشد ،ضـایز نيسـت و در غيـر ایـن صـورت ،سـسده كـردن بـر آن

اشــکال نــدارد و ني ـز ســسده بــر طيزهــایی كــه اػ ػو ـين و ـیرو خ ـد و ظــورا ک حيوانــات
است ،وثل علف و كاه و یونسه ،صحيح است.

مسأله  .1389سسده بر گياهانی كه بر سطح آب ویروخد صحيح نيست.
ُ
مسأله  .1391سسده بر گلهایی كه ظوراكی نيستند وثـل گـل ُر ػ ،وـر خن ،شـهعدانی

و وانند آن صحيح است ،حلکه سسده بر داروهای ظوراكی كه اػ ػوين وـیرو خـد و آن
را َدم كرده خا ویضوشانند و آب آن را وینوشند ،واننـد گـل حنفشـه و گـل گـاو ز حـان خـا

ظتهی نيز صحيح است.

واضبات نهاػ /

مسأله  .1391گياهی كه ظوردن آن در حعضی اػ شهرها وعهول اسـت و در شـهرهای

دخگر وعهول نيسـت ،طنانشـه در نـزد وـردم شـهرهایی كـه ظـوردن آن گيـاه حـه ضهتـی
وعهول نيست هن ،آن گياه ظوردنی حه حساب ویآخد ،سسده بر آن صحيح نيسـت

و نيز سسده بر ويوۀ نارس ،حنابر احتياط واضب ،صحيح نهیحاشد.

مسأله  .1392سسده بر گردو ،حادام ،فندق ،پسته و هستۀ زرد آلو صـحيح نيسـت و
سسده بر پوست آنها حعد اػ ضدایی اػ وغـز ،ضـایز اسـت؛ ههشنـين سـسده بـر هسـتۀ

ظروا ضایز ویحاشد.

مسأله  .1393سسده بر سنگ آهک و سنگ گر ،حلکه گر و آهک پصته و نيز ِگـل

پصته و آضر و كوػۀ ِگلی صحيح است.

مسأله  .1394ســـسده ب ــر انـــواع ســـيهان  -در ص ــورتی ك ــه ح ــا اش ــياجی ك ــه اػ ػو ــين
وحسوب نهیشوند و سسده بر آنها صحيح نيست ،حه وقـدار قابـل ت ّ
ـوضهی وصلـوط

نباشد  -صحيح است.

مسأله  .1395سسده بر سـنگهـای طبيعـی قيهتـی وثـل عقيـق ،فيـروػه و واننـد آن

اشکال ندارد.

ههشنــين ،ســسده بــر انــواع وصتلــف ســنگ ،اعــن اػ ز خنت ـی و غي ـر ز خنت ـی ،واننــد

ســنگ وروــر ،ســنگهای ســفيد و س ـياه خ ـا ســرد خ ـا دارای رنگهــای دخگــر صــحيح
است.

مسأله  .1396اگــر كاغــغ را اػ طيـزی كــه ســسده بــر آن صــحيح اســت واننــد طــوب و

كاه ،ساظته حاشند ،ویتوان بر آن سسده كرد و ههشنين اگر اػ پنبه خـا كتـان سـاظته

شده حاشد؛ 1ولی اگر اػ حریر (ابر خشن) و وانند اخنها ساظته شده حاشد ،سـسده بـر آن

صحيح نيست؛
ّاوا دستهال كاغغی ،فقط در صورتی ویتوان بر آن سـسده كـرد كـه وعلـوم حاشـد
اػ شيجی ساظته شده كه سسده حه آن صحيح است.

 .1حکن پنبه و كتان در این وورد (كاغغ) ،اػ آنشه در وسألۀ « »1173عكر شد ،استثنا شده است.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

مسأله  .1397اگر انسان طيزی نـدارد كـه سـسده بـر آن صـحيح حاشـد خـا ا گـر دارد حـه
ّ
علت سروا خا گروای ز خاد و وانند اخنهـا نهـیتوانـد بـر آن سـسده كنـد ،سـسده بـر قيـر و
ْ
ّ
ِػفت وقدم بر سسده بر غير آنهاست؛
ولی اگر سسده بر آنها وهکن نباشد ،حاخد بر لباسش خا هر شیء دخگر كـه در حـال
اظتيار سسده بر آن ضایز نيست ،سسده نهاخد ،ولی احتياط وستحب آن است كـه
تا سسده بر لباسش وهکن است ،بر طيز دخگر سسده نکند.

مسأله  .1398بـــرای س ــسده بهتـــر اػ ه ــر طيـ ـز ،ترح ــت حض ــرت سـ ـ ّيد الش ــهداء

و ـیحاشـ ـ ـد 1و حعـ ـ ـد اػ آن ظــا ک و حعـ ـ ـد اػ ظــا ک ،سنـ ـ ـگ و حعـ ـ ـد اػ سنـ ـ ـگ ،گي ـاه
است.

 احکامدیگرسجده 

مسأله  .1399اگر در بین نهاػ ،طيزی كـه نهـاػگزار بـر آن سـسده وـیكنـد ،گـن شـود و

طيز دخگـری كـه سـسده بـر آن صـحيح اسـت ،نداشـته حاشـد ،در تنگـی وقـت حاخـد حـه

ترتيبی كه در وسألۀ « »1125گفتـه شـد ،عهـل نهاخـد؛ حلکـه ا گـر وقـت وسـعت داشـته

حاشد ،حاػ هن وظيفهاش آن است كه حه ترتيب وغكور در وسألۀ « »1125عهل نهـوده

و نهــاػ را تهــام كنــد و در ایـن وــورد ،حنــابر احتيــاط واضــب نهـیتوانــد نهــاػ را حشــکند و

نيهه تهام رها نهاخد.
ّاوا اگر شيجی كه سسده بر آن صحيح اسـت در اطـراف او حاشـد و وـیتوانـد عكـر را

قطــع كــرده و حـــدون آنکــه رو ی ظـــود را اػ قبلــه برگردانــد ،راه رفتــه و آن را بــردارد ،الػم

است این كار را انسام دهد؛ حه شرط آن كـه ایـن راه رفـتن و حركـت حـه انـداػهای ز خـاد
نباشد كه صورت نهاػ را اػ بین ببرد.

ّ
 .1قدر وتيقن اػ ترحت حضرت اوام حسين  -حه صورت ُوهر خا غير ُوهر  -كـه حـه قصـد تب ّـرک اظـغ شـده و
ً
ّ
عرفا ولحق حه قبر ّ
وطهر وـیحاشـد و
سسده بر آن وستحب است ،ظاک قبر وقدس و اطراف آن است كه
تبرک ّ
ظاكی كه اػ گرد و غبار روی قبر و اطراف ولحق حه آن حه قصد ّ
تهيه شده نيز ،ههين حکن را دارد.



واضبات نهاػ /

ً
مسأله  .1411اگــر نهــاػگزار عهــدا و حــدون عــغر بــر شــيجی كــه ســسده بــر آن صــحيح

نيست ،وثل فرش سسده نهاخد ،نهاػش حاطل است؛
ّاوا اگر حه ضهت ندانستن وسأله در نهاػهایی كه ظوانده ،پیشانی را بر طيزی كـه
سسده بر آن صحيح نيست وی گغاشته است ،طنانشه ضاهل ّ
وقصر حاشـد نهـاػش
1
حاطل است و ّاوا اگر ضاهل قاصر حاشد ،نهاػهایی كه ظوانده صحيح است.
ً
مسأله  .1411هــر گـــاه نهـــاػگزار در حــال ســسده حفههــد ســهوا پیشــانی را بــر طيــزی
گغاشته كه سسده بر آن حاطل است ،طنانشه پس اػ حهضا آوردن عكـر واضـب ّ
وتوضـه
شود ویتواند سر اػ سسده بر دارد و نهاػش را اداوه دهد؛
ّاوا اگر قبل اػ حهضا آوردن عكر واضب ّ
وتوضه شـود ،حاخـد پیشـانی ظـود را حـه طيـزی
كه سسده بر آن صـحيح اسـت ِحکشـد و عكـر واضـب را حـهضـا آورد و برداشـتن پیشـانی

ضایز نيست؛ ولی اگر كشيدن پیشانی وهکن نباشد ویتواند عكر واضـب را در ههـان

حال حهضا آورد و نهاػش در هر دو صورت صحيح است.
ً
مسأله  .1412اگر انسان حعد اػ سـسده حفههـد سـهوا پیشـانی را رو ی شـيجی گغاشـته
كه سسده بر آن حاطل است ،اشکال ندارد.
مسأله  .1413ضایی كه انسـان حاخـد تق ّيـه كنـد ،وـیتوانـد بـر فـرش و واننـد آن سـسده

نهاخد و الػم نيست برای نهاػ حه ضای دخگر برود خـا نهـاػ را حـه تـأظير بینـداػد؛ ولـی ا گـر
حتواند در ههان وکان بر حصير خـا طيـزی كـه سـسده بـر آن صـحيح وـیحاشـد ،طـور ی
سسده كند كه وصالفت تق ّيه نکرده حاشد ،نباخد بر فرش و وانند آن سسده نهاخد.
ً
مسأله  .1414اگــر نهـــاػگزار عهــدا خـــک ســسده را كــن خــا ز خــاد كنــد ،نهــاػش حاطــل
ً
وـیشــود و ا گــر ســهوا خـک ســسده را اضــافه كنــد ،نهــاػش حاطــل نهـیشــود و احتيـاط

وستحب است كه برای سسدۀ اضـافی ،سـسدۀ سـهو حـهضـا آورد و طنانشـه نهـاػگزار
ً
سهوا خک سسده را كن كند ،نهاػش حاطل نهیشود و این صورت ،تفصيلی دارد كـه
حکن آن در وساجل « 1777تا  »1775ظواهد آود.

ً ّ
 .1فرض وسأله در ووردی است كه عنوان سسده عرفا وحقق شده حاشد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

مسأله  .1415دو ســـسده رو ی هـــن خـــک رك ــن اس ــت و ا گ ــر كسـ ـی در نه ــاػ واض ــب،

هرطند اػ رو ی فراووشی خا ندانستن وسأله ،در خک ركعت هر دو را ترک كند ،نهاػش

حاطل است؛

این حکن حنابر احتياط الػم ،در ضایی كه نهاػگزار دو سسده را در خـک ركعـت اػ

رو ی فراووشی خا ضهل قصور ی 1اضافه كند ،نيز ضاری است.

مسأله  .1416اگــر پیشــانی ب ـیاظتي ـار اػ ضــای ســسده حلنــد شــود ،طنانشــه وهکــن

حاشد حاخد نگغارد دوحاره حه ضای سسده برسـد و ایـن خـک سـسده حسـاب وـیشـود،

طه عكر سسده را گفته حاشد خا نه؛
ّاوا اگر نتواند سـر را نگهـدارد و بـیاظتيـار دو حـاره حـه ضـای سـسده برگـردد ،سـسدۀ
نهاػ ههان سـسدهای اسـت كـه در ورتبـۀ ّاول انسـام داده و برگشـتن بـیاظتيـار ،ضـزء

سسده نيست؛ ولی اگر عكـر نگفتـه حاشـد ،احتيـاط وسـتحب اسـت كـه آن را حگو خـد؛
2
ّ
البته نه حه قصد اخنکه ضزء نهاػ است ،حلکه آن را حه قصد قرحت وطلقه حگو خد.

مسأله  .1417اگر در پیشانی (حه وعنایی كه در وسألۀ «»1179عكر شد) ُد َول خا ػظـن

و واننــد آن حاشــد كــه نتوانــد آن را ،هرطنــد حــدون فشــار ،بــر ػوـين حگــغارد ،طنانشــه آن
ً
ُد َول وثال ههۀ پیشانی را فرا نگرفته حاشد ،حاخد حـا ضـای سـالن پیشـانی سـسده كنـد و

اگر برای سسده كردن حا ضای سالن پیشانی الػم حاشـد ػوـين را گـود كنـد و ُد َوـل را در
گودال و ضای سالن را حه وقدار ی كه بـرای سـسده كـافی حاشـد بـر ػوـين حگـغارد ،حاخـد

این كار را انسام دهد.
مسأله  .1418ا گــر ُد َوــل خـــا ػظــن تهــام پیشــانی (حــه وعنــایی كــه در وســألۀ «»1179
گغشـــت) را فـــرا گرفتـــه حاشـــد ،حنـــابر احتي ــاط واض ــب حاخـ ـد حق ّيـ ـۀ پیش ــانی (دو ط ــرف

حاقيهانده اػ پیشانی خا خکی اػ دو طرف آن) را هر طور كه ویتواند بر ػوين حگغارد؛

 .1ضهل قصوری این است كه ضاهل در ضهل ظود وعغور حاشد.
ّ
 .2شاخان عكر است ،اگر در نهاػ ضهاعت پیشانی وأووم بیاظتيار اػ ضای سسده حلند شود ،ووظف اسـت
حنابر احتياط واضب ،در صورتی كه ػوان برای وتاحعت اػ اوام ضهاعت حاقی حاشد ،حـه قصـد وتاحعـت اػ
اوام ضهاعت حه سسده برگردد.

واضبات نهاػ /

ا گـر نتوانـد قسـهت حاقيهانــدۀ پیشـانی را بـر ػوـين حگـغارد ،احتيـاط الػم آن اســت

كه در صورت اوکان ،حه طانه سسده كنـد و ا گـر نهـیتوانـد حـه طانـه سـسده كنـد ،حـه
خکی اػ دو طرف پیشانی كه آن را « َضبين» خا «شقيقه» وـیناونـد ،سـسده نهاخـد و ا گـر
این كار را هن نتواند انسام دهد ،حه خک قسهت اػ اضزای دخگر صورت سسده كند؛
ّاوا طنانشه سسده كردن حا صورت ،حه هير وضه  -هرطنـد حـا وعالسـه  -وهکـن

نباشد ،حاخد برای سسده حا سـر خـا طشـهش حـا توضـيحی كـه در وسـألۀ « »1314وـیآخـد
اشاره كند.

مسأله  .1419كسی كه ویتواند حنشيند ،ولـی نهـیتوانـد پیشـانی را بـر ػوـين برسـاند،
ً
اگر حتواند حه انـداػهای ظـن شـود كـه عرفـا سـسده بـر آن صـدق كنـد ،حاخـد حـه آن وقـدار
ظن شود و ُوهر خا طيز دخگـری را كـه سـسده بـر آن صـحيح اسـت ،رو ی وکـان حلنـدی
گغاشته و پیشانی را بر آن حگغارد؛ ولی حاخد كف دستها و ػانوها و انگشـتان پـا را در

صورت اوکان حهطور وعهول بر ػوين حگغارد؛
ّ
البته اگر در این صورت ،وکان حلندی نباشد كه ُوهر خـا شـیء دخگـری كـه سـسده
ً
بر آن صحيح است را رو ی آن قرار دهد و كسی هن نباشد كه وـثال ُوهـر را حلنـد كنـد و
حگيرد تا آن شصص بر آن سسده نهاخد ،حاخد ُوهر خا شیء دخگر را حـا دسـت حلنـد كـرده
و بر آن سسده نهاخد.

مسأله  .1411كسـی كـه حـه هـير وضـه نهـیتوانــد بـر ػوـين حنشـيند و سـسده نهاخـد ،خـا
ً
آنکــه و ـیتوانــد حنشــيند و وقــدار ی ظــن شــود ،ول ـی بــر آن وقــدار ،عرفــا ســسده صــدق

نکند ،كافی است بـرای سـسده در ههـان حـال اخسـتاده حـا سـر اشـاره كنـد و طنانشـه
حتواند بر صندلی نشسته و بر ُوهری كه روی ويز ضلوی اوسـت سـسده نهاخـد ایـن كـار

افضل است؛
ً
ّاوا طنانشه اصال نتواند برای سسده حا سر اشاره نهاخد ،حاخد حا طشنها اشاره نهاخـد و
اگر حا طشنها هن نهیتواند اشاره كنـد ،حاخـد در قلـب ن ّيـت سـسده كنـد و حنـابر احتيـاط

الػم ،حا دست و وانند آن برای سسده اشاره كند و عكر واضب را حگو خد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

حکن وغكور ،در وورد فردی كه وظيفهاش نهاػ ظواندن نشسـته ،خـا ظوابیـده  -حـه

پهلو خا پشت – ویحاشد ،نيز ضار ی است.

مسأله  .1411فــردی كــه حــه ســبب بیهــاری 1،پیــری و واننــد آن حلنــد شــدن و نشســتن
ً
ّ
روی ػوين برای او ضرر قابـل ّ
ـوال قابـل ّ
تحهـل
توضـه خـا وشـقت فـوقالعـادهای كـه وعه
نيست (حرح) دارد ،ولی ویتواند نهاػ را اخسـتاده حصوانـد  -هرطنـد حـا تکيـه دادن حـه
دیوار خا كهک گرفتن اػ عصا ،واكر 2و هرطند حا انسام ركوع و سـسود اشـارهای  -حاخـد

نهــاػ را اخســتاده حصوانــد و نهــیتوانــد نهــاػ را نشســته حصوانــد ،هرطنــد حتوانــد ركــوع و

سسود را در حال نشسته حهطور وعهول انسام دهد؛
ً
وثال اگر فرد وغكور قصد دارد نهاػ ظهر حصواند ،حاخـد تکبيـرة االحـرام و قراجـت را در
ّ
حــال اخســتاده حـهضــا آورد و طنانشــه وــیتوانــد حــه انــداػۀ واضــب حــد ركــوع ظــن شــود -

واكـر و واننـد آن  -الػم اسـت حـهطـور وعهـول ركـوع را
هرطند حا كهک گرفتن اػ عصـاِ ،
انســام دهــد ،سـ س اػ ركــوع ســر برداشــته و حاخســتد و ا گــر ایــن اوــر وقــدور نيســت حاخــد
ركوع را حا اشارۀ سر انسام دهد؛

س ـ س بــرای ســسود وــیتوانــد ســسده را حــا اشــارۀ ســر انســام دهــد ،ولــی طنانشــه

وهکن است سـسدۀ نهـاػ را بـر روی ويـز و صـندلی انسـام دهـد ،افضـل آن اسـت كـه
روی صندلی نشسته و بر ُوهری كـه روی ويـز قـرار داده سـسده نهاخـد و در ایـن حـال،
قرار دادن دو دست روی ويز خا گغاشـتن انگشـت بـزرگ پـا بـر روی ػوـين الػم نيسـت،

هرطند احتياط وستحب است.
س ـ س بــرای ركعــت ّدوم  -هرطنــد حــا كهــک گــرفتن اػ عصــا ،وا كــر و واننــد آن -
اخســتاده و ركعــت ّدوم نهــاػ را وشــاحه آنشــه در ركعــت ّاول عكــر شــد حـهضــا وــیآورد و اػ
آنسا كه نشستن روی ػوين برای وی ضرری خا حرضی است ،حاخـد در صـورت اوکـان

 .1وانند آرتروػ و دخسک كهر.
 .2حکن تکيه دادن حه دیوار و كهک گرفتن اػ عصا و وانند آن در وساجل « 1971و  »1975عكر شد.

واضبات نهاػ /

بــر روی صــندلی حنشــيند و تشـ ّـهد حصوانــد و طنانشــه نهــیتوانــد ،تشـ ّـهد را درحــال

اخستاده حهضا آورد.

1

سـ س بــرای ركعــت حعــد اخســتاده و نهــاػ را حــه ّ
كيفيـت ســابق اداوــه وــیدهــد و در
ركعت طهارم برای سسده و ّ
تشهد و سالم ،در صورت اوکان روی ػوين وینشـيند و

اگر وهکن نيست ،حه ّ
كيفيت سابق عهل وینهاخد.

مسأله  .1412فردی كه ویتواند نهـاػ را هرطنـد حـا اكتفـا حـه واضبـات آن و هرطنـد حـا
ّ
ً
واكر و وانند آن 2و حاال آوردن وحل سسده حه وقداری كـه عرفـا
كهک گرفتن اػ عصاِ ،

صــدق ســسود نهاخــد 3حــهطــور وعهــول ح ـهضــا آورد ،طنانشــه نهــاػ را نشســته خــا روی
صـندلی خــا وخلشــر انســام دهـد حاطــل اســت و حاخــد آن را طنانشـه وقــت هســت دو حــاره
حصواند و اگر وقت گغشته ،قضا نهاخد.

شـاخان عكـر اسـت ،نهـاػگزار در هنگـام تشـ ّـهد و سـالم و بـین دو سـسده ،وـیتوانــد

طهار ػانو حنشيند خا پا را روی ػوين دراػ كند.

مسأله  .1413كسی كه نهـیتوانـد حاخسـتد  -هرطنـد حـا تکيـه دادن حـه دیـوار و كهـک

واكر و واننـد آن  -و وظيفـۀ او نهـاػ ظوانـدن نشسـته اسـت ،طنانشـه
گرفتن اػ عصا خا ِ
ً
ویتواند نهاػ را نشسته روی ػوين حصواند و بـرای سـسود حـه قـدری ظـن شـود كـه عرفـا
ّ
صدق سسود نهاخـد  -هرطنـد ایـن كـار حـا حـاال آوردن وحـل سـسدهگـاه انسـام شـود -
حاخد نهاػ را نشسته حصواند و نهیتواند آن را روی صندلی حهضا آورده و برای سسود بـر
ُوهری كه روی ويز روبروخش قرار داده ،سسده نهاخد.
ً
ّ .1
البته اگر وـیتوانـد بـرای سـسده و تش ّـهد بـر روی ػوـين حنشـيند و سـسده را طـوری كـه عرفـا صـدق سـسود
نهاخد انسام دهد ،س س ّ
تشهد حصواند ،الػم است حنشيند ،وگر آنکه حداند طنانشه روی ػوين حنشـيند
نهیتواند برای قيام ركعات حعد برظيزد.
ّ .2
البته تکيه دادن حه دیوار خا عصا و وانند آن در قيامهای واضب نهاػ اػ روی اظتيار ،حه ضهت اخنکـه نهـاػ
ظوانـــدن حــــدین شــــيوه آســـانتـــر اســــت ،حنــــابر احتيـــاط واضـــب ضـــایز نيســــت و توضـــيح بیشـــتر آن در
ّ
وسألۀ « »1971عكر شـد؛ اوـا كهـک گـرفتن اػ عصـا و واننـد آن تنهـا بـرای نشسـتن و برظاسـتن در نهـاػ -
هرطند اػ روی اظتيار  -اشکال ندارد.
ً ّ
 .3وثال وحل ُوهر را  94سانتيهتر حاال آو رد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

مسأله  .1414اگــر انســان ناطــار شــود در ػوين ـی كــه در آن ِگــل اســت ،نهــاػ حصوانــد،
ً
ـوال ّ
تحهــل
طنانشــه آلــوده شــدن حــدن و لبــاس بــرای او ســصتی فــوقالعــاده  -كــه وعهـ

نهیشود (حرح)  -ندارد ،حاخد سسده و ّ
تشهد را حهطور وعهول حهضا آورد و اگر طنين
سصتی دارد ،در حالی كه اخستاده ،برای سسده حا سـر اشـاره كنـد و تش ّـهد را اخسـتاده
حصواند و نهاػش صحيح است.

مسأله  .1415سسده كردن برای غير ظداوند وتعال حرام ویحاشد و حعضی اػ وردم
كه وقابل قبر اواوان پیشانی را حه ػوين ویگغارند ،اگر بـرای شـکر ظداونـد وتعـال

حاشد ،ایرادی ندارد ،وگرنه اشکال دارد.
 وستحباتسجده 

مسأله  .1416طند كار برای نهاػگزار در سسده ،وستحب شهرده شده است:

ً
 .1كس ـی كــه اخســتاده نهــاػ و ـیظوانــد ،حعــد اػ آنکــه ســر اػ ركــوع برداشــت و كــاوال
ً
اخستاد و ههشنين ،كسی كه نشسته نهاػ ویظواند حعد اػ آنکه كاوال نشسـت ،بـرای

رفتن حه سسده ،تکبير حگو خد.

 .2هنگام سسده رفتن ،ورد ّاول دستها و ػنّ ،اول ػانوها را حه ػوين حگغارد.
 .3بینی را بر ُوهر خا طيزی كه سسده بر آن صحيح است ،حگغارد.

 .4دو كــف دســت (كــه شــاول انگشــتان نيــز وــیشــود) را حــدون وضــود فاصــل و

حاجلی روی ػوين حگغارد.

1

 .5در حــال ســسده ،انگشــتان دســت را حــه هــن حشســباند و برابــر گــوش حگــغارد،

طور ی كه سر آنها رو حه قبله حاشد.

 .6در حال سسده نگاهش حه سهت نوک (گوشۀ) بینی حاشد و هنگاوی كـه بـین



 .1اػ اوام صادق رواخت شده كـه فروودنـد :هنگـاوی كـه خکـی اػ شـها سـسده وـیكنـد ،دو كـف دسـتش
ّ
ّ
ضهنهی
(كف شاول انگشتان ویشود) را بر ػوين قرار دهد ،اويد است ظداوند وتعال غل و ػنسيرهای
را در روػ قياوت اػ او دور گرداند .وسائل الشیعر ،ح ،3ابواب السسود ،حاب ،93ص ،173ح.1
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دو سسده خا حعد اػ آن نشسته ،حه داوان ظود نگاه كند (وراد ،قسهت دو ران پـا واقـع

در حاالی ػانو ویحاشد).

 .7عكر سسده را تکرار نهاخد.

 .8عكر سسده را حه عدد فرد ،وثل سه خا پنذ خا هفت ورتبه ،ظتن كند.
ّٓ ُ َّ َ َ َ َ ْ ُ َ َ
 .9پــیش اػ شــروع در عكــر ســسده ایــن دعــا را حصوانــد« :اللهــن لـك ســسدت و ِحـك
َّ
َ ََ َ َ
ـت َو َأ ْنـ َ
ـت َو َلـ َك َأ ْسـ َـل ْه ُت َو َع َل ْيـ َك َت َو َّك ْلـ ُ
َآو ْنـ ُ
ـت َر ّبـيَ ،سـ َـس َد َو ْ
ـغي ظلقـ ُـه وشـ ّـق
ـ
ل
ل
ي
ـ
ه
ض
ِ
ٔ
َ ْ َ ُ ََ َ َُ َ ْ َ ْ ُ َ ّ ْٓ َ َ َٓ َ َ ُ َ ْ َ ُ ْ ٓ
قي َن».
ل
ا
ص
هين ،تبارَ اهّلل أحسن ال
ِ
ٔ
سهعه و حصره والحهد ِلِل ر ِب العال ٔ
 .11در ســـسده دعـــا كنـــد و اػ ظداون ــد وتع ــال حاض ــت حصواه ــد و ایـ ـن دع ــا را
َ ْ
ْ
ْ
َ َْ َ ُ
َ ْ
َ 1
اله ْســؤ ْول ٔي َن َو خـا ظ ْيـ َر ال ُه ْعطـ ٔي َنْ ،ار ُػقنـي َو ْار ُػ ق ع ٔيـالي ِوـ ْـن فضــلك،
حصوانــد« :خـا ظيـر
َْ
َ َّ َ ُ ْ َ ْ
ف ِ نك عو الفض ِل العظ ٔي ِن» خعنی «ای بهترین كسی كه اػ او درظواسـت وـیكننـد و ای
بهتــرین عطــا كننــدگان ،اػ فضــل ظــودت حــه وــن و ظــانوادۀ وــن روػ ی حــده ،پــس حــه
درستی كه تو دارای فضل بزرگی هستی».

 .11سسده را طوالنی كند و تسبيح و عكر را ز خاد حگو خد.

حنشـيند و رو ی پـای راسـت را بـر كـف پـای طـ

 .12حعد اػ سـسده ،بـر ران طـ
َ
حگغارد كه این نوع نشستن را «ت ُّورک» ویناوند.

 .13حعد اػ هر سسده ،وقتی نشست و حدنش آرام گرفت ،تکبير حگو خد.
َ
َ
َُ
 .14حعد اػ سسدۀ ّاول ،حدنش كه آرام گرفت «أ ْس َت ْغ ِف ُر َ
اهّلل َر ّبي َوأت ْو ُب ِؤل ْي ِه» حگو خد.
َ
ّٓ
ْ
َ
ّ
و بین دو سسده حگوخـد« :الل ُه َّـن اغ ِف ْـر لـي َو ْار َح ْهنـي َوأ ِض ْرنـي َو ْادف ْـع َع ّنـيِ ،ؤنـي ِل ٓهـا
َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ٓ َ َ ُ َ ُّ ْ ٓ َ
هي َن».
ال
أنزلت ِؤل ّي ِون ظي ٍر فقير ،تبارَ اهّلل رب الع ٔ
 .15در هنگام نشستن ،دستها را رو ی رانها حگغارد.
ُ َ َْ
 .16برای رفتن حه سسدۀ ّدوم ،در حال آراوی حدن« ،اهّلل أ كبـر» حگو خـد و وسـتحب
اســت ووقــع گفــتن تکبيرهــا دســتهــا را حلنــد كنــد ،ههشنــان كــه در تکبيــرة االحــرام

گغشت.

َ ْ َ ْ
واسع» آوده است.
 .1در نسصه كافی عبارت حه صورت « ِو ْن فض ِلك ال
ِ
ِ

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

 .17در سسدهها صلوات حفرستد.

 .18وردان آرنذها و شکن را حه ػوين نشسبانند و حازوها را اػ پهلو ضدا نگـه دارنـد

و ػنان آرنذها و شکن را بر ػوين حگغارند و اعضای حدن را حه خکدخگر حشسبانند.

 .19وردان در هنگام حلند شدن برای قيام ركعت حعـد ،دسـتهـا را حعـد اػ ػانوهـا

اػ ػوين بردارند.

 .21در وقت برظاستن برای قيام ركعت حعد ،انگشتان را وشت نکـرده ،حلکـه حـاػ

كرده و بر ػوين پهن كند.

 .21ػنان هنگاوی كه برای قيام حلند وـیشـوند اػ حـال نشسـته حـهطـور وسـتقين و

راست ،حلند شوند حدون آنکه ظود را ظن كنند و كهانی حساػند.
َ
ُ
ُ
َ
اهّلل َوق ّو ِتـ ِـه أقـ ْـو ُم
 .22در هنگــام برظاســتن بــرای قي ـام ركعــت حعــد ،حگو خ ـدِ « :ح َحـ ْـو ِل ِ
َ
َ
َ
ُ َ
َ
ُْ ُ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ُ َ ْ ُ ُ 2
ْ ُ 1
اهّلل َوق َّو ِت ِه أقوم وأقعد وأركع وأسسد».
َوأق ُعد» خا حگو خدِ « :ح َح ْو ِل ِ
 وکروهاتسجده 

مسأله  .1417در سسده ،طند اور وکروه شهرده شده است:

 .1قرآن ظواندن در سسده؛
ُ .2فوت كردن ضای سسده برای برطرف كردن گرد و غبـار؛ ّ
البتـه ا گـر در اثـر فـوت
ً
كردن ،دو حرف اػ دهان عهدا بیرون آخد ،حنابر احتياط الػم نهاػ حاطل است.
3

 .3بین دو سسده دستها را بر ػوين حاقی گغاشته و بر نـدارد و حـا ههـان حـال حـه
سسدۀ ّدوم برود؛ ّ
البته این در صورتی است كه حا نشستن بین دو سسده ،حه گونـهای
كه در وسألۀ « »1133گغشت ،ونافات نداشته حاشد.
وکروهات دخگر ،در كتابهای ّ
وفصلتر آوده است.

َ
َ
اهّلل َو ُق َّو ِتـ ِـه أ ُقـ ْـو ُم َوأ ْق ُعـ ُـد» در نهــاػ نشســته ثاحــت نيســت ،ولــی گفــتن آن رضـ ً
ـاء وــانعی
 .1اســتحباب عكــر « ِح َحـ ْـو ِل ِ
ندارد.
َ
 .2گفتن عكر «خا َح ُّی خا ق ُّيوم» هنگام برظاستن برای قيام ركعت حعد ،وارد نشده است.
 .3كراهت ظواندن قرآن در سسده ،حه وعنای ثواب كهتر است.

واضبات نهاػ /

 سجدۀواججقرآن 

پس اػ عكر احکام سسده ،وناسب اسـت در ایـن قسـهت احکـام سـسدۀ واضـب

قرآن (سسدۀ تالوت) نيز عكر شود.
ْ
ْ
َ
َ
مسأله  .1418در ه ــر خـــک اػ طهـــار س ــورۀ « َوال ـ ّـن ْس ِن» و «اق ـ َـرأ» و «ال ــن ت ْنز ٔیـ ـل» و « ٓح ــن
َس ْسده» خک آخـۀ سـسدهدار اسـت 1كـه ا گـر انسـان آن را حـهطـور كاوـل حصوانـد خـا گـوش
ً
دهـــد ،حعـــد اػ تهـــام شـــدن آن آخـــه ،واضــب اســت فــورا ســسده كنــد و آن را «ســسدۀ

تالوت» ویگو خند؛
ّ
البته ا گـر حـهضـا آوردن سـسده را فراوـوش كنـد ،حاخـد هـر وقـت خـادش آوـد ،سـسده
نهاخد و در شنيدن حدون اظتيار ،سسده واضب نيست ،هرطند سـسده نهـودن بهتـر
است.

مسأله  .1419اگــر فــرد آخـۀ ســسده را تکــرار نهاخــد ،ســسدۀ تــالوت نيــز وکـ ّـرر وــیشــود؛
ً
وثال اگر آن را دو حار حصواند ،حاخد دو سسدۀ تالوت حهضا آورد.

مسأله  .1421اگر انسان ووقعی كه آخۀ سسدهدار را گوش وـیدهـد ،ظـودش نيـز آن را

حصواند ،حاخد دو سسدۀ تالوت حهضا آورد.

مسأله  .1421سبب واضب شـدن سـسدۀ تـالوت ،وسهـوع آخـه اسـت .حنـابراین ،ا گـر

فــرد تهــام آخ ـه را نصوانــد و تنهــا قســهتی اػ آن را حصوانــد ،هرطنــد قســهتی كــه ظوانــده
دارای لف سسود حاشد ،سسدۀ تالوت واضب نهیشود.

مسأله  .1422اگـــر ف ــرد آخـــۀ ســـسده را غل ــط حصوان ــد خـ ـا آن را اػ شصصـ ـی ك ــه غل ــط

و ـیظوانــد گــوش دهــد ،حــه گونــهای كــه عــرف آن را قرآن ـی كــه غلــط ظوانــده شــده حــه
حساب آورد ،حاخد سسدۀ تالوت انسام دهد.

مسأله  .1423سسدۀ تالوت حا نوشتن آخۀ سسده خا ّ
تصور آن در عهـن خـا نگـاه حـه آخـۀ

سسده حدون ظواندن خا گوش دادن حه آن واضـب نهـیشـود .ههشنـين ،ا گـر فـرد تنهـا

 .1ســورۀ نســن ،آخــۀ 39؛ ســورۀ اقــرأ (علــق) ،آخــۀ 12؛ ســورۀ الــن تنزیــل (ســسده) ،آخــۀ 17؛ ســورۀ ٓحــن ســسده
ّ
(فصلت) ،آخۀ .15

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

ترضهۀ آخۀ سسده را حصواند خا گوش دهد ،سسدۀ تالوت واضب نهیشود.
مسأله  .1424اگر شصص ظواب خا دیوانه خا ّ
حشهای كه قرآن را تشـصيص نهـیدهـد،
آخۀ سسدهدار را حصواند و فرد آن را گوش دهد ،سسده واضب است؛

ولـی اگــر صــدای ضــبط شــدۀ آن را اػ طریــق دســتگاه پصــش گــوش كنــد ،ســسده
ً
واضب نيست و در پصش رادیویی خا تلویزیونی نيز اگر صدای قرآن قبال ضبط شـده و

پصش ویشود ،ههين حکن را دارد؛ ولـی ا گـر شصصـی در اخسـتگاه رادیـو خـا تلویزیـون
آخۀ سسدهدار را حصواند و حهطور وستقين پصـش شـود و فـرد آن را گـوش دهـد ،سـسده
واضب است.

مسأله  .1425اگــر نهــاػگزار در نهــاػ واضــب ،خکـی اػ طهــار ســورهای را كــه آخـۀ ســسده
ً
دارد و در وسألۀ « »1317عكر شد ،عهدا حصواند ،هرطند این كار ضایز ویحاشد ،ولـی

واضب است پـس اػ ظوانـدن آخـۀ سـسده ،سـسده نهاخـد و طنانشـه سـسدۀ تـالوت را

حهضا آورد ،نهاػش حنابر احتياط واضـب ،حاطـل وـیشـود و الػم اسـت كـه آن را دو حـاره
ً
حصواند ،وگر این كه سهوا سسده كند؛
ً
ّ
البتــه اگــر فــرد ســسدۀ تــالوت را عهــدا حـهضــا نيـاورد و نهــاػ را اداوــه دهــد ،نهــاػش
ّ
صحيح است ،هرطند حه علت ترک سسده گناه كرده است.

مسأله  .1426اگر در نهاػ واضب ،وشغول ظواندن سورهای شـود كـه سـسدۀ واضـب
ً
ً
دارد ،طه عهدا ظوانـده حاشـد طـه سـهوا ،طنانشـه پـیش اػ رسـيدن حـه آخـۀ سـسدهدار

حفههــد ،و ـیتوانــد ســوره را رهــا كنــد و ســورۀ دخگــری حصوانــد و ا گــر حعــد اػ ظوانــدن آخ ـۀ
سسدهدار حفههد ،حاخد طور ی كه در وسألۀ پیش عكر شد ،عهل كند.

مسأله  .1427گــوش دادن حــه آخـۀ ســسده در نهــاػ ضــایز اســت و طنانشــه نهــاػگزار در

حــال نهــاػ ،آخـۀ ســسدهدار را گوشدهــد ،نهاػشصــحيح اســت و ا گــر در نهــاػ واضــب

حاشد ،حنابر احتياط واضب حه قصد سسدۀ تالوت اشاره نهاخد و حعد اػ نهاػ ،سـسدۀ
تالوت را حه شکل وعهول حهضا آورد.

مسأله  .1428در سسدۀ واضب قرآن ،طند شرط وعتبر است:

واضبات نهاػ /

 .1قرار دادن پیشانی بر ػوين ،حه ن ّيت سسدۀ تالوت حاشد.
 .2طور ی حاشد كه اگر وردم دخدند ،حگو خند سسده كرد.

 .3حنابر احتياط واضب ،وکان سسدۀ تالوت غصبی نباشد.
 .4حنابر احتيـاط واضـب ،فـرد پیشـانی را بـر ُوهـر خـا شـیء دخگـری كـه سـسده بـر آن

صحيح است حگغارد.

احتياط وستحب آن است كه فرد در سـسدۀ واضـب قـرآن ،سـایر وواضـع سـسده

(غي ـر اػ پیشــانی) را ني ـز حــه دســتور ی كــه در ســسدۀ نهــاػ عكــر شــد ،ب ـر ػو ـين حگــغارد.

ههشن ـين ،احتي ـاط وســتحب آن اســت كــه در حــال ســسده ،ضــای پیشــانی فــرد اػ
ضای ػانوها و سر انگشتانش بیش اػ طهار انگشت حسته ،حلندتر خا پایینتر نباشد.
مسأله  .1429در ســسدۀ تــالوت الػم نيســت فــرد حــا وضــو خ ـا غســل خ ـا ت ـي ّهن حاشــد.

حنابراین ،اگر فرد ضنب خا حاجض هن آخـۀ سـسدهدار را حصوانـد خـا گـوش دهـد ،واضـب
است سسدۀ تالوت را حهضا آورد و ضایز نيست انسام آن را تأظير بینداػد.

مسأله  .1431در سسدۀ واضب قرآن الػم نيست فـرد رو حـه قبلـه حاشـد و عـورت ظـود

را بپوشاند خا ػن ،ووی سر و حدنش را بپوشاند؛

ههشنين ،الػم نيست حدن و ضای پیشانی او پا ک حاشد و نيز سایر وواردی كـه در

لباس نهاػگزار شرط ویحاشد ،در لباس او شرط نيست.
 oکیفیتسجدۀواججقرآن 

مسأله  .1431هــر گــاه انســان بــرای ح ـهضــا آوردن ســسدۀ واضــب قــرآن ،پیشــانی را حــه

قصد سسده بر ػوين حگغارد ،هرطند عكر نگو خد ،كافی است و گفـتن عكـر واضـب در

سسود نهاػ ،در سسدۀ تالوت وستحب است و بهتر این است كه حگو خد:
ٓ َ َّ
ٓ َ َّ ُ ُ ُ ْ َّ ً َ ّ ً
ً
ٓ َ َّ ُ َ ّ ً َ ّ ً
ً ََ
ْ
ُ
«ال ِؤلـه ِؤال اهّلل حقــا حقــا ،ال ِؤلـه ِؤال اهّلل ؤ ٔخهانــا وتصـد ٔخقا ،ال ِؤلـه ِؤال اهّلل عبودخـة و ِرقــا،
ً
َ ً ًّ
َ
ْ َ َ
َ
ْ ً ْ َْ
َس َسد ُت لك خا َر ِ ّب ت َع ُّبدا َو ِرقا ،ال ُو ْس َت ْن ِکفا َوال ُو ْس َتک ِبراَ ،بـل أنـا َع ْبـد عل ٔيـل ضـع ٔيف
ظا ِجف ُو ْس َتس ٔير».

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

مسأله  .1432سسدۀ واضب قرآن ،تکبيرة االحرامّ ،
تشهد و سالم نـدارد و وسـتحب
است حعد اػ سر برداشتن اػ سسدۀ تالوت ،تکبير حگو خد.

مسأله  .1433در وواردی كه فرد حاخد دو حار خا بیشتر سـسدۀ تـالوت حـهضـا آورد ،پـس
اػ انسام سسدۀ تـالوت ّاول ،برداشـتن پیشـانی اػ ُوهـر و گغاشـتن آن حـه ّنيـت سـسدۀ

تالوت ّدوم كافی است و الػم نيست برای انسام سسدۀ تـالوت ّدوم حنشـيند خـا سـایر
اعضــای ســسده (غيــر اػ پیشــانی) را نيــز اػ ػوــين بــردارد ،هرطنــد ایــن كــار وطــابق حــا

احتياط وستحب است.

 oوواردی کهبهجاآوردنسجدۀتالوتقرآنوستحجاست 

مسأله  .1434انسام سسدۀ تالوت ،در خاػده وورد وستحب شهرده شده است:
َ
ُ
سورۀ وباركۀ «اعأعراف» ،هنگام رسيدن حه عبارت « َول ُه َخ ْس ُسد ْو َن» (آخۀ )943؛
ُُ
صال» (آخۀ )17؛
سورۀ وباركۀ «الرعد» ،هنگام رسيدن حه عبارت « ِحالغد ّ ِو َو ان ِ
ون وا ُی َؤو ُر َ
سورۀ وباركۀ «النحل» ،هنگام رسيدن حه عبارت « َو َخ ْف َع ُل َ
ون» (آخۀ )74؛
ُ ُ ً
ُ
سورۀ وباركۀ «السراء» ،هنگام رسيدن حه عبارت « َو َیز ٔخد ُهن ظشوعا» (آخۀ )142؛
ً
َ ً
َ
سورۀ وباركۀ «ور خن» ،هنگام رسيدن حه عبارت « َوظ ُّروا ُس ّسدا ُو ُحک ّيا» (آخۀ )77؛
حذ» ،هنگام رسيدن حه عبارت « َخ ْف َع ُل وا َخ ُ
سورۀ وباركۀ «ال ّ
شاء» (آخۀ )17؛
ْ ُ
َ
سورۀ وباركۀ « ّ
الحذ» ،هنگام رسيدن حه عبارت « ِؤف َعلوا الص ْي َر» (آخۀ )55؛
َ َ ُُ ً
ُ
ػاد ُه ْن نفورا» (آخۀ )34؛
سورۀ وباركۀ «الفرقان ،هنگام رسيدن حه عبارت «و
الع ْرش َ
سورۀ وباركه «النهل» ،هنگام رسيدن حه عبارت « َر ّب َ
العظ ٔي ِن» (آخۀ )93؛
ِ
ِ
ً
َ َ
َ
راكعا و أ َ
ناب» (آخۀ )93؛
سورۀ وباركۀ «ص» ،هنگام رسيدن حه عبارت « َوظ ّر ِ
ُ
سورۀ وباركۀ «االنشقاق» ،هنگام رسيدن حه عبارت «ال َخ ْس ُسد ْو َن» (آخۀ .)91

حلکــه بهتــر آن اســت كــه انســان هنگــام رســيدن حــه هــر آخـهای كــه در آن عكــر ســسود

حاشد ،سسدۀ تالوت انسام دهد.

واضبات نهاػ /

.9تشهد 

مسأله  .1435انسان حاخد در ركعت ّدوم تهام نهاػهای واضـب و وسـتحب و ركعـت
سـ ّـوم نهــاػ وغــرب و ركعــت طهــارم نهــاػ ظهــر و عصــر و عشــاء ،حعــد اػ ســسدۀ ّدوم

حنشيند و در حال آرام بودن حدنّ ،
تشهد حصواند؛
َ ْ َ ُ َ ْ ٓ ٓ َ َّ ُ َ ٓ َ َ َ َ ْ ُ َ َ
َ ً ُ
اهّلل َو ْحـد ُه ال شـر ٔخك ل ُـه َوأش َـهد أ ّن ُو َح ّهـدا َع ْبـد ُه
خعنی حگو خد« :أشهد أن ال ِؤلـه ِؤال
َ ْ ُ َ ْ ٓ َ َّ
ُ َ ّ
ّ
َ
َ
َو َر ُس ْول ُه الل ُه َّن َص ِل َعل ٓی ُو َح ّه ٍد َو ِآل ُو َح ّه ٍد»؛ ههشنين اگر حگو خد« :أش َهد أن ال ِؤلـه ِؤال
َ ً َّ
ُ
ُ َ
ُ َْ ُ َ َ
ُ
اهّلل َعل ْي ِه َوآ ِله َع ْبد ُه َو َر ُسول ُه» نيز كافی است.
اهّلل و اش َهد ا ّن ُو َح ّهدا َصلی
شاخان عكر است ،در نهاػ وتر هن ظواندن ّ
تشهد الػم است.
ً
مسأله  .1436فرد هنگام ّ
تشهد در صورت اوکان ،حاخـد هـر طـور كـه عرفـا نشسـتن بـر
آن صــدق و ـیكنــد ،حنش ـيند و هنگــام گفــتن عكــر ،اســتقرار و آراوــش حــدن را رعاخ ـت
نهاخد و نيز كلهات ّ
تشهد را حه عربی صحيح و طور ی كه وعهول است پشت سر هـن

و حـا رعاخـت وـواالت حگو خـد؛ ّ
البتـه فاصــله شـدن بـین عبارتهـای تشـ ّـهد ،حـه عكرهــا و

دعاهایی كه وارد شده است اشکال ندارد.
 وستحباتتشهد 

مسأله  .1437طند وورد ،در حال ّ
تشهد وستحب شهرده شده است:
حنشيند و رو ی قدم پای راست را بر كف قدم پای ط

 .1بر ران ط
َ
آن را «ت َو ُّرک» ویناوند.

 .2دستها را بر رانها حگغارد و انگشتها را حه خکدخگر حشسباند.

حگغارد كه

 .3حه داوان ظود نگاه كند (وراد ،قسهت دو ران پا واقع در حاالی ػانو ویحاشد).
ْ ُ
ْ ُ
َ
 .4پیش اػ ّ
ـاهّلل َوال َح ْهـد ِلِل َوظ ْيـ ُر
اهّلل َو ِح ِ
تشهد حگو خد« :ال َح ْهـد ِلِل» خـا حگو خـدِ « :ح ْس ِـن ِ
َ
َْ
ُ ُّ
هاء ُ
اهّلل َواعأ ْس ُ
َ
ْ
ْ
الح ْسن ٓی كلها ِلِل».
ح
و
اهّلل
ن
س
ح
«
:
د
خ
حگو
ا
خ
»
لِل
هاء
س
اعأ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ّ
ْ
َ
َ
َ
ّ
 .5حعد اػ صلوات در تشهد اول حگو خد« :وتق ّبل شفاعته و ْارفع د َرضته».
َ
 .6حعد اػ ّ
اهّلل» حگوخد ،س س برظيزد.
تشهد ّاول ،هفت ورتبه « ُس ْبحان ِ

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

ُ َُ
اهّلل َوق َّو ِتـ ِـه أقـ ْـو ُم
 .7در هنگــام برظاســتن بــرای قيـــام ركعــت حعــد ،حگو خــدِ « :ح َحـ ْـو ِل ِ
ُ َُ َْ ُ َ َ َ ُ
َْ ُ
اهّلل َوق َّو ِت ِه أق ْو ُم َوأق ُعد َوأ ْرك ُع َوأ ْس ُسد».
َوأق ُعد» خا حگو خدِ « :ح َح ْو ِل ِ
 .8هنگام ظواندن ّ
تشهد ،ػنان رانهای دو پا را حه هن حشسبانند.
مسأله ّ .1438
تشهد اول و دوم را وطابق آنشـه نقـل شـده حصوانـد ،حـدین گونـه كـه در

ّ
تشهد ركعت دوم حگوخد:
َ
َ
َ
َ
َ
ـاهّلل َو ْال َح ْهــ ُـد ِلِل َو َظ ْيــ ُـر اعأ ْســ ٓـه ِاء ِلِل ،أ ْشــ َـه ُد أ ْن ٓال ؤ ٓلــ َـه ؤ ّال ُ
اهّلل َو ْحـــد ُه
اهّلل َو ِحــ ِ
« ِح ْســ ِـن ِ
ِ ِ
ٓ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ َّ ُ َ َّ ً َ ْ ُ ُ َ َ ُ ُ ُ َ ْ َ َ ُ ْ َ ّ َ ً َ َ ْ ً
َ
ـغیرا َبـ ْـی َن َخــد ِی
ـرخك لــه وأشــهد أن وحهــدا عبــده و رســوله ،أرســله ِحــالح ِق حشــيرا ونـ
ال شـ ٔ
َ
َ
َ
ٓ
َ
َ
ّ
ُ
َ
ّ
ً
َ
ْ
ُ
ّ
َ
َ
ّ
َ
الر ُّب َوأن ُو َح ّهدا ن ْع َـن َّ
الس َاعة ،أش َهد أنك ن ْع َن َّ
ٓ
الر ُس ْـول ،الل ُه َّـن َص ِـل عل ٓـی ُو َح ّه ٍـد َو ِآل
ِ
ِ
ّ ِ
َ
َ ََ ْ َ ٓ
ُو َح ّه ٍد َوتق َّبل شف َاع َت ُه َو ْارف ْع َد َر َض َت ُه»
ْ َ ُْ َ ّ ْ َ
ْ َ ُْ
هي َن» حگوخد.
و حعد اػ آن دو ورتبه خا سه ورتبه «الحهد ِلِل» خا «الحهد ِلِل ر ِب العال ٔ
س س برای ركعت حعد برظيزد و در ّ
تشهد ركعت آظر حگوخد:
َ
َ ْ َ ُ َ ْ ٓ ٓ َ َّ ُ َ ْ َ ُ ٓ َ َ
اهّلل َو ْال َح ْه ُد ِلِل َو َظ ْي ُر اعأ ْس ٓ
ـرخك
ش
ال
ه
د
ح
و
اهّلل
ال
ؤ
ه
ل
ؤ
ال
ن
أ
د
ه
ش
أ
،
لِل
اء
ه
ِ
ِ
اهّلل َو ِح ِ
« ِح ْس ِن ِ
ٔ
ِ ِ
َ ُ َ َ ْ َ ُ َ َّ ُ َ َّ ً َ ْ ُ ُ َ َ ُ ُ ُ َ ْ َ َ ُ ْ َ ّ َ ً َ َ ً
السـ َ
ـغیرا َبـ ْـی َن َخـ َـدی ّٓ
ـاع ِة،
لــه وأشــهد أن وحهــدا عبــده و رســوله أرســله ِحــالح ِق حشــيرا ونـ
ِ
َ
َ ْ َ ُ َ َّ َ ْ َ َّ ُّ َ َ َّ ُ َ َّ ً ْ َ َّ ُ ُ َّ
َ
الطــاه ُ
الصــل ٓو ُ
حيـ ُ
الت ّٓ
ات ٓ
ـات ِلِل َو ّ
رات
أشـهد أنـك ِنعــن الــرب وأن وحهــدا ِنعــن الرســول،
ِ
َ ّ ٓ ُ ّٓ ٓ ُ ٓ ٓ ُ ّٓ ٓ ُ ّٓ ٓ ُ ّٓ ٓ ُ ٓ ٓ َ َ
ـاب َو َػك ٓـی َو َط ُه َـر
ـاحغات الن ِاعهـات وـا ط
الط ِيبات الزاكيـات الغادخـات الرا ِجحـات الس ِ
َ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ َّ ُ َ َّ ً
َ َ ُ َ َ َ ٓ َ ّٓ َ ْ َ ُ َ ْ ٓ ٓ َ َّ ُ َ ْ َ ُ ٓ َ
ـرخك لــه وأشــهد أن وحهــدا
وظلــص وصـ َـفا ف ِللـ ِـه ،أشــهد أن ال ِؤلــه ِؤال اهّلل وحــده ال شـ ٔ
َ
َ
َ
َ ُْ ُ ََُ ُُْ َْ َُ ْ َ ّ َ ْ ً َ ً
ّٓ َ ْ ُ
َ
ـاع ِة ،أش َـهد أ ّن َر ّبـی ِن ْع َـن ال َّـر ُّب
شيرا َونـغیرا َب ْـی َن َخـد ِی الس
عبده و رسوله أرسله ِحالح ِق ح
َ
َ
ٓ
َ
َ
َ ً
َ
ْ
ُ
ُ
ّ
ّ
َ َّ
َ
الر ُسـ ُـول َو َأشـ َـهد أن ّٓ
ـدا ن ْعـ َـن َّ
ـب ٓ
فيهــا َوأن َ
آتيــة ال َر ْخـ َ
الســاعة َ
اهّلل َی ْب َعــ َوـ ْـن
َوأن ُو َح ّهـ ِ
َّ
ُْ
َ ٓ َ ٓ َ ٓ ُ ّٓ َ ْ َ َ َ ْ ٓ َ ْ َ ٓ َ ُ ْ ُ
ْ ُ
اهّلل ،ال َح ْهـد ِلِل
ِفيالق ُب ِور ،ال َح ْهد ِلِل الغی هدانا ِلهـغا ووـا كنـا ِلنهتـدي لـو ال أن هـدانا
َ ّ ْٓ َ
هي َن.
ر ِب ال ٓعال ٔ
ّ َ
ّ ُ َّ َ ّ َ َ ُ َ َّ َ ُ َ َّ َ ٓ ْ َ
َ
َ
ـارَ َعلـ ٓـی ُو َح ّهـ ٍـد َو ِآل ُو َح ّهـ ٍـد َو َسـ ِـل ْن َعلـ ٓـی
اللهــن صـ ِـل علـ ٓـی وحهـ ٍـد و ِآل وحهـ ٍـد و حـ ِ
َ
ـت َو َت َر َّح ْه َ
ُو َح َّهـد َوآل ُو َح َّهـد َو َت َـر َّح ْن َع َل ٓـی ُو َح َّهـد َوآل ُو َح َّهـدَ ،ك ٓهـا َص ّـل ْي َت َو ٓح َار ْك َ
ـت
ٍ
ٍ
ٍ ِ
ٍ ِ
ٓ
َ
َ
ّ
ّ
َ
َ
َع َلـ ٓـی ؤ ْبـ ٓـراهي َن َوآل ؤ ْبـ ٓـراهي َن ؤ ّن ـ َك َحهيــد َ
سيــد ،الل ُهـ َّـن َصـ ِـل َعلـ ٓـی ُو َح ّهـ ٍـد َو ِآل ُو َح ّهـ ٍـد
و
ٔ
ٔ ِ ِ ٔ ِ
ِ
ٓ َٓ َ ْ َ ْ
ُ ُ ٓ ًّ َّ ْ َ َ ُ َ ّ َٓ
َ ْ ْ َ ٓ َ ْ ٓ َ َّ َ َ َ ُ ْ ٓ
ـان والتسعـل فـي قل ِوحنـا ِغـال ِللـغین آونـوا ر حنـا
ـغین سـبقونا ِحالخه ِ
واغ ِفر لنا و ِلظوا ِننـا ال ٔ

واضبات نهاػ /

ّٓ
ّ َ
َ ْ َ
َ
َ
ؤ َّن َك َر ُؤ ْوف َ
حين ،الل ُه َّن َص ِل َعل ٓی ُو َح ّه ٍد َو ِآل ُو َح ّه ٍد َو ْاو ُن ْن َعل َّي ِحال َس ّن ِة َو ٓع ِاف ٔنی ِو َن
ر
ٔ
ِ
َ َ َ َ َ
ّٓ
ّٓ ُ َّ َ ّ َ َ ٓ ُ َ َّ َ ُ َ َّ َ ْ ْ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ
ٓ
ـات و ِلهــن دظــل
ـار ،اللهــن صـ ِـل علــی وحهـ ٍـد و ِآل وحهـ ٍـد واغ ِفــر ِللهــؤ ِو ٔنين والهؤ ِونـ ِ
النـ ِ
ٓ
ٓ
ّ
ٓ
ً
ً
ّ
َ
َ َ
1
َْ ُ
هي َن ِؤال ت ٓبارا».
بیتی و ِؤونا والت ِز ِد الظا ِل ٔ
.3سالمنهاز 

مسأله  .1439در ركع ــت آظ ــر ته ــام نهاػه ــا حع ــد اػ تش ـ ّـهد ،واض ــب اس ــت نه ــاػگزار

«سالم» حگو خد.

مسأله « .1441سالم» دارای سه عبارت است:
ُ
َّ ُ َ َ ْ َ َ ُّ َ َّ
ُ
اهّلل َو َب َركات ُه».
« .1السالم عليك ایها
النب ُّي َو َر ْح َهة ِ
َّ ُ َ َ
َ
اهّلل ّ
الصا ِلح ٔي َن».
« .2الس
باد ِ
الم عل ْينا َوعل ٓی ِع ِ
َ
َّ ُ َ ُ
ُ
ُ
اهّلل َو َب َركات ُه».
« .3الس
الم عل ْيک ْن َو َر ْح َهة ِ

سالم واضبی كه حـا گفـتن آن نهـاػگزار اػ نهـاػ ظـارح وـیشـود ،سـالم س ّـوم اسـت و
نهـــاػگزار وـــیتوانـــد حـــه گفـــتن آن اكتفـــا كنــد و وقــدار واضــب در آن ،گفــتن « َّ
السـ ُ
ـالم
ََ ُ
ُ
ُ
اهّلل َو َب َركات ُـه» را حـه آن
عل ْيک ْن» است و احتياط وستحب آن است كه ضهلـه « َو َر ْح َهـة ِ
اضافه كند؛
ّاوا حنابر احتياط واضب حه سالم ّدوم نهیتواند اكتفا نهاخد؛ پس اگر نهاػگزار سالم
ّدوم را حگو خد ،حنابر احتياط ،واضب است سالم ّ
سوم را هن حهضا آورد؛
ولی سالم ّاول اػ وستحبات است و نهاػگزار حا گفتن آن اػ نهـاػ ظـارح نهـیشـود
ّ
ـالم وسـتحب ،حعـد اػ تش ّـهد و قبـل اػ دو سـالم دخگـر ویحاشـد و
س
ن
ـ
ی
ا
گفتن
وحل
و
ِ
طنانشــه نهــاػگزار هــر ســه ســالم را حگو خ ـد ،وطــابق حــا احتي ـاط وســتحب رفتــار نهــوده
است.

ّ ٓ ُ َ َ ْ َ َ ُّ َ َّ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ٓ ُ ُ َّ ٓ
الســال ُم
اهّلل و بركاتــه،
 .1سـ
س ،حعــد اػ آن ســالم نهــاػ را ایــن گونــه حگوخــد« :الســالم عليــك أیهــا النبـ ّـی و رحهــة ِ
َ َ ٓ َْ
َّ ٓ ُ َ َ ٓ َ ْ َ َ ْ ٓ َ َ ْ َ ٓ َ ْ ُ َ َّ َ َّ ٓ ُ َ َ ٓ ُ َ َّ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
ْ
اجيل والهال ِجک ِة الهقر ٔبین ،السالم علی وحه ِـد ب ِـن عب ِـد
اهّلل و ر
بياء ِ
علی أن ِ
س ِل ِه ،السالم علی ٓضب ِر ٔجي َل وويک َ ٔ
ٓ َ َّ
ّٓ
الســال ُم َعل ْي ٓنــا َو َ
النب ّيــی َن ٓال َنبـ َّـي َح ْعـ َـد ُه َو َّ
ٓ
ٓ
حي َن» و حعــد اػ آن ،ســالم آظــر نهــاػ
ل
ـا
ـ
الص
اهّلل
ـاد
ـ
ب
ع
ـی
ـ
ل
ع
اهّلل ظــات ِن
ِ ِ ِ
ِ
ِ ٔ
َّ ُ َ ٔ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ُ
َََ ُ
ُ
اهّلل و بركاته» را حگوخد.
خعنی «السالم عليکن و رحهة ِ

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

مسأله  .1441فـــرد حاخـــد در صـــورت اوکــان در هنگــام ســالم ،واننــد حالــت تشـ ّـهد

نشسته حاشد و هنگام گفتن سالم واضب ،استقرار و آراوش حدن را رعاخـت كنـد و آن
را حــه عرب ـی صــحيح و طــور ی كــه وعهــول اســت ،پشــت ســرهن و حــا رعاخ ـت وــواالت

حگو خد.

شــاخان عكــر اســت ،رعاخ ـت آراوــش نســبت حــه ســالم وســتحب ،حکــن آراوــش در

عكرهای وستحبی را دارد كه در وسألۀ « »1113عكر شد.

مسأله  .1442اگر نهاػگزار وقتی نهاػ را سـالم ویدهـد ،حصواهـد سـالوی را كـه گفتـه،
ً
احتياطا خا حه دليل دخگری تکرار كند ،حکن آن در هر خک اػ سالمها حـه صـورت عیـل
است:

 -در وورد سحم اول ،این تکرار حعيد نيست اشکال نداشته حاشد.

1

 -در وــورد سههحم دوم ،اگــر آن را صــحيح گفتــه ،احتيـاط واضــب اســت آن را تکــرار

نکند و اگر غلط گفته ،تکرار آن اشکال ندارد و در صورتی كه شک در صحيح گفـتن
آن دارد ،اگــر قبــل اػ تهــام شــدن كله ـۀ وشــکوک ،در آن شــک كــرده ،وــیتوانــد آن را
دوحاره حگو خدّ ،اوا اگر حعـد اػ تهـام شـدن كلهـۀ وشـکوک ،شـک در صـحيح گفـتن آن

نهوده ،احتياط واضب است آن را تکرار نکند.

 -در وـورد سحم سهىم ،ا گـر آن را غلـط گفتـه خـا شـک در صـحيح بـودن آن ،قبـل اػ

تهـــام شـــدن كلهـــۀ وشـــکوک پـــیش آوـــده ،الػم اســت آن را دو حــاره حگو خــد و ا گــر آن را
درســت گفتــه و خ ـا شــک ،حع ـد اػ تهــام شــدن كله ـۀ وشــکوک بــوده ،تکــرار آن اشــکال

ندارد؛ وگر آنکه حصواهد نهاػ احتياط حصواند.

مسأله  .1443اگر سالم نهاػ را فراوـوش كنـد و وـوقعی خـادش بیاخـد كـه صـورت نهـاػ
حه هن نصورده و ورتکب عهلـی هـن نشـده حاشـد كـه انسـام آن  -طـه حـهطـور عهـدی و

 .1شاخان عكر است ،گفتن عهدی این سالم در غير ووضع آن وثل قنوت (هر طند برای خـک ورتبـه) ،ا گـر حـه
تحيـت حـدون قصـد دعـا حاشـد ،حنـابر فت ٓ
عنوان ّ
ـوی و اگـر حـه قصـد دعـا حاشـد ،حنـابر احتيـاط واضـب ضـایز
نيست.

واضبات نهاػ /

طه سهوی  -نهاػ را حاطل ویكند (وثل پشـت حـه قبلـه كـردن) ،حاخـد سـالم را حگو خـد و
نهاػش صحيح است.

مسأله  .1444اگر سالم نهاػ را فراوـوش كنـد و وـوقعی خـادش بیاخـد كـه صـورت نهـاػ

حه هن ظورده خـا آنکـه كـار ی انسـام داده حاشـد كـه انسـام آن طـه حـهطـور عهـدی و طـه

سهوی ،نهاػ را حاطل ویكند  -وثل پشت حه قبله كردن  -نهاػش صحيح است.
 وستحباتسالم 

مسأله  .1445طند كار در حال سالم ،وستحب شهرده شده است:

 .1نشستن در هنگام سالم و نيز قرار دادن دستها طور ی كه در ّ
تشهد عكر شد.
 .2كســی كــه فــراد ٓی نهــاػ ویظوانــد و ههشنــين اوــام ضهاعــت در ســالم سـ ّـوم ،حــا

گوشۀ طشـن خـا بینـی خـا غيـر آنهـا ،حـه طـرف راسـت ظـوخش اشـاره كنـد حـه گونـهای كـه

طهرهاش اػ قبله برنگردد و حا رو حه قبله بودن ونافات نداشته نباشد.

او كســی نباشــد ،در

 .3وــأووم در نهــاػ ضهاعــت ،در صــورتی كــه در ضانــب طـ
سالم ّ
سوم ،حا گوشۀ طشن خا بینی خا غير آنها ،حه طرف راست ظود اشاره كند ،طوری
كه طهرهاش اػ قبله برنگردد و حا رو حه قبله بودن ونافات نداشته حاشد و اگر در طـرف
ط او وـأوووی حاشـد ،سـالم س ّـوم را خـک حـار دخگـر حگو خـد و در ههـان حـال حـا گوشـۀ
طشـــن خـــا بینـــی خـــا غيـــر آنه ــا اشـــاره حـــه ط ــرف طـ ـ

رو حه قبله بودن ونافات نداشته حاشد.

ظ ــوخش كن ــد ،ط ــوری ك ــه ح ــا

.30ترتیج 

ً
ً
مسأله  .1446اگر انسان عهدا ترتيب نهاػ را حـه هـن بزنـد ،وـثال سـوره را قبـل اػ حهـد

حصواند خا سسود را پیش اػ ركوع حهضا آورد ،نهاػش حاطل ویشود.

مسأله  .1447اگر انسان حه ضهت ندانستن وسأله ،ترتيب را در وورد اضـزای واضـب
نهاػهایی كـه ظوانـده رعاخـت نکـرده حاشـد ،طنانشـه ضاهـل ّ
وقصـر حاشـد نهـاػی كـه

ظوانده حاطل است؛

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

ّاوا اگر ضاهـل قاصـر حاشـد و حـه هـن ظـوردن ترتيـب در وـورد غيـر دو ركـن حاشـد ،در
ً
ایــن صــورت نهــاػش صــحيح اســت ،وــثال ا گــر فــرد در نهاػهــای گغشــته احتــدا ســوره،
س س حهد ویظوانده است خا حهد را حعد اػ ركوع ویظوانده خـا تش ّـهد را در ركعـت
ّ
ّاول ویظوانده خا صلوات ّ
تشهد را بر شهادتين تش ّـهد وقـدم وی كـرده ،در صـورتی كـه

ضاهل قاصر حاشد ،نهاػش صحيح است؛

ولی طنانشه ترتيب بـین دو ركـن را رعاخـت نکـرده ،وثـل اخنکـه احتـدا دو سـسده اػ

خک ركعت را انسام وـیداده اسـت ،سـ س ركـوع آن ركعـت را حـهضـا وـیآورده اسـت،

نهاػش حاطل است.

ً
مسأله  .1448اگر فرد ركنی اػ نهاػ را فراووش كند و ركن حعد اػ آن را حهضا آورد ،وـثال

پیش اػ آنکه ركوع كند ،دو سسده نهاخد ،نهاػش حنابر احتياط واضب ،حاطل است.

مسأله  .1449اگــر فــرد ركن ـی را فراوــوش كنــد و طي ـزی را كــه حعــد اػ آن اســت و ركــن
ً
وثال پیش اػ آنکه دو سسده كندّ ،
تشهد حصواند ،حاخد ركن را حهضـا
نيست حهضا آورد،
ً
آورد و آنشه را اشتباها پیش اػ آن ظوانده دوحاره حصواند.

مسأله  .1451اگــر انســان طيـزی را كــه ركــن نيســت فراوــوش كنــد و ركــن حعــد اػ آن را
ً
حهضا آورد ،وثال حهد را فراوـوش كنـد و وشـغول ركـوع شـود ،نهـاػش صـحيح اسـت و
آن را اداوه دهد.

مسأله  .1451اگر فرد طيزی را كه ركن نيست فراوـوش كنـد و طيـزی را كـه حعـد اػ آن
ً
است و آن هن ركـن نيسـت حـهضـا آورد ،وـثال حهـد را فراوـوش كنـد و سـوره را حصوانـد،
ً
حاخد آنشه را فراووش كرده حهضا آورد و حعد اػ آن ،طيزی را كه اشتباها ضلـوتر ظوانـده،
دوحاره حصواند.

مسأله  .1452اگر سسدۀ ّاول را حـه ظيـال اخنکـه سـسدۀ ّدوم اسـت ،خـا سـسدۀ ّدوم را
حه ظيال اخنکه سسدۀ ّاول است ،حهضا آورد ،نهاػش صـحيح اسـت و ّاولـين سـسدۀ
او سسدۀ ّاول و ّدووين سسدۀ او سسدۀ ّدوم ،حه حساب ویآخد.

واضبات نهاػ /

.33وواالت 

مسأله  .1453انسان حاخد نهاػ را حا «وواالت» حصواند ،خعنی كارهای نهاػ وانند ركـوع
و ســسود و تشـ ّـهد را پـی در پـی و پشــت ســر هــن حـهضــا آورد و طيزهــایی را كــه در نهــاػ

ویظواند حهطور ی كـه وعهـول اسـت ،پشـت سـر هـن حصوانـد و ا گـر حـه قـدر ی بـین آنهـا

فاصله بینداػد كه نگو خند نهاػ ویظواند ،نهاػش حاطل است.

مسأله  .1454انسان حاخد حروف خک كلهه را طور ی پشت سر هن حگو خد كـه بـر آنشـه
ً
گفته ،آن كلهه (كه قصد گفتنش را داشته) عرفا صدق كند.

ههشنـين ،كلهــات خـک آخـه خـا خـک عكــر را حاخـد طــور ی پشــت ســر هــن حگو خـد كــه
ً
ههــان آخ ـه خ ـا عك ـر (كــه قصــد گفتــنش را داشــته) بــر آنشــه گفتــه ،عرفــا ص ـدق نهاخ ـد.
حنــابراین ،رعاخ ـت وــواالت ب ـین وضــاف و وضــاف ؤلي ـه ،صــفت و ووصــوف ،ضـ ّـار و
وسرور ،وبتدا و ظبر ،فعل و فاعل و وانند آن الػم است.

ههين طور ،رعاخت وواالت وعتبر بین آخات  -طـور ی كـه بـر آنشـه گفتـه ،آن سـوره
ً
(كه قصد ظواندنش را داشته) عرفا صدق كند  -الػم ویحاشد.
حــا ّ
توضــه حــه وطالــب فــوق ،وعلــوم اســت كــه بــرای رعاخـت وــواالت بـین آخـات خـک

سوره ،فرصت بیشتری نسبت حـه رعاخـت وـواالت بـین كلهـات خـک آخـه خـا عكـر وضـود
دارد و هه ـين طــور اســت وــواالت ب ـین دو كلهــه ،نســبت حــه وــواالت در حــروف خ ـک
كلهه.

ً
مسأله  .1455ا گــر در نهــاػ ســهوا بـین حــرفهــا خـا كلهــات (حــه ضــز تکبيـرة االحــرام)

1

فاصــله بینــداػد و فاصــله حــه قــدر ی نباشــد كــه صــورت نهــاػ اػ ب ـین بــرود ،طنانشــه

وشغول ركن حعد نشده حاشد ،حاخد آن حرفهـا خـا كلهـات را حـهطـور وعهـول حصوانـد و

در صورتی كه طيزی حعد اػ آن ظوانده ،الػم است آن را تکرار نهاخد و اگر وشغول ركن

َ ْ
َُ ْ
اهّلل أ ك َبـر» خـا بـین كلهـۀ «اهّلل» و كلهـه «أ ك َبـر» رعاخـت
ّ .1اوا در تکبيرة االحرام ،طنانشه وـواالت بـین حـروف «
نگردد و بین آنها فاصله بینداػد ،حه گونهای كه اػ صورت تکبيرة االحرام بودن ظـارح شـود ،تکبيـر وـغكور
حاطل ویحاشد و طنانشه نهاػگزار حه ههان اكتفا نهوده است ،نهاػش حاطل است.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

حعد شده حاشد ،نهاػش صحيح است و آن را اداوه دهد.

مسأله  .1456طول دادن ركوع و سسود و ظواندن سورههـای بـزرگ ،وـواالت را حـههن

نهیػند.

قنوتنهاز 

مسأله  .1457در تهـــام نهاػهـــای واض ــب و وس ــتحب ،قب ــل اػ رك ــوع ركع ــت ّدوم،

وســتحب اســت قنــوت ظوانــده شــود و در نهاػهــای صــبح و وغــرب و عشــاء و نهــاػ
َ ْ
ضهعــه ،ای ـن وســتحب تأ كيــد بیشــتری دارد؛ ول ـی در نهــاػ شــفع احتي ـاط واضــب آن
ْ
اســت كــه قنــوت را رضـ ً
ـاء انســام دهــد و در نهــاػ وت ـر حــا آنکــه خ ـک ركعــت و ـیحاشــد،
ظواندن قنوت قبل اػ ركوع وستحب است؛

نهـــاػ ضهعـــه ،دو قنـــوت وســـتحب دارد كــه خکـ ـی در ركع ــت ّاول قب ــل اػ رك ــوع و
دخگری در ركعت ّدوم حعد اػ ركوع ویحاشد و نهاػ آخات پنذ قنوت و نهـاػ عيـد فطـر و
قرحان در دو ركعت طند قنوت دارد كه توضيح آنهـا در فصـل ور بـوط حـه هـر خـک ،عكـر

ویشود.

مسأله  .1458وســتحب اســت انســان قبــل اػ قنــوت تکبي ـر حگو خ ـد و دو دســت را در
هنگام گفتن تکبير حاال آورده ،سـ س پـایین انـداػد حـه گونـهای كـه در وسـألۀ «»1935

گغشت و حعد دوحاره دو دست را برای ظواندن قنوت حلند كند.

مسأله  .1459وستحب است در قنوت ،دستهـا را وقابـل صـورت و كـف آنهـا را رو

حه آسهان و پهلوی هن نگه دارد و حه ضز انگشت شست ،انگشتهای دخگر را حه هـن

حشســباند و حــه كــف دســتهــا نگــاه كنــد؛ حلکــه حنــابر احتيــاط واضــب ،حــدون دســت
حلند كردن ،ضز در وورد ضرورت ،قنوت صحيح نيست.

مسأله  .1461وکروه است نهاػگزار دستها را در هنگام قنوت آن قدر حلند كند كه
اػ ســر حگــغرد .ههشنــين ،وکــروه اســت حعــد اػ پاخــان قنــوت در وقــت پــایین انــداظتن

دستها ،آنها را بر صورت و سينۀ ظود حهالد.

واضبات نهاػ /

مسأله  .1461دعا كـردن در قنـوت نهـاػ ،حـه غيـر ز حـان عر بـی ،اشـکال نـدارد و نهـاػ را

حاطل نهیكند ،هرطند احتياط وستحب آن است كه حه غير عر بـی دعـا نکنـد ،ولـی
وظيفۀ قنوت حا دعا حه غير زحان عربی ،حنابر احتياط واضب ،انسام نهیشود.

1

مسأله  .1462انسـان در قنـوت ،هـر دعـا خـا وناضــات خـا عكـری را حگو خـد هرطنـد خـک
َ
َ
اهّلل» حاشــد ،كــافی اســت و بهتــر اســت ایـن دعــا را كــه «دعــای فـ َرح» ناويـده
« ُسـ ْـبحان ِ

ویشود ،حصواند:
َ
ٓ َ َّ
ّ
ْ
ْ
ٓ
ْ
ْ
َ
اهّلل ال َعل ـ ـ ُّي ال َعظ ـ ـي ُنُ ،سـ ـ ْـبحانَ
َ
َ
ُ
ُ
اهّلل َربّ
ُ
ُ
«ال ِؤل ـ ـه ِؤال اهّلل الحل ـ ـ ٔين الکـ ــر ٔخن ،ال ِؤلـ ــه ِؤال
ِ ِ
ٔ
َ
َْ
ْ
َ
َ
اعأ َرض ـي َن َّ
السـ ٓـهوات َّ
َّ
السـ ْـبع َو ٓو ـا ف ـيه ّن َو ٓو ـا َب ْی ـ َن ُه ّن َو َر ّب ال َعـ ْ
ش العظ ـ ٔي ِن
ـر
السـ ْـبع َو َر ِ ّب
ِ
ِٔ
ِ
ٔ
ِ
ِ
ِ
ْ َ
ْ َ
ْ
ّ
ُ
َوال َح ْهــد ِلِل َر ِ ّب العــاله ٔي َن» و بهتــر اســت حعــد اػ آن حگو خ ـد« :الل ُهـ َّـن اغ ِفـ ْـر لنــا َو ْار َح ْهنــا
َ
ُ
َّ َ َ ُ ّ َ
عافنا َو ْاعف َع ّناِ ،ؤنك َعل ٓی ك ِل شی ٍء قد ٔیر».
َو ِ
بهتر آن است كه در قنوت ،بین ثنای بر پروردگار وتعال و صلوات بـر ّ
وحهـد و آل
ّ
وحهد و دعا برای وؤونين و وؤونات و دعا برای ظودش ضهـع نهاخـد و سـزاوار اسـت

كه قنوت را حه صلوات آغاػ كرده و آن را حه صلوات ظتن نهاخد ،خا در قنـوت آوـرػش و

وغفـــرت و حــــواجذ دنيــــا و آظـــرت ظـــوخش را بـــین دو صـــلوات ،اػ ظداونـــد وتعـــال

درظواست نهاخد.

مسأله  .1463در قنــوت ،طلــب كــردن حــرام اػ ظداونــد وتعــال ضــایز نيســت؛ ّ
البتــه
دعای حرام نهاػ را حاطل نهی كند.

مسأله  .1464وستحب است انسان قنوت را حلند حصواند؛ ولی بـرای كسـی كـه نهـاػ

را حه ضهاعت ویظواند ،اگر اوام ضهاعت صدای او را حشـنود ،حلنـد ظوانـدن قنـوت
ً
وستحب نيست و نيز طول دادن قنـوت ظصوصـا در نهـاػ وتـر وسـتحب اسـت ،وگـر
برای اوام ضهاعت در وورد ّ
ظاصی كه در وسألۀ « »1223ظواهد آود.

مسأله  .1465ظوانــدن دعــای غلــط اػ نظــر وـ ّ
ـاده خــا حركــات و اعــراب در قنــوت ،در

 .1حنابراین ،اگر در قنوت تنها حه دعای فارسی اكتفا كند ،حنابر احتياط واضب وثـل ایـن اسـت كـه قنـوت را
حهضا نياورده است.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

صورتی كه غلط فاحش و تغيیر دهندۀ وعنـا نباشـد ،حـه گونـهای كـه كلهـات ظوانـده
شده اػ صدق عنوان عكر خـا قـرآن خـا دعـای غلـط ظـارح نشـود ،وبطـل نهـاػ وحسـوب

نهیشود ،هرطند احتياط وستحب آن است كه قنوت را حه عربی صحيح حصواند.
ً
مسأله  .1466ا گـر انسـان عهـدا قنـوت نصوانـد قضـا نـدارد و ا گـر آن را فراوـوش كنــد و
ّ
پیش اػ آنکه حه حد ركوع برسد خادش بیاخد ،وستحب است حاخسـتد و آن را حصوانـد و
اگر در ركوع خادش بیاخد ،وستحب است حعد اػ ركوع آن را قضا كند؛
ّاوـا ا گـر در ســسده خـا حعـد اػ آن خـادش بیاخـد ،وسـتحب اســت حعـد اػ سـالم نهــاػ،
ّ
قنوت را قضا نهاخـد ،هرطنـد وـدت طـوالنی گغشـته حاشـد و در ایـن حـال بهتـر اسـت

قضــای آن را نشســته و رو حــه قبلــه انســام دهــد و ا گــر در حــال رفــتن حــه ســهت ســسده
خادش بیاخد ،حنابر احتياط واضب نباخـد برگـردد؛ حلکـه حعـد اػ نهـاػ رض ً
ـاء قضـای آن را
انسام دهد.

ترجهۀنهاز 
.3 ترجهۀسورهحهد 

الر ْح ٓهن َّ
«ح ْسن اهّلل َّ
اهّلل» ،خعنی «احتدا ویكـنن حـه نـام ظـدا ،عاتـی كـه
الرح ٔي ِن»ِ « :ح ْس ِن ِ
ِ ِ ِ
ِ
ضــاوع ضهي ـع كهــاالت اســت و اػ هــر گونــه نقــص ،ونـ ّـزه و ـیحاشــد و عقلهــا در آن
وتح ّيرند».
الر ْح ٓهن َّ
« َّ
الرح ٔي ِن» ،خعنی «رحهتش واسع و بیپاخان است و در دنيـا شـاول وـؤون
ِ
ّ
وصتص حه وؤونين است».
و كافر ویشود و در آظرت
ْ َ
َْ ُ
«ال َح ْهد ِلِل َر ِ ّب العاله ٔي َن» ،خعنـی «ثنـاء و حهـد وصصـوص ظداونـدی اسـت كـه
پرورش دهندۀ ههۀ ووضودات است».
« َا َّلر ْح ٓهن َّ
الرح ٔي ِن» ،وعنای آن گغشت.
ِ
َْ ّ
ک یو ِم الد ٔی ِن» ،خعنی «عات توانایی كه صاحب اظتيار روػ ضزاست».
« ٓوا ِل ِ
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َ َ ُ
َ َ
«ؤ ّ ٔخاَ ن ْع ُبد َو ؤ ّ ٔخاَ ن ْس َتع ٔي ُن» ،خعنی «فقط تو را عبادت ویكنين و فقط اػ تو كهک

ویظواهين».
ْ
الصـ َ
« ِا ْهـ ِـد َنا ِ ّ
ـراط ال ُه ْسـ َـتق ٔي َن» ،خعنـی «وــا را حــه راه راســت هــداخت كــن (كــه آن دیـن

اسالم است)».
َ
َ َّ
َ
ْ
راط الغ ٔی َن أن َع ْه َت َعلـ ْي ِه ْن» ،خعنـی «حـه راه كسـانی كـه حـه آنـان نعهـت دادهای
« ِص
ّ
(كه آنان پیغهبران و ضانشينان پیغهبران و شهداء و صدخقين و حندگان صالح و

شاخسته ظداوند وتعال هستند)».
ّ
َ
َ
ّ
َ ْ ْ ُ
«غ ْي ـ ِر ال َهغضـ ْـو ِب َعلــ ْي ِه ْن َوال الضــال ٔي َن» ،خعنــی «نــه حــه راه كســانی كــه بــر اخشــان
غضب كردهای و نه راه آن كسانی كه گهراهند».
قلهواهّللأحد) 

.7 ترجهۀسورۀتوحید(

الر ْح ٓهن َّ
«ح ْسن َّ
الرح ٔي ِن» ،وعنای آن گغشت.
ِ ِ ِ
اهّلل َ ِ
« ُق ْل ُه َو ُ
اهّلل أ َحد» ،خعنی «حگو (ای ّ
وحهد )كه ظداوند ،ظدایی است خگانه».
ُ َّ ُ
الص َهد» ،خعنی «ظدایی كـه اػ تهـام ووضـودات بـینيـاػ و ههـه حـه او نياػونـد
«اهّلل

هستند».
َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َْ
«لن خ ِلد ولن یولد» ،خعنی «فرػند ندارد و فرػند كسی نيست».
َ ُ َ ُُ ًَ
« َول ْن َخک ْن ل ُـه كفـوا أ َحـد» ،خعنـی «هرگـز وشـاحه و وعـادلی نـدارد و كسـی ههتـای او

نيست».

.1 ترجهۀذکررکوعوسجودوذکرهاییکهبعداز آنهاوستحجاست 

ْ
« ُس ْب َ
حان َر ّب َي ال َعظ ٔي ِن َو ِح َح ْه ِده» ،خعنی «پروردگار بـزرگ وـن اػ هـر عيـب و نقصـی
پا ک و ّ
ونزه است و ون وشغول ستاخش او هستن».
َْ
« ُس ْب َ
حان َر ّب َي اعأ ْعل ٓی َو ِح َح ْه ِده» ،خعنی «پروردگار ون كه اػ هر كسی حـاالتر اسـت،
اػ هر عيب و نقصی پا ک و ّ
ونزه ویحاشد و ون وشغول ستاخش او هستن».
َ
« َس ِه َع ُ
اهّلل ِل َه ْن َح ِهد ُه» ،خعنی «ظدا حشنود و بپغیرد ثنای كسی كه او را ستاخش ویكند».

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

َ
َ
َُ
«أ ْسـ َـت ْغ ِف ُر َ
اهّلل َر ّبــي َوأتـ ْـو ُب ِؤل ْي ـ ِه» ،خعن ـی «طلــب آوــرػش و ـیكــنن اػ ظداونــدی كــه

پرورش دهندۀ ون است و ون حه سوی او توحه و حاػگشت وینهاخن».
ُ َُ َْ ُ
اهّلل َوق َّو ِت ِه أق ْو ُم َوأق ُعد» ،خعنی «حه خار ی ظـدای وتعـال و ق ّـوۀ او بروـیظيـزم و
« ِح َح ْو ِل ِ
وینشينن».
.3 ترجهۀقنوت 

ٓ َ َّ ُ ْ
ْ َ
اهّلل ال َحلــ ٔي ُن الکــر ٔخ ُن» ،خعنــی «نيســت ظــدایی ســزاوار پرســتش ،وگــر
«ال ِؤلــه ِؤال

ظداوند خکتای بیههتایی كه صاحب حلن و كرم است».
ْ
ٓ َ َّ ُ ْ
اهّلل ال َعلـ ـ ُّي ال َعظـ ـ ٔي ُن» ،خعنـ ـی «نيس ــت ظ ــدایی س ــزاوار پرس ــتش ،وگ ــر
«ال ِؤل ــه ِؤال
ظداوند خکتای بیههتایی كه حلند ورتبه و بزرگ است».
َْ
« ُسـ ْـب َ
اعأ َرض ـي َن َّ
السـ ٓـهوات َّ
حان اهّلل َر ّب َّ
السـ ْـبع» ،خعن ـی «پــا ک و ونـ ّـزه
السـ ْـبع َو َر ِ ّب
ِ
ٔ
ِ ِ
ِ
ِ
است ظداوندی كه پروردگار هفت آسهان و پرو ردگار هفت ػوين است».
َّ َ ٓ َ ْ َ ُ َّ َ َ ّ ْ َ ْ ْ
َٓ
ش ال َعظ ٔي ِن» ،خعنی «پروردگار هـر طيـزی اسـت كـه
«ووا ف ٔي ِهن ووا بینهن و ر ِب العر ِ
در آسهانها و ػوينها و وا بین آنهاست و پروردگار عرش بزرگ است».
ْ َ
ْ ُ
« َوال َح ْهد ِلِل َر ِ ّب ال ٓعـاله ٔي َن» ،خعنـی «حهـد و ثنـا وصصـوص ظداونـدی اسـت كـه
پرورش دهندۀ تهام ضهانيان است».
.7 ترجهۀتسبیحاتاربعه 
ٓ َ َّ
َْ
َ
اهّلل َو ُ
اهّلل َو ْال َح ْه ُـد ِلِل َوال ؤلـه ؤال ُ
اهّلل أ ك َب ُـر» ،خعنـی «ظداونـد وتعـال ،پــا ک و
« ُس ْـبحان ِ
ِ ِ

ّ
ونزه است و حهد و ثنـاء ،وصصـوص اوسـت و نيسـت ظـدایی سـزاوار پرسـتش وگـر
ظداوند وتعال و او بزرگتر است اػ اخنکه او را وصف كنند».
.7 ترجهۀتشهدوسالمنهاز 

َ َ َ
َْ
َ ْ َ ُ َ ْ ٓ َ َّ ُ َ
ُ
اهّلل َو ْحــد ُه ال شــر ٔخك لـ ُـه» ،خعنـی «حهــد و ســتاخش
«ال َح ْهــد ِلِل ،أشــهد أنال ِؤلـه ِؤال
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وصصوص پروردگـار اسـت و شـهادت وـیدهـن كـه ظـدایی سـزاوار پرسـتش نيسـت،

وگر ظدایی كه خگانه است و شر خک ندارد».
َ َ ْ َ ُ َ َّ ُ َ َّ ً
دا َع ْب ُد ُه َو َر ُس ُول ُه» ،خعنی «شهادت وـیدهـن كـه ّ
وحهـد حنـدۀ
«وأشهد أن وحه

ظدا و فرستادۀ اوست».
َّ
الل ُه َّن َص ّل َعل ٓی ُو َح َّه ٍد َو ِآل ُو َح َّه ٍد» ،خعنی «ظـداخا رحهـت حفرسـت بـر ّ
وحهـد و
«
ِ
آل ّ
وحهد».
َ َ َ َّ ْ َ َ َ ُ ْ َ
وارف ْع َد َر َض َت ُه» ،خعنی «قبول كن شفاعت پیغهبر را و درضۀ آن
«وتقبل شفاعته

حضرت را نزد ظود حلند و رفيع گردان».
ُ
َ َّ ُ َ َ ْ َ َ ُّ َ َّ
ُ
اهّلل َو َب َركاتـ ُـه» ،خعن ـی «درود و ســالم بــر تــو ای
«الســالم علي ـك ایهــا
النب ـ ُّي َو َر ْح َهــة ِ

پیغهبر و رحهت و بركات ظدا بر تو حاد».
َّ ُ َ َ
ّٓ
َ
الصا ِلح ٔي َن» ،خعنی «درود و سالم اػ ظداوند وتعـال
اهّلل
«الس
باد ِ
الم عل ْينا َوعل ٓی ِع ِ
بر وا نهاػگزاران و تهام حندگان شاخسته او».
َّ ُ َ َ ُ
ُ
ُ
اهّلل َو َبركاتـ ُـه» ،خعنــی «درود و ســالم و رحهــت و بركــات
«السـ
ـالم علــ ْيک ْن َو َر ْحهــة ِ
ظداونــد بــر شــها حــاد» و احتي ـاط وســتحب اســت در ای ـن دو ســالم ح ـهطــور اضهــالی،
ّ
قصد سالم بر كسانی را داشته حاشد كه وقصود شـرع وقـدس اسـالم اػ ایـن دو سـالم،

آنهــا بــودهانــد ،هرطنــد اػ حعض ـی اػ رواخ ـات اســتفاده وــیشــود آنهــا دو ولــک راســت و
ط

و وؤونين ویحاشند.

تعقیباتنهاز 

مسأله  .1467وسـتحب اسـت انسـان حعـد اػ نهــاػ وقـدار ی وشـغول تعقيـب ،خعنـی

ظوان ـــدن عكــــر و دعــــا و ق ـــرآن شــــود و ای ـ ـن وستح ـ ـ ـب ،حع ـ ـ ـد اػ نهاػهــ ـ ـای واض ـ ـ ـب
ً
وصصوص ـا صبح ،تأ كيد بیشتری دارد و در وورد نهاػ صبح وستحب است نهاػگزار
ّ
حعـد اػ نهــاػ تــا طلـوع آفتــاب در وحــل نهـاػ حنشــيند و وشــغول حـه عكــر ظداونــد وتعــال

حاشد.
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مسأله  .1468تعقيب نهاػ الػم است ّوتصل حه آظر نهاػ حاشد و فـرد وشـغول كـار ی

كه صورت تعقيب را حه هن ػده و حا صدق «تعقيب» ساػگار نيسـت ،نشـده حاشـد و اػ
آن ضا كه حاالت افراد و ػوان و وکان  -اػ نظـر وسـافر خـا غيـر وسـافر بـودن ،اضـطرار خـا

اظتيار داشتن ،ور خض خا سـالن بـودن  -وصتلـف اسـت ،برظـی اػ كارهـا در حعضـی اػ
حــاالت حــا صــدق تعقيـب ســاػگار اســت؛ ولـی ههــان كــار در حعضـی اػ حــاالت دخگــر

ساػگار نيست؛
ّ ً
حالتی كه وسلها در آن حال ،صورت تعقيب حه هن نصورده و ظواندن عكر و دعـا
و ق ــرآن در آن ،تعقيـــب شـــهرده وـــیش ــود (در و ــوارد وعه ــولی و غيـ ـر سـ ـفر و حال ــت

اضطرار ی دخگر) حالت نشسته ویحاشد ،كـه فـرد حـه دعـا و واننـد آن وشـغول حاشـد و

ظاهر آن است كه تنها نشستن حعد اػ نهاػ حدون اخنکه وشغول دعـا و عكـر و واننـد آن

شود ،تعقيب نيست.

مسأله  .1469بهتــر اســت نهــاػگزار در ههــان ضــایی كــه نهــاػ ظوانــده ،رو حــه قبلــه و
پیش اػ آنکه وضو و غسل و تي ّهن او حاطل شود ،تعقيبات را حصواند.
مسأله  .1471الػم نيست تعقيبات حـه عر بـی ظوانـده شـود؛ ولـی بهتـر اسـت وـواردی

كه در كتابهای وعتبر دعا 1نقـل شـده اسـت ظوانـده شـود ،اػ ضهلـه تعقيبـات نقـل

شده ووارد عیل است:
َْ
 .1گفــتن ســه ورتبــه « ُ
اهّلل أ ك َبــر» حعــد اػ ســالم نهــاػ ،حــه ای ـن صــورت كــه وثــل ســایر

تکبيرات نهاػ ،در حال گفتن هر تکبير ،دستها را حلند كند و تـا وقابـل صـورت حـاال
بیاورد ،آن گاه آن را پایین بینداػد.
َ
َ
َ ٓ َ َّ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َّ
 .2ظواندن دعای «ال ِؤله ِؤال اهّلل ،وحده وحده وحده ،أنسز وعده ونصر عبـده وأعـز
َ
َ ُ ّ
اب َو ْح َد ُهَ ،ف َل ُه ْال ُه ْل ُك َو َل ُه ْال َح ْه ُدُ ،خ ْحيي َو ُخهي ُ
ُض ْن َد ُه َو َغ َل َب ْاعأ ْح َز َ
ـت َو ُه َـو َعل ٓـی ك ِـل
ٔ
َ
َ
ش ْي ٍء قدیر».
ّ
 .1در این ػوينه ،ویتوان حه كتاب هفاتیر الدًاو وحدث قهی رضوان اهّلل تعالی عليه وراضعه نهود.

واضبات نهاػ /

 .3اػ تعقيباتی كـه سـفارش ز خـادی حـه آن شـده ،تسـبيح حضـرت ػهـرا اسـت و
َُ ْ
ْ ُ
اهّلل أ ك َب ُـر» ،حعـد اػ آن ( )11ورتبـه «ال َح ْهـد
حاخد حه این ترتيب گفته شود )13( :ورتبه «
ْ
ُ
َ
َ
اهّلل» را پـیش اػ «ال َح ْهـد
اهّلل» و وـیتـوان « ُس ْـبحان ِ
ِلِل» ،حعد اػ آن ( )11ورتبه « ُس ْبحان ِ
ْ ُ
ِلِل» گفت ،ولی بهتر است حعد اػ «ال َح ْهد ِلِل» گفته شود.
ٓ َ َّ
ْ ُ
َ
اهّلل َوال َح ْهـد ِلِل َوال ِؤلـه ِؤال
 .4گفتن سی ورتبه خا طهل ورتبه خا صـد ورتبـه « ُس ْـبحان ِ
َُ َُ ْ
اهّلل أ ك َب ُر».
اهّلل و
 .5ظوانـدن ســورۀ حهــد ،ســورۀ توحيــد و نيــز ظوانــدن آخــة الکرســی و آخــات  17و 12

سورۀ آل عهران 1و آخات  93و  95سورۀ آل عهران.

2

مسأله  .1471وس ــــتحب ب ــــودن ظوان ـ ــدن تس ـ ــبيحات حض ـ ــرت فاطه ـ ــه ػه ـ ــرا

اظتصاص حه نهاػهای واضب ندارد و شاول نهاػهای وسـتحبی هـن وـیشـود ،حلکـه

ظواندن آن در غير حال تعقيبات نيز وستحب است.

3

مسأله  .1472بهتـــر اســـت تســـبيحات حضــرت ػهــرا حــا تســبيحی كــه اػ ترحــت
حضرت ّ
سيد الشهداء اوام حسين است ،گفته شـود .ههشنـين ،بهتـر اسـت فـرد
حعد اػ پاخان آن ،خک حار «ال ؤ ٓل َه ؤ ّال ُ
اهّلل»حگوخد و نيز استغفار نهاخد.
ِ ِ
مسأله  .1473اگر فـرد در تسـبيحات حضـرت ػهـرا در تعـداد عكرهـا ،بـین كهتـر و
ّ
بیشــتر شــک كنــد ،در صــورتی كــه اػ وحــل آن نگغشــته ،حنــابر كهتــر وی گــغارد و ا گــر اػ
َ
َ
ُ
َ
َ ّ
َ « .1شه َد ُ
اهّلل أ َّن ُـه ال ؤ ٓل َـه ؤ ّال ُه َـو َو ْال َهال ِج َک ُـة َوأ ُولـوا ْال ِع ْل ِـن قا ِجه ًـا ح ْال ِق ْس ِـط ال ؤ ٓل َـه ؤ ّال ُه َـو ْال َعزی ُـز ْال َحک ُ
ـين ٭ ِؤ ّن الـد ٔی َن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
ّ
ْ
ْ ُ ََ ْ َََ ّ َ ُ ْ
َ ُ ُ ْ ْ ُ َْ ًََُْ ْ ََ ْ َ ُْ
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ِعن ِ
َ َّ َِ َ ُ ْ
اهّلل ف ِ ن اهّلل سرخع ال ِحساب» .سورۀ آل عهران ،آخۀ .12-17
ِ
ُ َّ
َ ْ ُ ْ ُِ ْ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ
َ
ُ
ـاء َو ُت ِـغ ُّل َو ْـن َتشـاءُ
ـاء َو ُت ِعـ ُّز َو ْـن َتش ُ
ـك ِو َّه ْـن َتش ُ
ّ
ـك تـؤ ِتي الهلـك وـن تشـاء وتن ِـزع الهل
« .2قل اللهن وا ِلـك الهل ِ
َّ
ُ ُ َّ ْ َ
َ
َ ُ ُ َّ
َّ
َ ِ َ ْ َ ْ ُ َّ َ َ ٓ ُ ّ َ
الل ْيـل َو ُت ْصـر ُح ْال َح َّـي ِوـنَ
َ
ْ
ـار وتـو ِلذ النهـار ِفـي
ِبی ِدَ الصير ِؤن
ك علی ك ِل ْشي ٍء قدیر ٭ تو ِلذ الليل ِفـي النه ِ
ِ
ِ
ْ َ ّ َُ ْ ُ ْ َ ّ َ َ َ ّ ََُْ ُ َ ْ َ ُ َ
ْ
ساب» .سورۀ آل عهران ،آخۀ .95-93
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 .3در فضــيلت تســبيحات حضــرت ػهــرا  ،اػ اوــام صــادق رواخــت شــده كــه حــه احــا هــارون وکفــوف
فروودند« :ای احا هارون ،وا كودكـان ظـود را ههان گونـه كـه حـه نهـاػ فروـان وـیدهـين ،حـه تسـبيح حضـرت
ػهــرا نيــز اوــر وــی كنين ،پــس بــر ایــن عكــر وــداووت كــن؛ زیــرا هــر حنــدهای بــر آن وــداووت كنــد ،شـ ّ
ـقی و
ُّ
َ ْ َ َّ َ
َ ُ َّ ْ
الصـال ِة َوالـد َعاء ،ص،131
ـب حعـد
تيرهحصت نهیشود» .فشوع كافی ،ح ،1كتاب الصـالة ،حـاب التعقي ِ
ح.11







توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

ّ
ً
وحل آن گغشته ،حنا وی گغارد كه آن را انسام داده است و اگر فـرد سـهوا تعـداد اعكـار
را زخادتر اػ عدد ّ
وقرر شده در شرع گفته حاشـد ،حنـا را بـر عـدد وق ّـرر گغاشـته و اػ ز خـاده

صرف نظر وی كند.

سجدۀشکر 

مسأله  .1474وس ـتحب اســت نهــاػگزار حعــد اػ نهــاػ ،طــه نهــاػ واضــب و طــه نهــاػ

وستحب« ،سسدۀ شکر» نهاخد و ههـين قـدر كـه سـسده كـرده و پیشـانی را حـه قصـد

شکر بر ػوين حگغارد ،كافی است ،هرطند عكـر نگو خـد؛ ولـی بهتـر اسـت صـد ورتبـه خـا
ْ ً
ُ ْ ً
ُ ْ ً
سه ورتبه خا خک ورتبه «شکرا ِلِل خا «شکرا» خا « َعفوا» حگو خد؛

ههشنين بهتر است دو سسدۀ شکر انسام دهد ،حدین صورت كـه پیشـانی را حـه
قصد سسدۀ ّاول بر ػوين حگغارد ،س س طرف راست پیشانی خا گونۀ راست خا هـر دو
پیشانی خا گونۀ ط

خا هر دو را بر ظا ک قرار

را بر ظا ک حگغارد و حعد اػ آن طرف ط
ّ ً
دهد ،س س وسددا حه قصـد سـسدۀ ّدوم پیشـانی را بـر ػوـين حگـغارد و نيـز وسـتحب
است هر وقت نعهتی حه انسان ویرسد خا حالیی اػ او دور ویشود ،سسدۀ شکر حهضا
آورد.

مسأله  .1475در سسدۀ شکر وستحب است انسان دو ِعراع دست (اػ آرنذ تا نوک

انگشـــتان دس ــت) و ســـينه و شـــکن را ح ــه ػو ــين حشس ــباند و حع ــد اػ س ــر برداش ــتن اػ

سسده ،ضای سسدۀ ظـود را حـا دسـتش وسـح نهاخـد ،سـ س دسـتش را حـه صـورت و
ضلوی حدنش حکشد.

مسأله  .1476احتي ـاط واضــب آن اســت كــه در ســسدۀ شــکر ،پیشــانی را بــر ُوهــر خ ـا

شـیء دخگــری كــه ســسده بــر آن صــحيح اســت ،گغاشــته و حنــابر احتيــاط وســتحب،

ضاهای دخگر حدن را حه دستور ی كه در سسدۀ نهاػ گفته شد ،بر ػوين حگغارد.
ّ
شــاخان عكــر اســت ،ا گــر ســبب و علتـی بــرای انســام ســسدۀ شــکر پـیش آوــد و فــرد

نهیتوانست بر ػوين سسده نهاخد ،برای سـسده حـا سـرش اشـاره كنـد و گونـهاش را بـر

واضبات نهاػ /

كف دست خا پشت آن 1قرار دهد و شکر ظداوند وتعال را انسام دهد.
صلواتبرپیاوبروآلپیاوبر 
 فضیلتصلوات 

َّ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ُّ َ َ
َّ
النب ّـي خـا
ون َعلـی
ظدواند وتعال در قرآن كـرخن وـیفرواخـدِ « :ؤن اهّلل ووال ِجکتـه خصـل
ِ
َ َ
ُّ َ
ّ َ
ً 2
أ ُّی َها ّالغ َ
ین َآو ُنوا َصلوا َعل ْي ِه َو َس ِل ُهوا ت ْسليها».

«ظداونـــد و فرشـــتگان او بـــر پیـــاوبر صــلوات و درود وــیفرســتند ،ای كســانی كــه

اخهان آوردخد بر او صلوات و درود فرستيد و تسلين كاول فروان او حاشيد».

3

اػ اوام صادق رواخت شده كه رسـول ظـدا فروودنـد« :حـا صـدای حلنـد بـر وـن

صلوات حفرستيد كه آن نفاق را اػ بین ویبرد».

4

در حــدخ اســت كــه اوــام صــادق فروودنــد« :دعــا پیوســته در حســاب اســت
وحهـد و آل ّ
(وورد قبول واقـع نهـیشـود) تـا آن گـاه كـه بـر ّ
وحهـد صـلوات فرسـتاده

شود».

5

اػ اوام صادق رواخت شده كه فروودند« :هر كس وـیظواهـد اػ ظداونـد وتعـال
وحهد و آل ّ
حاضتی طلب كند ،حا صلوات فرستادن بر ّ
وحهد آغاػ نهاخد ،س س
وحهــد و آل ّ
حــاضتش را حصواهــد و در پاخــان نيــز بــر ّ
وحهــد صــلوات حفرســتد؛ ز یــرا

ظداوند وتعال كر خنتر اػ آن است كه آغاػ و پاخان دعا را بپغیرد و وسط آن را واگغارد؛
6
وحهد و آل ّ
ههانا صلوات بر ّ
وحهد اػ ظداوند وحسوب نهیواند».
در حدخ

اػ اوام حاقر خـا اوـام صـادق نقـل شـده اسـت« :سـنگينتـرین عهلـی

ً
 .1كف دست ،ههان طور كه قبال عكر شد ،شاول انگشتان دست هن ویشود.
 .2سورۀ احزاب ،آخۀ .73
 .3خا بر او سالم گویید سالوی نيکو و شاخسته.
 .4وسائل الشیعر ،ح ،5ابواب الغكر ،حاب ،13ص 129و  ،121ح.9
 .5ههان ،حاب ،13ص ،21ح.7
 .6ههان ،ص ،27ح.11

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

كه روػ قياوـت در تـرازوی سـنسش اعهـال گغاشـته وـیشـود ،صـلوات بـر پیـاوبر و آل

پیاوبر است».

1

ّ
اػ اوــام رضــا رواخــت شــده كــه فروودنــد« :هــر كــس نهــیتوانــد كفــارۀ گناهــانش را
وحه ـد و آل ّ
بپــرداػد ،حســيار بــر ّ
وحه ـد صــلوات حفرســتد؛ ز یــرا صــلوات گناهــان را
ً
2
كاوال اػ بین ویبرد».
رواخـــت شـــده كـــه او ــام صـــادق فروودن ــد :ه ــر ك ــس و ــیظواه ــد ّ
وحه ــد و آل

ّ
وحهد را وسرور و شادوان نهاخد ،در صلوات بر آنان طنين حگوخد:
َ
َ
َ
َّ
َّ
ّ
َ
َ
«الل ُه َّـن َخـا أ ْضـ َـو َد َو ْـن أ ْعطـ ٓـی َو َخـا ظ ْي َـر َوـ ْـن ُس ِـجل َو َخــا أ ْر َح َـن َو ِـن ْاسـ ُـت ْر ِح َن ،الل ُه َّـن َصـ ِـل
َْ
ْ
ّ
ّ
َ
َ
لی ُو َح َّه ٍد َوآ ِل ِه ِفي اعأ َّو ٔلي َن َو َص ِل َع ٓ
َع ٓ
لی ُو َح ّه ٍـد َوآ ِل ِـه ِفـي ان ِظـ ٔری َن َو َص ِـل َعل ٓـی ُو َح ّه ٍـد
ْ َ َْ
َّ َ
َ ً َ
لی َو َص ّل َ
اعأ ْ
لی ُو َح َّه ٍد َوآ ِل ِه ِفـي ْال ُه ْر َ
ٓ
ٓ
ـلي َن ،الل ُه َّـن أ ْع ِـط ُو َح ّهـدا َوآل ُـه
س
ع
ع
َوآ ِل ِه ِفي ال َه َِل
َٔ
ِ
ّ
َ َ َ َّ َ َ َ ّ ْ َ َ َ ْ َ
َْ ََ َ َْ
الرف َعــة َو ّالد َر َضــة الک ٔبيـ َر َة ،الل ُهـ َّـن ِؤ ّنــي َآو ْنـ ُـت ِح ُه َح َّهـ ٍـد
و
ف
ـر
ـ
الش
و
ة
ل
ـي
ـ
ض
ف
الو
سـ ٔـيلة وال ٔ
ِ
َ
َّ
َ
ْ
َ
ّ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
َو َل ْن أ َر ُه فال ت ْحر ْوني َی ْو َم ال َ
قي َاو ِة ُرؤ َخ َت ُه َو ْار ُػقني ُص ْح َب َت ُه َوت َوفني ع ٓ
لی ِول ِت ِه َو ْاس ِـقني ِو ْـن
ِ
َ ْ َ ً َ ّ ً َ ً َ ً َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ ً َّ
ُّ
َ
َ
َ
َّ ُ َّ ّ
َ
َح ْو ِض ِه وشرحا روخا سا ِجغا ه ٔنيجا ال أظهأ حعده أحدا ِؤنك ع ٓ
لی ك ِل ش ْي ٍء قدیر ،اللهن ِؤنـي
َّ
ْ
َ ً
َ َ َ ْ
ّ َ َّ ً
ّْ
َ
حيـة
َآو ْن ُت ِح ُه َح ّه ٍدَ ول ْن أ َر ُه ف َع ّ ِرفني ِفي ال ِس َن ِان َو ْض َه ُه ،الل ُه َّن َح ِلغ ُو َح ّهداِ ونـي ت
َ ًَ َ َ َ ً 3
ك ٔثيرة وسالوا».
 احکامصلوات 

مسأله  .1477هــر وقــت انســان اســن وبــارک حضــرت رســول ا كــرم واننــد ّ
وحهــد و
احهــد  خ ـا لقــب و كني ـۀ آن ضنــاب ،وثــل وصــطف ٓی و ابــو القاســن  را حگو خ ـد خ ـا

حشنود ،هرطند در نهاػ حاشد ،وستحب است صلوات حفرستد.

این حکن در وقتی كه فرد كلهاتی وانند رسول اهّلل ،پیـاوبر ا كـرم ،پیغهبـر ظـدا

 .1ههان ،حاب ،17ص ،125ح1؛ ههان ،حاب ،13ص ،129ح.1
 .2وسائل الشیعر ،ح ،5ابواب الغكر ،حاب ،13ص ،123ح.5
 .3ساس األيىاس (ط  -بیروت) ،ح ،21ص ،77ح.7

واضبات نهاػ /

و وانند آن ،كه وراد اػ آن ،حضرتش حاشد خا ضهيری كـه حـه حضـرتش برگشـت

ویكند ،را حگو خد خا حشنود نيز ضاری است.

مسأله  .1478وســتحب اســت فـــرد هنگــام نوشــتن اســن خــا لقــب خــا كني ـۀ وبــارک

حضرت رسول ،صلوات را هن حـهطـور كاوـل حنو خسـد و نيـز بهتـر اسـت هـر وقـت آن

حضرت را خاد ویكند ،صلوات حفرستد.

مسأله  .1479هر گاه اسن وبارک حضرت رسولّ 
وکرر عكر شود ،وستحب است
صلوات را ّ
وکرر كند و حلند كردن صدا حه صلوات بر حضرتش  وستحب اسـت و
رواخت شده كه نفاق را اػ بین ویبرد.

مسأله  .1481ه ــر گـــاه انس ــان در بـــین تش ـ ّـهد اس ــن وب ــارک حض ــرتش را حش ــنود،
ویتواند حه صلواتی كه در ّ
تشهد واضب است ،اكتفا كند.

مسأله  .1481احتياط آن اسـت اسـت كـه فـرد بـرای درک فضـيلت صـلوات و حـهضـا
آوردن اور وستحبی در این وورد ،بین عكر اسن وبـارک حضـرت رسـول و صـلوات،

فاصله زخاد نينداػد ،پس ا گـر در اثنـای قراجـت نهـاػ اسـن وبـارک حضـرت رسـول را

حگوخد خا حشنود ،صلوات را تا آظر سوره تأظير نينداػد ،وگر آن كه در اواظـر آن حاشـد و
فاصله زخاد وحسوب نگردد.

مسأله  .1482در هنگـــام گفـــتن خــا نوشــتن صــلوات بــر پیــاوبر  ،ســزاوار نيســت

صلوات بر آل آن حضرت ترک شود؛
َ
َ
َ
ّ
َ
ُ
حنابراین ،بهتـر اسـت حـه ضـای گفـتن خـا نوشـتن « َصـلی ُ
اهّلل
اهّلل عل ْي ِـه» خـا « َصـل َوات ِ
َّ
ُ َ
ّ
َ
ّ
َ
َعل ْي ِه» خا «الل ُه َّن َص ِل َع ٓ
اهّلل َعل ْي ِـه َوآ ِل ِـه» خـا
لی ُو َح ّهد» گفته شود خا نوشـته شـودَ « :صـلی
ّ
َ
ّ
َ
َ
َ ُ
اهّلل َعل ْي ِه َوآ ِل ِه» خا «الل ُه َّن َص ِل َع ٓ
لی ُو َح ّه ٍد َو ِآل ُو َح ّه ٍد».
« َصل َوات ِ
َ
َ ُ
مسأله  .1483هر گاه نام سایر انبيا خا ّ
اهّلل َعل ْـي ِهن عكـر شـود ،صـلوات بـر
اجهه َصل َوات ِ
آنان نيز وستحب است.
وکروهاتنهاز 

مسأله  .1484ووارد عیل در نهاػ ،وکروه شهرده شده است:

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

 .1نهاػگزار در نهاػ ،صورت را كهی حه طرف راست خا ط

نگو خند رو ی ظود را اػ قبله برگردانده است.

برگرداند ،حهطور ی كـه

1

 .2نهاػگزار در خک ركعت اػ نهاػ واضب حعد اػ حهد ،دو سوره حصواند ،وگر وـورد

استثنایی كه در وسألۀ « »1932گغشت.

 .3در نهاػ طشنها را بر هن حگغارد خا حه طرف راست و ط
 .4حا ر خش و دست ظود حاػ ی كند.

حگرداند.

 .5ناظن ظو خش را حسود.
 .6ووی َوحاسن ظو خش را حه دندان گرفته و حسود.

 .7انگشتها را داظل هن نهاخد خا انگشتها را حشکند.
 .8آب دهان را بیرون بینداػد.
 .9آب بینی را حگيرد.

 .11ظهياػه حکشد؛ ّ
البته در صورتی كه ووضب توليد حرف نگردد.
 .11ورد دو قدم پا را در حال قيامّ ،وتصل و طسبيده حه خکدخگر حگغارد.

 .12حه نقش انگشتر خا حه قرآن خا كتابی كه در وقابل اوست خا هر شیء دخگری كـه

او را حه ظود وشغول نهاخد نگاه كند.

 .13ووقع ظواندن حهد و سوره و گفـتن عكـر ،بـرای شـنيدن حـرف كسـی سـاكت

شود.

 .14حدخ

َْ
نفس كند و در عهن ظو خش اوور دنيوی را ترتيب دهد.

 .15هر كار ی كه ظضوع و ظشوع را اػ بین ببرد.

مسأله  .1485وکروه است انسـان در هنگـام ظـواب آلـودگی و نيـز ػوـانی كـه نيـاػ حـه

دفع ادرار و ودفوع دارد ،نهاػ حصواند.

شاخان عكر است ،غيـر اػ ایـن وـوارد ،وکروهـات دخگـری هـن در سـایر كتـب حـهطـور

ّ
وفصل عكر شده است.

 .1حکن برگرداندن صورت اػ قبله ،در وسألۀ « »1325عكر ویشود.

وبطالت نهاز
ـبطالت» وـ ـیگو خن ــد؛
مسأله  .1486دواػده طيـــز نهـــاػ را حاط ــل وـ ـیكن ــد و آنه ــا را «و ـ ِ
وبطالت نهاػ حهطور ظالصه عبارتند اػ:
 .1اػ بین رفتن خکی اػ شراخط نهاػ.
 .2حاطل شدن وضو خا غسل.

 .3گغاردن عهدی دستها روی هن حه قصد ظصوع و ادب.
 .4گفتن عهدی آوين حعد اػ حهد.

 .5برگشتن و انحراف حدون عغر اػ قبله.
ّ
 .6تکلن و سصن گفتن عهدی.
َ َ
 .7ظندخدن عهدی (ق ْهقهه).
 .8گرخۀ عهدی برای كار دنيا.

 .9انسام فعل كثير و كاری كه صورت نهاػ را حه هن ویػند.
 .11ظوردن و آشاويدن.

 .11پدخد آودن شکهای حاطل در ركعتهای نهاػ.
 .12زخاد خا كن كردن عهدی خا سهوی ركن نهاػ.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

ازشرطهاینهاز 

وبطلاول:ازبینرفتنیکی

مسأله  .1487اگر در بین نهاػ خکی اػ شرطهای آن اػ بین برود 1،نهاػ حاطل ویشـود
ّ
كه وساجل آن حهطور ّ
وفصل در قسهت وقدوات نهاػ عكر شد.
در این قسهت ،برای نهونه حه عكر طند وثال اكتفا ویشود:

هثال  .1اگر در بـین نهـاػ (در وسـعت وقـت) لبـاس نهـاػگزار نسـس شـود و اوکـان

تطهير خا بیرون آوردن لباس  -حدون حـه هـن ظـوردن وـواالت خـا حـه هـن ظـوردن صـورت

نهاػ  -وضود نداشته حاشد ،نهاػ حاطل ویشود.

هثال .2اگر در بین نهاػ (در وسعت وقت) حفههد وکانش غصـبی اسـت و اوکـان

ظارح شدن اػ آن وحل در بین نهاػ  -حدون حه هـن ظـوردن وـواالت خـا حـه هـن ظـوردن

صورت نهاػ  -وضود نداشته حاشد ،نهاػ حنابر احتياط الػم ،حاطل ویشود.
در ایــن وــوارد اػ آنســا كــه نهیتوانــد ّ
حقيـۀ واضبــات و اضــزای نهــاػ را حــا شــراخط الػم
ّ
نهاػ ،كه در قسهت وقدوات نهاػ عكر شد ،حهضا آورد ،نهاػ حاطل است.
وبطلدوم:باطلشدنوضویاغسل 
ً
ً
مسأله  .1488اگر در بین نهاػ عهدا خا سهوا ،خا اػ رو ی ناطار ی ،عهلی كه وضو خا غسـل
ً
را حاطــل وـیكنــد پـیش آخـد ،وــثال ادرار اػ او بیـرون آخـد خـا حــاد اػ او ظــارح شــود خـا حصواحــد،

نهاػش حاطل ویشـود ،هرطنـد حتوانـد در بـین نهـاػ حـدون اػ بـین رفـتن وـواالت خـا حـه هـن
ً
ظوردن صورت نهاػ ،وثال وضو حگيرد و ههۀ واضبات نهاػ را حا طهارت حهضا آورد.
ّ
البته ،این حکن در خک صورت حنابر احتياط واضب است و آن صورتی است كه
حاطل شدن وضو خا غسل ،پس اػ تهام شدن سسدۀ آظر نهاػ اػ روی سـهو خـا ناطـاری

حاشد.

شــاخان عكــر اســت ،كس ـی كــه نه ـیتوانــد اػ بی ـرون آوــدن ادرار و وــدفوع ظــوددار ی

َ
 .1اػ بــین رفــتن شــرط «طهــارت َحــدثی(حا وضــو و غســل بــودن)» و شــرط «قبلــه» ،ظصوصـ ّـيتی دارد كــه در
وبطالت ضداگانهای عكر ویشود.

وبطالت نهاػ /

كنــد ،اگــر در ب ـین نهــاػ ادرار خ ـا وــدفوع اػ او ظــارح شــود ،طنانشــه حــه ّ
كيفيتــی كــه در

احکام وضو عكر شد رفتار نهاخد ،نهاػش حاطـل نهـیشـود و نيـز ا گـر در بـین نهـاػ اػ ػن
وستحاضه ظون ظارح شود ،در صـورتی كـه حـه دسـتور استحاضـه رفتـار كـرده حاشـد،

نهاػش صحيح است.

مسأله  .1489كسی كه بیاظتيـار ظـواحش بـرده ،ا گـر ندانـد كـه در بـین نهـاػ ظـواحش

برده خا حعـد اػ آن ،الػم نيسـت نهـاػش را دو حـاره حصوانـد ،حـه شـرط آنکـه حدانـد آنشـه اػ
ً
نهاػ حهضا آورده حه انداػهای كه عرفا آن را نهاػ حگو خند بوده است؛ وثل اخنکه شصص

حه خاد ویآورد كه نيت ،تکبيرة االحرام ،قيام ،ركـوع و خـک سـسده را در نهـاػ در حـال
بیدار ی انسام داده است.

مسأله  .1491اگر انسان حداند حه اظتيار ظودش ظوابیده و شک كند كه حعد اػ نهاػ

بوده خا در بین نهاػ خادش رفتـه كـه وشـغول نهـاػ اسـت و ظوابیـده ،نهـاػش حـا شـرطی
كه در وسألۀ پیش عكر شد ،صحيح است.

مسأله  .1491اگر فرد در حال سسده اػ ظواب بیدار شود و شک كند كه در سـسدۀ

آظر نهاػ است خا در سسدۀ شکر ،طه حداند حا اظتيار ظوابیـده خـا بـیاظتيـار ظـواحش

برده است ،نهاػش صحيح حه حساب ویآخد و الػم نيست آن را دوحاره حصواند.
دستهارویهنبهقصدخضوعوادب 

وبطلسوم:گذاردنعهدی

مسأله  .1492اگر نهاػگزار دستها را حـه قصـد ظضـوع و ادب در بـین نهـاػ رو ی هـن

حگــغارد ،طــه ایـن كــار را حــه قصــد آنکــه ضــزء نهــاػ حاشــد انســام دهــد و طــه حــدون ایـن

قصد ،حنابر احتياط واضب نهاػش حاطل ویشود؛
ّ
البته ،اگر كسی این كار را حه قصد آنکه طنين عهلی را ضزء دین است (تشرخع)،
1

انسام دهد ،ورتکب حرام شـده اسـت ،حلکـه انسـام ایـن عهـل حـدون طنـين قصـدی

هن حنابر احتياط واضب ضایز نيست.
 .1این عهل را «تکفير» ویناوند.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

مسأله  .1493هر گاه انسان اػ رو ی فراووشـی خـا ناطـار ی خـا تق ّيـه خـا بـرای كـار دخگـری

غير اػ رعاخت ظضوع و ادب ،وثل ظاراندن دسـت و واننـد آن ،دسـتهـا را رو ی هـن
حگغارد ،اشکال ندارد.

وبطلچهارم:گفتنعهدیآوینبعدازحهد 
ً
مسأله  .1494اگر وأووم در نهاػ ضهاعـت عهـدا در غيـر حـال تق ّيـه ،حعـد اػ ظوانـدن

حهــد« ،آوـين» حگو خـد نهــاػش حاطــل وـیشــود و حاطــل شــدن نهــاػ حــا گفــتن «آوـين» در
وــورد غي ـر وــأووم حنــابر احتيــاط واضــب اســتض هرطنــد در حــرام بــودنش طنانشــه حــه

قصد وارد كردن این عهل در دیـن انسـام شـود (تشـرخع) ،شـکی نيسـت و ا گـر آوـين را
ً
سهوا خا اػ رو ی تق ّيه حگو خد ،نهاػش اشکال ندارد.
وبطلپنجن:برگشتنوانحرافبدونعذر ازقبله 

مسأله  .1495اگر نهاػگزار حدنش را حدون عغر اػ قبله برگرداند ،طور ی كـه وظيفـهاش
ً
را در رو حه قبله اخستادن رعاخت نکند  -وثل اخنکه طور ی حاخسـتد كـه عرفـا نگو خنـد رو
حه قبله است  -نهـاػش حاطـل وـیشـود و فـرق نـدارد ایـن انحـراف عهـدی اػ قبلـه ،در

حال ظواندن قراجت خا عكـر حاشـد خـا نباشـد .ههشنـين ،فـرق نـدارد وقـدار انحـراف حـه
ً
ّ
حد راست خا ط قبله  -وثال ( )24درضه  -برسد خا نرسد؛
ً
حنابراین ،اگر وثال پس اػ ظواندن حهد و قبل اػ ظواندن سوره ،حه صورتی كـه عكـر
ً
ً
شد ،عهدا اػ قبله ونحرف شودّ ،اوا فورا برگردد و رو حه قبله اخستاده و حصواهد سوره و
1
ّ
حقيۀ نهاػ را رو حه قبله اداوه دهد ،حاػ هن نهاػ حاطل است.

مسأله  .1496اگــر حــدن نهــاػگزار اػ قبلــه برگــردد ،ول ـی ای ـن انحــراف اػ قبلــه حــا عــغر
ّ
حاشــد ،وثــل آنکــه حــه علــت فراووشـی ،خـا حــه ســبب طيـزی كــه او را بـیاظتيـار اػ قبلــه
ونحرف كند ،وانند حاد شدخد اػ قبله برگردد ،دو صورت دارد:

 .1توضيح بیشتر در وورد احکام انحراف اػ قبله ،در وساجل « 1445و  »1447عكر شد.

وبطالت نهاػ /

الف .انحراف نهاػگزار اػ قبله حه طرف راست خا ط

نرسد؛ در این صـورت ،نهـاػ

ب .انحـراف نهـاػگزار اػ قبلــه حـه طــرف راسـت خـا طـ

برســد خـا نهــاػگزار پشـت حــه

صحيح ویحاشد؛ ولـی الػم اسـت در صـورتی كـه عـغرش در بـین نهـاػ برطـرف شـده،
ً
فورا حه طرف قبله برگردد.

قبله شود؛ در این صورت ،طنانشه عغر و ی در وقت نهاػ برطرف شود حه گونهای كـه
حتواند نهاػش  -هرطند خک ركعت اػ آن  -را در وقت دوحاره حصوانـد ،حاخـد ایـن كـار را
انسام دهد؛ وثل وقتی كه در تشصيص قبله اشتباه كرده و حـا انحـراف ( ،)24خـا بـیش
ّ
اػ ( )24درضــه نهــاػ ظوانــده و دقــاخقی قبــل اػ پاخ ـان وقــت كــه وــیتوانــد حــداقل خ ـک
ركعت را در وقت حصواندّ ،
وتوضه اشتباه ظودش شده است؛

ا ّوا اگر حه این وقدار وقت ندارد خا حعد اػ وقت عغرش برطرف گردد ،نهاػ ی كـه حـا

آن حال ظوانده صحيح است.

مسأله  .1497اگر نهاػگزار فقط صورت ظود را اػ قبله برگرداند ،ولی حدنش حـه طـرف
ّ
قبله حاشد ،طنانشه حه حـدی گـردن را حـه سـهت طـ خـا راسـت كـذ كنـد كـه حتوانـد
وقدار ی اػ پشت سرش را ببيند ،حکن او ههان حکن برگشتن حدن اػ قبله اسـت كـه
ً
قبال عكر شد؛
ً
ّ
ّاوــا طنانشــه انحــراف او حــه ایـن حــد نباشــد ،ولـی عرفــا ز خـاد حاشــد ،حنــابر احتيــاط
واضــب ،حاخ ـد نهــاػش را دوحــاره حصوانــد؛ ّ
البتــه ا گــر وقــدار كه ـی گــردنش را كــذ كنــد،

نهاػش حاطل نهیشود ،هرطند این كار وکروه است.

وبطلششن:تكلنوسخن گفتنعهدی 
ً
مسأله  .1498اگــر نهــاػگزار عهــدا در نهــاػ ســصنی گفتــه و حرفـی بزنــد ،آن حــرف دو

صورت دارد:

صههىست اول :دو حــرف خ ـا بیشــتر داشــته حاشــد؛ در ای ـن صــورت  -هرطنــد حنــابر

احتياط واضب ،حرفی كه ویػند وعنا نداشته حاشد  -نهازحاطل ویشود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

صىست دوم :خک حرفی حاشد؛ در این صورت حاػ هن در دو وورد نهاػ حاطل است:

الف .آن حرف در لغت خا اوثال آن وعنا داشته حاشد؛ وثل « ِق» كه در ز حـان عر بـی

حه وعنای «نگهدار ی كن» است.
ً
ب .آن حرف بیوعنا حاشدّ ،اوا برای وعنایی حه كـار رود ،وـثال كسـی در بـین نهـاػ
ظواندن نهاػگزار اػ و ی حرف ّدوم الفبا را سؤال كند و او در ضواب تنها حگو خد «ب».
ولی اگر خک حرفی كه گفته ،هير وعنایی را نرساند ،نهاػ حاطل نهیشود.
ً
مسأله  .1499اگر نهاػگزار سهوا كلههای حگو خد كه خک حرف خا بیشـتر دارد ،هرطنـد
1

آن كلهه وعنا داشـته حاشـد ،نهـاػش حاطـل نهـیشـود؛ ولـی حنـابر احتيـاط ،الػم اسـت
ً
حعد اػ نهاػ سسدۀ سهو حهضا آورد ،كه توضيح آن حعدا عكر ویشود.
َ
مسأله  .1511ســرفه كــردن ،ت َن ْحـ ُـنح و آروغ ػدن در نهــاػ اشــکال نــدارد و احتيـاط الػم
آن اسـت كــه فـرد در نهــاػ حـه اظتيـار ظـود« ،آه» نکشــد و نالـه نکنــد و ّاوـا گفــتن كلهــه

«آد» و «آه» و وانند اخنها ،اگر عهدی حاشد ،نهاػ را حاطل ویكند؛
ّ
البته ،اگر نهاػگزار در وقام شـکوه حـه پیشـگاه ظداونـد وتعـال خـا وناضـات حگو خـد:
َ
ْ ْ ُُ
ْ ْ
ـار َض َهـ ّنن» 2خـا تنهـا «آه» حگو خـد خـا «آه» حکشـد خـا نالـه نهاخـد،
«آه ِون عنوبی» خـا «آه ِوـن ن ِ
اشکال ندارد.
َ َ
ْ
َ
مسأله  .1511اگر انسان كلههای وثل «ا ُ
هّلل أ ك َبر» خا « ُس ْـبحان اهّلل» را حـه قصـد عكـر و حـه

ّنيت قرحت حگو خد و در ووقع گفتن آن ،صدا را حلند كند ،حـه قصـد اخنکـه طيـزی را حـه
دخگری حفههاند ،اشکال ندارد.

3

ههين طـور ،ا گـر كلهـهای را حـه قصـد عكـر و حـه ّنيـت قرحـت حـهطـور وعهـول حگو خـد،
هرطند حداند كه این كار سبب ویشود كه كسی ّ
وتوضه وطلبی شود ،وانعی ندارد.
 .1در وواردی كه سصن گفتن عهدی وبطل نهاػ وحسوب ویشود ،اگـر اػ روی اكـراه خـا اضـطرار واقـع شـود،
طنانشه صورت نهاػ اػ بین نرود ،حطالن نهاػ حنابر احتياط واضب ویحاشد.
 .2خعنی «آه اػ گناهانن» خا «آه اػ آتش ّ
ضهنن».
 .3در این وورد ،نهاػگزار در اصل گفتن عكر ،قصد قرحت دارد ،ولی در حلند كردن صدا ،قصـد قرحـت نـدارد و
انگيزهاش فههاندن وطلبی حه دخگری است.

وبطالت نهاػ /

اهّلل َأ ْك َبــر» خـا « ُسـ ْـب َ
مسأله  .1512اگــر فــرد كلهــهای وثــل « ُ
حان اهّلل» را حــدین ضهــت كــه
طيزی حه كسی حفههاند حه قصد عكر حگو خد و انگيـزهاش در گفـتن اصـل عكـرّ ،
وتوضـه
ِ
كردن دخگری حاشد ،حاػ هن نهاػش صحيح است.
شاخان عكر است ،این وطلب در وورد عكر وطلـق ویحاشـد ،ولـی در اعكـار واضـب

خ ـا وســتحب نهــاػ ،اگــر انگي ـزهاش اعــالم حــه دخگــران حاشــد الػم اســت در ای ـن اعــالم،
ّ
قص ــد قرحـــت داش ــته حاشـــد و حـــدون قص ــد قرح ــت عك ــر واض ــب خـ ـا وس ــتحب وحق ــق
نهیشود.
ُ َ َْ
مسأله  .1513اگــر نهـــاػگزار در گفـــتن عبــارت «اهّلل أ كبــر»« ،خــا اهّلل» و واننــد آن بــرای
ً
فههاندن وطلبی حه دخگـران ،اصـال قصـد عكـر نکنـد حـه گونـهای كـه لفـ را در وعنـای

دخگــری غي ـر وعنــای اصــليش اســتعهال كنــد خ ـا قصــد هــر دو اوــر را حکنــد ،طــور ی كــه
كلهه را در هـر دو وعنـا حـه كـار بـرده حاشـد ،نهـاػش حاطـل وـیشـود؛ وگـر اخنکـه ضاهـل

قاصر و در غير تکبيرة االحرام حاشد.

1

مسأله  .1514ظوانــدن قــرآن در نهــاػ ،غي ـر اػ طهــار آخ ـهای كــه ســسدۀ واضــب دارد،

اشــکال نــدارد ،و حکــن ظوانــدن آن طهــار آخــه ،در نهــاػ واضــب ،در وســاجل « 1397و

 »1393عكر شد و حکن ظواندن آن در نهاػ وستحبی در وسألۀ « »9422عكر ویشود.

مسأله  .1515دعا كردن در نهاػ اشکال ندارد؛ 2ولی احتياط وستحب است انسان

حه غير عربی دعا نکند.
ً
ً
مسأله  .1516اگــر فــرد قســهتی اػ حهــد و ســوره و عكرهــای نهــاػ را عهــدا خ ـا احتياطــا
طند ورتبه حگو خد ،اشکال ندارد.

وتوضه ّ
وتوضه شده ظطری ّ
 .1حه عنوان وثال ،نهاػگزاری كه در حال نهاػ ّ
حشه اسـت ،طنانشـه حـدون قصـد
َْ
َ
اهّلل أ ْك َبر» را در وعنای « ّ
حشه را حگيرخد» استفاده نهاخد خا آنکه حا گفتن « ُ
عكر ،عبارت « ُ
اهّلل أ ك َبـر» آن را بـرای
دو وعنا «ظدا بزرگتر است و ّ
حشه را حگيرخد» حه كار برد كه در این صورت ،نهاػ حاطل ویشود؛ وگـر آنکـه
ضاهل قاصر حاشد.
ّ .2
البت ــه ،دعـــا كـــردن نباخ ــد ط ــوری حاش ــد ك ــه وـــواالت وعتبـــر در قراجـــت خ ــا اعك ــار واضـــب نه ــاػ را ك ــه در
وسألۀ « »1373عكر شد ،حه هن بزند.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

 احکامسالم کردنوجوابسالمدادندرنهازوغیرنهاز 

مسأله  .1517انســان در حــال نهــاػ ،نباخ ـد حــه دخگــری ســالم كنــد و ا گــر دخگــری حــه او

سالم كند ،حاخد ضواب سالم و ی را حدهد ،حا رعاخت دو نکته:

ً
الف .نهـاػگزار در ضـواب نباخـد كلهـهای را بـر اصـل سـالم اضـافه نهاخـد؛ وـثال ا گـر
ً
َ ُ
فــردی حــه نهــاػگزار حگو خـدَ « :ســالم َعلـ ْيک ْن» در وقابــل ،نهــاػگزار نباخـد عهــدا در ضــواب
ََ ُ
ُ
ُ
اهّلل َو َب َركاته».
حگو خدَ « :سالم عل ْيک ْن َو َر ْح َهة ِ
ً
ب .اگــر فــرد ســالم كننــده ضـ ّـار و وســرور را حعــد اػ كلهـۀ «ســالم» عكــر نهاخــد ،وــثال
َ
َ ُ
حگوخد« :سالم َعل ْيك» خا «سالم َعل ْيک ْن» ،حنابر احتياط الػم نهاػگزار در ضواب سـالم،
َ
َ ُ
نباخد كلهۀ « َعل ْيک» خا « َعل ْيک ْن» را قبل اػ كلهۀ «سالم» حگو خد.
ً
ّاوــا ا گــر فــرد ســالم كننــده ضـ ّـار و وســرور را قبــل اػ كلهــۀ «ســالم» عكــر نهاخــد ،وــثال
ّ
ّ
حگوخدَ « :ع َل ْي ُک ُن َّ
السالم» ،نهـاػگزار ویتوانـد ض ّـار و وسـرور را وقـدم بـر سـالم خـا وـؤظر اػ
َ ُ
َّ ُ َ ُ
ً
وثال حگوخدَ « :ع َل ْي ُک ُن َّ
الم َعل ْيکن» خا « َسالم َعل ْيکن».
السالم» خا «الس
آن عكر نهاخد،
ً
ههشنـين ،احتيـاط وســتحب آن اســت كــه در نهــاػ ،ضــواب ســالم كــاوال ههــان
َ ُ
ً
طور ی حاشد كه او سالم كرده است؛ وـثال ا گـر فـرد گفتـهَ « :سـالم َعلـ ْيک ْن» ،نهـاػگزار در
َ
َ ُ
ضــواب حگو خ ـدَ « :ســالم َعل ـ ْيک ْن« ،و اگــر فــرد گفتــهَ « :ســالم َعل ْي ـك» ،نهــاػگزار حگو خــد:
َ
الم َع َل ْيك» ،نهاػگزار حگو خدَّ « :
« َسالم َع َل ْيك» ،و اگر فرد گفتهَّ « :
الس ُ
السال ُم َعل ْيك».
مسأله  .1518اگر فردی حه قصد سالم كردن ،كلهۀ « َسالم» را حه تنهـایی و حـدون عكـر
َ
ّ
ضار و وسرور  -وانند « َعل ْيـك»  -حگو خـد ،ضـواب سـالم او واضـب اسـت و نهـاػگزار در

نهاػ حـه عنـوان پاسـز سـالم ،وـیتوانـد كلهـۀ « َسـالم» را حـه تنهـایی حکـار بـرد ،خـا اخنکـه
َ
َ
« َسالم َعل ْيك» حگو خد و كلهۀ « َعل ْيك» را اظهار نهاخد.
مسأله  .1519اگر ػن خا ورد نـاوحرم خـا ّ
هيـز  -وعنـای ُو ّ
حشـۀ ُو ّ
هيـز در وسـألۀ « »3بیـان

شد  -حه نهاػگزار سالم كند ،نهاػگزار حاخد ضـواب او را حدهـد و ا گـر ػن حـه لفـ « َسـالم
َ َ
َ ْ
َعليك» خا « َسالم َعليك» حه ورد نهاػگزار سالم كند ،نهـاػگزار وـرد وـیتوانـد در ضـواب
َ
َ ْ
حگوخدَ « :سالم َعليك» خا « َسالم َعلي ِك» خعنی كاف را كسره ( ِـ ) حدهد.

وبطالت نهاػ /

مسأله  .1511واضب است نهاػگزار ضواب سالم را حه «قصد ّ
تحيت» حگوخد و وـانعی
ندارد كـه قصـد دعـا هـن حکنـد ،خعنـی اػ ظداونـد وتعـال بـرای كسـی كـه سـالم كـرده،

سالوتی حصواهد.
ً
مسأله  .1511انسان حاخد ضواب سالم را طه در نهـاػ و طـه در غيـر نهـاػ ،فـورا حگو خـد و
ً
ا گــر عهــدا خ ـا اػ رو ی فراووش ـی ضــواب ســالم را حــه قــدر ی طــول حدهــد كــه ا گــر ضــواب
ً
حگو خد ،عرفا ضواب آن سالم حه حسـاب نياخـد ،طنانشـه در نهـاػ حاشـد ،نباخـد ضـواب
حدهد و اگر در نهاػ نباشد ،ضواب دادن واضب نيست.

مسأله  .1512فرد حاخد ضـواب سـالم را طـه در نهـاػ و طـه در غيـر نهـاػ ،طـور ی حگو خـد

كه سالم كننده حشنود ،ولی اگر سالم كننده ناشنوا حاشد خا سالم كننـده سـالم داده و

ســر خع رد شــود ،طنانشــه وهکــن حاشــد كــه ضــواب ســالم را حــا اشــاره خ ـا واننــد آن حــه او

حفههاند ،ضواب دادن الػم است و اگر فههاندن ضواب سالم حه سالم كننـده وهکـن
نباشد ،ضواب دادن در نهاػ ضایز نيست و در غير نهاػ نيز الػم نهیحاشد.

مسأله  .1513اگر وسری رادیو خا تلویزیون حه وصاطبين ظود سـالم كنـد و وصـاطبين

حهطور غير حضور ی اػ طریق رادیو خـا تلویزیـون ،سـالم و ی را حشـنوند ،ضـواب سـالم بـر
آنان واضب نيست؛ 1ههشنين ،ضواب سالم ناوه ،پیاوک ،اخهيل و وانند آن واضب

نيست.
ّاوــا ا گــر فــرد در قالــب خــک ارتبــاط ػنــده واننــد تهــاس تلفنـی خــا ووحایــل حــه دخگــری

ســالم كنــد ،حــه گونــهای كــه دو طــرف صــدای خکــدخگر را حــه هنگــام گفتگــو ،حــهطــور
وستقين در خافت ویكنند ،ضواب سالم الػم است.
ً
مسأله  .1514اگر نهاػگزار ضواب سالم را عهدا ندهد ،هرطند وعصـيت كـرده ،ولـی

نهاػش صحيح است.

مسأله  .1515اگر كسی غلط سالم كند ،ضواب سالم واضـب اسـت و حنـابر احتيـاط

الػم ،حاخد ضواب سالم را حهطور صحيح حگو خد؛
 .1حلکه در نهاػ ضایز نهیحاشد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

ً
ّ
البت ـه ،اگــر غلــط طــوری حاشــد كــه عرفــا ســالم حســاب نشــود ،ضــواب آن واضــب

نيست ،حلکه در حال نهاػ ضایز نيست.

مسأله  .1516ضـــواب س ــالم كســـی كـــه اػ رو ی وس ــصره خـ ـا ش ــوظی س ــالم وـ ـیكن ــد،

ههشنين ضواب «سالم ِوداع» واضب نيست ،حلکه در حال نهاػ ضایز نيست.

شاخان عكر است ،ونظور اػ «سـالم وداع» سـالوی اسـت كـه هنگـام ضـدایی اػ هـن

برای ظداحافظی گفته وـیشـود و اػ ایـن قبيـل اسـت سـالوی كـه سـصنران حـه عنـوان

اعالن پاخان سصنرانی ظوخش ویگوخد.
ّ
مسأله  .1517اگر كسـی حـه عـدهای سـالم كنـد ،ضـواب سـالم او بـر ههـۀ آنـان واضـب

اســت؛ ولـی اگــر خکـی اػ آنــان ضــواب دهــد ،كــافی اســت 1،هرطنــد ضــواب دهنــده كــه
وصاطب فرد سالم كننده بودهّ ،
حشۀ ناحالغ وه ّيز حاشد؛
ً
وثال سـصنرانی كـه اػ قبـل اػ شـروع سـصنرانی ،در ّاولـين لحظـۀ والقـات ،حـه ضهـع
حاضر در آن وکان سالم ویكند خا فردی كه وارد وسسد خا وکانی دخگـر وـیشـود و حـه
ضهع حاضر در آن وکان سالم ویكند خا وسری رادیو و تلویزیـون كـه در ّاولـين لحظـۀ

دخگر وانند آن،
والقات ،حه وصاطبين حاضر در ههان وکان ،سالم وینهاخد و ووارد ِ

ضــواب ســالم او بـــر ههــۀ وصـــاطبين حاضــر كــه حــه آنهــا ســالم شــده اســت ،واضــب

ویحاشد؛ ولی اگر خکـی اػ آنـان ضـواب دهـد كـافی اسـت 2و در ایـن حکـن ،فرقـی بـین
ً
َ ُ
َ ُ
گفتن « َسالم َعل ْيک ْن» خا « َسالم َعل ْيک ْن َضه ٔيعا» نيست.
ّ
مسأله  .1518اگر كسی حه عدهای سالم كند و شصصی كه سالم كننده قصد سـالم
ّ
دادن حــه او را نداشــته حاشــد ضــواب حدهــد ،حــاػ هــن ضــواب ســالم او بــر آن عــده واضــب
است.

 .1ضواب سالم در این وورد واضب كفایی است ،خعنی اگر خکی اػ آنان ضواب سـالم را حدهـد كـافی اسـت و
ً
وضوب اػ ّ
حقيه ساقط ویشود؛ ّاوا ا گـر عهـدا هـير كـدام ضـواب سـالم را ندهنـد ،ههـه ورتکـب وعصـيت
شدهاند.
 .2و در این صورت ،ضواب سالم بر ّ
حقيه (غير نهاػگزار) وستحب ویحاشد و فرد نهاػگزار نباخـد ضـواب سـالم
دهد.

وبطالت نهاػ /

ّ
مسأله  .1519اگر فرد حه عدهای سالم كند و كسی كـه بـین آنهـا وشـغول نهـاػ اسـت،

حداند كه سالم كننده قصد سالم كردن حه او را نداشته و حـه دخگـران كـه وشـغول نهـاػ

نيستند سالم كرده اسـت ،در ایـن صـورت فـرد نهـاػگزار نباخـد ضـواب حدهـد ،هرطنـد
ً
ً
افراد دخگر كه حه آنان سالم شده ضواب سالم را عهدا خا سهوا نگو خند.
ّ
مسأله  .1521اگر فرد حه عدهای سـالم كنـد و كسـی كـه بـین آنهـا وشـغول نهـاػ اسـت
شک كند كه سالم كننده ،قصد سـالم كـردن حـه او را هـن داشـته خـا نـه ،نباخـد در بـین

نهــاػ ضــواب حدهــد .ههشن ـين ،اگــر حدانــد قص ـد او را هــن داشــته ،ول ـی دخگــری زودتــر
ضواب سالم را حدهد ،حنابر احتياط واضب نباخد ضواب حدهد؛
ّاوا اگر حداند قصد او را هن داشته و دخگری ضواب ندهد ،خا شک كند كه دخگران
1

ضواحش را دادهاند خا نه ،حاخد ضواب او را حگو خد.

مسأله  .1521اگر دو نفر حا هن حه خکدخگر سالم كنند ،حنـابر احتيـاط واضـب ،حاخـد هـر

خک ضواب سالم دخگری را حدهد.

مسأله  .1522ضواب سالم ورد و ػن غير وسلهان در صورتی كـه كـافر ّ
عوـی نباشـند،
َ
واضــب نيســت و ا گــر ّ
عوــی حاشــند ،حنــابر احتيــاط واضــب ،حــه كلهــۀ « َعل ْي ـك» اكتفــا

ش ـود.

مسأله  .1523سالم كردن وستحب است و ههان طـور كـه گفتـه شـد ضـواب سـالم
واضب اسـت؛ ولـی عبـاراتی وثـل«سـالوت حاشـيد»« ،التهـاس دعـا»« ،صـبح حصيـر»،

«ظيلی وهنون» و وانند آن ضواب سالم وحسـوب نهـیشـوند .ههشنـين تکـان دادن

سر خا دست ،برداشتن كاله و وانند آن برای ضواب سالم كافی نيست.

مسأله  .1524وستحب است كه سواره حه پیاده و اخسـتاده حـه نشسـته و كـوطکتر حـه
ً
بزرگتر سالم كند و انسان در غير نهـاػ ،ضـواب سـالم را بهتـر اػ سـالم حگو خـد؛ وـثال ا گـر
َ ُ
َ ُ
ُ
كسی گفتَ « :سالم َعل ْيک ْن» در ضواب حگو خدَ « :سالم َعل ْيک ْن َو َر ْح َهة اهّلل».
ً
 .1و در این صورت ،اگر عهدا ضواب سالم حدهد ،حنابر احتياط واضب نهاػش حاطل ویشود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

وبطلهفتن:خندیدنعهدی(قهقهه) 

َ َ
مسأله « .1525ق ْهقهــه ػدن» عهــدی ،نهــاػ را حاطــل وی كنــد ،هرطنــد حــدون اظتي ـار
ّ
ّ
بـــوده ،ولـــی وقــدواتش اظتيـــار ی حاشـــد؛ حلکــه طنانشــه قهقهــه ػدن وقــدواتش هــن
اظتي ـار ی نباشــد ،در صــورتی كــه وقــت بــرای دو حــاره ظوانــدن نهــاػ حــاقی حاشــد ،حنــابر
احتياط الػم ،حاخد آن را دوحاره حصواند و طنانشه وقت برای آن نباشـد ،نهـاػ صـحيح

است.
َْ َ
ونظور اػ «قهقهه» ،ظنـدۀ حلنـد و حـا صـدا كـه شـاول كشـيدن صـدا و دور دادن آن
ً
در گلو است ویحاشدّ ،اوا ظنـدۀ صـدادار ی كـه عرفـا قهقهـه وحسـوب نشـود ،وبطـل
نهاػ نيست ،هرطند احتياط وستحب پرهيز اػ آن است .ههشنينّ ،
تبسن و لبصنـد
نهاػ را حاطل نهیكند ،هرطند عهدی حاشد.
ً
ً
مسأله  .1526اگر نهاػگزار عهدا بیصدا حصندد خا سهوا حا صـدا حصنـدد ،حـه گونـهای

كه صورت نهاػ حه هن نصورد ،نهاػش اشکال ندارد.
ً
مسأله  .1527اگر بـرای ضلـوگيری اػ صـدای ظنـده ،حـال نهـاػگزار تغيیـر كنـد ،وـثال

رنگش سرد شود ،در حاطل شـدن نهـاػش اشـکال اسـت و احتيـاط واضـب آن اسـت

كه نهاػ را دوحاره حصواند.
ّ
مسأله  .1528اگر نهاػگزار حه علت ندانستن وسـأله در نهـاػ حـا صـدای حلنـد حصنـدد
(قهقهــه بزنــد) ،طنانشــه ضاهــل قاصــر حاشــد نــه ضاهــل ّ
وقصــر (خعن ـی در ندانســتن و
ضهــل ظــود وعــغور حاشــد) و صــورت نهــاػ نيـز حــه هــن نصــورده حاشــد ،نهــاػش صــحيح

است.

وبطلهشتن:گریۀعهدیبرای کاردنیا 
ً
مسأله  .1529اگر نهاػگزار عهدا و حا اظتيار ،حا صـدا خـا بـیصـدا بـرای اوـور دنيـا خـا حـه
سبب خاد آوردن و ّيتی گر خه كند ،حنابر احتياط واضب نهاػش حاطل ویشود.

مسأله  .1531اگر نهاػگزار حدون اظتيار گر خه كند ،حـه گونـهای كـه گر خـه بـر او غالـب و
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ّ
طيره شود و نتواند گر خۀ ظو خش را كنترل نهاخد ،طنانشه وقـدواتش اظتيـار ی حاشـد،

حکن گر خه كردن عهدی و حا اظتيار را دارد ،خعنی حنابر احتياط واضب نهاػش حاطـل
ّ
وـیشــود؛ حلکــه طنانشــه وقــدواتش هــن اظتيـار ی نباشــد ،در صــورتی كــه وقــت بــرای

دوحاره ظواندن نهاػ حاقی حاشد و فرد حتواند حـدون گر خـه نهـاػ را حصوانـد ،حنـابر احتيـاط
الػم ،حاخد آن را دوحاره حصواند و ّاوا طنانشه وقت نباشد ،نهاػش صحيح است.
مسأله  .1531اگــر گر خـه بــر نهــاػگزار غالــب و طيـره شــود ،حــه گونــهای كــه گر خـۀ او قابــل

پـــیشگيـــری و كنتــرل نباشـــد و در تهـــام وقــت نهــاػ ،ضــز در حــال گر خــه نتوانــد نهــاػ
حصواند ،هرطند در نهاػ ،تنهـا حـه انسـام واضبـات نهـاػ اكتفـا نهاخـد ،در ایـن صـورت،

حاخد نهاػش را حا ههان حال حصواند و صحيح است.

مسأله  .1532اگر نهاػگزار اػ ترس ظداوند وتعال خا اػ رو ی شوق حه او خا برای آظرت

گر خـــه كنـــد ،آهســته حاشـــد خـــا حلنـــد ،اشــکال نــدارد؛ حلکــه اػ بهتــرین اعهــال عبــادی

وحسوب ویشود.
ّ
مسأله  .1533اگر نهاػگزار در وقام دعا برای ظواستن حاضت دنيـوی ،اػ رو ی تـغلل

و فروتنـی در پیشــگاه ظداونــد وتعــال گر خـه كنــد و حــاضتش را اػ او حصواهــد ،اشــکال

ندارد و نهاػش صحيح است.
ّ ّ
مسأله  .1534گر خـــه بـــرای وصـــاخب وارده ب ــر حض ــرت سـ ـيد الشـ ـهداء اح ــا عب ــداهّلل
الحسين خا سایر ّ
اجهۀ هد ٓی حـا قصـد قرحـت و نزدخـک شـدن حـه درگـاه الهـی ،حـه
1

ظودی ظود اػ افضل اعهال است و ووضب حاطل شدن نهاػ نهیشود.

وبطلنهن:انجامفعل کثیرو کاریکهصورتنهازرابههنبزند 

مسأله  .1535كار ی كه صورت نهـاػ را حـه هـن بزنـد ،وثـل حـه هـوا پر خـدن و واننـد آن،
 .1حهطور وثال ،اگر نهاػگزار در قنوت نهاػ برای اور دنيوی وانند شفای ورخض خـا رفـع فقـر دعـا نهاخـد و در آن
حال برای نشان دادن درواندگيش و اظهار فروتنی در پیشگاه ظداوند وتعال ،گرخه نهاخد ،اشکال ندارد
و نهاػ حاطل نهیشود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

نهـــاػ را حاطـــل وی كنـــد و ف ــرق نـــدارد عه ــدی حاش ــد خـ ـا اػ رو ی فراووشـ ـی ،خـ ـا اخنک ــه

بیاظتيار پیش آخد خا حه سبب ندانستن وسأله حاشد.

مسأله  .1536اشــاره كــردن حــا دســت ،ػدن دســت بــر رو ی پــا خ ـا دســت دخگــر بــرای

فههاندن طيـزی حـه دخگـری ،برداشـتن طيـزی اػ رو ی ػوـين وثـل قـرآن خـا كتـاب دعـا،
حغل كردن نوػاد ،كشتن حشرۀ ووعی ،راه رفتن حه وقدار كن برای برداشتن ُوهر نهاػ اػ

رو ی طاقشه و وانند آن ،حا شراخط عیل اشکال ندارد:
 .1صورت نهاػ حه هن نصورد؛

 .2نهاػگزار اػ قبله ونحرف نشود؛

 .3در حال حركت ،قراجت و عكرهای نهاػ را نگو خد؛

 .4وواالت در نهاػ و سایر شراخط صحيح بودن نهاػ را رعاخت نهاخد.
ً
مسأله  .1537اگر انسان در بین نهـاػ حـه قـدر ی سـاكت حهانـد كـه عرفـا نگو خنـد نهـاػ

ویظواند ،نهاػش حاطل ویشود.

ّ
مسأله  .1538اگر فرد در بین نهـاػ كـار ی انسـام دهـد خـا وـدتی سـاكت شـود و شـک

كنـد كـه صـورت نهــاػ حـه هـن ظـورده خـا نـه ،حاخـد نهـاػ را دو حــاره حصوانـد ،ولـی بهتـر ایـن
است كه آن را تهام كرده ،س س دوحاره حهضا آورد.

وبطلدهن:خوردنوآشاویدن 

مسأله  .1539اگر فرد در نهاػ طور ی حصورد خا بیاشاود كه صـورت نهـاػ اػ بـین بـرود،
ً
حهطور ی كه نگو خند نهاػ ویظواند  -عهدا حاشـد خـا اػ رو ی فراووشـی  -نهـاػش حاطـل
ویشود؛
ّاوــا ا گــر طــور ی حاشــد كــه صــورت نهــاػ اػ بـین نــرود ،طنانشــه عهــدی حاشــد ،حنــابر

احتياط واضب ،نهاػ حاطل ویشود و آن را دوحاره حصواند؛ ولـی ا گـر اػ رو ی فراووشـی و

سهو حاشد ،نهاػش اشکال ندارد.

مسأله  .1541اگر انسان در بین نهاػ ،غـغایی را كـه در دهـان خـا بـین دنـدانهـا وانـده

وبطالت نهاػ /

فرو ببرد ،نهـاػش حاطـل نهـیشـود و نيـز ا گـر كهـی قنـد خـا شـکر و واننـد اخنهـا در دهـان
وانده حاشد و در حال نهاػ كن كن آب شود و فرو رود ،اشکال ندارد.

باطلدررکعتهاینهاز 

شکهای
وبطلیازدهن:پدیدآودن 

مسأله  .1541اگــر بــرای نهــاػگزار ،خک ـی اػ شــکهای حاطــل كننــده پ ـیش آخ ـد ،وثــل

اخنکــه در ركعــتهــای نهــاػ دو ركعت ـی خ ـا ســه ركعت ـی واضــب شــک نهاخــد ،خ ـا در دو
ركعت ّاول نهاػهـای طهـار ركعتـی قبـل اػ سـر گغاشـتن بـر ُوهـر در سـسدۀ ّدوم ،شـک

نهاخد و ّ
شک و ی حاقی وانده و ثاحت گردد ،نهاػش حاطل ویحاشد.

وبطلدوازدهن:زیادیا کن کردنعهدییاسهویرکننهاز 
ً
ً
مسأله  .1542اگــر انســان ركــن نهــاػ را عهــدا خ ـا ســهوا كــن كنــد خ ـا طي ـزی را كــه ركــن
ً
ً
نيســت عهــدا كــن كنــد خ ـا طي ـزی اػ اضــزای نهــاػ را عهــدا اضــافه كنــد ،نهــاػ حاطــل
ً
ویشود .ههشنين ،اگر ركنـی را وثـل ركـوع خـا دو سـسده اػ خـک ركعـت ،سـهوا اضـافه
كند ،نهاػش حنابر احتياط واضب حاطـل وـیشـود 1و ّاوـا اضـافه كـردن تکبيـرة االحـرام

حهطور سهوی ،وبطل نهاػ نيست.

یکقاعده کلی 

مسأله  .1543اگر انسان حعد اػ نهاػ شـک كنـد در بـین نهـاػ كـار ی كـه نهـاػ را حاطـل

ویكند انسام داده خا نه ،نهاػش صحيح است و حه شک ظوخش اعتنا نهیكند.

ً
سهوا ،نهاػ حنابر ٓ
فتوی حاطل است.
 .1و اگر خک ركعت حه نهاػش اضافه شود هرطند

شکستن نهاز و کن و زیاد کردن اجزای آن
وواردیکهویتواننهازواججراشکست 

مسأله  .1544شکستن نهاػ واضـب حـا اظتيـار ،حنـابر احتيـاط واضـب ،ضـایز نيسـت؛

ولی در حعضی اػ ووارد ،شکستن نهاػ واضـب ،ضـایز (حلکـه در حعضـی وـوارد واضـب)
است .اػ آن ضهله ،ووارد ز یر ویحاشد:

شگیریازضرروالییابدنی 
.3 پی 

مسأله  .1545شکســتن نهــاػ واضــب بــرای حف ـ وــال و ضلــوگيری اػ ضــرر وــالی خ ـا

حــدنی اشــکال نــدارد ،حلکــه اگــر حف ـ ضــان ظــود انســان خ ـا كس ـی كــه حف ـ ضــان او
واضب است خا حفـ وـالی كـه نگهـدار ی آن واضـب وـیحاشـد ،حـدون شکسـتن نهـاػ

وهکن نباشد ،حاخد نهاػ را حشکند.

.7 هرهدفدینییادنیویکهدارایاههیتاست 

مسأله  .1546شکستن نهاػ واضب برای هر غرض دخنی خا دنيوی كه برای نهاػگزار وهن
است،در وسعت وقت اشکال ندارد ،هرطند اگر نهاػ را نشکند ضرر ی حه او وارد نشود.

1

ً
وثال فرد در بین نهاػ ،در وسعت وقتّ ،
وتوضه قرار ّ
وههی ویشود كه حا دخگـری داشـته و تهـام كـردن نهـاػ
.1
حاع ویشود حه آن نرسد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

.1 پرداختطلجطلبکار 

مسأله  .1547اگر فرد در وسعت وقت وشغول نهاػ حاشد و طلبکار طلب ظود را كه
ػوـــان اداخـــش فــرا رســـيده و حـــدهکار توانــایی پرداظــت آن را دارد اػ او وطالبــه كنــد،

پرداظــت فــوری آن بــر حــدهکار واضــب اســت .حنــابراین ،طنانشــه حتوانــد در بـین نهــاػ
طلـــب او را حدهـــد ،شکســـتن نهـــاػ حنـــابر احتيــاط واضــب ضــایز نيســت و ا گــر حــدون

شکســتن نهــاػ ،پرداظــت طلــب او وهکــن نيســت ،حاخـد نهــاػ را حشــکند و طلــب او را
حدهد و حعـد نهـاػ را حصوانـد؛ ّاوـا ا گـر وقـت نهـاػ تنـگ اسـت ،حاخـد نهـاػ را تهـام كنـد و
حعد حدهيش را بپرداػد.

.3 تطهیر(پا ک کردن)وسجددروسعتوقت 

مسأله  .1548اگــر انســان در بـین نهــاػ حفههــد وســسد نســس اســت ،طنانشــه وقــت

تنگ حاشد ،حاخد نهاػ را تهام كند ،س س وسـسد را تطهيـر نهاخـد و ا گـر وقـت وسـعت

دارد و تطهي ـر وســسد ،نهــاػ را حــه هــن نه ـیػنــد ،حنــابر احتيــاط واضــب نباخــد نهــاػ را
حشکند ،حلکه وسسد را در بین نهاػ تطهير كند و حعد حق ّيۀ نهاػ را حصواند؛
ّاوــا اگــر تطهي ـر وســسد نهــاػ را حــه هــن و ـیػنــد ،در صــورتی كــه حعــد اػ نهــاػ تطهي ـر
وسسد وهکن حاشد و تأظير تطهير تا حعـد اػ نهـاػ ،هتـک حروـت وسـسد حـه حسـاب
نياخد ،شکستن نهاػ برای تطهير واضب نيست ،هرطند ضایز ویحاشد؛ ّاوا اگر حعـد اػ
نهاػ ،تطهير وسسد وهکن نباشد خا حاقی واندن نساسـت در وسـسد و تـأظير تطهيـر،
ً
عرفا هتک و توهين حه وسسد وحسوب شود ،حاخد نهـاػ را حشـکند و وسـسد را تطهيـر

نهاخد و حعد نهاػ را حصواند.

.7 گفتناذانواقاوهیااقاوۀتنها 

مسأله  .1549اگــر نهــاػگزار قبــل اػ قراجــت خـا پـیش اػ آنکــه حــه انــداػۀ ركــوع ظــن شــود،

خادش بیاخد كه اعان و اقاوه خا تنها اقاوه را فراووش كرده ،طنانشه وقت نهـاػ وسـعت

شکستن نهاػ و كن و زخاد/ ...

دارد ،وستحب است بـرای گفـتن آنهـا نهـاػ را حشـکند ،حلکـه ا گـر پـیش اػ تهـام شـدن

نهــاػ خـادش بیاخـد كــه آنهــا را فراوــوش كــرده ،وســتحب اســت بــرای گفــتن آنهــا نهــاػ را
حشکند؛ ّ
البته ،وراتـب ایـن اسـتحباب حـا هـن وتفـاوت اسـت ،هـر طـه زودتـر در اثنـای
نهــاػ خــادش بیاخــد ،شکســتن نهــاػ ضهــت ظوانــدن اعان و اقاوــه خــا اقاوــه ،فضــيلت
بیشتری دارد.

شاخان عكر است ،این حکن حنابر احتياط واضب در ووارد عیل ضاری نهیشود:
 .1اعان تنها را فراووش كرده حاشد.

 .2حعضی اػ قسهتهای آنها را فراووش كرده حاشد.
 .3حعضی اػ شراخط آنها را فراووش كرده حاشد.
ً
 .4ضایی كه آنها را عهدا ترک كرده حاشد.

 .5ضــایی كــه آنهــا را فراوـوش كــرده و بــین نهــاػ خــادش آوــده ،ولــی اػ ظوانــدن آنهــا
ّ
ونصــرف گردخــده خــا وـ ّـردد شــده و نهــاػ را اداوــه داده و پــس اػ گغشــتن وــدت قابــل
ّ
توضهی ،تصهين حه ظواندن آنها گرفته حاشد.
 .6نهاػ ضهاعت حاشد.

شکهایصحیحدروسعتوقتنهاز 
.7 پدیدآودن 

مسأله  .1551نهاػگزار ی كـه در وسـعت وقـت نهـاػ ،خکـی اػ شـکهای صـحيح در نهـاػ
طهار ركعتی براخش پیش آوـده و ش ّ
ـک و ی ،ثاحـت و پابرضـا شـده اسـت  -وثـل اخنکـه در
نهاػ ظهر شک نهوده كه ركعت ّ
سوم است خا طهارم  -وـیتوانـد نهـاػ را حشـکند و دوحـاره

حهضا آورد ،هنطنان كه ویتواند وطابق دستورالعهل وربوط حه شـکهای صـحيح رفتـار
نهاخد كه توضيح آن در فصل شکهای صحيح نهاػ ظواهد آود.
ً
مسأله  .1551كس ـی كــه حاخ ـد نهــاػ را حشــکند ،ا گــر نهــاػ را عهــدا تهــام كنــد ،هرطنــد
وعص ـيت كــرده ،ول ـی نهــاػش صــحيح اســت و احتي ـاط وســتحب اســت كــه آن را
دوحاره حصواند.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

مسأله  .1552وســتحب اســت نهــاػگزار هنگــام قطــع نهــاػ در وــواردی كــه شکســتن
ُ
َّ
ّ ُ َ َ َُ
ُ
الن ُّ
اهّلل َو َب َركاته».
الم َعل ْيك أ ّیها
نهاػ ،ضایز خا واضب است ،حگوخد« :الس
بی َو َر ْح َهة ِ
کنوزیاد کردناجزاینهازیاعدمرعایتشرایطنهاز 
ً
مسأله  .1553هر گاه انسان طيزی اػ واضبات نهاػ را عهدا كن خا ز خاد كنـد ،هرطنـد
خک حرف آن حاشد ،نهـاػ حاطـل اسـت؛ ّ
البتـه تکـرار عكرهـای نهـاػ حـا توضـيحی كـه در

وسألۀ « »1191عكر شد ،اشکال ندارد.
ّ
مسأله  .1554اگر فرد حه علت ندانستن وسـأله ،طيـزی اػ واضبـات ركنـی نهـاػ را كـن

كند ،نهاػش حاطل است و حکن ز خاد كردن واضبات ركنی حه سبب ندانستن وسـأله
در وسألۀ « »1993گغشت؛
ّاوا كن كردن واضب غير ركنی اػ ضاهـل قاصـر واننـد كسـی كـه حـه گفتـۀ شصصـی
ّ
ً
ووثقی خا رسالۀ وعتبری اعتهـاد كـرده و حعـدا ظطـای او خـا رسـاله وعلـوم شـده ،نهـاػ را

حاطل نهیكند؛
ّ
ههشنين ،اگر حه علت ندانسـتن وسـأله  -هرطنـد اػ رو ی تقصـير  -حهـد و سـورۀ

نهاػ صبح و وغرب و عشاء را آهسته حصواند خا حهد و سورۀ نهاػ ظهر و عصـر را حلنـد
حصواند خا تسبيحات ارحعه را در ركعت ّ
سوم و طهارم حلند حصواند خا در وسافرت نهـاػ
ظهر و عصر و عشاء را طهار ركعتی حصواند ،نهاػش صحيح است.

مسأله  .1555اگر در نهاػ واضب حعد اػ رسيدن حه ركوع خادش بیاخد كه دو سـسده را
اػ ركعت پیش فراووش كرده ،نهاػش حنابر احتياط واضب ،حاطل است؛

ولی اگر خادش بیاخد خک سسده اػ ركعت قبل را فراوـوش كـرده ،نهـاػش صـحيح

ویحاشد و واضب است قضای سسده را حعد اػ نهاػ حهضا آورد؛
ّاوا در صورتی كـه پـیش اػ رسـيدن حـه ركـوع خـادش بیاخـد ،حاخـد برگـردد و سـسده خـا
1

 .1و حنابر احتياط وستحب برای فراووش كردن سسده ،سسدۀ سهو انسام دهـد و توضـيح بیشـتر در حصـش
سسدۀ فراووش شده و سسدۀ سهو عكر ویشود.

شکستن نهاػ و كن و زخاد/ ...

سسدهها را حهضا آورد و برظيزد و حهد و سوره خا تسبيحات ارحعـه را حصوانـد و نهـاػ را
تهام كند و حعد اػ نهاػ ،حنـابر احتيـاط وسـتحب ،بـرای اخسـتادن بـیضـا سـسدۀ سـهو

حنهاخد.
َّ ُ َ َ
َّ ُ َ َ ُْ
مسأله  .1556اگــر نهــاػگزار قبــل اػ گفــتن «الســالم علينــا» و «الســالم عل ـيکن» خ ـادش
بیاخد دو خا خک سسدۀ ركعت آظر را حهضـا نيـاورده ،حاخـد سـسده خـا سـسدهها را حـهضـا
آورد و دوحاره ّ
تشهد حصواند و نهاػ را سالم حدهد.
ً
مسأله  .1557هر گاه حعد اػ سالم نهاػ عهلی انسام دهد كه اگر در نهاػ طه عهـدا و
ً
ً ّ
طه سهوا اتفاق بیفتد ،نهاػ را حاطل وـیكنـد  -وـثال پشـت حـه قبلـه نهاخـد خـا وضـو خش
حاطل شود خا صورت نهاػ اػ بین بـرود  -و حعـد اػ آن عهـل خـادش بیاخـد كـه دو سـسدۀ

ركعــت آظــر را ح ـهضــا ني ـاورده ،نهــاػش حاطــل اســت و ا گــر خ ـادش بیاخ ـد خ ـک ســسده را

انسام نداده ،نهاػش صحيح ویحاشد و واضـب اسـت قضـای سـسده را حعـد اػ نهـاػ

حهضا آورد؛

1

ولی اگر قبل اػ انسام كار ی كه طه عهدی انسام شود و طه سـهوی ،نهـاػ را حاطـل

ویكند ،خادش بیاخد دو خا خک سسده اػ ركعت آظـر را حـهضـا نيـاورده ،حاخـد دو خـا خـک
سسدهای را كه فراووش كرده حهضا آورد و دوحاره ّ
تشهد حصواند و سالم نهاػ را حدهـد و
حنابر احتياط واضب ،برای سالوی كه بیضا گفته است ،سسدۀ سهو انسام دهد.

در صـورتی كــه فـرد حعــد اػ ارتکـاب عهلـی كـه انســام عهـدی آن وبطــل اسـتّ ،اوــا

انسام سهوی آن وبطل نيست  -وثل سصن گفتن حه وقدار كن  -خادش بیاخد خک خـا

دو سـسده اػ ركعـت آظـر را فراوــوش كـرده اسـت ،واننـد صــورت قبـل ،حاخـد خـک خـا دو
سسدهای را كه فراووش كرده حهضا آورد و دوحاره ّ
تشهد حصواند و سالم نهاػ را حدهـد و
حنابر احتياط واضب بـرای سـالوی كـه بـیضـا گفتـه اسـت ،سـسدۀ سـهو انسـام دهـد.

ههشنـين ،بــرای ســصن گفــتن ســهوی نيـز حنــابر احتيــاط واضــب ،ســسدۀ ســهو حـهضــا
آورد.

 .1حنابر احتياط وستحب ،سسدۀ سهو نيز حهضا آورد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

مسأله  .1558هــر گــاه نهــاػگزار حعــد اػ ســالم نهــاػ خـادش بیاخ ـد تشـ ّـهد ركعــت آظــر را
ح ـهضــا ني ـاورده ،نهــاػش صــحيح اســت و الػم نيســت برگــردد و تشـ ّـهد را ح ـهضــا آورد و

احتي ـاط وســتحب اســت قضــای تشـ ّـهد فراوــوش شــده را انســام دهــد؛ ول ـی واضــب
اســت بــرای تشـ ّـهد فراوــوش شــده ،ســسدۀ ســهو انســام دهــد و در ای ـن وســأله فرق ـی

نيســت كــه نهــاػگزار حعــد اػ ســالم نهــاػ ،عهلـی كــه حـهضــا آوردن آن طــه عهــدی و طــه
سهوی وبطل نهاػ است ،انسام داده خا انسام نداده حاشد.

1

مسأله  .1559اگر نهاػگزار قبل اػ سالم نهاػ خادش بیاخـد خـک ركعـت خـا بیشـتر اػ آظـر

نهاػ نصوانده ،حاخد وقدار ی را كه فراووش كرده حهضا آورد.

مسأله  .1561اگر فرد حعد اػ سـالم نهـاػ خـادش بیاخـد كـه خـک ركعـت خـا بیشـتر اػ آظـر

نهاػ را نصوانده ،طنانشه كار ی انسام داده كه ا گـر در نهـاػ طـه عهـدی و طـه سـهوی
ً
ّ
اتفاق بیفتد ،نهاػ را حاطل ویكند  -وثال پشت حه قبلـه كـرده خـا وضـو خش حاطـل شـده

خا صورت نهاػ حه هن ظورده  -نهاػش حاطل است؛
ّاوا اگر كـار ی كـه انسـام عهـدی و سـهوی آن ،نهـاػ را حاطـل وـیكنـد انسـام نـداده،
ً
حاخد فـورا وقـدار ی را كـه فراوـوش كـرده حـهضـا آورد و بـرای سـالم ز خـادی ،حنـابر احتيـاط
الػم ،سسدۀ سهو انسام دهد.

مسأله  .1561اگر نهاػگزار در بین نهاػ خا حعد اػ آن حفههد ،وضـو خـا غسـل خـا تـي ّههش
حاطل بوده خا حدون وضو خا غسل خا تي ّهن وشغول نهاػ شده ،حاخد نهاػ را دوحاره حا وضـو

خا غسل خا تي ّهن طبق وظيفۀ شرعیاش حصواند و اگر وقت گغشته ،قضا نهاخد.

مسأله  .1562اگر نهاػگزار حعد اػ نهاػ حفههد تهام نهـاػ را قبـل اػ وقـت ظوانـده ،حاخـد

آن را دوحاره حصواند و اگر وقت گغشته قضا نهاخـد و در ایـن حکـن فرقـی نيسـت كـه بـر
اســـاس خقـــين خـــا اطهين ــان خـــا ّ
حس ــت ش ــرعی وعتب ــر دخگ ــر وث ــل ش ــهادت ّبین ــه ح ــه

فـــرا رســـيدن وقــت ،نهـــاػ را ظوانــده حاشــد خــا ایــن اوــر اػ رو ی غفلــت خــا فراووشــی خــا
سهلانگار ی خا ندانستن وسأله حاشد.

 .1سایر احکام قضای سسده و ّ
تشهد فراووش شده در فصل وربوط حه آن عكر ویشود.

شکستن نهاػ و كن و زخاد/ ...

مسأله  .1563اگر حه خکی اػ راههای شرعی بیـان شـده در وسـألۀ « »254بـرای انسـان

ثاحت شود كه وقت نهاػ شده و وشغول نهاػ شود ،طند صورت دارد:

الههف .در ب ـین نهــاػ حفههــد اشــتباه كــرده و هنــوػ هــن وقــت نهــاػ نشــده ،هرطنــد

لحظاتی حعد ،وقت نهاػ فرا ویرسد؛

ب .در بین نهاػ شک كند كه وقت نهاػ شده خا لحظـاتی حعـد وقـت نهـاػ ظواهـد

شد؛

در این دو صورت (الف و ب) ،نهاػ حاطل است.
ج .در بـین نهــاػ و ّ
توضــه شــود ،حعــد اػ شــروع او حــه نهــاػ ،وقــت نهــاػ فــرا رسـيده ،حــه

گونهای كه ووقع فههيدن ،وقت نهاػ شده است؛

د .در بین نهاػ خقين خا اطهينان داشته حاشد كه وقت نهـاػ شـده و شـک كنـد كـه

آنشه اػ نهاػ ظوانده در وقت بوده خا نه؛

ه .حعد اػ نهاػ حفههد كه در بین نهاػ ،وقت فرا رسيده است؛

و .حعد اػ تهام شدن نهاػ شک نهاخد كه نهاػ را در وقـت ظوانـده خـا قبـل اػ وقـت،

در حالی كه هنگام شک ،وقت نهاػ فرا رسيده حاشد خا س ری شده حاشد؛

در این طهار صورت (ح ،د ،ه  ،و) ،نهاػ صحيح است.
مسأله  .1564اگر انسان و ّ
توضه نباشد كـه حاخـد حـا طریـق شـرعی وعتبـر وثـل خقـين خـا

اطهينان حه فرا رسيدن وقت ،وشغول نهاػ شود و در حال غفلت نهـاػ حصوانـد ،طنـد

صورت دارد:

الف .حعد اػ نهاػ حفههد كه تهام نهـاػ را در وقـت ظوانـده اسـت؛ در ایـن صـورت،

نهاػ صحيح است.

ب .حعد اػ نهاػ حفههد كه در بین نهـاػ وقـت فـرا رسـيده؛ در ایـن صـورت ،نهـاػش

حاطل است و حاخد دوحاره آن نهاػ را حصواند.

ج .حعد اػ تهام شدن نهاػ شک نهاخد كه نهاػ را در وقت ظوانده خـا قبـل اػ وقـت،

خـا شــک نهاخـد كــه تهــام نهــاػ را در وقــت ظوانــده خـا قســهتی اػ آن را در وقــت ظوانــده

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

است در حالی كه هنگام شک ،وقت نهاػ فرا رسيده حاشـد خـا سـ ری شـده حاشـد؛ در
این صورت ،نهاػ صحيح ویحاشد.

د .در بین نهاػ حفههد كه هنوػ وقت فرا نرسيده ،هرطند لحظاتی حعد ،وقـت نهـاػ

ظواهد شد؛

ه .در بین نهاػ شک كند كه وقـت فـرا رسـيده خـا لحظـاتی حعـد وقـت نهـاػ ظواهـد

شد؛

و .در بـین نهــاػ و ّ
توضــه شــود وقــت حعــد اػ شــروع او حــه نهــاػ فــرا رسـيده اســتّ ،اوــا

قسهتی اػ نهاػ  -هرطند اندک  -را قبل اػ وقت ظوانده است؛
در این سه صورت (د ،ه  ،و) ،نهاػ حاطل است.

مسأله  .1565اگر فرد شک دارد كه وقت نهاػ فرا رسيده خا نهّ ،اوا حه اويد فرا رسـيدن
وقتً ،
رضاء نهاػ را حصواند و حعد اػ نهاػ تحقيق نهاخد ،طند صورت دارد:
الههف .حفههــد تهــام نهــاػ را در وقــت شــرعی آن ظوانــده؛ در ایــن صــورت نهــاػش

صحيح است.

ب .حفههد تهام نهاػ خا قسهتی اػ آن را قبل اػ وقت ظوانده؛
ج .وعلوم نشود نهاػ را در وقت ظوانده خا قبل اػ آن؛
در این دو صورت (ب و ح) ،نهاػ حاطل است.

ّ
شکیات نهاز
ّ
قبل اػ بیان احکـام شـکهـای نهـاػ ،تعر خـف شـک و گهـان حـه عنـوان وقدوـه عكـر

ویشود:

«شک» ،عبارت است اػ اخنکه فرد بین دو خا طند طرف قضـ ّيه ،حـهطـور وسـاو ی و
برابر تردخد داشته حاشد؛ وثل اخنکه تردخد داشته حاشد كه در ركعت ّدوم است خا س ّـوم

و هر دو طرف برای او وساو ی حاشد و نتواند خک طرف را بر دخگری ترضيح دهد.
«گمههاو» ،عبــارت اســت اػ اخنکــه فــرد بـین دو خـا طنــد طــرف قضـ ّيه تردخـد داشــته

حاشد؛ ولی احتهال خک طـرف نسـبت حـه وـوارد دخگـر ،بیشـتر حاشـد؛ وثـل اخنکـه ()14
درصد احتهال حدهـد كـه در ركعـت س ّـوم اسـت و ( )54درصـد احتهـال حدهـد كـه در
ركعت طهارم است كه احتهـال قـویتـر ( 54درصـد) ،در اخنسـا گهـان خـا ظ ّـن ناويـده

ویشود.

1

شکهای نهاػ طند نوع است:

 .1شکهایی كه نهاػ را حاطل ویكند (هشت وورد)؛

 .2شکهایی كه نباخد حه آنها اعتنا كرد (شش وورد)؛
ّ .1
البته در حسياری اػ وباح گغشته ،حکن شک و گهان خکـی بـوده و تفـاوتی بـین آنهـا نهیحاشـد و وـوارد
كهی كه حکن آنها حا هن فرق دارد ،حکن هر دو بیان شده است.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

 .3شکهای صحيح كه اگر نهاػگزار بر طبق احکاوی كه عكـر ظواهـد شـد ،عهـل

نهاخد ،نهاػش صـحيح ظواهـد بـود (خـاػده وـورد) .حنـابراین ،وسهـوع شـکهـای نهـاػ
«بیست و پنذ» وورد ویحاشد.

شاخان عكر است ،شـکهـای حاطـل كننـده و شـکهـای صـحيح ههگـی در وـورد

ركعتهــای نهــاػ اســت و شــکهــایی كــه نباخ ـد حــه آنهــا اعتنــا كــرد ،شــاول شــک در
ركعتها و غير ركعتها ویحاشد.
ّ
مسأله  .1566هنگاوی كه شکی در ركعات نهاػ اخساد ویشود ،طه شـک اػ اقسـام

شکهای حاطل كننده حاشد و طـه اػ اقسـام شـکهـای صـحيح ،نهـاػگزار نهـیتوانـد
ً
فورا حه احکام آن شک عهل نهاخد؛ حلکه الػم است قـدر ی فکـر كنـد تـا در صـورتی كـه

حه گهان خا اطهينان دست پیدا نهود ،بر طبق آن عهـل كنـد و طنانشـه حـه نتيسـهای
ّ
نرسيد و ههشنان در ّ
شک ظود حاقی واند ،در این صورت حـه احکـام شـکيات عهـل
نهاخد.

شکهاىباطل کننده 

مسأله  .1567شکهایی كه نهاػ را حاطل ویكند اػ این قرار است:

اول :شک در شهارۀ ركعـتهـاى نهـاػ دو ركعتـی واضـب؛ وثـل نهـاػ صـبح و نهـاػ

وسافر ،ولی شک در شهارۀ ركعتهاى نهاػ وستحب و نهاػ احتيـاط ،نهـاػ را حاطـل

نهیكند.

دوم :شک در شهارۀ ركعتهاى نهاػ سه ركعتی.

سىم :آنکه فرد در نهاػ طهار ركعتی ،شک كند خک ركعت ظوانده خا بیشتر.
چهاسم :آنکه در نهاػ طهار ركعتی قبل اػ وارد شدن حـه سـسدۀ ّدوم ،شـک كنـد دو

ركعت ظوانده خا بیشتر.

پًدن :شک بین دو و پنذ ،خا دو و بیشتر اػ پنذ.

ششن :شک بین سه و شش ،خا سه و بیشتر اػ شش.

ّ
شکيات نهاػ /

ً
هفتن :شک در ركعتهـاى نهـاػ ،طـور ی كـه فـرد اصـال ندانـد طنـد ركعـت ظوانـده
ّ
است؛ ( ّ
البته این شک در حقيقت وورد وستقلی نيست ،حلکه ضزء ووارد دخگـر وثـل

شک بین خک ركعت و بیشتر ویحاشد).

هشتن :شک بین طهار و شش ،خا طهار و بیشتر اػ شش ،حه تفصيلی كه ظواهد آود.

مسأله  .1568اگــر خکـی اػ شـکهــای حاطــل كننــده بــرای انســان پـیش آخـد ،نهــاػگزار

وـیتوانــد پــس اػ حــه دســت نياوــدن نتيســه و پابرضــا شــدن شــک ،نهــاػ را حــه هــن بزنــد،
هرطند حنابر احتياط وستحب ،پس اػ آنکه ّ
شک او پابرضـا شـد ،نهـاػ را حـه هـن نزنـد،

حلکه حه قدر ی فکر كند كه صورت نهاػ حه هن حصـورد خـا اػ پیـدا شـدن خقـين خـا گهـان

نااويد شود.

شکهایی کهنبایدبهآنهااعتنا کرد 

مسأله  .1569شکهایی كه نباخد حه آنها اعتنا كرد اػ این قرار است:
ّ
اول :شک در طيزى كـه وحـل حـهضـا آوردن آن گغشـته اسـت ،وثـل آنکـه در ركـوع

شک كند كه حهد را ظوانده خا نه.
دوم :شک حعد اػ سالم نهاػ.

سىم :شک حعد اػ گغشتن وقت نهاػ.
چهاسمّ :
شک كثير الشک ،خعنی كسی كه ز خاد شک ویكند.
پًدن :ش ّ
ـک اوـام در شـهارۀ ركعـتهـاى نهـاػ در صـورتی كـه وـأووم شـهارۀ آنهـا را

حداند .ههشنينّ ،
شک وأووم در صورتی كه اوام شهارۀ ركعتهاى نهاػ را حداند.
ّ
وستحبی و نهاػ احتياط.
ششن :شک در نهاػهاى
.3 شکدرچیزى کهوحلآن گذشتهاست 

مسأله  .1571اگــر انســان در ب ـین نهــاػ شــک كنــد كــه خک ـی اػ كارهــای واضــب آن را
ً
انسام داده خا نه ،وثال شک كند كه حهد ظوانده خا نه ،طنانشه وشغول كـار ی حاشـد

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

كه بین آن كار و كار قبلـی ،ترتيـب شـرعی اسـت (طـور ی كـه طنانشـه آن كـار قبلـی را
ً
ً
عهدا ترک كرده حاشد ،شرعا نباخد وشغول این كـار شـود) ،حـه شـک ظـود اعتنـا نکنـد

(این شک ،شک حعد اػ وحل است) .حنابراین ،اگر نهـاػگزار در حـال ظوانـدن سـوره،
ّ
شک كند حهد را ظوانده خا نه ،در این حال حه شکش اعتنا نهـیكنـد و در وـورد ایـن
ّ
حکن ،فرقی نيست كه عهل حعد ،ضزء واضب خا وستحب خا وقدوه حاشد؛
ّ
ّاوا اگر نهاػگزار وارد عهل حعد نشده (و حه اصطالح در وحل است) ،حاخـد آنشـه را
ً
كه در انسام آن شک كرده ،حهضا آورد؛ وثال اگر شک كند كه حهد را ظوانده خا نه ،در

حالی كه هنوػ وشغول ظواندن سوره نشده است ،حاخد حهد را حصواند.

ههشنين ،ا گـر وارد عهـل حعـد شـده ،ولـی بـین عهـل حعـد و ضـزء وشـکوک قبلـی،
ً
ترتيب شرعی نيست ،حاخد آنشه را كه در انسام آن شک كرده حـهضـا آورد ،وـثال ا گـر در
ســسده وشــغول گفــتن عكــر شــر خف صــلوات اســت و شــک و ـیكنــد كــه عكــر واضــب
ّ
سسده را گفته خا نه ،حاخد حه شکش اعتنا كرده و عكر واضب سسده را حگو خـد ،ز یـرا در

سسده وستحب است قبل خا حعد اػ عكر واضب سسده ،صلوات حفرسـتد و بـین عكـر
سسده و صلوات ،ترتيب شرعی نيست.

آنشه در این وسأله عكر شد ،در ههـۀ نهاػهـا ضـار ی اسـت و شـاول نهـاػ واضـب و
نهاػ وستحب ،نهاػ ادا و نهاػ قضا ،نهاػ یوو ّيه و نهاػ آخات و وانند آن ویشود.

مسأله  .1571كس ـی كــه در گفــتن تکبي ـرة االحــرام شــک دارد در حــالی كــه وشــغول
َ َّ
َُ ُ
الش ْيطان َّ
الرضين» خـا ظوانـدن قراجـت اسـت ،نباخـد حـه ش ّ
ـک ظـود
ن
و
اهّلل
ح
وع
ِ
ِ
ِ
ٔ
گفتن «أع ِ
اعتنا نهاخد.
مسأله  .1572اگر هنگام قراجت حهد و سـوره در بـین ظوانـدن آخـهای شـک كنـد كـه
آخۀ قبل را ظوانده خا نه ،خا وقتی كه آظر آخه را ویظواند شک كند كـه ّاول آن را ظوانـده

خا نه ،حه ّ
شک ظود اعتنا نکند.

مسأله  .1573اگر نهاػگزار در حال رفتن حه سهت ركوع شک نهاخد كه حهد و سوره
ّ
خا سورۀ تنها را ظوانده خا نه ،حـه شـکش اعتنـا نکنـد .ههشنـين ،ا گـر در حـال ظوانـدن

ّ
شکيات نهاػ /

قنوت در ركعت ّدوم شک نهاخد حهد و سوره خا سوره را ظوانـده خـا نـه ،حـه ش ّ
ـک ظـود

اعتنا ننهاخد.

مسأله  .1574اگر حعد اػ ركوع خا سسود شک كند كه كارهاى واضـب آن ،واننـد عكـر
1
و آرام بودن حدن را انسام داده خا نه ،حاخد حه ّ
شک ظود اعتنا نکند.

مسأله  .1575اگر نهاػگزار در حالی كه حه سهت سسده ویرود شـک كنـد كـه ركـوع
كرده خا نه ،حاخد حه ّ
شک ظود اعتنا نکند .ههشنين اگر در حالی كه حه سهت سـسده

ویرود شک كند كه حعد اػ ركوع اخستاده خا نه ،حه ّ
شک ظود اعتنا نکند.

2

مسأله  .1576اگــر نهـــاػگزار شـــک كنــد خــک ســسده انســام داده خــا دو ســسده ،در

صورتی كه در وحل است و وارد عهل حعد نشده ،حاخد خک سسدۀ دخگر انسام دهد؛
ّاوــا ا گــر شـــک ،حعـــد اػ وارد شـــدن در عهــل حعــد حاشــد و بــین عهــل حعــد و ضــزء

وشکوک قبلی ،ترتيب شرعی حاشد ،وثل اخنکه وشغول ظواندن ّ
تشهد شده است خـا
در حال برظاستن برای ركعت حعد است ،در این صورت حه ش ّ
ک ظـود اعتنـا نکنـد و
نهاػ را اداوه دهد.

مسأله  .1577اگر در حال برظاستن شک كند كه سـسده خـا تش ّـهد را حـهضـا آورده خـا
نه ،حاخد حه ّ
شک ظود اعتنا نکند.

مسأله  .1578اگــر نهــاػگزار در حــالی كــه وشــغول گفــتن صــلوات تشـ ّـهد اســت ،در
تشهد شک كند ،حه ّ
گفتن خا نگفتن شهادتين ّ
شک ظود اعتنا نکند .ههشنـين ،ا گـر
در حالی كه وشغول گفتن سـالم اسـت ،در ظوانـدن خـا نصوانـدن تش ّـهد خـا قسـهتی اػ

آن شک كند ،حه شک ظو خش اعتنا ننهاخد.

ً
 .1حلکــه ههــان طــور كــه گغشــت ،طنانشــه حعــد اػ ركــوع خــا ســسود حدانــد ســهوا عكــر واضــب ركــوع خــا ســسده را
ّ
نگفته خا حدنش در حال گفتن عكر آرام نبوده ،نهاػش صحيح است و وحل تدارک آن گغشته است.
ّ
 .2حلکه ا گـر نهـاػگزار در حـال رفـتن حـه سـهت سـسده حاشـد و بـرای سـسده ظـن شـده و اػ حـد ركـوع گغشـته
حاشد ،ولی هنوػ سر بر ُوهر نگغاشته است خادش بیاخد كه راسـت اخسـتادن حعـد اػ ركـوع را فراوـوش كـرده،
نهــاػش را اداوــه داده و نهــاػش صــحيح اســت و الػم نيســت آن را تــدارک نهاخــد .توضــيح بیشــتر در ایــن
وورد ،در وسألۀ «»1137عكر شد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

مسأله  .1579اگر نهاػگزار شک كند كه سـالم نهـاػ را گفتـه خـا نـه ،طنانشـه وشـغول

تعقيب نهاػ خا وشـغول نهـاػ دخگـر شـده ،خـا عهلـی كـه حـا نهـاػ سـاػگار ی نـدارد انسـام
داده ،حاخد حه ّ
شک ظود اعتنا نکند و اگر قبل اػ اخنها شک كنـد ،حاخـد سـالم را حگو خـد
و اگر حعد اػ تهام شدن سالم ،شک كند كه سالم را درست گفته خا نه ،حه ش ّ
ـک ظـود

اعتنا نکند ،هرطند وشغول عهل دخگری نشده حاشد.
مسأله  .1581اگــر نهــاػگزار در بـین نهــاػ شــک در ّنيــت نهــاػ كنــد ،طنانشــه وـیدانــد
ً
ـک او نســبت حــه اضــزای قبلــی اســت ،حــه شـ ّ
ـال ّنيــت نهــاػ دارد و شـ ّ
ـک ظــود اعتنــا
فعـ
نکــرده و نهــاػش را اداوــه دهــد .حــه عنــوان وثــال ،كسـی كــه شــک در ّنيــت نهــاػ صــبح
كرده ،در حالی كـه در ركـوع اسـت و وـیدانـد ركـوع را حـه ّنيـت نهـاػ صـبح انسـام داده

است ،در این حال نهاػش را اداوه داده و صحيح است.

مسأله  .1581كسی كـه نشسـته خـا ظوابیـده نهـاػ وـیظوانـد ،ا گـر وـوقعی كـه حهـد خـا
تشهد را حهضا آورده خا نـه ،حاخـد حـه ش ّ
تسبيحات ویظواند شک كند كه سسده خا ّ
ـک

ظود اعتنا نکند و اگر پیش اػ آنکه وشغول حهـد خـا تسـبيحات شـود ،شـک كنـد كـه
سسده خا ّ
تشهد را حهضا آورده خا نه ،حاخد حهضا آورد.
مسأله  .1582اگر فرد نهاػگزار شک كند كـه خکـی اػ ركـنهـاى نهـاػ را حـهضـا آورده خـا
ً
نه ،طنانشه وشغول كارى كه حعـد اػ آن اسـت نشـده ،حاخـد آن را حـهضـا آورد؛ وـثال ا گـر
پیش اػ ظواندن ّ
تشهد شک كند كه دو سسده را حهضـا آورده خـا نـه ،حاخـد حـهضـا آورد و

طنانشه حعد خادش بیاخد كه آن ركن را حهضا آورده ،طون ركن ز خاد شده ،نهاػش  -حنـابر
احتياط الػم  -حاطل است.

مسأله  .1583اگر فرد شک كند عهلی را كه ركن نيست حهضـا آورده خـا نـه ،طنانشـه
ً
وشغول كارى كه حعد اػ آن است نشده ،حاخد آن راحسا آورد؛ وثال اگر پـیش اػ ظوانـدن

سوره شک كند كه حهد را ظوانده خـا نـه ،حاخـد حهـد را حصوانـد و ا گـر حعـد اػ انسـام آن

خادش بیاخد كه آن را حهضا آورده بود ،طون ركن ز خاد نشده ،نهاػش صحيح است.

مسأله  .1584اگر فرد شک كند كه ركنی را حهضا آورده خا نه ،طنانشه وشغول كاری

ّ
شکيات نهاػ /

ً
كه حعد اػ آن اسـت شـده حاشـد ،حاخـد حـه ش ّ
ـک ظـود اعتنـا نکنـد؛ وـثال وشـغول تش ّـهد
ً
است و شک ویكند كـه دو سـسده را حـهضـا آورده خـا نـه و طنانشـه حعـدا خـادش بیاخـد

كه آن ركن را حهضا نياورده ،در صـورتی كـه وشـغول ركـن حعـد نشـده ،حاخـد آن را و آنشـه

حعد اػ آن است را حهضـا آورد؛ ولـی ا گـر وشـغول ركـن حعـد شـده ،نهـاػش حنـابر احتيـاط

الػم حاطل است.

حه عنـوان وثـال ،ا گـر قبـل اػ ركـوع ركعـت حعـد خـادش بیاخـد كـه دو سـسده را حـهضـا

نياورده اسـت ،حاخـد دو سـسده و آنشـه حعـد اػ آن اسـت را حـهضـا آورد و ا گـر در ركـوع خـا
حعد اػ آن خادش بیاخد ،نهاػش طنان كه عكر شد ،حاطل است.

مسأله  .1585اگــر نهــاػگزار شــک كنــد عهل ـی را كــه ركــن نيســت ح ـهضــا آورده خ ـا نــه،
طنانشـه وشــغول كــار ی كــه حعـد اػ آن اســت شــده حاشــد ،حـه شـ ّ
ـک ظــود اعتنــا نکنــد،
ً
وثال ووقعی كه وشغول ظواندن سوره است ،شک كنـد كـه حهـد را ظوانـده خـا نـه ،حـه

شک ظود اعتنـا نکنـد و اگـر حعـد خـادش بیاخـد كـه آن را حـهضـا نيـاورده ،در صـورتی كـه
وشغول ركن حعد نشده ،حاخد آن را و آن طه حعد اػ آن است را حهضـا آورد و ا گـر وشـغول

ركن حعد شده ،نهاػش صحيح است.
ً
حنـــابراین ،اگ ــر نهـــاػگزار و ــثال در قن ــوت نه ــاػ واض ــب ،خـ ـادش بیاخـ ـد ك ــه حه ــد را

نصوانده ،حاخـد حهـد و سـوره 1را حصوانـد و ا گـر در ركـوع خـادش بیاخـد ،نهـاػش صـحيح
است.

.7 شکبعدازسالم 

مسأله  .1586اگر نهاػگزار حعد اػ سالم نهاػ شک كند نهـاػ را حـهطـور صـحيح حـهضـا

آورده خا نه ،ظواه شـک ور بـوط حـه عـدد ركعتهـای نهـاػ حاشـد ،خـا شـراخط نهـاػ واننـد
قبله و طهـارت ،خـا اضـزای نهـاػ واننـد ركـوع و سـسود ،حـه ش ّ
ـک ظـود اعتنـا نهـیكنـد.
ّ .1
البت ـه ،ههــان طــور كــه در وســألۀ « »1932بیــان شــد ،ظوانــدن ســوره حعــد اػ حهــد در نهاػهــای پــنذگان ـۀ
شبانهروػی ،حنابر احتياط واضب الػم است.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

حنابراین ،اگر نهاػگزار حعد اػ سالم نهاػ ،شک كند ركوع كرده خا نه ،خا شک كنـد رو حـه
قبله نهاػ ظوانده خا نه ،حه شک ظود اعتنا نکند.

ههشن ـين ،اگــر نهــاػگزار حعــد اػ ســالم نهــاػ وغــرب شــک كنــد ســه ركعــت نهــاػ

ظوانده خا طهار ركعت ،خا حعد اػ سالم نهاػ طهار ركعتی شک كنـد كـه طهـار ركعـت
ظوانده خا پنذ ركعت ،حه ّ
شک ظود اعتنا نکند؛
ولی اگر نهاػگزار حداند كه نهـاػش كاوـل نيسـت و ش ّ
ـک و ی اػ شـکهـایی حاشـد
ً
كــه اگــر در بـین نهــاػ پـیش وــیآوــد آن را حاطــل وـیكــرد ،وــثال حعــد اػ ســالم نهــاػ طهــار

ركعتی ،شک كند كه سه ركعت ظوانده خا پنذ ركعت ،نهاػش حاطل است؛
ّ
ّاوا اگر حعد اػ سالم ،شکی براخش پیش آخد كه اگر در بین نهـاػ بـود ،اػ شـکهـای
ً
صحيح حه حساب ویآود؛ وثال حعد اػ سالم نهاػ طهار ركعتی شـک كنـد دو ركعـت

ظوانده خا سه ركعت ،در این صورت اگر اػ حالـت نهـاػگزار ظـارح نشـده خـا كـار ی كـه
عهدی خا سهوی آن وبطل نهاػ است انسام نداده ،حکن بـین نهـاػ را دارد .حنـابراین،
وـیتوانــد حنــا را بــر ســه گغاشــته و خـک ركعــت دخگــر ح ـهضــا آورد ،س ـ س نهــاػ احتي ـاط
ظوانده و حه سبب سالم بیضا ،حنابر احتياط واضب سسدۀ سهو حهضا آورد.
.1 شکبعدازوقت 

مسأله  .1587ا گـر فــرد حعــد اػ گغشـتن وقــت نهــاػ ،شـک كنــد نهــاػ ظوانـده خـا نــه ،خـا

گهان كند كه نصوانده ،ظواندن آن الػم نيست؛ ولی اگر پیش اػ گغشتن وقـت شـک

كنــد كــه نهــاػ ظوانــده خ ـا نــه ،هرطنــد گهــان كنــد كــه ظوانــده اســت ،حاخ ـد آن نهــاػ را

حصواند ،وگر آنکه در این وورد وسواسـی خـا كثيـر الشـک حاشـد ،كـه در ایـن صـورت حـه
ّ
شکش اعتنا نهی كند.

مسأله  .1588اگر انسان حعد اػ گغشتن وقـت ،شـک كنـد نهـاػ را درسـت ظوانـده خـا

نه ،حه شک ظود اعتنا نکند.

مسأله  .1589اگــر فــردی كــه نهــاػ عصــرش را نصوانــده ،در وقــت وصصــوص حــه نهــاػ

ّ
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عصر شک نهاخد كه نهاػ ظهر را ظوانده خا نه ،حاخد نهاػ عصر را حصوانـد و الػم نيسـت

قضای نهاػ ظهر را انسام دهد؛
ّاوا اگر فردی در وقت وصصوص نهاػ عصر شک نهاخد كه نهاػ ظهـر و عصـرش را
ظوانده است خا نه ،حاخد نهاػ عصر را حصواند و حنابر احتياط واضب ،قضای نهاػ ظهـر

را نيز انسام دهد.

حکهــی كــه در ایــن وســأله عكــر شــد ،در وــورد نهــاػ وغــرب و عشــاء ني ـز ضــار ی

ویشود.

مسأله  .1591اگر فرد حعد اػ گغشتن وقت نهاػ ظهر و عصر حدانـد طهـار ركعـت نهـاػ
ظوانده ،ولی نداند حه ّنيت ظهر ظوانده خا حه ّنيت عصر ،حاخد طهار ركعـت نهـاػ قضـا
حه ّنيت نهاػ ی كه بر او واضب است (ن ّيت وا فی ّ
الغوه) حصواند.
مسأله  .1591اگر فرد حعد اػ گغشتن وقت نهاػ وغرب و عشاء ،حداند تنهـا خـک نهـاػ

ظوانــده ،ولـی ندانــد ســه ركعتـی ظوانــده خـا طهــار ركعتـی ،حاخـد قضــای نهــاػ وغــرب و

عشاء ،هر دو را حصواند.

ویکند) 
.3 کثیرالشک(کسیکهزیادشک 

مسأله « .1592كثير الشک» كسی است كه ز خاد شک ویكند؛ خعنی وقتـی كـه حـال

او را حا حال كسانی كه در وضود خا عدم وضود عواول حـواسپرتـی ههاننـد او هسـتند،
وقاخسه ویكنين ،آن فرد بیشتر اػ وعهول شک ویكند.

وال ک در تشصيص كثير الشک ،عرف ویحاشد و كثير الشک بـودن ،اظتصـاص

حــه كس ـی كــه ز خ ـاد شــک كــردن عــادت او حاشــد نــدارد ،حلکــه كــافی اســت كــه فــرد در
وعرض عادت حه ز خادی شـک حاشـد و اػ نهونـههـای كثيـر الشـک ،حـه عنـوان وثـال دو

وورد عكر ویشود:

الف .اگر شصص در حاالت عادی ،سه نهاػ پشـت سـر هـن بـر او نهـیگـغرد ،وگـر
ّ
آنکــه حــداقل در خک ـی اػ آنهــا شــک و ـیكنــد و ای ـن حالــت ،دو ورتب ـۀ دخگــر هــن تکــرار

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

ً
شود ،در ش ّ
ک طهارم و حعد اػ آن ،عرفا عنوان كثير الشک بر این فرد صدق ویكنـد و

حاخد طبق احکام كثير الشک عهل نهاخد.

حــه عنــوان وثــال ،اگــر فــردی در ب ـین ســه نهــاػ صــبح و ظهــر و عصــر ،تنهــا در نهــاػ

صبح شک كند و در سه نهاػ حعد اػ آن خعنی نهاػ وغرب و عشاء و صبح روػ آخنده،
در نهاػ وغرب شک كند و در سه نهـاػ ظهـر و عصـر و وغـرب روػ آخنـده ،در نهـاػ ظهـر

شک كند ،پس اػ آن اگر در نهاػ عشاء خا نهاػ صبح خا ظهر روػ حعـد اػ آن شـک كنـد،
كثير الشک وحسوب ویشود .حنابراین ،حه ّ
شک ظو خش اعتنا نهیكند.

ب .اگـــر شـــصص در حـــاالت عـــادی ،س ــه نه ــاػ وع ـ ّـين وانن ــد نه ــاػ ص ــبح ب ــر او
ّ
نهیگغرد وگر آنکه حداقل در خکی اػ آنها شک وی كند و این حالت ،دو ورتبۀ دخگـر
ً
هــن تکــرار شــود ،در شـ ّ
ـک طهــارم و حعــد اػ آن ،عنــوان كثيــر الشــک بــر فــرد وــغكور عرفــا
صدق ویكند و حه احکام كثير الشک عهل وینهاخد.

حــه عنــوان وثــال ،اگــر فــرد در تعــداد ركعــات خکــی اػ ســه نهــاػ صــبح روػ شــنبه تــا

دوشنبه شک نهاخـد و حـاػ ایـن شـک در خکـی اػ سـه نهـاػ صـبح روػ سـهشـنبه تـا پـنذ
شنبۀ ههان هفته پـیش آخـد و پـس اػ آن ،ش ّ
ـک وـغكور در خکـی اػ سـه نهـاػ صـبح روػ
ً
ضهعه تا خک شنبۀ هفته حعـد تکـرار شـود ،پـس اػ آن ا گـر در نهـاػ صـبح روػهـای وـثال
دوشنبه خا سهشنبه خا طهارشنبه شک نهاخد ،حه ّ
شک ظود اعتنا نهیكند.
مسأله  .1593اگر كسی در خک نهاػ سه حار شک كند خا در سـه نهـاػ پشـت سـر هـن،

در هر نهاػ خک حار شک كند ،این وقدار بـرای كثيـر الشـک شـدن كـافی نيسـت؛ وگـر

اخنکه این اور حه انداػهای اداوه پیدا كند و شک تکرار شود كه عرف او را كثير الشک
وحسوب نهاخد.

مسأله  .1594كثيــر الشــک در وبحـ

وبح

نهاػ است؛

وضــو ،غســل و تـ ّ
ـيهن ،ههاننــد كثيــر الشــک در

حنابراین ،اگر شـصص در حـاالت عـادی ،سـه وضـو بـر او نهی گـغرد ،وگـر آنکـه در
ً
خکی اػ آنها شک وی كند ،وثال در وسح سر شک وی كند كه آن را انسـام داده خـا نـه و

ّ
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این حالت ،دو ورتبۀ دخگر هـن تکـرار شـود ،در ش ّ
ـک طهـارم و حعـد اػ آن ،عنـوان كثيـر

الشک بـر ایـن فـرد صـدق وی كنـد و حـه احکـام كثيـر الشـک در وضـو عهـل وینهاخـد؛
خعنی حه ّ
شک ظود اعتنا نکرده و حنا ویگـغارد كـه وسـح سـر را انسـام داده اسـت؛ ّاوـا
ً
اگر حعدا وعلوم شود كه وسح سر را انسام نداده ،وضوخش حاطل بوده و نهـاػ واضبـی را
كه حا آن ظوانده ،حاخد در وقت دوحاره ظوانده و اگر وقت گغشته قضا نهاخد.

مسأله  .1595كثير الشک ا گـر در حـهضـا آوردن ضزجـی اػ اضـزای نهـاػ شـک كنـد ،حاخـد
ً
حنــا حگــغارد كــه آن را ح ـهضــا آورده؛ وــثال ا گــر شــک كنــد كــه ركــوع كــرده خ ـا نــه ،حاخ ـد حنــا
حگغارد كه ركوع كرده است ،هرطند در وحل حاشد و اگر در حهضا آوردن طيـزی شـک

كنــد كــه نهــاػ را حاطــل و ـیكنــد ،وث ـل اخنکــه شــک كنــد كــه نهــاػ صــبح را دو ركعــت

ظوانده خا سه ركعت ،حنا را بر دو ركعـت وـیگـغارد و نهـاػش صـحيح اسـت ،هرطنـد
هنوػ سالم نهاػ را نداده حاشد.

مسأله  .1596كسی كه در خک وورد نهاػ ز خاد شک ویكند ،طور ی كه ز خادی شک،

تنهــا وصصــوص آن وــورد وحســوب شــود ،فقــط در ههــان وــورد ،احکــام كثيـر الشــک

برای او ضـاری ویشـود و در سـایر وـوارد ،كثيـر الشـک وحسـوب نهـیشـود .حنـابراین،

طنانشه در ووارد دخگر نهاػ شک كند ،حاخد حه دستور آن عهل نهاخد؛
ّ ً
ً
وثال كسی كـه ز خـادی ش ّ
ـک او در ایـن اسـت كـه سـسده كـرده خـا نـه ،ا گـر اتفاقـا در
ّ
حهضا آوردن ركوع شک كند ،حاخد حه دستور آن رفتـار نهاخـد؛ خعنـی ا گـر در وحـل اسـت
وثــل اخنکــه اخســتاده و هنــوػ حــه ســهت ســسده نرفتــه ،حاخـد ركــوع را حـهضــا آورد و ا گــر اػ
ّ
وحل گغشته ،وثل اخنکه حه سسده رفته ،حه شکش اعتنا نکند.
ً
مسأله  .1597كسـی كــه ههيشــه در نهــاػ وصصوصـی ،وــثال در نهــاػ ظهــر ز خـاد شــک

و ـیكنــد ،طــور ی كــه ز خ ـادی ش ـک تنهــا وصصــوص آن نهــاػ وحســوب شــود ،فقــط در

ههان نهاػ ،برای او احکام كثير الشک ضاری ویشود و در سایر نهاػها ،كثير الشک
ً
وحسوب نهیشود .حنابراین ،اگر در نهاػ دخگری وثال در نهـاػ عصـر شـک كنـد ،حاخـد

حه دستور شک رفتار نهاخد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

مسأله  .1598كسی كه فقط وقتی در ضای وصصوصـی نهـاػ وـیظوانـد ،ز خـاد شـک
ّ
ویكند حه ههان صورت كه در وسأله قبل آود ،اگر در غير آنسا نهـاػ حصوانـد و شـکی

برای او پیش آخد ،حاخد حه دستور شک عهل نهاخد.

مسأله  .1599كسـی كـه وعنــای كثيـر الشــک را وـیدانـد ،ا گــر شـک كنــد كثيـر الشــک

شده خا نه ،كثير الشک وحسوب نهیشود و حاخد حه دستور شک عهل نهاخـد و فـردی

كه كثير الشک است تا وقتی خقين خا اطهينان نکند حـه حـال وعهـولی وـردم برگشـته،
حاخد حه ّ
شک ظود اعتنا نکند.

مسأله  .1611بــر كثيـر الشــک واضــب نيســت بــرای خادسـ ار ی تعــداد ركعــات نهــاػ خـا
كارهای آن ،اػ ُوهرهای وصصوصی كه تعداد ركعات نهاػ خا تعداد سسدههـا را نشـان
وـیدهــد خـا اػ تســبيح خـا انگشــتر خـا وسـيلۀ دخگــری كــه نهــاػگزار حــا آن وـیتوانــد تعــداد
ركعــات خ ـا كارهــای نهــاػ را حف ـ نهاخ ـد ،اســتفاده كنــد ،هرطنــد ای ـن كــار وطــابق حــا

احتياط وستحب است.

مسأله  .1611كسی كه ز خاد شک ویكنـد ،ا گـر شـک كنـد ركنـی را حـهضـا آورده خـا نـه و

اعتنــا نکنــد و حعــد خ ـادش بیاخ ـد كــه آن را ح ـهضــا ني ـاورده ،طنانشــه وشــغول ركــن حعــد

نشده ،حاخد آن ركن و آنشه را حعد اػ آن است ،حهضا آورد و اگر وشغول ركن حعـد شـده،

نهاػش حنابر احتياط واضب حاطل است؛
ً
وثال اگر شک كنـد ركـوع كـرده خـا نـه و اعتنـا نکنـد ،طنانشـه پـیش اػ سـسدۀ ّدوم
خ ـادش بیاخ ـد كــه ركــوع نکــرده ،حاخ ـد برگــردد و ركــوع كنــد و ا گــر در ســسدۀ ّدوم خ ـادش
بیاخد ،نهاػش حنابر احتياط واضب حاطل است.

مسأله  .1612كسی كه ز خاد شـک وـیكنـد ،ا گـر شـک كنـد طيـزی را كـه ركـن نيسـت

حهضا آورده خا نه و اعتنـا نکنـد و حعـد خـادش بیاخـد كـه آن را حـهضـا نيـاورده ،طنانشـه اػ
ّ
وحل حهضا آوردن آن نگغشته 1،حاخد آن را و آنشه را حعـد اػ آن اسـت ،حـهضـا آورد و ا گـر
ّ
اػ وحل آن گغشته ،نهاػش صحيح است؛
 .1گغشتن اػ وحل ،حه وارد شدن در ركن حعد ویحاشد.
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ً
وثال اگر در نهاػ واضب شک كند كه حهد ظوانـده خـا نـه و اعتنـا نکنـد ،طنانشـه

در قنوت خادش بیاخـد كـه حهـد نصوانـده ،حاخـد حهـد و سـوره را حصوانـد و ا گـر در ركـوع

خادش بیاخد ،نهاػش صحيح است و آن را اداوه ویدهد.
.7 شکاوامووأووم 

ً
مسأله  .1613اگر اوـام ضهاعـت در شـهارۀ ركعـتهـای نهـاػ شـک كنـد ،وـثال شـک
كند كه سه ركعت ظوانده خا طهار ركعت ،طنانشه وأووم خقين خـا اطهينـان خـا گهـان

داشته حاشد كه طهار ركعت ظوانده و حه اوـام حفههانـد طهـار ركعـت ظوانـده اسـت،

اوام حاخد نهاػ را تهام كند و ظواندن نهاػ احتيـاط الػم نيسـت و نيـز ا گـر اوـام خقـين خـا

اطهينــان خ ـا گهــان داشــته حاشــد كــه طنــد ركعــت ظوانــده اســت و وــأووم در شــهارۀ
1
ركعتهای نهاػ شک كند ،حاخد حه ّ
شک ظود اعتنا ننهاخد؛
ّاوــا اگــر اوــام و وــأووم ،خکــی گهــان حــه عــدد ركعــات 2و دخگــری خقــين خــا اطهينــان

داشــته حاشــد ،حاخــد هــر كــدام حــه وظيف ـۀ ظــوخش در وــورد تعــداد ركعــات نهــاػ عهــل

نهاخند؛
ً
وثال اگر در نهاػ طهار ركعتی ظهر ،وأووم گهان دارد ركعتی كه در حـال انسـام آن
است ركعت ّ
سوم است و اوـام خقـين دارد كـه ركعـت طهـارم اسـت ،بـر وـأووم واضـب

است ركعت وغكور را ركعـت س ّـوم نهـاػش قـرار دهـد و خـک ركعـت دخگـر حصوانـد و در
این حال ضایز نيست وأووم در تعداد ركعات حه اوام وراضعه نهاخد.

مسأله  .1614اگر خکی اػ اوام خا وـأووم در افعـال نهـاػ ،واننـد تعـداد سـسدههـا شـک
ً
ّ .1
البته ،این حکن در صورتی است كه تطابق بین ركعات نهاػ اوام و وأووم وعلوم حاشد؛ ّاوا اگر وثال وـأووم
شــک دارد كــه ركعــت سـ ّـوم اســت خــا طهــارم و ســبب شــک وی آن اســت كــه نهــیدانــد ركعــت اول نهــاػ
ضهاعـت حـه اوـام اقتــدا كـرده خـا ركعــت ّدوم ،در ایـن صـورت ،وــأووم حاخـد حـه شــک ظـوخش اعتنـا نهاخـد و
نهیتواند حه اوام كه آن ركعت را ركعت طهارم ویداند رضوع كند.
 .2شـاخان عكــر اســت ،ههــان طــور كــه در وســألۀ « »1311عكـر وــیشــود ،گهــان در ركعــات نهــاػ ،حکــن خقــين را
دارد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

نهاخــد و دخگــری خقــين خــا اطهينــان نســبت حــه آن داشــته حاشــد  -حــا توضــيحی كــه در
ضهن وثال عكر ویشود  -هر كدام كه شک دارد حه دخگری كه خقين خا اطهينان دارد
رضوع وینهاخد و حه ّ
شک ظود اعتنا نهیكند.

حه عنوان وثال ،وأوووی كه ویداند كه در كارهای نهاػ اػ اوـام ضهاعـت ّ
تبعيـت
ّ
وی كــرده و تصلــف ننهــوده ،اگــر شــک كنــد خــک ســسده انســام داده خــا دو ســسده ،در
حالی كه اوام ضهاعت خقين خـا اطهينـان حـه دو سـسده دارد ،نباخـد حـه ش ّ
ـک ظـوخش

اعتنا كند؛ ّاوا اگر وأووم احتهال ویدهـد هرطنـد اػ روی غفلـت ،وتاحعـت اػ اوـام را
ً
در ســسده تــرک كــرده و وــثال ههــان طــور در ســسدۀ اول حــاقی وانــده تــا آنکــه اوــام وارد
سسدۀ دوم شده ،حاخد حه ّ
شک ظود اعتنا نهاخد.
شاخان عكر است ،حکن وغكور در ووردی كه خکی اػ اوام خـا وـأووم گهـان 1نسـبت

حه برظـی اػ افعـال نهـاػ واننـد تعـداد سـسدههـا دارد و دخگـری خقـين خـا اطهينـان دارد
نيز ،ضاری ویشود.

.7 شکدرنهازوستحبی 

مسأله  .1615خکی اػ شکهـایی كـه حـه آن اعتنـا نهـیشـود ،شـک در تعـداد ركعـات

نهـــاػ وس ــتحبی اســـت كـــه تفصـــيل احک ــام آن در فص ــل احک ــام نه ــاػ وس ــتحبی،
وسألۀ «»9142ظواهد آود.

شکهایصحیح 


مسأله  .1616خاػده صورت است كـه ا گـر نهـاػگزار در شـهارۀ ركعـتهـای نهـاػ طهـار

ركعتی شک كند ،حاخـد فکـر نهاخـد ،پـس طنانشـه خقـين خـا اطهينـان خـا گهـان حـه خـک

طرف پیدا كرد ،بر طبق ههان طرف عهـل نهاخـد و نهـاػ را تهـام كنـد ،وگرنـه طنانشـه
 .1شــاخان عكــر اســت ،ههــان طــور كــه در وســألۀ « »1317عكــر وــیشــود ،گهــان در افعــال نهــاػ ،حکــن شــک را
دارد.

ّ
شکيات نهاػ /

شک پابرضا گردخد حه دستورهایی كه گفته ظواهد شد عهل نهاخد؛

حعضی اػ این خاػده وورد «شکهـای دو پاخـهای» و حعضـی اػ آنهـا «شـکهـای سـه

پاخهای» هستند كه در وساجل حعد حه بیان آن پرداظته ویشود:
 وورداول:شکبیندووسه 

مسأله  .1617اگــر نهــاػگزار حعــد اػ وارد شــدن حــه ســسدۀ ّدوم شــک كنــد دو ركعــت

ظوانده خا سه ركعت ،حاخد حنا حگغارد كه سه ركعت ظوانده است و خک ركعـت دخگـر
حصواند و نهاػ را تهام كند و حعد اػ نهاػ ،خک ركعت نهاػ احتياط اخسـتاده حـهضـا آورد

و حنابر احتياط واضب دو ركعت نشسته كافی نيست.
طنانشه این شک ،قبل اػ وارد شدن حه سسدۀ ّدوم پیش آخد ،وثل حال اخستاده
خا ركوع خا سسدۀ ّاول خا بین دو سسده ،نهاػ حاطل است.
 وورددوم:شکبیندووچهار 

مسأله  .1618اگــر نهــاػگزار حعــد اػ وارد شــدن حــه ســسدۀ ّدوم ،شــک ب ـین دو و طهــار

نهاخ ـد ،حاخ ـد حنــا حگــغارد طهــار ركعــت ظوانــده و نهــاػ را تهــام كنــد و حعــد اػ نهــاػ دو
ركعت نهاػ احتياط اخستاده حصواند.

طنانشــه ای ـن شــک ،قبــل اػ وارد شــدن حــه ســسدۀ ّدوم پ ـیش آخ ـد  -وثــل حــال
اخستاده خا در ركوع خا در سسدۀ ّاول خا بین دو سسده  -نهاػ حاطل است.
 ووردسوم:شکبینسهوچهار 

مسأله  .1619اگر نهاػگزار شک بین سه و طهار نهاخد ،در هر ضای نهـاػ حاشـد ،حاخـد
حنا را بر طهار حگـغارد و نهـاػ را تهـام كنـد و حعـد اػ نهـاػ وص ّيـر اسـت خـک ركعـت نهـاػ

احتي ـاط اخســتاده خ ـا دو ركعــت نهــاػ احتي ـاط نشســته ح ـهضــا آورد ،هرطنــد احتي ـاط
وستحب است دو ركعت نهاػ احتياط نشسته را انتصاب نهاخد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

 ووردچهارم:شکبینسهوپنجدرحالایستاده 

مسأله  .1611اگر نهاػگزار شک بین سه و پنذ ،در حال اخستاده نهاخد ،حاخـد حنشـيند
تشهد حصواند و سالم نهاػ را حدهد و در این حـال حـه دسـتور ش ّ
و ّ
ـک دو و طهـار عهـل

نهاخد؛ خعنی دو ركعت نهاػ احتياط اخستاده حهضا آورد؛

طنانشه این شک در ركوع خا حعد اػ ركوع خا در حال نشسته پیش آخـد ،نهـاػ حاطـل

است.

 ووردپنجن:شکبینچهاروپنجدرحالایستاده 

مسأله  .1611اگ ــر نهـــاػگزار شـــک بـــین طه ــار و پ ــنذ در ح ــال اخس ــتاده نهاخـ ـد ،حاخـ ـد
حنشـيند و تشـ ّـهد حصوانــد و ســالم نهــاػ را حدهــد و در ایـن حــال حــه دســتور شـ ّ
ـک ســه و
طهار عهل نهاخد؛ خعنی ّ
وصير است خـک ركعـت نهـاػ احتيـاط اخسـتاده خـا دو ركعـت

نهــاػ احتي ـاط نشســته ح ـهض ـا آورد ،هرطنــد احتي ـاط وســتحب اســت دو ركعــت نهــاػ
احتياط نشسته را انتصاب نهاخد.

 ووردششن:شکبینچهاروپنجدرحالنشسته 

مسأله  .1612اگــر نهــاػگزار حعــد اػ وارد شــدن حــه ســسدۀ ّدوم شــک بـین طهــار و پــنذ

نهاخد ،حاخد حنا را بر طهار حگغارد و نهاػ را تهام كنـد و حعـد اػ نهـاػ سـسدۀ سـهو حـهضـا
ّ
آورد و حهطور كلی ،این حکن در هر ووردی كه طـرف كهتـر شـک طهـار ركعـت حاشـد،
وثل شک بین طهار و شش نيز ضار ی است ،آنطنان كه ظواهد آود.

شاخان عكر است ،طنانشـه ایـن شـک در ركـوع خـا حعـد اػ ركـوع خـا در سـسدۀ ّاول خـا
بین دو سسده ،قبل اػ وارد شدن حه سسدۀ ّدوم پیش آخد ،نهاػ حاطل است.
 ووردهفتن:شکبینچهاروششدرحالنشسته 

مسأله  .1613اگــر نهــاػگزار حعــد اػ وارد شــدن حــه ســسدۀ ّدوم ،شــک ب ـین طهــار و شــش
نهاخد ،حاخد حنا را بر طهار حگغارد و نهاػ را تهام كند و حعد اػ نهاػ سسدۀ سهو حهضا آورد.

ّ
شکيات نهاػ /

شاخان عكر است ،طنانشه این شک در حال اخستاده خا در ركوع خـا حعـد اػ ركـوع خـا
در ســسده ّاول خــا ب ـین دو ســسده ،قبــل اػ وارد شــدن حــه ســسدۀ ّدوم پ ـیش آخ ـد ،نهــاػ

حاطل است.

 ووردهشتن:شکبینپنجوششدرحالایستاده 

مسأله  .1614اگــر نهـــاػگزار شـــک بـــین پــنذ و شــش در حــال اخســتاده نهاخــد ،حاخــد
تشهد حصواند و سـالم نهـاػ را حدهـد و حـه دسـتور ش ّ
حنشيند و ّ
ـک طهـار و پـنذ نشسـته
عهل نهاخد ،خعنی حعد اػ نهاػ سسدۀ سهو حهضا آورد.
 ووردنهن:شکبیندووسهوچهار 

مسأله  .1615اگــر نهــاػگزار حعــد اػ وارد شــدن حــه ســسدۀ ّدوم ،شــک ب ـین دو و ســه و

طهار نهاخد ،حاخد حنا را بر طهار حگغارد و حعد اػ نهاػ دو ركعت نهـاػ احتيـاط اخسـتاده
و پس اػ آن ،دو ركعت نهاػ احتياط نشسته حهضا آورد.

شاخان عكر است ،طنانشه این شک در حال اخستاده خا در ركوع خـا حعـد اػ ركـوع خـا
در سسدۀ ّاول خـا بـین دو سـسده خـا قبـل اػ وارد شـدن حـه سـسدۀ ّدوم پـیش آخـد ،نهـاػ

حاطل است.

 وورددهن:شکبینسهوچهاروپنجدرحالایستاده 

مسأله  .1616اگر نهاػگزار شک بین سه و طهار و پـنذ در حـال اخسـتاده نهاخـد ،حاخـد
حنشـيند و تشـ ّـهد حصوانــد و حعــد اػ ســالم نهــاػ حــه دســتور شـ ّ
ـک دو و ســه و طهــار عهــل
نهاخد؛ خعنی دو ركعت نهاػ احتياط اخستاده و حعد ،دو ركعـت نهـاػ احتيـاط نشسـته
حهضا آورد.

 ووردیازدهن:شکبینسهوچهاروپنجدرحالنشسته 

مسأله  .1617اگر نهاػگزار پس اػ وارد شدن حـه سـسدۀ ّدوم ،شـک بـین سـه و طهـار و

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

شک سـه و طهـار و ش ّ
پنذ نهاخد ،حاخد حه دستور ّ
ـک طهـار و پـنذ عهـل نهاخـد ،خعنـی

خ ـک ركعــت نهــاػ احتي ـاط اخســتاده ،خ ـا دو ركعــت نهــاػ احتي ـاط نشســته ح ـهضــا آورد،

س س سسدۀ سهو حهضا آورد.
ّ
حهطور كلی ،در هر ووردی كه نهاػگزار پس اػ وارد شدن حه سـسدۀ ّدوم شـک كنـد

بین طهار ركعت و كهتر اػ آن و ز خادتر اػ آن ،ویتوانـد در وسـعت وقـت حنـا را بـر طهـار
حگغارد و وظيفۀ هر دو شک را انسام دهد ،خعنی هن حه ضهت احتهـال آنکـه اػ طهـار
ركعت كهتر ظوانده حاشد ،نهاػ احتياط حصواند و هن حه ضهت احتهال آنکه بیش اػ

طهار ركعت حهضا آورده حاشد ،حعد اػ آن ،سسدۀ سهو حهضا آورد.

شاخان عكر است ،طنانشه این شک در حال ركوع خا حعد اػ ركوع خا در سسده ّاول
خا بین دو سسده ،قبل اػ داظل شدن در سسدۀ ّدوم پیش آخد ،نهاػ حاطل است.
ّ
مسأله  .1618در شکهای صـحيحی كـه نهـاػگزار ووظـف اسـت اػ حالـت اخسـتاده
حنشيند ،وثـل ش ّ
ـک طهـار و پـنذ در حـال اخسـتاده ،احتيـاط وسـتحب آن اسـت كـه
نهاػگزار برای قيام بیضا سسدۀ سهو انسام دهد.
شکهایصحیح 
 احکامدیگر 

مسأله  .1619اگر خکی اػ شـکهـای صـحيح بـرای انسـان پـیش آخـد ،طنانشـه وقـت
نهاػ تنگ حاشد كه نتواند نهاػ را اػ سر گيرد ،نباخد نهاػ را حشکند؛ حلکه الػم است حه

دستور ی كه عكر شد عهل نهاخد؛

ولی اگر وقت نهاػ وسعت داشته حاشد ،ویتوانـد نهـاػ را حشـکند و اػ سـر حگيـرد خـا

نهاػ را نشکسته و وطابق حا دستور آن شک رفتار نهاخد.
ّ
مسأله  .1621كسی كه نشسته نهاػ ویظواند ،ا گـر شـکی كنـد كـه حاخـد بـرای آن خـک

ركعت نهاػ احتيـاط اخسـتاده خـا دو ركعـت نشسـته حصوانـد ،حاخـد خـک ركعـت نشسـته
ّ
حهضا آورد و اگر شکی كند كه حاخد بـرای آن دو ركعـت نهـاػ احتيـاط اخسـتاده حصوانـد،
حاخد دو ركعت نشسته حهضا آورد.

ّ
شکيات نهاػ /

مسأله  .1621كسی كه وظيفهاش ظواندن نهاػ نشسته است ،اگر ووقع ظواندن نهاػ

احتياط حتواند حاخستد ،حاخد حه وظيفۀ كسی كه نهاػ را اخستاده ویظواند ،عهل كند.

مسأله  .1622كسـی كــه اخســتاده نهــاػ وـیظوانــد ،ا گــر ووقــع ظوانــدن نهــاػ احتيـاط اػ

اخســتادن نــاتوان شــود ،حاخـد وثــل كسـی كــه نهــاػ را نشســته وـیظوانــد كــه حکــن آن در
وسألۀ « »1394گفته شد ،نهاػ احتياط را حهضا آورد.

مسأله  .1623ا گـر خکـی اػ شــکهـایی كــه نهــاػ احتيـاط بـرای آنهــا واضــب اســت ،در

نهــاػ پ ـیش آخ ـد ،طنانشــه انســان نهــاػ را تهــام كنــد و حصواهــد اصــل نهــاػ را دو حــاره

حصواند ،احتياط وستحب آن است كه نهاػ احتياط را حصواند و حـدون ظوانـدن نهـاػ
احتي ـاط نهــاػ را اػ ســر نگي ـرد و اگــر پ ـیش اػ انســام كــار ی كــه نهــاػ را حاطــل و ـیكن ـد و
حــدون ظوانــدن نهــاػ احتيـاط ،نهــاػ را دو حــاره حصوانــد ،نهــاػ ّدووــش هــن حنــابر احتيــاط
واضب ،حاطل است؛

ّ
ولی اگر حعد اػ انسام كار ی كه نهاػ را حاطل ویكند ،وشغول ظواندن وسدد نهـاػ
شود ،نهاػ ّدووـش صـحيح اسـت ( ّ
البتـه ا گـر وقـت تنـگ حاشـد ،الػم اسـت حـه دسـتور
نهاػ احتياط رفتار كند تا نهاػش در وقت قرار حگيرد).

مسأله  .1624وقتی خکی اػ شکهای حاطل كننده برای انسان پیش آخد و حداند كـه

اگر حه حالت حعدی ونتقل شود برای او خقـين خـا اطهينـان خـا گهـان پیـدا وـیشـود ،در
صورتی كه ش ّ
ک حاطل كنندۀ او در دو ركعت ّاول نهاػ حاشـد ،ضـایز نيسـت حـا حالـت
ً
شک ،نهاػ را اداوه دهد؛ وثال اگر در حال ركوع شـک كنـد كـه خـک ركعـت ظوانـده خـا
بیشتر و حداند كه اگر سر اػ ركوع بردارد حه خک طرف ،خقـين خـا اطهينـان خـا گهـان پیـدا
ویكند ،ضایز نيست حا این حال سر اػ ركوع بردارد؛
ّاوــا در حق ّي ـۀ شــکهــای حاطــل كننــده ،و ـیتوانــد نهــاػ را اداوــه دهــد تــا خق ـين خ ـا
اطهينان خا گهان برای او پیدا شود.
ً
ـک فــرد اػ بـین بــرود و شـ ّ
مسأله  .1625اگــر شـ ّ
ـک دخگــری بــراخش پـیش آخـد ،وــثال ّاول
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شک كند كه دو ركعت ظوانده خا سه ركعت ،حعد شک كنـد كـه سـه ركعـت ظوانـده
خا طهار ركعت ،حاخد حه دستور شک ّدوم عهل نهاخد.

مسأله  .1626اگــر انســان حعــد اػ اخســتادن خ ـا در حــال حلنــد شــدن شــک كنــد كــه دو

ســسده را ح ـهضــا آورده خ ـا نــه و در ههــان ووقــع خک ـی اػ شــکهــایی كــه ا گــر حعــد اػ ســر
ً
ّ
گغاشتن بر ُوهر در سسدۀ ّدوم اتفاق بیفتد صحيح ویحاشد ،برای او پیش آخـد ،وـثال

شک كند كه دو ركعت ظوانده خا سه ركعت ،در صورتی كه حه دسـتور آن شـک (دو و
سه) عهل كند ،نهاػش صحيح است؛
ولی طنانشه ووقعی كه ّ
تشهد ویظواند عالوه بر شک در تعداد سسدهها خکی اػ
آن شکها ّاتفاق بیفتد ،اگر ّ
شک او بین دو و سه حاشد نهاػش حاطل است و اگر بین
دو و طهـار خـا دو و سـه و طهــار حاشـد ،نهــاػش صـحيح اســت و حاخـد حــه دسـتور شــک

عهل كند.

مسأله  .1627اگر فرد قبل اػ آنکه وشـغول ظوانـدن تش ّـهد شـود ،خـا پـیش اػ شـروع در
حلند شدن ،در ركعتهایی كه ّ
تشهد ندارد ،شک كند كه خـک خـا دو سـسده را حـهضـا

آورده خـا نــه و در ههــان هنگــام خکـی اػ شــکهــایی كــه حعــد اػ ســر گغاشــتن بــر ُوهــر در
سسدۀ ّدوم صحيح است ،براخش پیش آخد ،نهاػ وی حاطل است.
ً
مسأله  .1628اگر نهاػگزار در اثنای نهاػ حداند در اضزای قبلی نهاػ وـثال بـین ركعـت
ً
ّدوم و ّ
سوم شک نهوده ،در حالی كه فعال وشغول ظواندن ركعت حعد خا انسـام عهـل
دخگر است ،طنانشه ّ
وردد شود كه ّ
شک وغكور قبل اػ وارد شدن حه سـسدۀ ّدوم بـوده

كه اػ شکهای حاطل وحسوب ویشود خا حعد اػ وارد شدن حـه سـسدۀ ّدوم بـوده كـه اػ
شکهای صحيح وحسوب ویگردد ،حنا ویگـغارد كـه ش ّ
ـک او حعـد اػ وارد شـدن در
سسدۀ ّدوم پدخد آوده كه اػ اقسام شکهای صحيح ویحاشد؛

ایــن حکــن ،در صــورتی كــه تردخــد وــغكور حعــد اػ اتهــام نهــاػ پــیش آخــد نيــز ضــاری

است.

مسأله  .1629اگر هنگـاوی كـه انسـان اخسـتاده قبـل اػ ركـوع بـین سـه و طهـار ،خـا بـین

ّ
شکيات نهاػ /

سـه و طهـار و پـنذ شـک كنـد و خـادش بیاخـد كـه خـک خـا دو سـسده اػ ركعـت پـیش را

حهضا نياورده ،نهاػش حاطل است.
ّ
مسأله  .1631اگر فرد حعد اػ نهاػ حفههد كه در حال نهـاػ ،شـکی بـرای او پـیش آوـده
ولی نداند اػ شکهای حاطل كننده خا صحيح بوده ،حاخد نهـاػ را دو حـاره حصوانـد و ا گـر

حداند اػ شکهای صحيح بوده ولی نداند كدام صورت آن بوده ،ضـایز اسـت نهـاػ را
دوحاره حصواند ،هرطند ویتواند حه دستور تهاوی شکهای صحيح پدخد آوـده عهـل
نهاخد و در این صورت ،نياػ ی حـه دوحـاره ظوانـدن نهـاػ نيسـت ( ّ
البتـه ا گـر وقـت تنـگ
است ،حاخد كار ی كه وقت كهتری ویگيرد را انسام دهد).
احکام گهاندرنهاز 

مسأله  .1631حکــن «گهــان» در نهاػهــای واضــب نســبت حــه ركعتهــای نهــاػ ،وثــل

حکن «خقين» است.

ً
حنابراین ،اگر وثال در نهاػ صبح خا وغرب خا عشاء نداند كه خک ركعت ظوانده خـا

دو ركعــت و گهــان داشــته حاشــد كــه دو ركعــت ظوانــده ،حنــا وـیگــغارد كــه دو ركعــت

ظوانده است و نهاػش صحيح است و اگر در نهاػ طهار ركعتی گهان دارد كه طهار
ركعت ظوانده ،نهاػ احتياط ندارد.

شاخان عكر است ،در ایـن حکـن فرقـی نيسـت كـه گهـان نسـبت حـه دو ركعـت اول

نهاػ حاشد خا دو ركعت آظر ،ههشنان كه فرقی نيست گهان وـغكور ووضـب صـحيح

بودن نهاػ خا حطالن آن حاشد؛ وانند اخنکه نهاػگزار در نهاػ طهار ركعتی در حـال ركـوع
شــک بــین طهــار و پــنذ داشــته حاشــد و گهــانش حــه ركعــت پــنسن حاشــد ،كــه در ایــن
صورت حاخد نهاػ را دوحاره حصواند.

مسأله  .1632اگــر نهــاػگزار در شــهارۀ ركعــتهــاّ ،اول گهــانش حــه خ ـک طــرف بیشــتر

حاشد ،حعد دو طـرف در نظـر او وسـاو ی شـود ،حاخـد حـه دسـتور شـک عهـل نهاخـد و ا گـر
ّاول دو طـرف در نظـر او وسـاو ی حاشـد و حـه طرفـی كـه وظيفـۀ اوسـت حنـا حگـغارد ،حعــد
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گهانش حه طرف دخگر برود ،حاخد ههان طرف را حگيرد و نهاػ را تهام كند.

مسأله  .1633كسی كه نهیداند گهانش حه خک طرف در تعداد ركعـات نهـاػ بیشـتر
اســت خ ـا هــر دو طــرف در نظــر او وســاو ی اســت و حــه تعبي ـری وـ ّ
ـردد حاشــد كــه حالــت
اخساد شده برای او ،شک است خا گهان ،حاخد حه دستور شک عهل كند.

مسأله  .1634اگــر نهــاػگزار حعــد اػ نهــاػ حدانــد كــه در بـین نهــاػ حــال تردخـدی داشــته
ً
است كه وثال دو ركعت ظوانده خا سـه ركعـت و حنـا را بـر سـه گغاشـته ،ولـی ندانـد كـه

گهانش حه ظواندن سه ركعت بوده خا هر دو طرف در نظر او وساو ی بوده ،الػم نيسـت

نهاػ احتياط را حصواند.

مسأله  .1635گه ــان در كارهـــای نهـــاػ (افع ــال نه ــاػ) حک ــن ش ــک را دارد و در ایـ ـن

حکن ،فرقی بین نهاػ واضب و نهاػ وستحبی نيست؛
ّ
پس اگر فرد گهان دارد كـه دو سـسده انسـام داده در صـورتی كـه در وحـل اسـت و

وارد عهل حعد نشده ،حاخد خک سسدۀ دخگر انسام دهـد و ا گـر وارد عهـل حعـد كـه بـین
آنها ترتيب شرعی است شـده حاشـد ،وثـل اخنکـه وشـغول ظوانـدن تش ّـهد اسـت خـا در
حال برظاستن برای ركعت حعد است حنا ویگغارد كه دو سسده كرده است.
ّ
ني ـز اگــر گهــان دارد ركــوع كــرده ،در صــورتی كــه در وحــل اســت و وارد عهــل حعــد

نشده ،حاخد ركوع را انسام دهد و اگر وارد عهل حعـد كـه بـین آنهـا ترتيـب شـرعی اسـت
َ
شده حاشد ،وثل اخنکه وشغول گفتن عكر « َس ِه َع ُ
اهّلل ِل َه ْن َح ِهده» اسـت خـا حـه سـسده
رفته است ،حه گهانش اعتنا نهیكند و حنا ویگغارد كه ركوع كرده است.

ههين طور ،اگر گهان دارد حهد را نصوانده ،طنانشه در سوره داظل شده حاشـد،

اعتنـــا حـــه گهــان ننهاخـــد و نهـــاػش صـــحيح اســت و ا گــر در وحــل اســت و وشــغول
ظواندن سوره نشده ،حاخد حهد را حصواند.

مسأله  .1636كسی كه نهیداند گهانش حه خک طرف در افعال نهاػ بیشتر اسـت خـا
هر دو طرف در نظر او وساو ی است ،حاخد حه دستور شک عهل كند.

مسأله  .1637حکـــن شـــک و ســـهو و گهــان در نهاػهــای واضــب یوو ّيــه و نهاػهــای

ّ
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ً
واضــب دخگــر فــرق نــدارد ،وــثال ا گــر انســان در نهــاػ آخ ـات شــک كنــد كــه خ ـک ركعــت
ظوانده خا دو ركعت ،طون ّ
شک او در نهاػ دو ركعتی است ،نهاػش حاطـل وـیشـود و
ّاوا اگر بین خک ركعت و دو ركعت تردخد نهاخد ،ولی گهان داشته حاشد كه دو ركعـت

ظوانده است ،بر طبق گهان ظود نهاػ را تهام وینهاخد.
نهازاحتیاط 
 کیفیتخواندننهازاحتیاط 

ً
مسأله  .1638كسی كه نهاػ احتياط بر او واضب اسـت ،حعـد اػ سـالم نهـاػ حاخـد فـورا
ّنيت نهاػ احتياط كند و تکبيرة االحرام نهاػ احتياط را حگو خد و تنها حهد را حصوانـد

و حه ركوع برود و دو سسده حهضا آورد؛ پس ا گـر خـک ركعـت نهـاػ احتيـاط بـر او واضـب
است حعد اػ دو سسدهّ ،
تشهد حصواند و سالم دهد و اگر دو ركعت نهاػ احتياط بـر او

واضب است ،حعد اػ دو سسده ،خک ركعت دخگر وثل ركعت ّاول حهضـا آورد و حعـد اػ
ّ
تشهد سالم دهد.

مسأله  .1639نهاػ احتيـاط ،اعان و اقاوـه و نيـز سـوره و قنـوت نـدارد و نهـاػگزار حنـابر
احتيــاط واضــب نباخ ـد ّنيــت آن را حــه ز حــان آورد و ني ـز حنــابر احتيــاط واضــب حهــد را
اهّلل ال َّـر ْح ٓه ِن ال َّـرح ٔي ِن» آن را هـن
آهسته حصواند و احتياط وستحب آن است كـه « ِح ْسـ ِن ِ
آهسته حگو خد.
مسأله  .1641نهاػ احتياطّ ،وتصل حه اصل نهـاػ و قبـل اػ انسـام حاطـل كننـدههـای
ً
آن ظوانده ویشود و طنانشه فرد بین اصل نهاػ و نهـاػ احتيـاط عهـدا خکـی اػ حاطـل
ً
كنندههای نهاػ را انسام دهد خـا سـهوا كـاری كـه عهـدی و سـهوی آن وبطـل اسـت را
انســام دهــد ،حنــابر احتيــاط واضــب نهــاػ احتي ـاطش صــحيح نيســت و نهیتوانــد حــه
ظواندن آن اكتفا نهاخد.

مسأله  .1641اگر نهاػگزار پـیش اػ ظوانـدن نهـاػ احتيـاط حفههـد نهـاػ ی كـه ظوانـده
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درست بوده ،الػم نيست نهاػ احتياط را حصوانـد و ا گـر در بـین نهـاػ احتيـاط حفههـد،

الػم نيست آن را تهام نهاخد.

مسأله  .1642اگــر نهــاػگزار پـیش اػ ظوانــدن نهــاػ احتيـاط ،حفههــد كــه ركعــتهــای

نهاػش كن بوده ،طنانشه كار ی كه نهاػ را حاطل ویكند انسـام نـداده ،حاخـد آنشـه را اػ
نهاػ نصوانده ،حصواند و برای سالم بـیضـا ،حنـابر احتيـاط الػم ،سـسدۀ سـهو حنهاخـد و
ً
اگر كار ی كه نهاػ را حاطل ویكند انسـام داده ،وـثال پشـت حـه قبلـه كـرده ،حاخـد نهـاػ را
دوحاره حهضا آورد.

مسأله  .1643اگر انسان حعـد اػ نهـاػ احتيـاط حفههـد كسـری نهـاػش حـه وقـدار نهـاػ
ً
وثال طنانشه نهاػگزار در ش ّ
ک بین سه و طهار ،حنا را بـر طهـار گغاشـته
احتياط بوده،

حاشــد و خ ـک ركعــت نهــاػ احتي ـاط ظوانــده حاشــد و حعــد حفههــد نهــاػ را ســه ركعــت

ظوانده ،نهاػش صحيح است.

مسأله  .1644اگر فرد حعد اػ ظواندن نهاػ احتياط حفههـد كسـری نهـاػ كهتـر اػ نهـاػ
ً
احتياط بوده ،وثال طنانشه نهاػگزار در شک بین دو و طهـار ،حنـا را بـر طهـار گغاشـته
حاشد و دو ركعت نهاػ احتياط ظوانده حاشد ،حعد حفههد نهاػ را سه ركعـت ظوانـده،

حاخد نهاػ را دوحاره حصواند.

مسأله  .1645اگر نهاػگزار حعد اػ ظواندن نهاػ احتياط حفههد كسری نهاػش بیشـتر
ً
اػ نهاػ احتياط بـوده وـثال طنانشـه نهـاػگزار در شـک بـین سـه و طهـار ،حنـا را بـر طهـار
گغاشته حاشد و خک ركعت نهاػ احتياط ظوانده حاشد ،حعد حفههد نهاػ را دو ركعـت

ظوانده ،طنانشه حعد اػ نهاػ احتياط ،كـار ی كـه نهـاػ را حاطـل وـیكنـد ،انسـام داده،

وانند اخنکه پشت حه قبله كرده حاشد ،حاخد نهاػ را دوحاره حصواند؛
ّ
البته ،اگر كار ی كه نهاػ را حاطل ویكنـد انسـام نـداده ،احتيـاط الػم آن اسـت كـه
در ای ـن صــورت ني ـز نهــاػش را دوحــاره حصوانــد و اكتفــا حــه ضــهيهه كــردن خ ـک ركعــت
ّوتصل حه نهاػ نکند.

ّ
شکيات نهاػ /

مسأله  .1646اگــر فــرد بـین دو و ســه و طهــار شــک كنــد و حعــد اػ ظوانــدن دو ركعــت

نهــاػ احتي ـاط اخســتاده ،خ ـادش بیاخ ـد كــه نهــاػ را دو ركعــت ظوانــده ،الػم نيســت دو
ركعت نهاػ احتياط نشسته را نيز حصواند.

مسأله  .1647اگــر فــرد ب ـین ســه و طهــار شــک كنــد و وــوقعی كــه خ ـک ركعــت نهــاػ

احتي ـاط اخســتاده را و ـیظوانــد ،خ ـادش بیاخ ـد نهــاػ را ســه ركعــت ظوانــده ،حاخ ـد نهــاػ
ّ
احتياط را رها كند و طنانشه قبـل اػ داظـل شـدن در حـد ركـوع نهـاػ احتيـاط خـادش
آوده حاشد ،خک ركعت حهطـور ّوتصـل حصوانـد و نهـاػش صـحيح اسـت و بـرای سـالم
ز خادی ،حنابر احتياط الػم ،سسدۀ سهو حنهاخد؛
ّ
ّاوا اگر پس اػ داظل شدن در حد ركوع نهاػ احتياط خادش آوده حاشد ،حاخـد نهـاػ
را دوحــاره حصوانــد و حنــابر احتيــاط واضــب نه ـیتوانــد اكتفــا حــه ضــهيهه كــردن ركعــت

حاقيهانده نهاخد.

مسأله  .1648ا گـر فــرد بـین دو و ســه و طهــار شـک كنــد و وــوقعی كــه دو ركعــت نهــاػ

احتياط اخستاده را ویظواند ،خادش بیاخد كه نهـاػ را سـه ركعـت ظوانـده ،نظيـر آنشـه
در وسألۀ گغشته عكر شد در اخنسا نيز ضار ی است.

مسأله  .1649اگر انسان در بین نهاػ احتياط حفههد كسری نهاػش بیشتر خا كهتر اػ

نهاػ احتياط بوده ،حکن آن نظير آنشه در وسألۀ « »1335عكر شد ویحاشد.

مسأله  .1651نهاػ احتياط وانند اضزای نهـاػ اصـلی اسـت ،پـس ا گـر نهـاػگزار در آن

حـه ضــای خـک ركعــت ،دو ركعــت حصوانــد ،نهــاػ احتيـاط حاطــل وـیشــود و حاخـد دو حــاره
اصل نهاػ را حصواند.
ً
ههــين طــور ،اگــر نهــاػگزار عهــدا ركن ـی را در آن كــن خ ـا ز خ ـاد نهاخ ـد ،نهــاػش حاطــل
ّ
ً
ویشود .ههشنين ،است حکن اگر سهوا ركنی را كن نهاخد و وحل تـدارک آن حگـغرد
ً
و اگر نهاػگزار در نهاػ احتياط ركنی را سـهوا اضـافه كنـد ،حنـابر احتيـاط الػم ،نهـاػش

حاطل ویشود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

 احکامشکوسهودرنهازاحتیاط 

مسأله  .1651اگر انسان شک كند نهاػ احتياطی را كه بر او واضب بـوده حـهضـا آورده

خ ـا نــه ،طنانشــه وقــت نهــاػ گغشــته ،حــه شــک ظــود اعتنــا نکنــد و ا گــر وقــت دارد ،در
صورتی كـه بـین شـک و نهـاػ ز خـاد طـول نکشـيده و حـه كـار دخگـری وارد نشـده اسـت و
كـار ی هـن وثـل رو گردانـدن اػ قبلـه كـه نهــاػ را حاطـل وـیكنـد انسـام نـداده ،حاخـد نهــاػ

احتياط را حصواند؛
ّاوا اگر كار ی كه نهاػ را حاطل ویكند حهضا آورده خا در كار دخگری وارد شده خا بـین
نهاػ و شک او ز خاد طول كشيده ،حنابر احتياط الػم ،حاخد نهاػ را دو حاره حصواند.

مسأله  .1652اگر فرد در شهارۀ ركعتهای نهاػ احتياط شک كنـد ،طنانشـه طـرف

بیشتر شک نهاػ را حاطل ویكند ،حاخد حنا را بر كهتر حگـغارد و ا گـر طـرف بیشـتر شـک،

نهاػ را حاطل نهیكند ،حاخد حنا را بر بیشتر حگغارد؛
ً
وثال ووقعی كه وشغول ظواندن دو ركعت نهاػ احتياط است ،ا گر شـک كنـد كـه
دو ركعت ظوانده خا سه ركعت ،طون طرف بیشتر شـک ،نهـاػ را حاطـل وـیكنـد ،حاخـد
حنا حگغارد كه دو ركعت ظوانده و اگر شک كند كه خک ركعت ظوانده خـا دو ركعـت،

طون طرف بیشتر شک نهاػ را حاطل نهیكند ،حاخد حنـا حگـغارد كـه دو ركعـت ظوانـده
است .ههشنين ،هنگاوی كه وشغول ظواندن نهاػ احتيـاط خـک ركعتـی اسـت ،ا گـر

شـک نهاخـد خـک ركعـت ظوانـده خـا دو ركعـت ،حنـا وـیگـغارد كـه خـک ركعـت ظوانــده
است.

مسأله  .1653ووقعی كه فرد وشغول نهاػ احتياط است ،ا گـر در خکـی اػ كارهـای آن
ّ
ّ
شک كند ،طنانشه وحـل آن نگغشـته ،حاخـد آن را حـهضـا آورد و ا گـر وحلـش گغشـته،

حاخد حه شک ظود اعتنا نکند؛
ً
وــثال ا گــر شــک كنــد كــه حهــد ظوانــده خ ـا نــه ،طنانشــه حــه ركــوع نرفتــه ،حاخ ـد آن را
حصواند و اگر حه ركوع رفته ،حاخد حـه ش ّ
ـک ظـود اعتنـا نکنـد .حنـابراین ،احکـام شـک در
افعال نهاػ احتياط ههانند احکام شک در افعال اصل نهاػ است.

ّ
شکيات نهاػ /

مسأله  .1654اگــر فــرد حعــد اػ ســالم نهــاػ احتي ـاط ،شــک كنــد كــه خک ـی اػ اضــزاء خ ـا
شراخط آن را حهضا آورده خا نه ،حه ّ
شک ظود اعتنا نکند.
ً
مسأله  .1655اگــر در نهــاػ احتي ـاط طي ـزی كــه ركــن نيســت ،ســهوا كــن خ ـا ز خ ـاد شــود،
سسدۀ سهو ندارد.

مسأله  .1656اگر انسان در نهاػ احتياطّ ،
تشهد خا خـک سـسده را فراوـوش كنـد و در

ضای ظود تـداركش وهکـن نباشـد ،احتيـاط واضـب آن اسـت كـه حعـد اػ سـالم نهـاػ،
ســـسده را قضـــا نهاخـــد ،ولـــی قضـــای تش ـ ّـهد الػم نيســت و الػم نيس ــت بــرای تش ـ ّـهد

فراووش شده سسدۀ سهو انسام دهد ،هرطند انسام آن وطابق حا احتيـاط وسـتحب

است.

مسأله  .1657اگر نهاػ احتياط و سسدۀ سهو بر نهاػگزار واضب شـود ،حاخـد ّاول نهـاػ

احتياط حهضا آورده شود و ههشنـين اسـت حنـابر احتيـاط واضـب ا گـر نهـاػ احتيـاط و

قضای سسده بر فرد واضب شود.

سجدۀ سهو
اگر نهاػگزار در نهاػ دطار سهو و فراووشی شود ،در حعضی اػ ووارد حاخد حنابر فتـو ٓی
ً
خا احتياط واضب حه دستور ی كه حعدا گفته ویشود ،سسدۀ سهو انسام حدهد.
وواردسجدۀسهو 

مسأله  .1658نهاػگزار در دو وورد حعد اػ سالم نهاػ ،حاخد سسدۀ سهو حهضا آورد:
ّ .1
تشهد فراووش شده؛
 .2شک بین طهار و پنذ خا آنشه در حکن آن است.

ههشن ـين ،نهــاػگزار در ســه وــورد حعــد اػ ســالم نهــاػ ،حنــابر احتيــاط واضــب حاخ ـد
ً
سسدۀ سهو حه دستور ی كه حعدا گفته ویشود انسام دهد:
 .1كالم بیضا.

 .2سالم بیضا.

 .3علن اضهالی حه كن خا ز خاد شدن سهوی افعال خا اضزای نهاػ.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

 وواردالزمسجدۀسهو(بنابرفتوییااحتیاطواجج) 
.3 oتشهدفراووششده 

مسأله  .1659اگر نهـاػگزار تش ّـهد نهـاػ را فراوـوش كنـد و ایـن فراووشـی اداوـه داشـته
ً
حاشد تا آنکه وشغول حصشی اػ نهاػ شـود كـه حـا شـروع حـه آن شـرعا نهـیتوانـد برگـردد و
ً
ً
ّ
تشهد را حهضا آورد ،حاخد حه ّ
كيفيتی كه حعدا عكر ویشود ،سسدۀ سهو حهضا آورد؛ وـثال
اگــر نهــاػگزار در نهــاػ ظهــر در ركعــت ّدوم ،ظوانــدن تشـ ّـهد را فراوــوش كنــد و در ركــوع
ركعت ّ
سوم خا حعد اػ آن خادش بیاخد ،طون نهیتوانـد برگـردد و تش ّـهد حصوانـد ،واضـب

است حعد اػ سالم نهاػ سسدۀ سهو حهضا آورد.
ً
ّاوا طنانشه وارد قسهتی اػ نهاػ نشده كه حا شروع آن شرعا نتوانـد برگـردد و تش ّـهد
را حصواند ،وثل اخنکه نهاػگزار در حال ظواندن تسـبيحات ارحعـۀ ركعـت س ّـوم ّ
وتوضـه
تشهد نصوانده است ،در این حال حاخد حنشيند و ّ
شود كه ّ
تشهد حصواند ،س س بـرای

ركعــت سـ ّـوم حلنــد شـــده و دوحــاره تســبيحات ارحعــه حصوانــد و نهــاػ را اداوــه دهــد و

احتياط وستحب است برای قيام بیضا دو سسدۀ سهو انسام دهد.
.7 oشکبینچهاروپنجیاآنچهدرحکنآناست 

مسأله  .1661اگــر نهــاػگزار در نهــاػ طهــار ركعت ـی حعــد اػ وارد شــدن حــه ســسدۀ ّدوم،

شــک كنــد كــه طهــار ركعــت ظوانــده خـا پــنذ ركعــت ،خـا شــک كنــد كــه طهــار ركعــت

ظوانده خا شش ركعت ،حاخد حنا حگغارد كه طهار ركعت ظوانـده و نهـاػ را تهـام كنـد و
حعد اػ سالم نهاػ ،واضب است سسدۀ سهو انسام دهد.
ی جا 
.1 oکالمب 

ً
مسأله  .1661اگــر نهــاػگزار در ب ـین نهــاػ ،ســهوا حــرف بزنــد و ســصنی حگو خ ـد كــه عكــر
ً
وحسوب نشود ،حعد اػ سالم نهاػ ،حنابر احتياط واضب ،حاخد حه ّ
كيفيتی كه حعـدا عكـر
ّ
ویشود ،سـسدۀ سـهو انسـام دهـد .حـه عنـوان وثـال ،ا گـر وکلـف در بـین نهـاػ وغـرب

سسدۀ سهو /

ً
ً
اشتباها خا حه ظيال اخنکـه نهـاػش تهـام شـده حـا كسـی حـرف بزنـد خـا وـثال حگو خـد« :خـا

حسين» ،حاخد حنابر احتياط واضب ،حعد اػ سالم نهاػ ،سسدۀ سهو حهضا آورد.
ً
مسأله  .1662اگر نهاػگزار حصواهد عكر خا دعـا خـا قـرآن حصوانـد ،ولـی سـهوا آن را غلـط

حصواند ،در صورتی كـه اػ عنـوان عكـر خـا دعـا خـا قـرآن ظـارح نشـده حاشـد ،سـسدۀ سـهو

واضب نيست ،وگرنه حنابر احتياط واضب ،حاخد سسدۀ سهو انسام دهـد و ا گـر طيـزی
ّ
ً
را كه سهوا غلط ظوانده اػ واضبات نهاػ بوده و وحل تدارک آن هن حـاقی اسـت ،حاخـد
آن را دوحاره حهطور صحيح حصواند.

شاخان عكر است ،حکن سبق لسـان (كـه نـوعی لغـزش در كـالم اسـت ،وثـل آنکـه
حصواهــد حــرف خـا كلهـهای حگو خـدّ ،اوـا بـیاظتيـار كلهــه خـا حــرف دخگــری حــه ز حــانش

بیاخد) نيز حنابر احتياط واضب ،حکن سهو است.
ً ّ
مسأله  .1663اگر نهـاػگزار در نهـاػ سـهوا وـدتی حـرف بزنـد 1و ههـۀ آن ناشـی اػ خـک
اشتباه و سهو حاشـد ،انسـام خـک حـار سـسدۀ سـهو حـه كيف ّيتـی كـه ظواهـد آوـد ،حعـد اػ
سالم نهاػ كافی است.

مسأله  .1664بــرای صــدایی كــه اػ ســرفه كــردن پیـدا وـیشــود ،ســسدۀ ســهو واضــب
ً
نيســت ،ولـی اگــر انســان ســهوا نالــه حکنــد خـا «آه» حکشــد خـا «آه» حگو خـد ،حنــابر احتيــاط
واضب ،حاخد سسدۀ سهو نهاخد؛ وگر استثنایی كه در وسألۀ « »1744عكر شد.
یجا 
.3 oسالمب 

ً
مسأله  .1665اگــر نهــاػگزار در ضــایی كــه نباخـد ســالم نهــاػ را حدهــد ،وــثال در ركعــت
ً
ً
ّاول ،اشتباها و سهوا سالم حدهد ،حعد اػ نهـاػ ،حنـابر احتيـاط واضـب حاخـد بـرای سـالم

بیضا ،سسدۀ سهو انسام دهد.
ً
مسأله  .1666اگــر نهــاػگزار در ضــایی كــه نباخ ـد ســالم نهــاػ را حگو خ ـد ،ســهوا حگو خ ـد:
َّ ُ َ َ
َّ ُ َ ُ
َ
اهّلل ّ
ـالم َعل ـ ْيک ْن» ،هرطنــد « َو
الص ـا ِلح ٔين» خ ـا حگو خ ـد« :السـ
«السـ
ـاد ِ
ـالم عل ْينــا َوعل ـ ٓی ِعبـ ِ
ّ .1
البته ،اگرحرف ػدن حه انداػهای طوالنی حاشد كه صورت نهازحه هن حصورد ،نهاػ حاطل است.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

ُ
ُ
اهّلل َو َب َركات ُه» را نگفته حاشد ،حنـابر احتيـاط الػم ،حاخـد سـسدۀ سـهو انسـام دهـد.
َر ْح َهة ِ
ً
ههشنين ،اگر دو حرف خا بیشـتر اػ سـالم را سـهوا حگو خـد ،حنـابر احتيـاط واضـب ،حاخـد
ً
ُ
َّ ُ َ َ ْ َ َ ُّ َ َّ
النبـ ُّي َو َر ْح َهـة
سسدۀ سهو انسام دهد؛ ولـی ا گـر اشـتباها حگو خـد «السـالم عليـك أیهـا
ُ
اهّلل َو َب َركات ُه» ،احتياط وستحب آن است كه سسدۀ سهو حهضا آورد.
ِ
ً
مسأله  .1667اگــر نهــاػگزار در ضــایی كــه نباخـد ســالم دهــد ،اشــتباها هــر ســه ســالم را
ً
حگو خد ،انسام خک حار سسدۀ سهو حه كيف ّيتی كه حعدا ظواهد آود ،كافی است.
.7 oعلناجهالیبه کنیازیادشدنسهویافعالیااجزاینهاز 

ً
مسأله  .1668اگر نهاػگزار حهطور اضهالی حداند كه در نهـاػ خـا طيـزی را اشـتباها كـن
ً
كرده خـا اشـتباها ز خـاد كـرده و نهـاػ هـن وحکـوم حـه ص ّـحت حاشـد (صـحيح وحسـوب
شود) ،در این حال كه اور ّ
وردد بین ز خادی خا كهی اسـت ،حنـابر احتيـاط واضـب حاخـد

سسدۀ سهو انسام دهد؛ حه عنوان وثال:
ً
الف .اگر نهاػگزار حهطور اضهالی حداند در نهـاػ ظهـر خـا در ركعـت ّاول سـهوا تش ّـهد
ً
ظوانده است خا در ركعت ّ
سوم سهوا تسبيحات ارحعه را نصوانده ،احتياط واضـب آن

است كه سسدۀ سهو انسام دهد.
ً
ب .اگر نهاػگزار حـهطـور اضهـالی حدانـد در نهـاػ صـبح خـا در ركعـت ّاول سـهوا خـک
ً
ســسده انســام داده اســت خـا در ركعــت ّدوم ،ســهوا ســه ســسده حـهضــا آورده اســت ،در
ً
این صورت نهاػگزار علـن اضهـالی دارد كـه خـا اػ نهـاػش سـهوا سـسده كـن كـرده خـا حـه
ً
نهاػش سهوا سسده اضافه كرده اسـت و در ایـن حـال احتيـاط واضـب آن اسـت كـه
1

سسدۀ سهو انسام دهد.

2

ّ
ّ
 .1هرطند اگر هر كدام اػ این دو وورد ،حهطور وشصص اتفاق افتاده بود ،سسدۀ سهو واضب نبود.
 .2ههان.

سسدۀ سهو /

 ووارداحتیاطوستحجسجدۀسهو 

در ووارد ز یر سسدۀ سهو واضب نيست؛ ولی احتيـاط وسـتحب اسـت كـه فـرد آن

را انسام دهد:

یجا 
.3 oایستادنیانشستنب 

مسأله  .1669اگر نهاػگزار در ضـایی كـه حاخـد حاخسـتد  -واننـد وقتـی كـه حاخـد حهـد و
ً
ســوره خـا تســبيحات حصوانــد  -اشــتباها حنشـيند خـا در وــوقعی كــه حاخـد حنشـيند  -وثــل
ً
ووقــع تشـ ّـهد  -اشــتباها حاخســتد ،احتيـاط وســتحب آن اســت كــه ســسدۀ ســهو حـهضــا
آورد.

.7 oسجدۀفراووششده 

مسأله  .1671اگر نهاػگزار سسده را فراووش كند و این فراووشی اداوه داشـته حاشـد،
ً
تا وقتی وارد حصشی اػ نهاػ شود كه شرعا نهـیتوانـد برگـردد و سـسده را حـهضـا آورد؛ حـه
عنــوان وثــال اگــر نهــاػگزار در نهــاػ عصــر در ركــوع خ ـا حعــد اػ آن خ ـادش بیاخ ـد كــه خ ـک
سسده را اػ ركعت پیش فراووش كرده ،حاخد حعد اػ سالم نهاػ ،سسده را قضا نهاخـد و

احتياط وستحب است سسدۀ سهو نيز حهضا آورد.
.1 oهرزیادیسهوی 

ً
مسأله  .1671احتياط وستحب است نهاػگزار برای هر طيزی كه در نهاػ سـهوا ز خـاد
ً
كــرده اســت ،ســسدۀ ســهو انســام دهــد؛ وثــل آنکــه ســهوا در نهــاػ ســسده خ ـا تشـ ّـهدی
ّ
اضافه كند ،خا در ركعتی كه قنوت ندارد ،قنوت حصواند خا آنکه عكری را در غيـر وحـل
ظود حگو خد.

.3 oهرنقصسهوی 

ً
مسأله  .1672احتياط وستحب است نهاػگزار برای هر طيزی كه در نهـاػ سـهوا كـن

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

ّ
ً
كــرده و وحــل تــدارک آن گغشــته اســت ،ســسدۀ ســهو انســام دهــد؛ وثــل آنکــه ســهوا

حه ـد خا تسبيحات ارحعـه را نصوانـد و در ركـوع خـا حعـد اػ آن حفهـ ـهد كـه آن را نصوانـده
است.

مسأله  .1673اگــر نهــاػگزار خ ـک ســسده خ ـا هــر دو ســسده را در ركعــت ّاول نهــاػش
فراووش كند و عكر « ِح َح ْو ِل اهّلل» گفته و برظيزد و حهد و سوره و قنوت حصوانـد و تکبيـر
ركعت حعـد خـادش بیاخـد ،حاخـد برگـردد و سـسدۀ
ركوع را حگو خد و پیش اػ رفتن حه ركوع
ِ
ِ
فراووش شده را حهضا آورد و نهاػ را اداوه دهد و حعد اػ نهاػ ،حنابر احتيـاط وسـتحب،
شــش حــار ســسدۀ ســهو انســام دهــد ،كــه عبــارت هســتند اػ خـک حــار بــرای عكــر « ِح َحـ ْـو ِل
اهّلل» ،خک حار برای اخستادن بیضا ،خک حـار بـرای حهـد ،خـک حـار بـرای سـوره ،خـک حـار

برای قنوت و خک حار برای تکبير ركوع.
اگر در ركعت د ّوم ّ
تشهد را فراوـوش كنـد و قبـل اػ ركـوع ركعـت حعـد خـادش بیاخـد،

حاخد برگردد و آن را حهضا آورد و برای هر كدام اػ اخستادن بیضـا و طيزهـای دخگـری كـه
ز خادی انسام داده ،احتياط وستحب است سسدۀ سهو حهضا آورد.
کیفیتانجامسجدۀسهو 

ً
مسأله  .1674كيف ّيت سسدۀ سهو ،این است كه فرد حعد اػ سالم نهاػ فورا حه قصـد
قرحت ّنيت سسدۀ سهو كند و پیشانی را حنابر احتياط الػم ،بر شيجی كه سسده بـر آن
صحيح است حگغارد و حنابر احتياط وستحب ،سایر وواضـع سـسده را حـه دسـتور ی

كه در سسدۀ نهاػ عكر شد ،بر ػوين حگغارد و گفتن عكر در آن واضب نيست ،هرطند
ـاهّلل،
اهّلل َو ِحـ ِ
احتيـاط وسـتحب اسـت كــه در آن عكـر حگو خـد و بهتـر اســت حگو خـدِ « ،ح ْس ِـن ِ
ُ
ُ
َّ
الم َع َل ْي َك َأ ُّی َها َّ
الس ُ
الن ُّ
اهّلل َو َب َركات ُه»؛
بي َو َر ْح َهة ِ
حعــد ،ســر اػ ســسده برداشــته و دوحــاره حــه ســسده رود و در ســسدۀ ّدوم هــن ،بهتــر
است عكری را كه گفتـه شـد ،حگو خـد و حنشـيند و تش ّـهد حصوانـد و حعـد اػ تش ّـهد سـالم

دهد و ویتواند هر سه سالم را حگو خد ،هرطند ضایز است حـه سـالم آظـر اكتفـا نهاخـد و

سسدۀ سهو /

َّ ُ َ َ ُ
ُ
ُ
اهّلل َو َب َركاتـ ُـه» را هــن
حگو خ ـد« :السـ
ـالم علـ ْيک ْن» و در ای ـن حــال بهتــر ایـن اســت « َو َر ْح َهــة ِ
اضافه كند.

مسأله  .1675الػم نيســت فــرد قبــل اػ ســسدۀ اول در ســسدۀ ســهو ،تکبي ـر حگو خ ـد،

هرطند وطابق حا احتياط وستحب است.

ههشنين ،الػم نيست حا وضو خا غسل و رو حه قبله حاشد و عورت ظود را بپوشـاند

خا ػن ووی سر و حدنش را بپوشاند و حدن و ضای پیشانی فرد ،پا ک حاشد؛

نيز وواردی كه در لباس نهاػگزار شرط ویحاشد ،در لباس او شرط نيست .ههـين
طــور ،راســت نشســتن بـین دو ســسده الػم نيســت و سربرداشــتن اػ ُوهــر كــافی اســت،

هرطند رعاخت این ووارد وطابق حا احتياط وستحب است.
احکامدیگرسجدۀسهو 

مسأله  .1676اگــر نهــاػگزار شــک دارد كــه ووضبــات ســسدۀ ســهو را ورتکــب شــده

است خا نه و حدین سبب شک ویكند كه سسدۀ سهو بر او واضب شده اسـت خـا نـه،

الػم نيست آن را حهضا آورد.

مسأله  .1677اگر انسان ویداند سسدۀ سهو بر او واضب شده ،ولی شک دارد آن را
انسام داده خا نه ،در صورتی كه در وحل است و هنوػ ػوان اقدام فـور ی (حعـد اػ نهـاػ)

برای انسام آن اػ بین نرفته است ،حاخد آن را حهضا آورد ،حلکـه ا گـر فاصـله شـده و ػوـان
اقدام فور ی انسام آن گغشته ،احتياط واضب آن است كه آن را انسام دهد ،هرطنـد

شک او حعد اػ وقت حاشد.

مسأله  .1678كسی كه ویداند سسدۀ سهو بر او واضب شده ،ولـی شـک دارد طنـد

حار سسدۀ سهو بر او واضب است ،حهضا آوردن تعداد كهتر كافی است.
ً
مسأله  .1679اگــر نهــاػگزار حدانــد در هنگــام انســام ســسدۀ ســهو ،ســهوا ســه ســسده
كرده است ،حاخد دوحاره حه ّ
كيفيتی كه گغشت ،سسدۀ سهو حهضا آورد.

ههشنين ،اگر حداند در هنگام انسام سسدۀ سهو خکی اػ دو سسدۀ وربوط حـه آن

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

را حـهضــا نيــاورده ،طنانشــه فاصــله زخــاد نشــده اســت ،حاخــد برگــردد و ســسدۀ وــغكور را
انســام دهــد ،سـ س تشـ ّـهد و ســالم ســسدۀ ســهو را حـهضــا آورد و در صــورتی كــه حـهضــا
آوردن ســسدۀ ّدوم حــه ســبب فاصــلۀ زخــاد و اػ بــین رفــتن وــواالت وهکــن نباشــد ،حاخــد
دوحاره حه ّ
كيفيتی كه گغشت ،سسدۀ سهو حهضا آورد.
ً
مسأله  .1681اگــر نهــاػگزار ســسدۀ ســهو را حعــد اػ ســالم نهــاػ عهــدا ح ـهضــا ني ـاورد،

وعص ـيت كــرده و حنــابر احتيــاط الػم ،حاخ ـد هــر طــه زودتــر آن را انســام دهــد و طنانشــه
ً
ً
سهوا حهضا نياورد ،هر وقت خادش آوـد حاخـد فـورا انسـام دهـد و در هـر دو صـورت ،الػم

نيست نهاػ را دوحاره حصواند.

قضای سجده و ّ
تشهد فراووش شده
مسأله  .1681اگــر نهــاػگزار خ ـک ســسده را فراوــوش كنــد و خ ـادش نياخ ـد تــا آنکــه وارد
ً
حصشـی اػ نهــاػ شــود كــه حــا شــروع آن ،شــرعا نهـیتوانــد برگــردد و ســسده را حـهضــا آورد،
ً
وثـل اخنکــه وارد ركــوع ركعــت حعــد شــده حاشــد ،واضــب اســت آن ســسده را فــورا حعــد اػ
نهاػ ،قضا نهاخد.

شاخان عكر است ،اگر فرد ّ
تشهد را فراووش كند و خادش نياخـد تـا آنکـه وارد حصشـی
ً
اػ نهاػ شود كه حـا شـروع آن شـرعا نهـیتوانـد برگـردد و تش ّـهد را حـهضـا آورد ،وثـل اخنکـه
وارد ركــوع ركعــت حعــد شــده حاشــد ،احتيـاط وســتحب اســت آن را حعــد اػ نهــاػ ،قضــا

نهاخد.

مسأله  .1682سسدهای را كه انسان فراووش كرده و حعد اػ نهاػ ،قضـای آن را حـهضـا

وـیآورد ،حاخ ـد تهــام شــراخط نهــاػ واننــد پــا ک بــودن حــدن و لبــاس و رو حــه قبلــه بــودن و
شرطهای دخگر را داشته حاشد و كيف ّيت انسام آن ،ههانند سسدۀ نهاػ است.
شاخان عكر است ،قضای سـسدۀ فراوـوش شـده تش ّـهد و سـالم نـدارد .ههشنـين،
ّ
تشهد قضایی كه انسام آن وطابق حا احتياط وستحب ویحاشد ،سالم ندارد.

مسأله  .1683قضای سسده حنـابر احتيـاط واضـب حاخـد حعـد اػ نهـاػ و قبـل اػ انسـام

حاطل كنندههای نهاػ انسام شود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

ً
مسأله  .1684اگر نهاػگزار بین سالم نهاػ و قضای سسده ،كار ی كند كـه ا گـر عهـدا
ً
ً
ّ
خا سهوا در نهـاػ اتفـاق بیفتـد نهـاػ حاطـل وـیشـود  -وـثال پشـت حـه قبلـه نهاخـد  -نهـاػ
حاطل نهیشود ،هرطند احتياط وستحب آن است كه حعد اػ قضای سسده ،دوحاره
نهاػ را حصواند.

مسأله  .1685ههــان طــور كــه گغشــت ا گــر نهــاػگزار تشـ ّـهد را فراوــوش كنــد و خ ـادش
ً
نياخد تا آنکه وارد حصشی اػ نهاػ شود كه حا شروع آن شرعا نهیتوانـد برگـردد و تش ّـهد را
حهضا آورد ،حاخد برای ّ
تشهد فراووش شده ،سسدۀ سهو حهضا آورد و ا گـر خـک سـسده را
ً
فراوــوش كنــد و خ ـادش نياخ ـد تــا آنکــه وارد حصش ـی اػ نهــاػ شــود كــه حــا شــروع آن شــرعا

نهــیتوانــد برگــردد و ســسده را ح ـهضــا آورد ،الػم نيســت بــرای آن ،ســسدۀ ســهو انســام

دهد ،هرطند انسام سسدۀ سهو برای آن وطابق حا احتياط وستحب است.
ّ
مسأله  .1686كسی كه حاخد سسده را قضـا نهاخـد و حـه علتـی ،سـسدۀ سـهو هـن بـر او
واضب حاشد ،حنابر احتياط واضب ،حاخد حعـد اػ نهـاػّ ،اول سـسده را قضـا نهاخـد ،حعـد

سسدۀ سهو را حهضا آورد.
ً
مسأله  .1687اگــر نهــاػگزار ســسده را طنــد دفعــه فراوــوش كنــد ،وــثال خـک ســسده اػ
ركعت ّاول و خک سسده اػ ركعت ّدوم فراووش نهاخد ،حاخد حعد اػ نهاػ ،قضـای هـر دو

سسدۀ فراووش شده را حـهضـا آورد ،و احتيـاط وسـتحب آن اسـت كـه بـرای فراووشـی
هر كدام ،سسدۀ سهو حهضا آورد.

مسأله  .1688اگــر نهـــاػگزار دو ســـسده اػ دو ركعــت را فراوــوش نهاخــد ،الػم نيســت

هنگام قضا ،ترتيب را وراعات نهاخد.

مسأله  .1689اگر بین سـالم نهـاػ و قضـای سـسده كـار ی كنـد كـه بـرای آن ،سـسدۀ
ً
ســهو واضــب و ـیشــود ،وثــل آنکــه ســهوا حــرف بزنــد ،حنــابر احتيــاط واضــب ،حاخ ـد ّاول
سسده را قضـا كنـد و حعـد ،حنـابر احتيـاط واضـب ،بـرای سـصن گفـتن بـیضـا سـسدۀ

سهو حهضا آورد و احتياط وسـتحب اسـت سـسدۀ سـهو دخگـری بـرای قضـای سـسدۀ
فراووش شده هن انسام دهد.

قضای سسده و ّ
تشهد/ ...

مسأله  .1691اگر قضای سسده بر فرد واضب شود و فراووش كند آن را انسام دهـد و
وشغول ظواندن نهاػ وستحبی شود و در اثنـای آن خـادش بیاخـد ،احتيـاط واضـب آن

اســت كــه آن را در ههــان اثنـــای نهــاػ انســام دهــد ،ســ س اداو ـۀ نهــاػ وســتحبی را

حصواند و الػم نيست نهاػ وستحبی را حشکند؛
ّاوــا ا گــر وشــغول ظوانــدن نهــاػ واضــب شــده اســت و وقــت آن نهــاػ وســعت دارد،
ّ
وصير است كـه قضـای سـسده را تـأظير انداظتـه و حعـد اػ نهـاػ انسـام دهـد خـا نهـاػ را

شکسته و قضـای سـسده را انسـام دهـد و ا گـر وقـت آن نهـاػ تنـگ اسـت حاخـد نهـاػ را

حصواند ،س س قضای سسده را انسام دهد.

مسأله  .1691اگر فرد حهطور اضهالی ویداند كه خا سسده و خا ّ
تشهد را فراووش كـرده

و نهیداند كدام خک بوده ،حاخد سـسده را قضـا نهاخـد و سـسدۀ سـهو هـن حـهضـا آورد و
احتياط وستحب آن است كه ّ
تشهد را نيز قضا نهاخد.

مسأله  .1692ا گـر فـرد شـک دارد كــه سـسده خـا تش ّـهد را فراوــوش كـرده خـا نـه ،واضــب

نيست آنها را قضا كرده خا سسدۀ سهو نهاخد.

مسأله  .1693اگر انسان حداند سسده را فراووش كرده و شک كند كه پـیش اػ ركـوع

ركعت حعد خادش آوده و حهضا آورده خا نه ،احتياط وسـتحب آن اسـت كـه آن را قضـا

نهاخد.

مسأله  .1694اگــر فــرد شــک داشــته حاشــد كــه حعــد اػ نهــاػ ،قضــای ســسدۀ فراوــوش

شده را حهضا آورده خا نه ،طنانشه وقت نهاػ نگغشته حاخد سسده را قضا نهاخد؛ حلکـه
اگر وقت نهاػ هن گغشته حاشد ،حنابر احتياط واضب حاخد آن را قضا كند.

نهاز وسافر
«وسافر» حاخد نهاػ ظهر و عصر و عشاء را حا نه شرط ،شکسته حـهضـا آورد ،خعنـی دو

ركعت حصواند.

شرایطشکستهشدننهاز وسافر 
 شرطاول:سفراو کهترازهشتفرسخشرعینباشد 

مسأله  .1695شــرط ّاول شکســـته شــدن نهــاػ وســافر آن اســت كــه ســفر او كهتــر اػ
ً
ّ
هشت فرسز شرعی (تقریبا  33كيلووتر) نباشـد و حـه وسـافت وـغكور« ،حـد وسـافت

شرعی» گفته ویشود.
ً
ً
مسأله  .1696كس ــی ك ــه رف ــت و برگش ــت او وسهوع ــا هش ــت فرس ــز (تقریب ــا 33

كيلووتر) اسـت ،ظـواه رفـتن خـا برگشـتنش كهتـر اػ طهـار فرسـز حاشـد خـا نباشـد ،حاخـد

نهــاػ را شکســته حصوانــد .حنــابراین ،اگــر رفــتن ســه فرســز و برگشــتن پــنذ فرســز خـا حــه
عکس حاشد ،حاخد نهاػ را شکسته  -خعنی دو ركعتی  -حصواند؛
ً
ایـــن نـــوع وســـافت را كـــه در آن وســير رفــت و برگشــت ،وسهوعــا هشــت فرســز
ویحاشد« ،وسافت تلفيقی» ویناوند.

1

 .1شاخان عكر است ،این حکن وربوط حه ػوانی است كه خکی اػ قطع كنندههای سفر ،وثل اقاوـت ده روػ خـا

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

مسأله  .1697اگر رفت و برگشت فرد هشت فرسز حاشـد ،ا گـر طـه روػى كـه وـیرود

ههان روػ خا شب آن برنگردد ،حاخد نهاػ را شکسته حصواند ،ولی بهتر است كه در ایـن

صورت احتياط كرده ،تهام نيز حصواند.

مسأله  .1698اگر سفر ،وصتصرى اػ هشـت فرسـز كهتـر حاشـد ،خـا انسـان ندانـد كـه

سفر او هشت فرسز است خا نه ،نباخد نهـاػ را شکسـته حصوانـد و طنانشـه شـک كنـد

كه سفرش هشت فرسز است خا نه ،تحقيق كردن الػم نيست و حاخـد نهـاػش را تهـام

حصواند ،هرطند احتياط وستحب است در صورت شک تحقيق نهاخد.
مسأله  .1699اگــر فــرد خق ـين خ ـا اطهينــان داشــته حاشــد خ ـا ّبینــه (دو و ـرد عــادل) ظبــر
دهند كه سفر او هشت فرسز است ،حاخد نهاػ را شکسته حصواند؛
ّ
ّاوا اگر خک عادل خا شصص ووثقی ظبر دهد كه سفر انسان هشـت فرسـز اسـت،

در صــورتی كــه انســان حــه گفت ـۀ او خق ـين خـا اطهينــان پیـدا كنــد ،حاخـد نهــاػ را شکســته
حصوانــد ،وگرنــه گفتــار او ّ
حســت شــرعی وحســوب نه ـیشــود و نهــاػش كاوــل اســت.
ههشنين اگر دو ّبینه برظالف خکدخگر حاشند ،هر دو اػ اعتبار ساقط شـده و فـرد حاخـد
نهاػ را تهام حصواند ،هرطند احتياط وستحب است نهاػش را شکسته هن حصواند.

مسأله  .1711كسی كه خقين خا اطهينان دارد سفر او هشت فرسـز اسـت خـا حـه طریـق
وعتبر دخگری وثل ّبینه اعتهـاد نهـوده ،ا گـر نهـاػ را شکسـته حصوانـد و حعـد حفههـد كـه

هشــت فرســز نبــوده ،حاخ ـد آن را طهــار ركعتــی ح ـهضــا آورد و ا گــر وقــت گغشــته ،قضــا

نهاخد.

ّ
وحل ّ
وعينی را داشـته و خقـين خـا اطهينـان دارد
مسأله  .1711كسی كه قصد رفتن حه

سفرى كه ویظواهد برود هشت فرسز نيست ،خا شک دارد كه هشت فرسز هست
ّ
عبور اػ وطـن و توقـف در آن ،در بـین وسـافت تلفيقـی پـیش نياخـد؛ ّاوـا ا گـر خکـی اػ قطـع كننـدههای سـفر
پیش بیاخـد ،در صـورتی نهـاػ فـرد در وسـير رفـت خـا برگشـت ،شکسـته اسـت كـه وسـيررفت حـه تنهـایی خـا
وســير برگشــت حــه تنهــایی ،هشــت فرســز حاشــد و تفصــيل ایــن حکــن ،در شــرط طهــارم وســألۀ «»1512
ظواهد آود.

نهاػ وسافر /

خا نـه ،طنانشـه در بـین راه حفههـد كـه سـفر او هشـت فرسـز بـوده ،ا گـر طـه كهـی اػ راه

حاقی حاشد ،حاخد نهاػ را شکسته حصواند و اگر تهام ظوانده دوحاره شکسته حـهضـا آورد؛
ولی اگر وقت گغشته الػم نيست قضا نهاخد.
ّ
مسأله  .1712اگر فرد بین دو وحلی كه فاصلۀ آنها كهتر اػ طهار فرسز است ،طنـد

ورتبـه رفـت و آوــد كنـد ،هرطنــد روى هـن رفتــه هشـت فرســز شـود ،حاخـد نهـاػ را تهــام

حصواند.
ّ
مسأله  .1713اگر وحلی دو راه داشـته حاشـد ،خـک راه آن كهتـر اػ هشـت فرسـز و راه

دخگر آن هشت فرسز خا بیشتر حاشد ،طنانشه انسان اػ راهی كه هشت فرسـز اسـت

حه آنسا برود ،حاخد نهاػ را شکسته حصواند و اگر اػ راهی كه هشت فرسز نيسـت بـرود،

حاخد نهاػ را تهام حصواند.

مسأله  .1714احتداى هشت فرسز را حاخد اػ ضایی حساب كند كـه شـصص پـس اػ
ً
عبور اػ آنسا وسافر وحسـوب وـیشـود و آنسـا غالبـا آظـر شـهر خـا روسـتا اسـت؛ ولـی در
ّ
1
حعضی اػ شهرهاى حسيار بزرگ (حالد كبيره) وهکن است آظر وحله حاشد.
مسأله  .1715انتهــای وســافت شــرعی بــرای فــرد وســافری كــه قصــد دارد حــه شــهر خــا
روســـتایی كـــه وطـــن او نهیحاشــد ســـفر نهاخــد و قصــد وانــدن ده روػ در آنســا نــدارد،
آظرین وقصد فرد در آن شهر خا روستا ویحاشد؛

حــه عنــوان وثــال فــردی كــه وطــن وی در ( )17كيلــووتری شــهر وشــهد ویحاشــد،
طنانشه قصد داشته حاشد حه وکانی در شهر وشهد وانند حرم ّ
وطهر اوام رضا كـه

در ( )97كيلــووتری وطــن وی قــرار دارد بــرود و برگــردد ،نهــاػش در ایــن ســفر شکســته
است؛ ّاوا اگر قصد دارد تنهـا حـه وکـانی در داظـل شـهر وشـهد كـه در ( )94كيلـووتری
وطن وی قرار دارد برود و اػ ههانضا برگردد ،نهاػش تهام است.

ّ
ّ
 .1وــراد اػ حــالد كبيــره ،شــهرهایی اســت كــه وقتــی فــرد اػ خــک وحلـۀ آن حــه وحلــه دخگــر وــیرود ،عــرف حگو خــد
ً
شصص وغكور حه وسـافرت رفتـه اسـت و وی در آنسـا (وقصـد) وسـافر ویحاشـد .حنـابر ایـن تعر خـف ،وـثال
ّ
تهران اػ حالد كبيره نيست و در وسافرتها ،حد وسافت شرعی اػ انتهای شهر تهران وحاسبه ویشود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

 شرطدوم:ازاولسفرقصدپیهودنهشتفرسخراداشتهباشد 

مسأله  .1716نهــاػ وســافر در صــورتی شکســته اســت كــه حدانــد هشــت فرســز راه را

ویپیهاخد  -هرطند حه شکل وسافت تلفيقی  -پس اگر حه ضایی كه كهتـر اػ هشـت
فرســز اســت وســافرت كنــد و حعــد اػ رس ـيدن حــه آنســا قصــد كنــد ضــایی بــرود كــه حــا
وقدارى كه آوده هشت فرسز شود ،طون اػ ّاول قصد هشت فرسز را نداشـته ،حاخـد

نهاػ را تهام حصواند؛

ولــی اگــر حصواهــد اػ آنســا هشــت فرســز بــرود خـا اػ آنســا حــه ضــایی بــرود ،سـ س حــه

وطــنش خـا وکــانی كــه وـیظواهــد ده روػ حهانــد برگــردد و وسهــوع ایـن رفــت و برگشــت
ً
هشت فرسز حاشد و در بین هن خکی اػ قطع كننـدههای سـفر  -كـه حعـدا عكـر وـیشـود -
پیش نياخد ،حاخد نهاػ را شکسته حصواند.
ً
مسأله  .1717كسی كه نهـیدانـد سـفرش طنـد فرسـز اسـت ،وـثال بـراى پیـدا كـردن
گهشدهاى وسافرت ویكند و نهـیدانـد طـه وقـدار حاخـد بـرود تـا آن را پیـدا كنـد ،حاخـد

نهاػ را تهام حصواند؛

ولی در برگشتن ،طنانشه تا وطنش خا ضایی كه ویظواهد ده روػ در آنسا حهانـد،

هشت فرسز خا بیشتر حاشد ،حاخد نهاػ را شکسته حصواند.

ههشنــين ،اگــر در بـین رفــتن قصــد كنــد كــه حــه ضــایی بــرود ،سـ س حــه وطــنش خـا

وکانی كه ویظواهد ده روػ حهاند برگردد و وسهوع این رفت و برگشت هشت فرسـز

حاشــد و در بـین هــن خکـی اػ قطــع كننــدههای ســفر پـیش نياخـد ،حاخـد نهــاػ را شکســته

حصواند.

ّ
مسأله  .1718وســـافر در صــورتی حاخـــد نهــاػ را شکســته حصوانــد كــه ســفرش حــه حــد

وسافت شرعی را حه اور دخگری واحسته نکرده حاشد؛
ً
پس كسی كه اػ شهر بیرون وـیرود و وـثال قصـدش ایـن اسـت كـه ا گـر رفيـق پیـدا

كند ،سفر هشت فرسصی بـرود ،طنانشـه اطهينـان دارد كـه رفيـق پیـدا وـیكنـد ،حاخـد
نهاػ را شکسته حصواند و اگر اطهينان ندارد ،حاخد تهام حصواند.

نهاػ وسافر /

مسأله  .1719كسی كه قصد هشت فرسز دارد  -ا گـر طـه در هـر روػ وقـدار كهـی راه
ّ ّ
برود  -وقتی حه حد ترظص (كه وعنـاخش در وسـألۀ «»1573ظواهـد آوـد) برسـد ،حاخـد

نهاػ را شکسته حصواند؛ ولـی ا گـر در هـر روػ وقـدار حسـيار كهـی راه بـرود ،احتيـاط الػم

آن است كه نهاػش را هن تهام و هن شکسته حصواند.

مسأله  .1711كسی كه در سفر در اظتيـار دخگـرى اسـت ،واننـد ػن و فرػنـد و ظـادم و
ً
ػندانی طوری كه عرفا تاحع وحسوب شوند ،طنانشه حدانـد سـفر او (فـردی كـه ػن و...
در اظتيار او هستند) هشت فرسـز اسـت حاخـد نهـاػ را شکسـته حصوانـد و ا گـر ندانـد و

شک در قصد و ی داشته حاشد ،نهاػ را تهام حهضا آورد و پرسيدن الػم نيست ،گرطـه
وطابق حا احتياط وستحب است.

مسأله  .1711كســــی كـــه در ســــفر در اظتيـ ـار دخگـــرى اســـت ،ا گـــر حدانـــد خـ ـا گهـــان

داشته حاشد كه پیش اػ رسيدن حـه طهـار فرسـز اػ او ضـدا وـیشـود و سـفر نهـیكنـد،

حاخد نهاػ را تهام حصواند.

ههشنين ،كسی كـه در سـفر در اظتيـار دخگـری اسـت ،ا گـر شـک داشـته حاشـد خـا

احتهال عقالیی دهد كـه پـیش اػ رسـيدن حـه طهـار فرسـز اػ او ضـدا وـیشـود و سـفر

نهیكند ،حاخد نهاػ را تهام حصواند ،هرطند این شک حه سبب این حاشد كـه احتهـال
ویدهد در بین وسير ،قبل اػ رسيدن حه طهار فرسـز ،وـانعی اػ اداوـه وسـافرت بـرای
او پیش آخد؛

ولـی اگــر اطهينــان دارد كــه قبــل اػ رس ـيدن حــه طهــار فرســز اػ او ضــدا نهـیشــود،

احتهال پیش آود ووانعی كه وورد انتظار نيسـت و حسـيار حعيـد وـیحاشـد ،اثـر نـدارد و

حاخد نهاػ را شکسته حصواند.

 شرطسوم:دربینراهازقصدخودبرنگردد 

مسأله  .1712شرط ّ
سوم شکسته شدن نهاػ وسـافر آن اسـت كـه در بـین راه اػ قصـد

ظـود برنگـردد .حنــابراین ،اگـر پـیش اػ رســيدن حـه طهــار فرسـز اػ قصـد ظــود برگـردد خــا

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

ّ
وردد شود و وسافتی كه پیهوده حا برگشت اػ هشـت فرسـز كهتـر اسـت ،حاخـد نهـاػ را

تهام حصواند و در فرض وـغكور حنـابر احتيـاط واضـب حاخـد نهاػهـایی را كـه تـا حـه حـال
شکسته ظوانده ،دوحاره حصواند و اگر وقت گغشته قضا نهاخد.

مسأله  .1713اگــر فــرد حعــد اػ پیهــودن وقــدارى اػ راه كــه حــا برگشــتن هشــت فرســز

ویشود ،اػ وسافرت ونصرف شود ،طنانشـه تصـهين داشـته حاشـد ههانسـا حهانـد خـا
حعد اػ ده روػ برگردد خا در برگشتن و قصد اقاوت ده روػ ّ
وردد حاشد ،حاخد نهـاػ را تهـام

حصوانــد .ههشنـين اســت حکــن ،اگــر احتهــال عقالیــی دهــد سـی روػ حــدون قصــد در
آنسا ویواند.

مسأله  .1714اگــر فــرد حعــد اػ پیهــودن وقــدارى اػ راه كــه حــا برگشــتن هشــت فرســز

وـیشــود ،اػ وسـافرت ونصــرف شـود و تصــهين داشـته حاشــد كـه برگــردد و در بـین هــن
ً
خکی اػ قطع كنندههای سفر (كه حعدا عكر ویشود) پیش نياخد ،حاخـد نهـاػ را شکسـته
حصواند؛

ههشنين ،اگر وسافری كه قصد دارد وسافت شرعی را ط ّی كند ،پیش اػ رسـيدن
ً
حه طهار فرسز  -وـثال سـه فرسـصی  -اػ وسـافرت ونصـرف شـودّ ،اوـا تصـهين داشـته
حاشــد حــدون ارتکــاب قطــع كننــدههای ســفر ،اػ راه دخگــری كــه پــنذ فرســز اســت حــه
وطنش برگردد حه گونهای كه وسهوع رفت و برگشت هشـت فرسـز حاشـد حاخـد نهـاػ را

شکسته حصواند.
ّ
مسأله  .1715اگــر فــرد بــراى رفــتن حــه وحل ـی كــه حــه تنهــایی خ ـا حــه ضــهيهۀ برگشــت

هشــت فرســز ویشــود ،حركــت كنــد و حعــد اػ رفــتن وقــدارى اػ راه ،حصواهــد ضــاى
ّ
دخگرى برود ،طنانشه اػ وحل ّاولی كه حركت كـرده تـا ضـایی كـه وـیظواهـد بـرود حـه

تنهایی خا حه ضهيهۀ برگشت ،هشت فرسز حاشد ،حاخد نهاػ را شکسته حصواند.
مسأله  .1716اگر پیش اػ آنکه فرد حه هشت فرسز راه برسـد ،و ّ
ـردد شـود كـه حق ّيـۀ راه
را بـرود خـا نــه و در وــوقعی كــه وـ ّ
ـردد اســت راه نــرود و حعــد تصــهين حگيـرد كــه حق ّيـۀ راه را
برود ،حاخد تا آظر وسافرت نهاػ را شکسته حصواند.

نهاػ وسافر /

مسأله  .1717ا گر پیش اػ آنکه حه هشت فرسز برسـد ،و ّ
ـردد شـود كـه حق ّيـۀ راه را بـرود
خـا نــه و در وــوقعی كــه وـ ّ
ـردد اســت وقــدارى راه بــرود و حعــد تصــهين حگيـرد كــه هشــت
فرسز دخگر برود و خا تا ضایی برود كه رفت و برگشتش هشت فرسز شود ،حاخد تـا آظـر
وسافرت نهاػ را شکسته حصواند.

مسأله  .1718اگر پیش اػ آنکه حه هشت فرسز برسـد ،و ّ
ـردد شـود كـه حق ّيـۀ راه را بـرود
خا نه و در ووقعی كه ّ
وردد اسـت وقـدارى راه بـرود و حعـد تصـهين حگيـرد كـه حق ّيـۀ راه را

بــرود ،طنانشــه وسهــوع وســافت رفــت و برگشــت حــه اســتثنای وســافتی كــه حــا تردخ ـد

پیهوده است كهتر اػ هشت فرسز حاشد ،حاخد نهاػ را تهام حصواند و اگر كهتـر نيسـت
نهاػش شکسته است.

قطعکنندۀسفر1پیشنیاید 
 شرطچهارم:قبلازرسیدنبههشتفرسخ ،

مسأله  .1719كسـی كــه وـیظواهــد اػ وطــن ظــو خش حــه وقصــدی بــرود كــه در كهتــر اػ

هشت فرسـصی اسـت و در آنسـا ده روػ اقاوـت نهاخـد سـ س حـه وطـنش برگـردد ،حاخـد
ّ
نهاػ را در بین وسـير رفـتن حـه وحـل اقاوـت ده روػ و در وسـير برگشـت ،تهـام حصوانـد،

هرطند وسهوع وسير رفت و برگشت حه ضهيهۀ هن هشت فرسز حاشد.

ههشنين ،كسی كه ویظواهد اػ وطنش حه وقصدی كه آنسا نيز وطـن ّدوم اوسـت و
ّ
در فاصلۀ كهتر اػ هشت فرسصی قرار دارد برود و در آن توقف كند ،س س حه وطن ّاولش

برگــردد ،حاخ ـد نهــاػ را در وس ـير رفــتن حــه وطــن ّدوم و در وس ـير برگشــت حــه وطــن ّاول ،تهــام

حصواند ،هرطند وسهوع وسير رفت و برگشت حه ضهيهه هن هشت فرسز حاشد.

شــاخان عكــر اســت ،در ای ـن دو فــرض ،تنهــا در صــورتی نهــاػ فــرد در وسـير رفــت خـا

برگشت ،شکسته است كه وسير رفت حه تنهایی خا وسير برگشت حه تنهـایی ،هشـت
فرسز خا بیشتر حاشد.

2

ً
حعدا حهطور ّ
وفصل عكر ویشود.
 .1قطع كنندههای سفر،
 .2حــه عنــوان وثــال ،اگــر كســی حصواهــد اػ وطــن ظــوخش حــه وقصــدی بــرود كــه در طهــار فرســصی قــرار دارد و
ویظواهــد در آنســا قصــد اقاوــت ده روػه كنــد ،س ـ س حــه وطــن ظــوخش برگــردد ،ایــن فــرد ،هرطنــد قصــد

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

مسأله  .1721كسی كه احتهال عقالیی ویدهد پیش اػ رسيدن حه هشت فرسـز اػ
ّ
ّ
وطنش ویگغرد و در آن توقف ویكنـد ،خـا ده روػ در وحلـی قصـد اقاوـت وـینهاخـد،

حاخد نهاػ را تهام حصواند.

مسأله  .1721كسی كه ویظواهد پیش اػ رسيدن حه هشت فرسز اػ وطنش حگـغرد
ّ
ّ
وحل ـی حهانــد ،و ني ـز كســی كــه وـ ّ
ـردد اســت كــه در
و در آن توق ـف كنــد ،خ ـا ده روػ در
ّ
ّ
ّ
وطنش توقف نهاخد ،خا ده روػ در وحلی حهاند ،اگر اػ وانـدن ده روػ خـا توقـف در وطـن

ونصــرف شــود ،حــاػ هــن حاخ ـد نهــاػ را تهــام حصوانــد ،ولــی ا گــر حاقيهانــدۀ راه هرطنــد حــه

ضهيهه برگشت هشت فرسز حاشد ،حاخد نهاػ را شکسته حصواند.
 شرطپنجن:براى کارحرامسفرنكند 

مسأله  .1722اگـر فـرد بـرای كــار حراوـی وثـل تسـارت ر بــوی خـا دػدی سـفر كنـد ،حاخـد

نهــاػ را تهــام حصوانــد .ههشنـين اســت ا گــر ظــود ســفر حــرام حاشــد ،وثــل آنکــه بــراى او
ضررى  -كه ووضب ورگ خا نقص عضو است  -داشته حاشد خا ػن حدون اضاػۀ شـوهر
سفرى بـرود كـه بـر او واضـب نباشـد ،ولـی ا گـر وثـل سـفر حـذ ّ
(حسـة االسـالم) واضـب

حاشد ،حاخد نهاػ را شکسته حصواند.

َ َ
مسأله  .1723ســـفرى كـــه واضـــب نيســت ،ا گــر ســبب اع ّخــت  -ناشــی اػ شــفقت و

دلسوػی  -پدر خا وادر حاشد حرام است و اگر فرد طنين سـفری بـرود وعصـيت كـرده و

حاخد در آن سفر نهاػ را تهام حصواند و روػه هن حگيرد.

پیهودن هشت فرسز تلفيقی را داردّ ،اوا در وسير رفت و برگشت هن ،نهاػش تهام است؛
ّاو ــا طنانش ــه كس ــی قص ــد دارد اػ وطـــن ظ ــوخش حـــه وقصـــدی بـــرود كـــه در هشـــت فرس ــصی ق ــرار دارد و
ویظواهــد در آنســا قصــد اقاوــت ده روػه كنــد ،س ـ س حــه وطــن ظــوخش برگــردد ،ایــن فــرد ،در وســير رفــت و
برگشت ،نهاػش شکسته است.
ههشنين ،اگر كسی تصهين داشته حاشد اػ وطن ظوخش حه وقصدی برود كه در هفت فرسصی قـرار دارد
و ویظواهـد در آنسـا قصـد اقاوـت ده روػه كنـد ،سـ س حصواهـد اػ وسـيری دخگـر كـه نـه فرسـز ویحاشـد ،حـه
وطن ظوخش برگردد ،ایـن فـرد در وسـير رفـت ،نهـاػش تهـام و در وسـير برگشـت ،نهـاػش شکسـته اسـت و در
ّ
تهاوی حاالت ،نهاػ او در وحل اقاوت ده روػهاش ،تهام است.

نهاػ وسافر /

مسأله  .1724كسی كه سفر او حرام نيست و براى كار حـرام هـن سـفر نهـیكنـد ،ا گـر
ً
طــه در ســفر وعص ـيتی انســام دهــد ،وــثال غيبــت كنــد خ ـا دروغ حگو خ ـد ،حاخ ـد نهــاػ را

شکسته حصواند.

مسأله  .1725اگــر بــراى آنکــه كــار واضبــی را تــرک كنــد وســافرت نهاخ ـد  -طــه اخنکــه
ً
غرض دخگرى اػ سـفر داشـته حاشـد خـا نـه  -نهـاػش تهـام اسـت؛ پـس كسـی كـه شـرعا
حدهکار است و سررسيد پرداظت حدهيش فرارسيده است ،اگر حتواند حـدهی ظـود را
حدهد و طلبکار هن وطالبه كند ،طنانشه نتوانـد در سـفر حـدهی ظـود را حدهـد و بـراى

فرار اػ پرداظت حدهی وسافرت نهاخد ،حاخد نهاػ را تهام حصواند؛

ولی اگر سفرش براى كار دخگرى اسـت ،هرطنـد در سـفر تـرک واضـب نيـز حنهاخـد،

حاخد نهاػ را شکسته حصواند.

مسأله  .1726اگــر وســيلۀ ســوارى فــرد در ســفر ،غصــبی حاشــد و بــراى فــرار اػ وال ـک
وسافرت كرده حاشد خا در ػوين غصبی وسافرت كند ،حاخد نهاػ را تهام حصواند.

مسأله  .1727كســـی كـــه حـــه ههـــراه ظ ــالن وس ــافرت و ــیكن ــد ،ا گ ــر ناط ــار نباش ــد و

وســافرت او كه ـک حــه ظــالن در ظلهــش وحســوب شــود خ ـا ســبب ضــالل و شــوكت و
ً
تقو خـت ظــالن شــود ،حاخـد نهــاػ را تهــام حصوانــد و ا گــر ناطــار حاشــد خـا وـثال بــراى نسـات

دادن وظلووی حا او وسافرت كند ،نهاػش شکسته است.
ّ
مسأله  .1728كسی كه برای وعصيت حه حد وسافت شرعی سفر كرده ،هنگاوی كه اػ
ســفر بــر وــیگــردد ،حاخــد نهــاػ را شکســته حصوانــد حــه شــرطی كــه آن برگشــت ،ظــودش ســفر
وعصيت نباشد و فرق ندارد برگشتن حه تنهایی هشت فرسز حاشد خـا نباشـد و احتيـاط
وستحب است در صورتی كه توحه نکرده ،نهاػ را هن شکسته و هن تهام حصواند.

مسأله  .1729كسـی كــه ســفر او ســفر وعصـيت اســت  -وثــل اخنکــه بــرای انســام كــار
ّ
حراوی حه حد وسافت شرعی سفر ویكند  -اگر در بین راه اػ قصد وعصيت برگـردد،
ظواه حاقيهاندۀ راه حه تنهایی خا وسهوع رفت و برگشت اػ آنسا هشت فرسز حاشـد خـا

نباشد ،حاخد نهاػ را شکسته حصواند.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

مسأله  .1731كســی كــه بــرای وعصــيت ســفر نکــرده  -وثــل اخنکــه بــرای انســام كــار
ّ
حد وسافت شرعی سفر ویكند  -اگر در بـین راه قصـد كنـد كـه ّ
حقيـۀ راه را
وباحی حه

برای وعصيت برود ،حاخد نهاػ را تهـام حصوانـد ،ولـی نهاػهـایی را كـه شکسـته ظوانـده

صحيح است.

مسأله  .1731وســـافری كـــه حـــه ســـفر وعص ــيت و ــیرود ،در ص ــورتی نه ــاػش ته ــام
ً
ویحاشــد كــه حروــت در حـ ّـق وی شــرعا ثاحــت حاشــد .حنــابراین ،ا گــر فــرد بــرای هــدف
حراوــی حــه وســافرت بــرود س ـ س ّ
وتوضــه شــود كــه هــدف وــغكور در واقــع حــرام نبــوده

است ،حاخد نهاػ را شکسته حصواند؛
ً
وــثال ا گــر فــرد بــرای ظرخــد ونزلــی كــه حــه اعتقــاد او غصــبی اســت وســافرت بــرود،

س س در اثنای وسير خا حعد اػ رسيدن حه وقصد وعلوم شود ونزل وغكور وباح بـوده و

غصبی نيست ،حاخد نهاػ را شکسته حصواند.

ههشنين ،اگـر فـرد بـرای هـدف وبـاحی حـه وسـافرت بـرود ،سـ س وعلـوم شـود كـه

هــدف وــغكور در واقــع ح ـرام بــوده اســت ،نهاػهــایی را كــه شکســته ظوانــده صــحيح

است ،وثل اخنکـه فـرد بـرای ظرخـد ونزلـی كـه حـه اعتقـاد او وبـاح بـوده وسـافرت بـرود،

س س وعلوم شود ونزل وغكور غصبی است.
ّ ً
ّ
شاخان عكر است ،اگر هـدف اػ سـفر حـرام حاشـد ،ولـی اتفاقـا هـدف وـغكور وحقـق

نگردد ،نهاػ فرد تهام است ،وثل اخنکه فرد برای سرقت اووال وسـلهانی حـه وسـافرت
ّ
برود و در سفر ووفق حه سرقت اووال وی نشود.
 ش رطشش ن:س فرب رایص یدله وینباش دوبن ابراحتی اطواج جس فرباط ل
وحسوبنشود 

ّ
مسأله  .1732اگر فرد حه قصد لهو و ظوشگغرانی حه حد وسافت شرعی بـرای صـيد

و شکار برود  -هرطند این عهل حه ظودی ظود ،حرام نيست  -ولی نهـاػش در حـال
رفتن تهام و در برگشتن شکسته است ،حه شـرط آنکـه برگشـتن حـه قصـد شـکار لهـوی

نهاػ وسافر /

نباشد و فرق ندارد برگشتن حه تنهایی هشت فرسز حاشد خا نباشد.

مسأله  .1733اگــر فــرد بــرای تهيـۀ وعــاش و تــأوين وصــارح ػنــدگیاش حــه شــکار رود،

نهــاػش شکســته اســت .ههشن ـين اســت ا گــر بــرای كســب و ز خ ـاد كــردن وــال بــرود،

هرطند در این صورت احتياط وستحب آن است كه نهاػ را هن شکسته و هن تهـام

حصواند.
ّ
مسأله  .1734اگر فرد حه قصد تفر خح و گردش حه حد وسافت شرعی وسافرت كند،

سفر او حرام نيست و حاخد نهاػ را شکسته حصواند.
ً
مسأله  .1735در ســفری كــه عرفــا حاطــل وحســوب وـیشــود  -وثــل ســفری كــه در آن

غــرض و هــدف عقالیــی وضــود نــدارد و در عــرف ،ســفری بیهــوده و حاطــل وحســوب
ویشود  -احتياط واضب ،ضهع بین نهاػ شکسته و تهام است.

 شرطهفتن:از کسانی کهخانۀآنهاههراهشاناست،نباشد 

مسأله  .1736افرادی كه ظانۀشان ههراه آنهاست ،وانند صحرانشـينهـایی كـه در

بیاح ـــانهــــا گــــردش وــــیكننــــد و ه ـــر ضـ ــا آب و ظـ ــورا ک بـ ــراى ظـ ــود و اطرافي ـ ـان و
طهارپاخانشان پیدا كنند ویوانند و حعد اػ طندى حه ضاى دخگرى وـیرونـد ،در ایـن

وسافرتها حاخد نهاػ را تهام حصوانند.
ً
مسأله  .1737اگر صحرانشين وثال براى پیـدا كـردن ونـزل و طرا گـاه حيوانـاتش سـفر
كنــد ،طنانشــه حــا طــادر و اســباب و اثــاث حاشــد كــه صــدق كنــد ظانــهاش ههــراهش

وــیحاشــد ،نهــاػ را تهــام حصوانــد ،وگرنــه طنانشــه ســفر او هشــت فرســز حاشــد ،نهــاػ را
شکسته حصواند.
ً
مسأله  .1738اگــر صحرانش ـين وــثال بــراى ز خ ـارت خ ـا حــذ خ ـا تســارت و واننــد اخنهــا
وســافرت كنـــد ،طنانشـــه عنـــوان ظانـــه حــه دوش بــر و ی صــدق نکنــد ،حاخــد نهــاػ را

شکسته حصواند و اگر صدق كند ،نهاػش تهام است.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

 شرطهشتن:شغلشسفرنبودهونیز کثیرالسفردرحدوسافتشرعینباشد 

ّ
مسأله « .1739كسی كه شغلش سفر است» خا «كثير السـفر» در حـد وسـافت شـرعی
ّ
است ،حاخد نهاػش را تهام حصواند و این اور در سه وورد وحقق ویشود:
ّ
 .1كس ـی كــه ســفر در حــد وســافت شــرعی ،شــغل اوســت واننــد راننــده ،ظلبــان،

كشتيبان.
ّ
ّ
ّ
 .2كس ـی كــه ســفر در حــد وســافت شــرعی ،وقدو ـۀ شــغل اوســت واننــد وعلــن،
ّ
پزشک ،تاضر خا كارگری كه بین وطن و وحل كارش در رفت و آود است.

 .3كســـی كـــه بـــرای غيـــر شـــغل وثـــل ز خــارت ،وعالســه بیهــار ی ،تفــر خح ،ز خــاد حــه
ّ
وسافرت در حد وسافت شرعی ویرود.
ً
«گــروه ّدوم و سـ ّـوم»  -اگــر عنـــوان «كثيــر الســفر» عرفــا بــر آنــان صــدق كنــد  -حاخــد

نهاػهاخشان را در سفر ،كاول حصوانند؛
ّاوا در «گروه ّاول» ،الػم نيست حه او كثير السـفر حگو خنـد؛ حلکـه ا گـر در عـرف «كسـی كـه
ّ
شغلش سفر است» حه او گفته ویشود ،خعنی كسی كه كار او سفر كردن در حد وسـافت

شرعی حاشد ،وثل رانندهای كه شغلش حهل وسافر خا كاال و حار است  -هرطند این كار
ّ
شغل ووقت او حاشد  -حا صدق عرفی این عنوان ،نهاػش تهام است.
مسأله  .1741فردی كه شغلش سـفر اسـت وثـل راننـده ،بـرای تهـام بـودن نهـاػش دو
اور شرط است:

 .1قصــد اداوــه ایـن شــغل را بــرای وـ ّـدت قابــل ّ
توضـه داشــته حاشــد حــه گونــهای كــه

عنوان «كسی كه شغلش سفر است» در وورد او حه كار رود؛ وثل رانندهای كـه تصـهين
ّ
دارد بــرای وـ ّـدت قابــل تـ ّ
ـوضهی در حــد وســافت شــرعی راننــدگی كنــد ،حــه گونــهای كــه
ّ
عرف او را راننده حد وسافت شرعی حه حساب ویآورد.
ّ
 .2فاصله بین سفرهای شغلیاش ز خادتر اػ وقدار وعهول نباشد ،حه حدی كـه حـه
صــدق عنــوان شــغلی ضــرر وارد نهاخ ـد و ای ـن فاصــله ح ـا ّ
توض ـه حــه انــواع ســفر وتفــاوت
است.
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ً
حنابراین ،رانندهای كه وثال تنها شبهای ضهعه وسـافر اػ نسـف حـه كـرحال وـیبـرد
خـا فقــط شــبهای ضهعــه وســافر اػ تهــران حــه قــن وـیبــرد و حق ّيـۀ هفتــه در وطــن اســت،
ّ
راننده حد وسافت شرعی بر او صدق نهیكند ،پس نهـاػش در ایـن سـفرها شکسـته

است؛
ّ
ّاوا رانندهای كه در هر واه اػ وشهد حـه كـرحال خـا سـور خه خـک حـار حـه وـدت پـانزده روػ
ّ
وســافر وـیبــرد ،صــدق و ـیكنــد كــه كــارش راننــدگی در حــد وســافت شــرعی اســت و
نهاػش كاول ویحاشد.
ّ
مسأله  .1741در صـــدق عنـــوان كثيـــر ّ
السـ ـفر در و ــورد كسـ ـی ك ــه وقدوـ ـۀ ش ــغلش،
وسافرت است خا برای غير شغلش ز خاد سفر ویرود (وورد  9و  1در وسـألۀ «،)»1512

سه اور وعتبر است و حا وضود این سه شرط نهاػ فرد تهام است:
ّ
 .1قصد اداوۀ این كار را برای ّودت قابل ّ
توضهی داشته حاشـد؛ وثـل وـدت شـش
ّ
1
واه اػ خک سال خا اخنکه در ػوان دو سال خا بیشتر ،هر سال ودت سه واه؛
ّ
 .2حداقل ده روػ در هر واه ،در حال سفر حاشد (هر طنـد ایـن ده روػ در ضـهن دو

خا سه سـفر حاشـد) خـا ده حـار در هـر وـاه (در ده روػ وصتلـف) سـفر بـرود (هـر طنـد ػوـان
ّ
سفرهای او حه حد وسافت شرعی ،طند ساعت حاشد)؛
ّاوا اگر عدد سفرها خـا روػهـای وسـافرت او  7خـا  2حاشـد ،حنـابر احتيـاط واضـب در
ههـۀ ســفرها نهــاػش را هــن شکســته و هــن تهــام حصوانــد و ا گــر عــدد ســفرها خـا روػهــای

وسافرت او در واه ( )5خا كهتر حاشد ،نهاػش شکسته است.
 .3كثرت سفر (ز خاد سفر كردن) حه فعل ّيت برسد و قبل اػ آن حنابر احتيـاط واضـب

نهاػش را هن تهام و هن شکسته حصواند.

 .1شاخان عكر است ،الػم نيست شش واه اػ خک سال حهطور كاول حه هن پیوسته حاشد و فاصـله شـدن خـک
ّ
خا دو واه در اثنای آن اشکال ندارد؛ وانند اخنکه فرد سه واه حسب ضاحط وغكور در وتن حه حد وسافت
ّ ً
ّ
وســافرت بــرود ،سـ س خــک خــا دو وــاه در وطــنش حهانــد و وســددا ســه وــاه حســب ضــاحط وــغكور حــه حــد
وسافت سفر برود؛ ههشنان كه در وورد دو سال و بیشتر هر سال سه واه نيز ،انقطـاع و فاصـله شـدن خـک
واه بین سه واه در هر سال اشکال ندارد و فرد را اػ كثير ّ
السفر بودن ظارح نهی كند.
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ّ
ّ
ّ
حنابراین ،كسی كه وقدوۀ كارش سفر است (وثل وعلهی كه برای تدر خس حـه حـد

وسافت شرعی ویرود) خا فردی كه بـرای غيـر شـغل وسـافرت وـیرود (وثـل فـردی كـه

نغر ز خارت دارد و برای ادای نغر ،وسـافرت وـینهاخـد) و قصـد دارد سـه حـار خـا سـه روػ
ّ
در هفتــه در وســافرت حاشــد و ای ـن كــار را بــرای وــدت شــش وــاه اػ خـک ســال خـا بــرای
ّ
ودت دو سال خا بیشتر ،سـالی سـه وـاه اداوـه دهـد ،طنـين فـردی دو هفتـۀ ّاول ،حنـابر
احتياط واضب ،نهـاػش را هـن شکسـته و هـن تهـام حصوانـد و حعـد اػ آن نهـاػش تهـام
است.

1

ّ
 .1وــال ک كثيــر الســفر شــدن در وــورد كســی كــه ســفر ،وقدوــۀ شــغل اوســت خــا بــرای غيــر شــغل ز خــاد وســافرت
ً
ّ
ویرود ،آن اسـت كـه سـفر عرفـا عـادت فـرد شـهرده شـود و تحقـق ایـن وعنـا واحسـته حـه آن اسـت كـه عـدد
سفرها خا روػهایی كه سفر ویكند زخاد حاشـد ،حـا لحـاظ اخنکـه تعـداد سـفرها خـا روػهـایی كـه در وسـافرت
ّ
اســت در ضــهن وسهوعــههــای وتعــددی حاشــد كــه حــه گونــهای دارای اســتهرار و اوتــداد هســتند و حعيــد
ّ
نيست كـه حـداقل آن ( )34روػ وسـافرت خـا ( )34سـفر ،در ضـهن ( )3وـاه اػ خـک سـال و خـا بـرای دو سـال
وتوالی و بیشتر ،هر سال سه واه حاشد.

بر این اساس ،وواردی در ضدول عیل حه عنوان نهونه عكر ویشود و افراد ویتوانند اػ این ضدول كـه بـرای

تشصيص نظر عرف تنظين گردخده است ،در ووارد تردخد عرفی كهک حگيرند و حکن سایر وـوارد ،حـا وقاخسـه

و نسبتسنسی حا ووارد عكر شده در ضدول روشن ویشود.
ّ
حــه عنــوان وثــال ،طبــق ردخــف ســه در ضــدول عیــل ،فــردی كــه وــیظواهــد حــداقل ( )3وــاه اػ خــک ســال

وسافرت برود خا برای ( )9سال وتوالی ،هر سال سه واه وسافرت برود و در خک وـاه )7( ،روػ در سـفر حاشـد خـا
ّ
( )7سفر انسام دهد و در واه حعد ( )19روػ در سفر حاشد خا ( )19سفر انسام دهد ،حهطوری كه در ایـن وـدت،
ّ
وسهــوع روػهــایی كــه در ســفر اســت ،حــداقل ( )34روػ شــود خــا وسهــوع ســفرهای او حــه ( )34ســفر در ( )34روػ
برسد ،طنين فردی اػ وصادیق كثير ّ
السفر وحسوب ویشود و نهـاػش كاوـل اسـت و حکـن در وـوارد وشـاحه
نيز ،طنين است.
ّ
شــاخان عكــر اســت ،در حعضــی اػ وــوارد در ضــدول عیــل تحقــق كثــرت ســفر وــورد اشــکال اســت و وراعــات
وقتضای احتياط در آن ترک نشود.

نهاػ وسافر /

ّ
ّ
مسأله  .1742اگــر فــردی قصــد دارد بــین وطــن و وحــل كــارش كــه در حــد وســافت
ً
ّ
شــرعی اســت تنهــا بــرای وــدت ســه وــاه ،وــثال روػ در ويــان رفــت و آوــد كنــد و حعــد اػ
ّ
س ری شدن ودت وغكور تصهين حگيرد سه وـاه دخگـر حـه ههـان كيفيـت رفـت و آوـد
ّ
ّ
نهاخــد كــه حــه ضــهيهۀ وــدت قبــل كــافی در تحقــق وقــدار الػم در صــدق كثــرت ســفر
است ،اػ آن پس احکام كثير ّ
السفر در وورد وی ضاری ویشود و نهاػش تهام است.
مسأله  .1743كسی كه شغلش وسافرت است (گروه ّاول) ،شرط نيست كـه سـه حـار
ّ
وسافرت كند تا نهاػش تهام حاشـد و ههـين كـه عنـوان راننـدۀ حـد وسـافت شـرعی و
وانند آن بر او ونطبق شود ،هرطند در ّاولين سفر حاشد ،نهاػش تهام است؛
ّ
ّاوا كسی كه وقدوۀ شغلش ،سفر است خا كثير السفر در غير شغل است (گـروه ّدوم و
ضدول وربوط حه افراد كثيرالسفر
ّ
ردخف ودت اضهالی
1
9
1
3
 3واه اػ خک سال
خا  9سال و بیشتر
7
هر سال  1واه
3
5
7
2
14
 7واه اػ خک سال خـا  9سـال و بیشـتر،
هر سال  9/7واه
11
19
 3واه اػ خک سـال خـا  9سـال و بیشـتر،
 11هر سال  9واه
 1 13وــاه اػ خــک ســال خــا  9ســال و بیشــتر
 17هر سال  1/7واه
 9وــاه اػ خــک ســال خــا  9ســال و بیشــتر
13
هر سال  1واه

حکن كثير السفر
عدد روػها خا سفرها در واه
دارد
 14و بیشتر
 2در خک واه و  11در واه حعد دارد
 7در خک واه و  19در واه حعد دارد
 5در خک واه و  11در واه حعد دارد
ّ
 3در خک واه و  13در واه حعد وحل اشکال
ّ
 7در خک واه و  17در واه حعد وحل اشکال
 3در خک واه و  13در واه حعد ندارد
ّ
وحل اشکال
 7خا  2در هر واه
ندارد
 5در هر واه
ّ
وحل اشکال
 14و بیشتر
ندارد
 2و كهتر
ّ
وحل اشکال
 19و بیشتر
ندارد
 11و كهتر
ّ
وحل اشکال
 17و بیشتر
ندارد
 13و كهتر
هر طند روػ حاشد

ندارد
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سـ ّـوم) ،ههشنــان كــه گغشــت ،وقتـی نهــاػش تهــام اســت كــه كثــرت ســفر او حــه فعل ّيـت

برسد و قبل اػ آن ،حنابر احتياط واضب بین نهاػ شکسته و تهام ضهع نهاخد.
ّ
مسأله  .1744كس ـی كــه شــغلش وســافرت اســت وثــل راننــده ،خ ـا وســافرت وقدو ـۀ
ّ
ً
شغل او است وثل وعلن ،طنانشه برای كار دخگری وثال برای ز خارت خا حذ وسافرت
ً
كنــد ،حاخـد نهــاػ را شکســته حصوانــد؛ وگــر آنکــه عرفــا او را «كثيـر الســفر» حگو خنــد؛ واننــد
ً
داجها سه روػ در هفته وسافر است 1و در این صورت ،نهـاػش ّ
حتـی در سـفر
كسی كه
حذ خا ز خارت و وانند آن كاول است.
ً
ههشنين ،اگر وثال رانندهای كه نهاػش در سفر شغلی تهـام اسـت ،اتووبيـل ظـود
ّ
را برای ز خارت كراخـه حدهـد و عـدهای را بـرای ز خـارت حـا اتووبيـل ظـود ببـرد و در ضـهن

ظودش هن ز خارت كند ،در هر حال حاخد نهاػ را تهام حصواند.
مسأله َ .1745ح َهلهدار ،خعنی كسی كه برای رسـاندن حـاضیهـا در ّاخـام حـذ در هـر
ّ
وکه وسافرت ویكند و ّ
حقيۀ سال در وطنش است ،طنانشه سفرش سـه وـاه
سال حه
در هر سال خا بیشـتر حاشـد ،حاخـد نهـاػ را تهـام حصوانـدّ ،اوـا ا گـر سـفرش دو وـاه خـا كهتـر

حاشد ،نهاػش شکسته است و اگر بین این وقدار است ،حنابر احتيـاط الػم بـین نهـاػ
شکسته و نهاػ تهام ضهع نهاخد.

مسأله  .1746كسی كه در حصشـی اػ سـال شـغلش وسـافرت اسـت ،وثـل راننـدهای

كه هر سال فقط در سه واه فصل تاحستان خا ػوسـتان اتووبيـل ظـود را كراخـه ویدهـد و
ّ
حه حد وسافت سفر ویرود ،حاخد در سفرهایی كه در آن فصل انسام ویدهد ،نهـاػ را

تهام حصواند و احتياط وستحب آن است كه هن شکسته و هن تهام حصواند؛
ّ
ّ
ّ
وصتص حه وقـت ّ
وعينـی اػ سـال
البته ،طنانشه سفر شغلی فرد در حد وسافت،
ّ
حاشد ،طوری كـه در سـایر ّاخـام سـال برناوـۀ ونظهـی بـرای وسـافرت نداشـته حاشـد ،در
سفرهای ّاتفاقی و ّ
وتفرقهای كه در اوقات دخگر سال دارد ،نهاػش شکسته است.
مسأله  .1747كسی كه در حصشی اػ سـال كثيـر السـفر اسـت (حـه وعنـای ّدوم و س ّـوم
 .1وال ک كثير السفر بودن ،در وسألۀ « »1531عكر شد.

نهاػ وسافر /

ّ
كه در وسألۀ « »1512عكر شد) وانند وعلهی كه فقط در فصـل بهـار در هـر سـال ز خـاد
ّ
برای تدرخس سفر وی كند ،حاخد در سفرهایی كه در آن وـدت اػ سـال انسـام وـیدهـد

نهاػش را تهام حصواند.
ّ
حنــابراین ،اگــر كثــرت ســفر (ز خــاد ســفر كــردن) در حــد وســافت ،وصـ ّ
ـتص حــه وقــت
وعينــی اػ ســال حاشــد ،احکــام كثيــر ّ
ّ
الســفر در اوقــات دخگــر ســال كــه فــرد در وعــرض

كثـرت ســفر نيســت ،حــه توضــيحی كــه در وســألۀ حعــد ظواهــد آوــد در وــورد وی ضــاری

نهیشود.
ّ
مسأله  .1748فردی كه حه استثنای ودت ّ
وعين كوتـاهی واننـد دو خـا سـه هفتـۀ ّاول
سـال ،در ّ
حقيـۀ سـال كثيــر الســفر اسـت (حــه وعنــای ّدوم و س ّـوم كــه در وســألۀ «»1512
ّ ً
بیان شد) و برناوۀ ساالنۀ وی بر ههين ونوال است ،اگر خـک سـال اتفاقـا در ههـان دو
سه هفته ّاول سال حه وسافرت برود ،نهاػش تهام است و حکن كثير السفر در آن ّاخام
نيز ضاری است؛
ّ
ّ
البته ،طنانشه ّودت ّ
وعين وغكور وانند خـک وـاه حاشـد وحـل اشـکال اسـت و در
ّ ً
ّ
صورتی كه در آن ودت اتفاقا حه وسافرت برود ،وراعات وقتضای احتياط تـرک نشـود
حه اخنکه نهاػش را در سفر هن شکسته و هن تهام حصواند؛
ولی اگر ّودت ّ
وعين وـغكور ،دو وـاه خـا سـه وـاه خـا بیشـتر حاشـد ،حکـن كثيـر السـفر
ّ ً
ّ
ّ
نســبت حــه آن وــدت ضــاری نيســت و طنانشــه اتفاقــا در وــدت وــغكور حــه ســفر بــرود
نهاػش شکسته است.

ً
ً
مسأله  .1749راننده و دوره گردی كه وثال در دو خا سه فرسصی شـهر خـا وـثال ( )17خـا
ّ ً
( )94كيلووتری شهر رفـت و آوـد وـیكنـد ،طنانشـه اتفاقـا سـفر هشـت فرسـصی بـرود،

حاخد نهاػ را شکسته حصواند.
ّ
مسأله  .1751كسـی كــه كثيـر ّ
السـفر در حــد وســافت شــرعی وحســوب وـیشــود (ســه

وورد وغكور در وسألۀ « ،)»1512طنانشه ده روػ خا بیشتر در وطن ظود حهانـد  -طـه اػ
ّاول قصـد وانـدن ده روػ خـا بیشـتر اػ آن را داشــته حاشـد خـا حـدون قصــد ده روػ خـا بیشــتر
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حهاند  -حاػ هن حاخد در ّاولين سفری كـه حعـد اػ وانـدن ده روػ خـا بیشـتر وـیرود ،نهـاػ را

تهــام حصوانــد و اگــر طنــين شصصــی در غيـر وطــن ظــود ده روػ خـا بیشــتر  -حــا قصــد ،خـا

حدون قصد  -حهاند ،حاػ هن ههين حکن را دارد.
ولی در ظصوص « ُوکار ٔی» (خعنی كسی است كـه وركـب خـا وسـيله نقليـهای دارد
كه آن را كراخه ویدهد و حا آن حار خا وسافر را ضاحسا ویكند ،وثل رانندهای كه اتووبيل

ظــو خش را بــرای حهــل وســافر خ ـا كــاال كراخ ـه و ـیدهــد خ ـا طــاروادار ی كــه اســب خ ـا شــتر

ظــو خش را بــرای انتقــال حــار كراخ ـه و ـیدهــد) ا گــر طن ـين حاشــد ،احتي ـاط وســتحب آن
است كه در ّاولين سفری كه حعد اػ ده روػ ویرود ،هن شکسته و هن تهام حصواند.
ّ
مسأله  .1751اگر فردی كه كثير السفر در حد وسافت شـرعی اسـت (حـه وعنـای ّدوم
ّ
و ّ
سوم كه در وسألۀ « »1512بیـان شـد) 1حـه ضهـت عارضـهای وـدتی وسـافرت نـرود،
ّ
ولی قصد دارد حعد اػ برطرف شدن عارضۀ وـغكور ،آن را اداوـه دهـد ،طنانشـه وـدت

قطع شدن سفر سه واه خا كهتر حاشد ،اشکال ندارد و حکـن كثيـر السـفر حـاقی اسـت و
ّ
ا گــر وــدت وــغكور شــش وــاه خــا بیشــتر حاشــد حکــن كثيــر الســفر ونتفــی وــیشــود و در
ّ
ّ
صورتی كه ودت وغكور طهار واه خـا پـنذ وـاه اسـت ،وحـل اشـکال اسـت و وراعـات
وقتضای احتياط در وورد آن ترک نشود.

2

مسأله  .1752كســانی كــه شــغل آنهــا وســافرت اســت وثــل ُوک ـار ٔی ،در صــورتی كــه
ّ
وسافرت بیش اػ وقدار وعهول بر آنهـا ووضـب وشـقت و ظسـتگی شـود ،حاخـد نهـاػ را

شکسته حهضا آورد.

مسأله  .1753كســـی كـــه در شــهرها ســياحت وــیكنــد و بــرای ظــود وطنــی اظتيــار

نکرده ،نهاػ را تهام حصواند.

ً
ّ
 .1وانند اخنکه قبال در طول سال هر وـاه ده روػ  -هرطنـد در ضـهن دو خـا سـه سـفر  -حـه حـد وسـافت شـرعی
ّ
ویرفته و اكنون حه سبب بیهاری ،ودتی است وسافرت نهیرود.
ً
ً
 .2حکن ووردی كه فرد ساحقا كثير السفر نبوده و وثال قصد كرده  3واه ،هـر وـاه ده روػ  -هرطنـد در ضـهن دو
ّ ً
ّ
خــا ســه ســفر  -حــه حــد وســافت شــرعی بــرود ،ولــی در بــین  3وــاه اتفاقــا حــه ســبب عارضــهای وثــل بیهــاری
فاصله اخساد شده ،اػ پاورقی شرط اول اػ وسألۀ « »1531فههيده ویشود.
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ً
مسأله  .1754كسی كه شغلش وسافرت نيست ،اگر وـثال در شـهری خـا در روسـتایی

ضنســـی دارد كـــه بـــرای حهـــل آن ،وســافرتهــای پــی در پــی وــیكنــد ،حاخــد نهــاػ را
شکسته حصواند ،وگر آنکه كثير السفر حاشد كه وعيار آن در وسألۀ « »1531گغشت.
 شرطنهن:ا گرازوطنحرکتویکندبهحدترخصبرسد 

ّ ّ
مسأله  .1755فردی كه اػ وطنش حركت وـیكنـد ،در صـورتی كـه حـه «حـد تـرظص»
ّ ّ
برسد نهاػش شکسته ویشود و ّاوا در غير وطن ،حد ترظص اثرى ندارد و ههين كـه
ّ
اػ شهر خا روستای وحل اقاوت حه قصد پیهودن وسافت شرعی ظـارح شـود ،نهـاػش

شکسته است.

ّ ّ
ترظص» ،ضایی است كه اهل شهر ّ
حتـی آنهـا كـه در تواحـع آن
مسأله « .1756حد
-

هستند  -حه ضهت دور شدن وسـافر ،نتواننـد او را ببينـد و نشـانۀ آن ایـن اسـت كـه او

نتواند اهل شهر و تواحع آن را ببيند.

مسأله  .1757وســافرى كــه حــه وطــنش بروــیگــردد ،تــا وقتــی وارد وطــنش نشــده ،حاخـد
ّ
ّ
نهـــاػ را شکســـته حصوانـــد و در ایـــن راحط ــه رسـ ـيدن ح ــه ح ــد ت ــرظص ،اث ــری ن ــدارد.
ّ
ّ
ههشنـين ،وســافرى كــه وــیظواهــد َده روػ در وحلـی حهانــد تــا وقتـی كــه حــه آن وحــل

نرسيده ،نهاػش شکسته است.

مسأله  .1758هر گاه شهر خا روستا در حلندى حاشـد كـه اهـل آن اػ دور دخـده شـود ،خـا

حه قدرى گود حاشد كه ا گـر انسـان كهـی دور شـود اهـل آن را نبينـد ،فـردی اػ اهـالی آن
شهر كه وسافرت ویكند ،وقتی حه انـداػهاى دور شـود كـه ا گـر آن شـهر در ػوـين ههـوار

بود ،اهلش اػ آنسا دخده نهیشد ،حاخد نهاػ ظود را شکسـته حصوانـد و نيـز ا گـر پسـتی و

حلندى راه بیشتر اػ وعهول حاشد ،حاخد والحظۀ وعهول را حنهاخد.

ّ ّ
مسأله  .1759كسی كه در كشتی خا قطار نشسته و قبل اػ رسيدن حه حد تـرظص حـه
ّ ّ
ّنيت نهاػ تهام وشغول نهاػ شود ،ولی قبل اػ ركوع ركعت ّ
سوم حه حد ترظص برسـد،
ّ
حاخد نهاػش را شکسته حهضا آورد و اگر حعد اػ رسيدن حه حد ركـوع ركعـت س ّـوم و پـس
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ّ ّ
اػ آن حه حد ترظص برسد ،نهاػش را رهـا نهـوده و حاخـد نهـاػ دخگـری را شکسـته حـهضـا
آورد و تهام كردن نهاػ ّاول الػم نيست.
ّ
مسأله  .1761اگــر بینــایی فــرد ،غيـر وعهــولی حاشــد ،در وحلـی حاخـد نهــاػ را شکســته

حصواند كه افراد وعهولی ،اهل آظر شهر را نبينند و وال ک ،دخدن حا طشن است ،نه حـا
دوربین و ابزار.
ّ
ههشنــين ،ا گــر حــه علــت وػش حــاد خــا طوفــان ،گــرد و غبــار فضــا را فــرا گرفتــه خــا هــوا

وه آلود است ،در وکانی حاخد نهاػ را شکسته حصواند كه اگر هوا صـاف و حـدون گـرد و

غبار و وه حاشد اهل آظر شهر را نبيند.

ّ ّ
مسأله  .1761اگر فرد هنگاوی كه سفر ویرود شک كند كه حه حد ترظص رسـيده خـا

نه ،حاخد نهاػش را تهام حصواند.

ّ ّ
مسأله  .1762اگر كسی خقين خا اطهينان داشته حاشد كه حه حـد تـرظص نرسـيده خـا
ّ ّ
شک داشته حاشد كه حه حد ترظص رسيده خا نه و نهاػ را تهام حصواند ،س س وعلـوم
ّ ّ
شــود ك ـه در وقــت نهــاػ حــه حــد تــرظص رسـيده بــوده ،طنانشــه هنــوػ وقــت حــاقی و در

وســافرت اســت حاخ ـد نهــاػش را دوحــاره شکســته حصوانــد و ا گــر در ای ـن حــال نهــاػ را
نصوانــد ،حاخ ـد قضــای آن را وطــابق حــا وظيف ـۀ آظــر وقــت انســام دهــد و ّاوــا ا گــر حعــد اػ

گغشتن وقت حفههد اشتباه كرده ،قضای نهاػ واضب نيست.
ّ ّ
مسأله  .1763اگر كسی خقين خا اطهينان پیدا كند كه حه حد ترظص رسـيده و نهـاػ
ّ ّ
را شکسته حهضا آورد س س وعلوم شود كه در وقت نهاػ حه حد ترظص نرسيده بوده،

حاخد نهاػ را دوحاره حهضا آورد؛
ّ ّ
پس طنانشه در این حال هنـوػ حـه حـد تـرظص نرسـيده حاشـد ،حاخـد نهـاػ را تهـام
ّ ّ
حصواند و در صورتی كه اػ حد ترظص گغشته حاشد ،نهاػ را شکسته حـهضـا آورد و ا گـر
وقت گغشته ،نهاػ را وطابق وظيفهاش در آظر وقت آن حهضا آورد.
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قطع کنندههایسفر 

وواردی كه سفر را قطـع وـیكنـد و ووضـب كاوـل شـدن نهـاػ فـردی كـه وسـافر بـوده

ویشود« ،قواطع سفر» ناويـده وـیشـوند .در وسـاجل حعـد ،حـه عكـر احکـام آن پرداظتـه
ویشود:

 وورداول(ازقطع کنندههایسفر):قصدعبوروتوقف(نزول)دروطن 

ّ
حهطور كلی ،احکام وطن حه این شرح است:
 oاحکاموطن

مسأله  .1764ونظور اػ «وطن» ،خکی اػ وکانهای سهگانۀ ز یر ویحاشد:
ً
« .1وطههى اصههلی»؛ ونظــور اػ آن وقـ ّـر و اقاوتگــاه اصـلی فــرد وـیحاشــد كــه وعهــوال
ّ
ّ
وحل سکونت پدر و وادر و ػادگاه فرد است كه پـس اػ تولـد در آنسـا ػنـدگی وـیكـرده

است.
ّ
« .2وطههى اتخههاری دائم هی»؛ ونظــور اػ آن وحلــی اســت كــه انســان بــرای اقاوــت
داجهی ظود انتصاب كرده است و ویظواهد حاقيهاندۀ عهرش را در آنسا حهاند.
ّ
وحل ػندگی ظود خا ّ
وقر كار ی خـا تحصـيلی
« .3وطى هىق »؛ ضایی را كه انسان

ظــو خش قــرار داده اســت  -هرطنــد قصــد نداشــته حاشــد كــه ههيشــه در آنســا حهانــد -
ّ ً
طنانشه حه گونهای حاشد كه عرف او را در آنسا وسافر نگو خند ،طور ی كه ا گـر ووقتـا ده
ّ
ّ
روػ خ ـا بیشــتر ،ضــای دخگــری را وحــل ػنــدگی ظــود قــرار دهــد ،حــاػ هــن عــرف ،وحــل
ّ ّ
وقر ووقت) حگو خند ،آنسا بـرای او ،وطـن وحسـوب
سکونت و ػندگیاش را ضای ّاول (
ّ
ّ
ّ
ویشود كه آن را «وطن اتصاعی ووقت» خا «وطن ووقت» ویناوند.
ً
حنـــابراین ،كســـی كـــه تصـــهين دارد و ــثال خـ ـک س ــال و نـ ـين خـ ـا بیش ــتر 1،در وک ــانی
ّ
 .1اگر ودت وغكور حدود خک سـال تـا خـک سـال و سـه وـاه حاشـد ،آن وکـان در وـوارد تردخـد عرفـی ،حکـن وطـن را
ّ
ّ
ندارد و طنانشه ودت سکونت بین خک سال و سه واه تا خک سال و شـش وـاه حاشـد ،وحـل اشـکال اسـت و
وراعات وقتضای احتياط در ووارد تردخد عرفی ترک نشود .توضيح بیشتر وطلب ،در پاورقی حعد ویآخد.
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سکونت نهاخد وثل دانشسوی قهی كه قصد دارد خک سال و نين خا بیشتر شهر تهـران
را وقـ ّـر تحصـيلی ظــود قــرار دهــد و اػ شــنبه تــا طهارشــنبه در تهــران ســاكن حاشــد و روػ

پنذشنبه و ضهعه نزد ظانوادهاش حه وطـن ظـود (شـهر قـن) بر گـردد ،در دو هفتـۀ ّاول،

در صورتی كه قصد اقاوت ده روػ در تهران ندارد ،حنابر احتياط واضب ،نهاػش را هن
ّ
شکســته و هــن تهــام حصوانــد و حعــد اػ آن نهــاػش در شــهر تهــران كــه وطــن ووقــت او

وحسوب ویشود ،تهام است؛
ّ
ّ
ّاوا اگر فرد قصد دارد در وحلی كه وطـن اصـلیاش نيسـت ،وـدت ػوـان كوتـاهی
ّ
ً
حهانــد حــه گونــهای كــه آن وکــان عرفــا وحــل ػنــدگی و ســکونت او وحس ـ ـوب نشــده و
ّ
عرف او را در آن وکان ،وسافری وحسـوب نهاخـد كـه قصـد دارد وـدت كوتـاهی آنسـا

حهانـــد و حعـــد حــه ضـــای دخگــر بــرود ،در ایــن صــورت ،آن وکــان وطــن فــرد وحســوب

نهیشود.

1

ّ
ّ
 .1نکاتی را كه برای وحقق شدن وطن ووقت ،حاخد والحظه نهود ،اػ این قرار است:
ً
ّ
الفّ .ودت اقاوت فرد در ّ
وقر كن نباشد ،وثال فـردی كـه قصـد دارد بـرای وـدت طنـد سـال ،در هـر روػ فقـط
ّ
ّ
ّ
سه خا طهار ساعت در وحلی ساكن حاشد ،این وقدار برای وحقق شدن وطن ووقت كافی نيست.
ّ
ب .وسهوع این ودت در فاصلۀ ػوانی طوالنی حاصل نشود.
ّ
ّ
ّ
ج .هر طه عـدد سـاعات در روػ و عـدد روػهـا در وـاه بیشـتر گـردد ،تحقـق وطـن ووقـت و وق ّـر بـودن حـه وـدت
ّ
ّ
كهتر احتياح دارد و هر طه عدد ساعات در روػ و عدد روػها در واه كهتر گردد ،تحقق وطن ووقت و وق ّـر
ّ
بودن حه ودت بیشتر احتياح دارد.
بر این اساس ،وواردی در ضدول عیل حه عنوان نهونه عكر ویشود و افراد ویتوانند اػ این ضدول كـه بـرای
تشصيص نظر عرف تنظين گردخده است ،در ووارد تردخد عرفی كهک حگيرند و حکن سایر ووارد حـا وقاخسـه و
نسبتسنسی حا ووارد عكرشده در ضدول روشن ویشود.
حه عنوان وثال ،طنانشه دانشسویی حه وـدت سـه سـال در شـهری تحصـيل نهاخـد و در هـر وـاه حـه وـدت
( )17روػ در آن شهر و ( )17روػ دخگر هـن در وطـنش سـاكن حاشـد ،طـوری كـه سـکونت وی در آن شـهر حـهطـور
ّ
شبانهروػی حاشد ،طبق ردخف  9در ضدول عیل ،شهر وغكور وطن ووقت او وحسوب ویشود.
ّ ّ
ّ
وقر ووقت وورد اشـکال اسـت و وراعـات
شاخان عكر است ،در حعضی اػ ووارد ضدول عیل ،تحقق وطن و
وقتضای احتياط در وورد آن ترک نشود.
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ّ
ّ
شــاخان عكــر اســت ،در نــوع ّدوم و سـ ّـوم وطــن (وطــن اتصــاعی داجــن و وطــن اتصــاعی
ّ
ًّ
ووقت) فرق ندارد كه فرد ،ظودش وستقال آن را انتصاب كرده حاشد خـا اخنکـه آنسـا حـه
ّ
تبعيت اػ شصص دخگر ،وطن او وحسوب گردد؛
ً
ً
وثال اگر فرػند عرفا تاحع والدین وحسوب شـود و هنـوػ اسـتقالل در تصـهين گيـری
در این ضهت را نداشته حاشد (طه حالغ و طه ناحالغ) ،طنانشه والدین او شـهر وشـهد
ّ
ّ
را حــه عنــوان وطــن اتصــاعی داجهــی خــا ووقــت ظــوخش انتصــاب كــرده و در آن ســا كن

شــوند ،شــهر وشــهد بــرای آن فرػنــد كــه ههــراه آنــان در وشــهد ســاكن شــده نيــز وطــن
وحسوب وی گردد.

ً
مسأله  .1765ا گــر فــرد تصــهين حگيــرد در وکــانی بــرای تحصــيل خــا شــغل تنهــا وــثال
ّ
شش واه سکونت كند و وکان وـغكور وطـن ووقـت بـرای فـرد وحسـوب نشـود ،حعـد اػ
ّ
س ری شدن آن وـدت ،تصـهين حگيـرد خـک سـال دخگـر بـرای تحصـيل خـا شـغل در آن
ّ ّ
وقر ووقت:
ضدول وربوط حه وطن و
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ّ
ّ
وکـــان حهانـــد كـــه ح ــه ضـــهيهۀ و ــدت قب ــل ،ك ــافی در تحق ــق وق ــدار الػم در ص ــدق
ّ
وطن است ،اػ آن پـس احکـام وطـن ووقـت در وـورد وی ضـاری وـیشـود و نهـاػش در

آنسا تهام است.

مسأله  .1766كسی كه وکانی را ّ
وقر تحصيلی خا شغلی ظو خش قرار داده ،طور ی كه
نهــاػش در آنســا تهــام اســت و ب ـین وقـ ّـر و وطــنش كــه فاصــله آنهــا حــه انــداػۀ وســافت
ً
شرعی خا بیشتر است در رفت و آود حاشد ،وثال ویظواهد طند سـال در آنسـا سـا كن
حاشــد و ب ـین وقـ ّـر و وطــن اصــلیاش رفــت و آوــد داشــته حاشــد ،در وقـ ّـر تحص ـيلی خ ـا
شــغلی ،نهــاػش تهــام اســت و در صــورتی كــه تعــداد ســفرهاخش در هــر وــاه بـین وقـ ّـر و

وطن ( )14سفر حاشد ،نهاػش بین راه هن تهام است و اگر ( )7خا ( )2سفر است ،حنـابر

احتياط واضب در بین راه نهـاػش را هـن شکسـته و هـن كاوـل حصوانـد و ا گـر ( )5سـفر

اســت ،نهــاػش ب ـین راه شکســته اســت .حنــابراین ،در طن ـين وــواردی احکــام وط ـن
ّ
1
ووقت و كثرت سفر هر دو لحاظ ویشود.

مسأله  .1767حعضی اػ فقها عظام رضـوان اهّلل تعـالی علـيهن قاجـل حـه نـوع دخگـری اػ
ّ
وطــن حــه نــام «وطــن شــرعی» شــدهانــد و در ایـن وــورد فروــودهانــد« :كسـی كــه در وحلـی
والک ونزل وسکونی است ،اگر شـش وـاه ّوتصـل حـا قصـد اقاوـت در آنسـا حهانـد ،تـا
وقتـــی كـــه آن ونـــزل وـــال اوســت ،آن وحــل حکــن وطــن او را دارد ،پــس هــر وقــت در

وســافرت حــه آنســا برســد ،حاخ ـد نهــاػ را تهــام حصوانــد»؛ ول ـی ای ـن حکــن ثاحــت نيســت
(ثاحت نبودن این حکن حنابر فتو ٓی ویحاشد).
 .1شاخان عكر است ،اگر فاصلۀ ػوانی بین رفت حه ّ
وقر و برگشت حه وطن ( 9خا  )1روػ حاشد ،رفـت و برگشـت
ً
ً
عرفا خک سفر وحسوب ویشود و اگر ( )7روػ حاشد ،رفت و برگشت عرفا دو سفر وحسوب ویشـود و ا گـر
ّ
طهار روػ حاشد ،وراعات وقتضـای احتيـاط در وـورد آن تـرک نشـود .حـه عنـوان وثـال ،دانشـسو خـا وعلهـی
ّ
ّ
شــهری را بــرای وــدت طــوالنی ،وقـ ّـر تحصــيلی خــا كــاریاش قــرار وــیدهــد ،طــوری كــه وطــن ووقــت وی
وحسوب شود ،او در هر واه ( )7حار صبح حه آنسا رفتـه و عصـر بـر وی گـردد .وی خـک حـار هـن در وـاه)7( ،
ً
روػ در وقـ ّـر ویوانــد طــوری كــه فاصــلۀ ػوــانی بــین رفــت و برگشــت او )7( ،روػ اســت كــه ایــن ظــود ،عرفــا
وعادل دو سـفر وحسـوب ویشـود .حنـابراین ،در وسهـوع ،تعـداد سـفرهای او ده سـفر ویشـود ،در نتيسـه
نهاػش در بین راه تهام است و در ّ
وقر نيز نهاػش كاول ویحاشد.
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ّ
ّ
مسأله  .1768اگر فرػندی در وطن پدر و وادرش وتولد شود و ودتی واننـد طهـل روػ
ّ
خا بیشتر در آنسا ههراه والدخنش سا كن حاشـد ،طنانشـه والـدین وی حعـد اػ آن وـدت

حــدون آنکـــه اػ وطنشــان اعـــراض نهاخنــد حــه ههــراه فرػنــد  -كــه تــاحع آنــان وحســوب

وــیشــود  -بــرای ســکونت حــه شــهر دخگــری برونــد ،وطــن اصــلی فرػنــد ،ههــان ػادگــاه
ّ
اوســت؛ ّاوــا ا گــر فرػنــد در اثنــای ســفر والــدین در شــهری كــه وطــن آنــان نيســت وتولــد

شود ،آن شهر وطن اصلی فرػند وحسوب نهیشود.

ً
مسأله  .1769كسی كه در دو وحل ػندگی ویكند ،وثال شش واه در شهری و شـش
وــاه در شــهر دخگــر وـیوانــد ،هــر دو وحــل ،وطــن اوســت و نيـز ا گــر بیشــتر اػ دو وحــل را

بــرای ػنــدگی ظــود انتصــاب كــرده حاشــد ،هه ـۀ آنهــا وطــن او وحســوب و ـیشــود؛ وثــل
ً
اخنکه سه شهر عرفا حه عنوان وطن فـرد حـه حسـاب آخـد و فـرد در طهـار وـاه اػ سـال كـه
هوا گرم است در شهر ّاول سکونت ویكند و در طهار واه كه هـوا سـرد اسـت در شـهر
ّدوم ساكن ویشود و در حق ّيۀ سال در شهر ّ
سوم ساكن ویگردد.

ّ
مسأله  .1771وسافری كه در سفر اػ وطـن ظـود عبـور وـیكنـد ،ا گـر در آن بـرای وـدت
ّ
قابــل ّ
توضــه فــرود آوــده و توقــف كنــد (نــزول نهاخــد) ،ســفرش قطــع و ـیشــود و حاخ ـد تــا
ّ
ػوانیكـه سـفر ضدخـدی را حـه حـد وسـافت شـرعی آغـاػ نکـرده اسـت ،نهـاػش را تهـام

حصواند؛
ّ
ّ
ّاوــا در اخنکــه عبــور اػ وطــن ،حــدون توقــف و فــرود آوــدن در آن بــرای وــدت قابــل
ّ
والحظه ،ووضب قطع وسافرت شرعی ویشود خا نه ،وحـل اشـکال اسـت و وراعـات
وقتضای احتياط در این وورد ترک نشود.
ّ
حه عنوان وثال ،فردی كه قصد دارد اػ وطن ظو خش (وشهد وقـدس) حـه وقصـدی

كه در هشت فرسصی آن قرار دارد ،برود و در آنسا قصـد اقاوـت ده روػ نهاخـد ،ولـی در
بــین وس ـير پــس اػ پیهــودن دو فرســز ،وط ـن ّدووــش قــرار داشــته حاشــد و قصــدش آن
ّ
ّ
حاشد كه در سفر وغكور فقط اػ آن عبور نهوده و تـوقفی در آن نکنـد خـا تـوقفش انـدک و
ّ
غير قابل والحظه حاشد ،در ایـن حـال ،ا گـر حصواهـد قبـل اػ رسـيدن حـه وحـل اقاوـت،
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نهاػ حصواند ،احتياط الػم آن است كه بین نهاػ شکسته و نهاػ تهام ضهع نهاخد.
ّ
مسأله  .1771وســافری كــه در ب ـین وســافرت حــه وطــنش و ـیرســد و در آنســا توقــف

ویكنـد ،تـا وقتـی در آنسـا هسـت حاخـد نهـاػ را تهـام حصوانـد ،ولـی ا گـر حصواهـد اػ آنسـا
ً
ّ
هشت فرسز برود ،خا وـثال طهـار فرسـز بـرود و طهـار فرسـز برگـردد ،وقتـی كـه حـه حـد
ّ
ترظص برسد ،حاخد نهاػ را شکسته حصواند.
 oاحکاماعراضازوطن

مسأله  .1772اگر انسان اػ وطن ظود صرف نظر كند و دخگر نصواهد در آنسا ػنـدگی

كند ،ػوانی كه اػ آنسا ظارح ویشود ،اػ وطنش اعراض كرده است.

حنابراین ،اػ آن ػوـان ،هـر وقـت بـرای صـلۀ رحـن ،ز خـارت ،تفـر خح و ...حـه آن وکـان

ویرود ،آنسـا بـرای او حکـن وطـن را نـدارد و نهـاػش در آنسـا شکسـته اسـت ،هرطنـد

فرد ،وطن دخگری هن برای ظـود انتصـاب نکـرده حاشـد؛ وگـر آنکـه عنـوانی كـه ووضـب
تهام شدن نهاػ است وانند كثير السفر خا ظانه حه دوش خا قصـد اقاوـت دهـه ،بـر ایـن

فرد صدق كند كه در این صورت ،حاخد نهاػش را تهام حصواند.

مسأله  .1773و ـــال ک در «ؤعــــراض و رو ی گردانـ ــدن اػ وطـ ــن» ،آن اسـ ــت كـ ــه فـ ــرد
اطهينان داشته حاشد در آخنده برای ػندگی و سکونت حه آن وکان بر نهیگردد.
حنابراین ،فردی كه اػ وطنش حه ضهتی وانند وأوور ّخت شغلی ،اػدواح و تحصـيل

ظارح ویشود و شهر دخگری را حه عنوان وطـن انتصـاب وـینهاخـد ،طنانشـه احتهـال
قابل ّ
توضه حدهد كه در آخنده برای سکونت و ػندگی حه وطن سـاحقش بـر وـیگـردد ،در
ّ
ای ـن صــورت ،اعــراض وحقــق نشــده اســت و هــر وقــت حــه آن وکــان و ـیرود ،نهــاػش
كاول است.
ّ
ّ
البته در وورد وکانی كه انسان براى ودت وحدود  -وانند دو خا سـه سـال  -بـراى
ّ
كــار خــا تحصــيل و واننــد آن وطــن ووقــت ظــوخش قــرار داده ،بــراى اعــراض اػ آن كــافی
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ّ
ّ
اســت اػ آنســا ظــارح شــده و قصــد داشــته حاشــد بــراى وــدت طــوالنی 1آنســا را وحــل

سکونت ظوخش قرار ندهـد ،طـورى كـه ا گـر دو حـاره حـه آنسـا بـرای سـکونت بـر گـردد ،اػ
3
توطن ضدخد 2حه حساب آخد ،نه استهرار ّ
نظر عرف خک ّ
توطن سابق.
مسأله  .1774فرػندانی كه در وـورد انتصـاب وطـن و اعـراض اػ آن ،قـدرت اسـتقالل
ً
در تصهينگيری ندارنـد و صـاحب اظتيـار نيسـتند و عرفـا تـاحع والدخنشـان خـا خکـی اػ

آن دو وحســوب ویشــوند ،طــه حــالغ حاشــند و طــه حــالغ نباشــند ،در وســألۀ انتصــاب
وطــن خــا اعــراض اػ آن ،تــاحع آنهــا ویحاشــند؛ در غيــر ایــن صــورت ،تصــهين و عهــل

ظودشان وال ک انتصاب وطن و اعراض اػ آن است.

حنـــابراین ،اگ ــر والـــدین در ػو ــانی ك ــه هن ــوػ فرػن ــد ت ــاحع آن ــان ش ــهرده ویش ــود ،اػ

سکونت در وطن ؤعراض نهاخند و اػ آن ظارح شـوند ،دخگـر وکـان وـغكور وطـن فرػنـد

وحسوب نهیشود.

شاخان عكر است ،اگر والدین اػ وطن وغكور اعراض نکنند تا آنکه فرػنـد حـه س ّـنی

برسد كه دخگر تاحع والدین نباشد ،حاػ هن وکان وغكور وطن فرػند وحسوب ویشود،
ً
وگــر آنکــه ظــوخش وســتقال اػ آن اعــراض نهــوده و ظــارح شــود و طنانشــه وی اػ آن

اعراض نکند ،ولی والـدین او اعـراض كننـد و اػ آن ظـارح شـوند ،وکـان وـغكور دخگـر
وطن والدخنش نيستّ ،اوا وطن فرػند وحسوب ویشود.

مسأله  .1775كسی كه اػ وطنش حه شهر دخگـری رفتـه و آنسـا را وطـن ظـود قـرار داده

اســت و قصــد دارد هــر ســال فقــط خـک وــاه خــا دو وــاه حــه وطــن ســاحقش بــرای ســکونت
ّ
4
برگردد ،در این صورت اعراض وحقق شده و نهاػش در وطن سابق شکسته است؛
ّ
وستهر هر سال سه واه خا بیشتر حه وطن ساحقش بـرای
ّاوا اگر قصد دارد حه صورت
 .1الػم نيست قصد اعراض داجن و وادام العهر داشته حاشد.
 .2انتصاب وطن ضدخد.
ّ
ّ
ّ
 .3در این وورد وـدت ،ػوـانی كـه فـرد آن وکـان را وطـن ووقـت ظـوخش قـرارداده ،در وقـدار وـدتی كـه ووضـب
ّ
ّ
تحقق اعراض اػ آن ویشود ،وؤثر است.
 .4وگر اخنکه اػ ضهت دخگری نهاػش تهام حاشد ،وانند اخنکه در آن وکان قصد ده روػ نهاخد.
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ّ
سکونت برگردد ،اعراض وحقق نيست و نهاػش در وطن سابق تهام است.

مسأله  .1776كسی كه اػ وطن اصليش حه شهر دخگری رفته و آنسا را وطن ظـود قـرار
ً
داده اســت و قصــد دارد در آخنــدۀ هرطنــد دور وــثال  94خــا  14ســال دخگــر خــا اواظــر عهــر
ّ ً
وسددا حه وطن اصليش برگـردد و در آنسـا تـا آظـر عهـر ػنـدگی نهاخـد ،در ایـن صـورت
ّ
اعراض وحقق نشده و نهاػش در وطن اصلی تهام است.
مسأله  .1777كسی كه اػ وطنش اعراض كرده است و حه دنبال آن است كـه وطنـی
را بــرای ظــوخش برگزخنــد ،تــا وقتــی كــه وطنــی را انتصــاب نکــرده و در آن ســاكن نشــده،

نهـاػش شکسـته اســت؛ وگـر آنکــه عنـوانی كـه ووضـب تهــام شـدن نهــاػ اسـت واننــد
كثير السفر خا ظانه حه دوش خا قصد اقاوت دهه ،بر فرد وغكور صدق كند ،كـه در ایـن

صورت ،حاخد نهاػش را تهام حصواند.

 وورددوم(ازقطع کنندههایسفر):قصداقاوتحداقلدهروزدروکانی 

مسأله  .1778وســافری كــه قصــد دارد طنــد روػ در وکــانی حهانــد حــا شــراخطی كــه عكــر
ّ
وــیشــود نهــاػ او تهــام اســت و ّاوــا ا گــر خکــی اػ ایــن شــراخط نباشــد ،قصــد دهــه وحقــق

نهیشود و حاخد نهاػ را شکسته حصواند؛ توضيح این شراخط در وساجل حعد ظواهد آود.
 oشرایطقصداقاوتدهروز(قصداقاوتدهه) 

 شرطاول:ودتاقاوتویدروحل،حداقلدهروزبودهواینایامپش تس ر
هنباشد 

مسأله  .1779وســافری كــه قصــد دارد اػ اعان صــبح روػ ّاول ،تــا پاخــان روػ دهــن 1در
ّ
 .1در اخنکه پاخان روػ ،غـروب آفتـاب اسـت خـا وغـرب ،وحـل اشـکال اسـت و وراعـات وقتضـای احتيـاط در
ایــن وــورد تــرک نشــود .حنــابراین ،وســافری كــه وــیظواهــد اػ اعان صــبح روػ ّاول تــا غــروب آفتــاب روػ دهــن
ّ
ّ
فقط در وحل اقاوت حهاند و اقاوتش تا وغرب اداوه پیدا نهیكند ،وحقق شدن قصـد اقاوـت ده روػ در
ّ
ّ
وورد وی وحل اشکال است و احتياط واضب آن است كه نهاػهاخش را در این ودت هن شکسته و هـن
تهام حصواند .وعنای غروب و وغرب ،در وبح «اوقات نهاػ» عكر شد.
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ّ
ّ
وحل اقاوت حضور داشته حاشد ،قصـد دهـۀ او وحقـق شـده و نهـاػش تهـام اسـت و
الػم نيســت قصــد وانــدن شــب ّاول تــا شــب خـاػدهن را داشــته حاشــد؛ ولـی حاخـد قصــد

وانــدن شــب ّدوم تــا شــب دهــن را داشــته حاشــد .ههشنـين ،ا گــر قبــل اػ اعان صــبح در
ّ
شب ّاول ،وارد وحل اقاوت شـود ،انتهـای ده روػ او ،پاخـان روػ دهـن اسـت .حنـابراین،

وبدأ وحاسبه اعان صبح روػ ّاول ویحاشد.
ّ
وســافری كــه پــس اػ اعان صــبح روػ ّاول وارد وحــل اقاوــت و ـیشــود ،در صــورتی
ّ
ّ
قصد اقاوت او وحقق ویشـود كـه حصواهـد ( )934سـاعت خـا بیشـتر در وحـل حهانـد.
ً
حنابراین ،نقص و كهی روػ ّاول اػ روػ خاػدهن تکهيل ویشود؛ وثال اگر وسـافر سـاعت
ّ
 14صبح وارد شهری شود ،در صورتی قصد اقاوت او وحقق ویشود كه حصواهد حعـد
اػ ساعت  14صبح روػ خاػدهن آنسا را ترک كند و نهیتوانـد نقـص و كسـری روػ ّاول را
اػ شب خاػدهن كاول كند.
ّ
مسأله  .1781وسافری كه قصد كرده ده روػ در وحلی حهاند ،حعد اػ س ری شدن ده
ً
روػ ،اگر حصواهد بیشتر اػ ده روػ در آنسا اقاوت نهاخـد ،وـثال حصواهـد خـک هفتـۀ دخگـر

هن حهاند ،تـا وقتـی كـه وسـافرت نکـرده حاخـد نهـاػش را تهـام حصوانـد ،هرطنـد اػ احتـدا
قصد واندن بیشتر اػ ده روػ را در آن وکان نداشته است و در هر صـورت الػم نيسـت
دوحاره قصد واندن ده روػ كند.

مسأله  .1781اگر ػن در هنگاوی كه قصد اقاوت ده روػ وـیكنـد حـاجض حاشـد و در

بـــین ده روػ پـــا ک شـــود ،واض ــب اســـت نه ــاػش را ته ــام حصوان ــد ،هرطن ــد روػه ــای
حاقيهانده كهتر اػ ده روػ حاشد ،حلکـه طنانشـه در تهـام ده روػ حـاجض حاشـد وـاداوی
ّ
كــه در وحــل اقاوــت اســت و ســفر ضدخــدی بــراخش پــیش نياوــده ،حاخــد نهــاػ را تهــام

حصوانــد .ههشنــين ،اگــر فــرد ناحــالغ قصــد اقاوــت ده روػ نهاخــد ،سـ س در بــین ده روػ
حالغ شود ،واضب است نهاػش را تهام حصواند.

 شرطدوم:تصهینجدیبرواندنواقاوتدهروزپشتسرهنداشتهباشد 

ّ
مسأله  .1782وسافری كه خقين خا اطهينان دارد كـه ده روػ پشـت سـر هـن در وحلـی
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ّ
ویواند ،در آن وحل حاخد نهاػ را تهام حصوانـد و ّاوـا وسـافری كـه شـک دارد كـه ده روػ
ّ
ّ
در وحلی اقاوت ویكند خا نـه خـا گهـان دارد ده روػ در آن وحـل ظواهـد وانـد نهـاػش

شکسته است ،هرطند ده روػ هن حهاند.

مسأله  .1783قص ـــــد اقاوــــــت ده روػ الػم نيسـ ـ ــت اػ رو ی اظتي ـ ـ ـار و ؤراده حاشـ ـ ــد.
ّ
حنــابراین ،وســافری كــه و ـیدانــد خ ـا اطهينــان دارد ده روػ در وحل ـی  -طــه حــا اظتي ـار
ظودش طه حدون اظتيار  -ویواند ،نهاػش كاول است؛

حه عنوان وثال ،فرد وسافری كه ػندانی شده و خقين خا اطهينان دارد كـه بـرظالف

ظواستهاش ،وسبور است ده روػ خا بیشتر در حبس حاقی حهاند ،حاخـد نهـاػش را تهـام

حصواند.
ّ
مسأله  .1784فــرد وســافری كــه قصــد اقاوــت ده روػ در وحل ـی دارد ،ول ـی قصــدش
واحســته حــه اوــر دخگــری اســت كــه انســام آن اوــر هــن وعلــوم نيســت ،نهــاػش شکســته
است.

حنابراین ،طنانشه وسافر قصدش این است كه ا گـر رفـيقش بیاخـد خـا ونـزل ظـوبی

پی ـدا كنــد ،ده روػ حهانــد ،وگرنــه قبــل اػ ده روػ حــه وطــنش برگــردد و اػ طرف ـی در آوــدن

رفيـق خـا فــراهن شــدن ونــزل وناســب هــن شــک دارد خـا گهــان حــه آن دارد ،حاخـد نهــاػ را
شکســته حصوانــد؛ ّاوــا طنانشــه حــه آوــدن رفيـق خـا فــراهن شــدن ونــزل وناســب خقـين خـا
اطهينان دارد ،قصد دهۀ او صحيح است و حاخد نهاػش را كاول حصواند.
ّ
مسأله  .1785كسی كه تصهين دارد ده روػ در وحلی حهانـد ،ا گـر احتهـال حدهـد كـه

برای واندن او وانعی پیش آخد  -وثـل بیهـار ی ،كسـری وصـارح سـفر ،كـار شـغلی  -و
ّ ً
آن احتهال اػ نظر عقال قابل ّ
توضه حاشد ،حاخـد نهـاػ را شکسـته حصوانـد ،هرطنـد اتفاقـا
آن وانع پیش نياخد و ده روػ كاول هن در آنسا حهاند.

مسأله  .1786اگر وسافر قصد اقاوـت در وکـانی را تـا روػ وع ّينـی داشـته حاشـد ،ولـی
نداند اػ ػوان قصد اقاوت ،تا روػ وع ّين وـغكور ،ده روػ وـیشـود خـا نـه ،حاخـد نهـاػش را
ً
ّ
شکسته حصواند ،هرطند حعدا وعلوم شود كه آن ودت ،ده رو ػ بوده است.

نهاػ وسافر /

حه عنوان وثال ،وسافری كه هنگام اعان صبح روػ بیست و خکن واه روضـان وارد
ّ
وشــهد وقــدس شــده اســت و قصــد دارد تــا شــب عي ـد فطــر در وشــهد حهانــد ،ول ـی
ّ
نهیداند واه ،سی روػه است خا بیسـت و نـه روػه و حـه ایـن علـت نهـیدانـد كـه نـه روػ
ً
در وشــهد ظواهــد وانــد خـا ده روػ ،حاخـد نهــاػ را شکســته حصوانــد ،هرطنــد حعــدا وعلــوم

شود كه واه سی روػه است و اػ ووقعی كه قصد كرده تا روػ آظر واه ،ده روػ ویحاشد.
مسأله  .1787ا گــر وســافر قصــد اقاوــت در وکــانی را تــا روػ ّ
وعينــی داشــته حاشــد و
ً
وعتقد حاشد كه اػ ػوان قصد اقاوـت تـا روػ وعـ ّين وـغكور ده روػ نهیشـود ،ولـی حعـدا
ّ
حفههــد اشــتباه كــرده اســت و در واقــع وــدت وــغكور ده روػ بــوده اســت ،قصــد دهـۀ او
ّ
وحقق نشده و حاخد نهاػهاخش را شکسته حصواند.
حــه عنــوان وثــال ،اگــر وســافر اعان صــبح روػ طهــاردهن وارد وشــهد شــده و قصــد
ً
داشته حعد اػ پاخان روػ بیست و ّ
سوم واه حه وطن برگـرددّ ،اوـا اشـتباها ظيـال وی كنـد

روػ ورودش حه وشهد ،پانزدهن است؛ حنابراین ،وعتقد است كـه ویظواهـد نـه روػ در
ّ
وشــهد حهانــد ،نهــاػ طنــين فــردی شکســته وــیحاشــد و قصــد ده روػ او وحقــق نشــده،
ً
هرطند حعدا حه اشتباه ظود پی ببرد.
ً
مسأله  .1788اگر وسافر حداند كه وثال ده روػ خا بیشتر حه آظر واه وانـده و قصـد كنـد
كــه تــا آظــر وــاه در ضــایی حهانــد ،حاخـد نهــاػ را تهــام حصوانــد ،ولـی ا گــر ندانــد تــا آظــر وــاه

طقدر وانده و قصد كند كه تا آظر واه حهاند ،حاخد نهاػ را شکسته حصوانـد ،هرطنـد اػ

ووقعی كه قصد كرده تا روػ آظر واه ده روػ حاشد.

ً
خواهددرآنجاوجهوعادهروزبهاند،یکوکانباشد 

 شرطسوم:وحلی که 
وی

ّ
مسأله  .1789وسافری كه ویظواهد ده روػ در وحلی وانند خک شـهر خـا خـک روسـتا

حهانــد ،در صــورتی حاخ ـد نهــاػ را تهــام حصوانــد كــه حصواهــد ده روػ را در ههــان وکــان
ً
حهاند؛ پس اگر فرد حصواهد وثال در نسف ،هفت روػ و در كوفه ،سه روػ اقاوت نهاخد
ً
ّ
كه وسهوعا ده روػ وـیشـود ،قصـد ده روػ او وحقـق نهـیشـود و حاخـد نهـاػ را در هـر دو
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وکــان شکســته حصوانــد و هه ـين حکــن در وــورد تهــران و كــرح ،خ ـا وشــهد و شــاندیز و

وانند آن ضار ی است.
ً
ههشنين ،اگر فرد حصواهد در دو روستای وساور هن وسهوعـا ده روػ حهانـد ،حاخـد
ّ ّ
ص هن حاشند.
نهاػ را شکسته حصواند ،هرطند آن دو روستا در حد ترظ ِ
مسأله  .1791فــردی كــه وــیظواهــد در شــهری كــه اػ حــالد كبيــره وحســوب نهــیشــود

وثل وشهد خا تهران ،ده روػ اقاوت نهاخد ،الػم نيست قصد داشته حاشـد تهـام ده روػ
ّ
را در خک ونطقه خا وحلۀ ظاص اػ شهر سکونت نهاخد و ههين قدر كـه قصـد داشـته
حاشــد ده روػ را در آن شــهر هرطنــد در دو خــا طنــد ونطقـۀ وصتلــف آن اقاوــت گزخنــد،

نهاػش كاول است و فرق ندارد فاصلۀ بین وناطق وغكور در آن شهر بیشتر اػ هشت

فرسز حاشد خا كهتر اػ آن حاشد.

 شرطچهارم:قبلازخواندنیکنهازچهاررکعتیاداازقصدخودبرنگردد 

ّ
مسأله  .1791اگـــر وســـافر قصـــد كنـــد ده روػ در وحلـ ـی حهانـــد ،طنانشـــه پـ ـیش اػ
ظواندن خک نهاػ طهـار ركعتـی ادایـی 1اػ وانـدن ونصـرف شـود ،خـا و ّ
ـردد شـود كـه در
آنسا حهاند خا حه ضای دخگر برود ،حاخد نهاػ را شکسته حصواند؛

ولی اگر حعد اػ ظواندن خک نهاػ طهـار ركعتـی ادایـی ،اػ وانـدن ونصـرف شـود خـا

ّ
وردد شود ،تا وقتی كه در آنسا هست حاخد نهاػ را تهام حصوانـد ،هرطنـد وقـدار وانـدن
كهتر اػ ده روػ حاشد.

مسأله  .1792اگر وسافر قصـد اقاوـت ده روػ در وکـانی نهاخـد ،سـ س در حـالی كـه
ّ
حه كلی اػ قصد اقاوت ظوخش غافل است نهاػ طهـار ركعتـی ادایـی حصوانـد و حعـد اػ
ّ
نهاػ اػ قصد اقاوت ده روػ برگردد ،كـافی بـودن نهـاػ وـغكور بـرای وحقـق شـدن قصـد
ّ
 .1ظوانــدن نهــاػ دو ركعتــی صــبح خــا ســه ركعتــی وغــرب ،كــافی در تحقــق قصــد دهــه نيســت .ههشنــين،
ً
ظواندن نهاػ طهار ركعتی قضایی و نيز نهاػ طهار ركعتی ادایی كه حعـدا وعلـوم شـده حاطـل بـوده ،كـافی
ّ
در تحقق قصد دهه نهیحاشد.

نهاػ وسافر /

ّ
ّ
ّ
اقاوت دهه وحل اشـکال اسـت و حنابراحتيـاط واضـب در وـدتی كـه در وحـل وـغكور

است بین نهاػ شکسته و تهام ضهع نهاخد؛
ّ
البته اگر فرد در ضهير ناظود آ گاه ظوخش نهاػ طهار ركعتی را حه قصد اقاوـت ده
ّ
روػ ظوانده  -هرطند حه این اور التفات و ّ
توضه كاول نداشته  -كافی در تحقـق قصـد
اقاوت ده روػ ویحاشد.
ً
مسأله  .1793ا گــر وســافر وــثال حــه هنگــام اعان ظهــر قصــد اقاوــت ده روػ در وکــانی
نهاخد و حعد اػ گغشتن وقت نهاػ ظهر و عصر شک كند كه نهاػ طهار ركعتـی ادایـی

ظهر و عصر را در وقت ظودش ظوانده است خا نه و در ههـين هنگـام اػ قصـد اقاوـت
شک وغكورّ ،
ده روػ عدول نهاخد ،اػ آنسا كه ّ
شک حعد اػ وقـت وحسـوب ویشـود حـه

ّ
شک ظـوخش اعتنـا نکـرده و حنـا وی گـغارد كـه نهـاػ ظهـر و عصـر ادایـی را در وقـت آن
ّ
ّ
حهضا آورده است .حنابراین ،قصد اقاوـت دهـۀ او وحقـق شـده و نهاػهـاخش در وـدت
حاقيهانده تهام است.

مسأله  .1794اگـــر وســـافر قصـــد اقاوـــت ده روػ كنــد و نهــاػ طهــار ركعتــی ادایــی را

حصوانــد و در بــین نهــاػ خکــی اػ شــکهــای صــحيح پــیش آخــد ،وثــل اخنکــه شــک كنــد
ركعت ّ
سوم است خا ركعت طهارم و حعد اػ سالم نهاػ و قبل اػ ظواندن نهـاػ احتيـاط
ّ
ّ
اػ قصـــد ده روػ عـــدول كنـــد ،تحق ــق قص ــد ده ــه وح ــل اش ــکال اس ــت و وراع ــات
وقتضای احتياط ترک نشود؛
ّاوا اگر وظيفۀ فرد در نهاػ طهار ركعتی ادایی انسام قضای سسدۀ فراوـوش شـده

خــا ســسدۀ ســهو حاشــد و حعــد اػ ســالم و قبــل اػ انســام آن اػ قصــد ده روػ عــدول كنــد،
ّ
ّ
قصد ده روػ وحقق شده و نهاػهاخش در ودت حاقيهانده تهام است.

مسأله  .1795كسی كه قصد اقاوت ده روػ كرده و پس اػ آن خک خا طند نهـاػ طهـار
ركعتـــی اػ او فــوت شـــده و قبـــل اػ ظوانــدن نهــاػ طهــار ركعتــی ادایــی اػ قصــد دهــه

برگشته ،نهاػهای حعدش را حاخـد شکسـته حصوانـد ،ولـی نهاػهـایی كـه در حـال قصـد
دهه اػ او قضا شده حاخد تهام قضا كند.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

ههشنين ،كسی كه قصد اقاوـت ده روػ كـرده و پـس اػ آن خـک روػ خـا بیشـتر روػه

گرفته ،ولـی نهاػهـاخش اػ او فـوت شـده و قبـل اػ ظوانـدن نهـاػ طهـار ركعتـی ادایـی اػ
قصد دهه برگشته ،دخگر نهیتواند روػه حگيرد ،ولی روػههایی كه در حـال قصـد دهـه

انسام داده صحيح است.
ّ
مسأله  .1796وسافری كه قصد كرده ده روػ در وحلی حهاند ،اگر روػه حگيرد و حعداػ
ظهر اػ واندن در آنسا ونصرف شود ،طنانشـه خـک نهـاػ طهـار ركعتـی ادایـی ظوانـده

حاشد ،تا وقتـی كـه در آنسـا هسـت روػههـاخش صـحيح اسـت و حاخـد نهاػهـای ظـود را
تهام حصواند و اگر نهاػ طهار ركعتی ادایی نصوانده حاشـد ،حنـابر احتيـاط واضـب حاخـد

روػۀ آن روػش را تهـــام كنـــد و قضـــای آن را نيــز انســام دهــد و حاخــد نهاػهــای ظــود را

شکسته حصواند و روػهای حعد هن نهیتواند روػه حگيرد.
ّ
مسأله  .1797وسافری كه قصد كرده ده روػ در وحلی حهاند ،اگر اػ واندن ونصـرف

شود و شک كند كه برگشتن او اػ قصد واندن ،پس اػ خـک نهـاػ طهـار ركعتـی ادایـی

بوده خا قبل اػ آن ،حاخد نهاػهای ظود را شکسته حصواند.
ّ
مسأله  .1798وسافری كه قصـد كـرده ده روػ در وحلـی حهانـد ،ا گـر در بـین نهـاػ ّاول
طهار ركعتی ادایی اػ قصد ظود برگردد ،طنانشه وشغول ركعت ّ
سوم نشده حاخد نهاػ
را دو ركعتی تهام نهاخد و حق ّيۀ نهاػهای ظود را شکسته حصواند .ههشنـين اسـت ا گـر
وشغول ركعت ّ
سوم شده و حه ركوع نرفته حاشـد كـه حاخـد حنشـيند و نهـاػ را شکسـته حـه
آظر برساند و اگر حه ركوع رفته حاشد ،نهاػش حنابر احتياط واضب ،حاطل اسـت و حاخـد
دوحاره آن را شکسته حصواند.

مسأله  .1799اگر وسافر حه ّنيت اخنکه نهاػ را شکسـته حصوانـد ،وشـغول نهـاػ شـود و
در بین نهاػ تصهين حگيرد كه ده روػ خـا بیشـتر حهانـد ،حاخـد نهـاػ را طهـار ركعتـی تهـام

نهاخد.
ً
ً
مسأله  .1811ا گــر وــثال فرػنــد خــا ههســر خــا ظــادم كــه عرفــا تــاحع و در اظتيــار شــصص

نهاػ وسافر /

دخگری در سفر و اقاوت وحسوب ویشود ،اعتقاد داشـته حاشـد كـه شـصص وـغكور

1

قصد اقاوت ده روػ نکرده خا شک داشته حاشد كه وی قصد اقاوت دهـه كـرده خـا نـه،
ّ
فرد تاحع حاخد نهاػ را شکسته حصواند و ا گـر در اثنـای اقاوـت در وحـل ،وعلـوم شـود كـه
شــصص وــغكور اػ ّاول ،قصــد ده روػ داشــته اســت ،حــاػ هــن فــرد تــاحع حاخــد نهــاػش را

شکســته حصوانــد؛ وگــر آنکــه حدانــد خــا اطهينــان داشــته حاشــد حعــد اػ ایــن ده روػ در آن
ّ
وحل حاقی ویواند.
ً
مسأله  .1811ا گـر كسـی كــه عرفـا تــاحع و در اظتيــار شـصص دخگــری در ســفر و اقاوــت
وحسوب ویشود ،اعتقاد داشته حاشد كه شصص وغكور قصد اقاوـت ده روػ نهـوده
ّ
است و فرد تاحع خک نهاػ طهار ركعتی ادایی حصواند ،ولی در اثنـای اقاوـت در وحـل
وعلوم شود كه شصص وـغكور قصـد ده روػ نداشـته ،در ایـن صـورت تـا وقتـی كـه فـرد

تاحع در آن وکان است ،حاخد نهاػش را تهام حصواند.
ّ
مسأله  .1812اگر فرد حه اعتقاد اخنکه رفقاخش وـیظواهنـد ده روػ در وحلـی حهاننـد،

قصـد كنـد كــه ده روػ در آنسـا حهانـد و حعــد اػ ظوانـدن خـک نهــاػ طهـار ركعتـی ادایــی
ّ
حفههد كه آنان قصد نکردهاند ،هرطند ظودش هن اػ واندن ونصرف شـود ،تـا وـدتی
كه در آنسا هست حاخد نهاػ را تهام حصواند.

 شرطپنجن:ازوحلاقاوتبهحدوسافتشرعییابیشترخارحنشودونیزقصد
نداشتهباشددربیندهروزبهحدوسافتشرعیبرود 

ّ
مسأله  .1813فـــردی ك ــه قص ــد اقاو ــت ده روػ در وحلـ ـی ك ــرده و قص ــد ده روػ او ح ــا
ّ ً
ظواندن خک نهاػ طهار ركعتی ادایی پابرضا شده است ،ا گـر اتفاقـا در بـین ده روػ ،حـه
ّ
ّ
حد وسافت شرعی رفته و حـه وحـل اقاوـت برگـردد ،قصـد ده روػ او حـه هـن وـیظـورد،
ً
ّ
ّ
هرطند رفتن حه حد وسافت برای ودت وـثال خـک سـاعت خـا كهتـر حاشـد و اػ آن پـس
واضب است نهاػش را شکسته حصواند؛

 .1شصصی كه فرػند خا ههسرخا ظادم در اظتيار اوست.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

وگــر آنکــه دوحــاره تصــهين حگيـرد ده روػ در آن وکــان حهانــد خـا اخنکــه قصــد داشــته
ّ
ّ
حاشد در وحلـی كـه در حـد وسـافت شـرعی اسـت ده روػ خـا بیشـتر حهانـد ،كـه در ایـن

صورت نهاػ و ی در آن وحل تهام است.
ّ
مسأله  .1814اگر وسافر حصواهد قصد اقاوت ده روػ در وحلـی داشـته حاشـد ،ولـی اػ

احتدا قبل اػ ظواندن نهاػ طهار ركعتـی ادایـی تصـهين داشـته حاشـد در بـین ده روػ حـه
ّ
وقصدی كه در حد وسافت شرعی است برود و برگـردد خـا احتهـال عقالیـی وـیدهـد
ّ
كه در بین ده روػ حه وقصدی كه در حد وسافت شرعی است بـرود و برگـردد ،هرطنـد
در بـــین ده روػ حـــه آن وقصــد هـــن نــرود ،قصــد اقاوــت او پابرضــا نهــیشــود و نهــاػش

شکسته است.
ّ
ً
مسأله  .1815اگــر وســافر حصواهــد بیشــتر اػ ده روػ وــثال خ ـک وــاه در وحل ـی حهانــد و
ّ
تصــهين داشــته حاشــد در ده روػ ّاول اقاوــت ،اػ وحــل اقاوــت ظــارح نشــودّ ،اوــا قصــد
داشته حاشد خا احتهـال حدهـد پـس اػ سـ ری شـدن ده روػ ّاول ،در ده روػ ّدوم خـا س ّـوم
ّ
ّ
اقاوت حه وقصدی كه در حد وسافت شرعی است برود و حه وحل اقاوـت برگـردد ،تـا
ّ
ً
وقتی اػ وحل اقاوت ظارح نشده نهاػ او تهام اسـت و هنگـاوی كـه وـثال روػ پـانزدهن
ّ
ّ
اػ وحل اقاوت حه حد وسافت شرعی ظارح ویشـود ،قصـد اقاوـت شـرعی او حـه هـن
ّ
و ـیظــورد و نهــاػش شکســته اســت و طنانشــه دو حــاره حــه وحــل اقاوــت قبــل برگــردد

نهاػش شکسته است؛ وگر آنکه دوحاره قصد اقاوت ده روػ نهاخد و حصواهد ده روػ خا
ّ
بیشتر در آن وحل حهاند.

 ش رطشش ن:ازاولقص دنداش تهباش ددرب یندهروزب رایو دتی ک هب اقص د
اقاوتدهروزساز گارینداردبه کهترازحدوسافتشرعیبرود 

ّ
مسأله  .1816وســـافری كـــه وـــیظواهــد ده روػ در وحلــی حهانــد ،ا گــر اػ ّاول ،قبــل اػ

ظواندن نهاػ طهار ركعتی ،قصـد داشـته حاشـد كـه در بـین ده روػ حـه اطـراف آنسـا كـه
ً
عرفا ضای دخگر حه حساب وـیآخـد و فاصـلۀ آن اػ طهـار فرسـز كهتـر اسـت بـرود ،ا گـر

نهاػ وسافر /

ً
ّ
ودت رفتن و آوـدنش حـه انـداػهای حاشـد كـه عرفـا حـا اقاوـت ده روػ سـاػگار ی نـدارد -
وثــل تهــام خــک روػ خــا تهــام خــک شــب  -حاخــد نهــاػ را شکســته ح ـهضــا آورد و طنانشــه

ســـاػگاری داشتـــــه حاشـــــد – وثـــــل خـــــک خـ ـا دو ساعـ ـ ـت در هـ ـ ـر روػ – نهـ ـ ـاػ را تهـ ـ ـام

حصواند.
ّ
ً
ههــين طــور ،اگــر اػ ّاول قصــدش ای ـن حاشــد كــه وــثال حعــد اػ اعان ظهــر ،اػ وحــل

اقاوت ظارح شده س س برگردد ،هرطنـد برگشـتنش سـاعتی حعـد اػ غـروب آفتـاب و

فـرا رسـيدن شـب حاشـد ،حاخـد نهـاػ را تهـام حـهضـا آورد و در ایـن وثـال در صـورتی كـه اػ
ّاول قصــد تکــرار آن را دارد ،تکــرار ایـن اوــر بــرای دو خـا ســه حــار اشــکال نــدارد و بیشــتر اػ
ّ
آن ،وحــل اشــکال اســت و طنانشــه اػ ّاول قصــد دارد ایــن طــور ظــارح شــدن را حــه
ً
وقدار ی تکرار كند كه عرفا حگو خنـد در دو ضـا خـا بیشـتر اقاوـت دارد ،قصـد اقاوـت ده
ّ
روػ وحقق نهیشود.
ّ
ً
شاخان عكر است ،اگر فرد حصواهد وثال خک واه در وحلـی حهانـد و تصـهين دارد در
ّ
ده روػ ّاول اقاوــت ،اػ وحــل اقاوــت ظــارح نشــود و در ده روػ ّدوم خــا سـ ّـوم اقاوــت ،حــه
ّ
ّ
ّ
كهتر اػ حد وسافت شرعی رفته و حه وحل ّاول برگردد ،قصد اقاوت او وحقق شـده و
ّ
نهــاػش تهــام اســت ،هرطنــد ظــروح اػ وحــل اقاوــت ،در ده روػ ّدوم و خــا سـ ّـوم ،بــرای
ّ
ودت خک روػ خا بیشتر حاشد و این كار طند حار هن تکرار گردد.
ّ
مسأله  .1817وســافری كــه قصــد كــرده ده روػ در وحل ـی حهانــد ،ا گــر حعــد اػ ظوانــدن

خ ـک نهــاػ طهــار ركعــت ادایــی خ ـا حعــد اػ وانــدن ده روػ ،هرطنــد خ ـک نهــاػ تهــام هــن
نصوانده حاشد ،حصواهد حه ضـایی كـه كهتـر اػ طهـار فرسـز اسـت بـرود ،طنـد صـورت
دارد .اػ ضهلۀ آنها ،ووارد عیل است:
ّ
 .1قصد دارد دوحاره حـه وحـل اقاوـت ّاول ظـود برگـردد و در آنسـا ده روػ خـا كهتـر اػ
ده روػ حهاند؛

در ای ـن صــورت ،در وس ـير رفــت حــه ســهت وقصــد و در وقصــد (وکــان ّدوم) و در
ّ
وسير برگشت حه وحل اقاوت ّاول و حعد اػ برگشتن حه آنسا حاخد نهاػ را تهـام حصوانـد و

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

فرق ندارد كه در وقصد (وکان ّدوم) قصد اقاوت ده روػ كرده حاشد خـا حصواهـد كهتـر
اػ ده روػ حاخستد.

 .2قصد دارد در وقصد (وکان ّدوم) ده روػ حهاند ،س س اػ ههـان ضـا حـه سـفر حـه
ّ
ّ
ّ
حد وسافت شرعی برود ،ولی حه وحل اقاوت ّاول بر ویگردد و برگشـتن و ی حـه وحـل
اقاوت ّاول ،فقط اػ این ضهت است كه در طریق سفرش واقع شده؛

در این صورت ،الػم است در رفـتن حـه وقصـد و در وقصـد نهـاػ را تهـام حصوانـد و

حعـــد اػ ش ــروع در ســـفر ضدخـــد و ظـــارح ش ــدن اػ وقص ــد ،نه ــاػش شکس ــته اس ــت.
ّ
ّ
حنابراین ،در این صورت در وسير برگشت حه وحل اقاوـت ّاول و در وحـل اقاوـت ّاول

و حعد اػ آن در بین سفر ،حاخد نهاػ را شکسته حصواند.
 .3قصد دارد در وقصد (وکان ّدوم) كهتر اػ ده روػ حهاند ،سـ س اػ ههـان ضـا حـه
ّ
ّ
سفر برود ،ولی حه وحل اقاوت ّاول بر ویگردد و برگشتن و ی حه وحل اقاوت ّاول فقـط
اػ این ضهت است كه در طریق سفرش واقع شده؛

در این صورت ،الػم است در رفتن حـه وقصـد و در وقصـد و در وسـير برگشـت حـه
ّ
ّ
وحل اقاوت ّاول و در وحـل اقاوـت ّاول و حعـد اػ آن در بـین سـفر ،نهـاػش را شکسـته

حصواند.
ّ
 .4فرد و ّ
ـردد حاشـد كـه حـه وحـل اقاوـت ّاولـش بـرای وانـدن برگـردد خـا برنگشـته و اػ
ههــان وقصــد حــه وســافرت بــرود ،خــا حصواهــد حــه وحـ ّـل اقاوــت ّاول برگــردد ،ولــی وـ ّ
ـردد
حاشد كه ده روػ در آنسا حهاند خا نه؛

در هر خک اػ این دو فرض وورد ( ،)3فرد حاخد نهاػ ظود را تهام حصواند تا ػوانی كـه

سفر ضدخدی را آغاػ نکند.
ّ
مسأله  .1818وســافرى كــه قصــد كــرده ده روػ در وحل ـی حهانــد ،حاخ ـد نهاػهــاخش را
تهام حصواند و روػۀ واضب را حگيرد و ویتواند روػۀ وس ّ
ـتحبی را هـن حـهضـا آورد و نافلـۀ
ظهر و عصر و عشاء را هن حصواند.

نهاػ وسافر /

 ووردسوم(ازقطع کنندههایسفر):واندنسیروزوردددروکانی 

ً
مسأله  .1819اگــر وســافر س ـی روػ وـ ّ
ـردد در وکــانی حهانــد ،وــثال در تهــام ســی روػ در
رفتن و واندن ّ
وردد حاشد ،حعد اػ گغشتن سی روػ اگر طه وقدار كهی در آنسا حهاند،

حاخد نهاػ را تهام حصواند.
ّ
مسأله  .1811وسافری كه ویظواهد نه روػ خا كهتر در وحلی حهانـد ،ا گـر حعـد اػ آنکـه
1

نه روػ خا كهتر در آنسا واند ،حصواهد دوحاره نه روػ دخگر خا كهتر حهانـد و ههـين طـور تـا

س ـی روػ ،نهــاػ او شکســته اســت و حعــد اػ كاوــل شــدن س ـی روػ ،حاخ ـد نهــاػ را تهــام
ّ
حصواند ،هرطند حصواهد ودت كهی آنسا حهاند.

مسأله  .1811وسافر حعد اػ سی روػ ،در صورتی حاخـد نهـاػ را تهـام حصوانـد كـه سـی روػ
را در خـک ضــا حهانــد ،پــس اگــر وقــدار ی اػ آن را در ضــایی و وقــدار ی را در ضــای دخگــر

حهاند ،حعد اػ سی روػ هن حاخد نهاػ را شکسته حصواند؛

ّ
ولی اگر آن دو ضا اػ قبيل شهر و اطراف آن حاشد كـه اػ حـد وسـافت كهتـر اسـت،

وشاحه تفصيلی كه در وسألۀ « »1743عكر شد ،در وورد آن ضار ی ویشود.
مسأله  .1812اگر وسافر سی روػ ّ
وردد را در وکانی حاقی حهاند ،س س تصهين حگيـرد
ّ
تا كهتر اػ طهار فرسز اػ وحل سکونت ظارح شود ،طنين فردی حکـن كسـی را دارد

كه قصد اقاوت دهه نهوده و ده روػ در وکانی وانده است .حنابراین ،احکاوی كـه در

وسألۀ « »1745عكر شد ،در وورد او نيز ضار ی ویشود.

حکننهازدراوا کنتخییر 
ّ
وک ـ ـه و ودخنـ ــه و كوفـ ــه ّ
حتـ ــی در
مسأله  .1813وس ـــافر وــــیتوانـ ــد در تهـ ــام شـ ــهر
قسـهتهای توســعه خافتـۀ آنهــا  -و در حــرم حضــرت س ّيدالشــهداء تــا وقــدار 11/7
ً
وتر  -تقریبا  -اػ اطراف قبر وقدس ،نهاػش را تهام حصواند ،ههشنان كه ویتوانـد آن
 .1روش وحاسبۀ  14روػ ،وشاحه روش وحاسبۀ  14روػ است كه در وسألۀ « »1552عكر شد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

را شکســته حـهضــا آورد؛ ّاوـا در ســایر قســهتهــای حــرم اوــام حسـين و شــهر كــرحال،

احتياط واضب است كه نهاػ را شکسته حصواند.

مسأله  .1814تصيیـــــر وـــــغكور در وســــألۀ « »1711اسـ ــتهرار دارد .حنـ ــابراین ،وسـ ــافر

ویتواند در وکانهای عكر شده ،نهاػ ظهر را تهام و نهاػ عصر را شکسته حصواند.
ههين طور ،اگر حه ّنيت نهاػ شکسته وشغول نهاػ شد ضایز است در بین نهاػ حه

نهاػ تهام عـدول كنـد و نيـز ا گـر حـه ّنيـت نهـاػ تهـام وشـغول نهـاػ شـد ،ضـایز اسـت در
ّ
بین نهاػ در صورتی كه وحل عدول نگغشته حاشد ،حه نهاػ شکسته عدول كند.
مسأله  .1815تصيیــر وــغكور در وســألۀ « ،»1711حــه نهــاػ ادا اظتصــاص دارد و حنــابر

احتيـــاط واضـــب شـــاول نهـــاػ قضــایی كــه در اوــاكن تصيیــر فــوت شـــده نهیشــود.

حنابراین ،اگر در خکی اػ اوا كن وغكور نهاػ ظهر خا عصر خا عشاء وسافر قضا شود ،حنـابر
احتياط واضب قضای نهاػهای وغكور را شکسته حصواند ،هرطند هنـوػ در آن وکـان
حاقی بوده و ظارح نشده حاشد.

ههشنين ،روػه در تصيیر وغكور حـه نهـاػ ولحـق نيسـت .حنـابراین ،بـرای وسـافری

كه نهاػش شکسته است ،ضایز نيست در این طهار وکان روػه حگيرد.

1

احکامدیگرنهازوسافر 

مسأله  .1816كسی كه وـیدانـد وسـافر اسـت و حاخـد نهـاػ را شکسـته حصوانـد ،ا گـر در
ً
غيـر طهــار ضــایی كــه در وســألۀ « »1711عكــر شــد عهــدا تهــام حصوانــد ،نهــاػش حاطــل
است.

مسأله  .1817كسی كه ویداند وسافر است و حاخد نهاػ را شکسته حصواند ،طنانشـه

دطــار ســهو شــده و در عــدد ركعــات اشــتباه كنــد و حــه ضــای دو ركعــت ،طهــار ركعــت
حصوانـد ،طنانشــه در بـین وقـت ّ
وتوضـه شــود ،حاخـد نهــاػ را دو حــاره حصوانـد و ا گــر پــس اػ
گغشت وقت ّ
وتوضه شود ،حاخد  -حنابر احتياط واضب -آن را قضا نهاخد.
 .1وگر استثنایی كه در ضلد ّدوم ،وسألۀ « »911عكر ویشود.

نهاػ وسافر /

مسأله  .1818وســافرى كــه نهــیدانــد حاخ ـد نهــاػ را شکســته حصوانــد و اػ اصــل حکــن
ّ
شکســته ظوانــدن نهــاػ در ســفر حــه حــد وســافت شــرعی ،اطــالع نداشــته خــا اخنکــه
نهــیدانســته واضــب اســت شکســته حصوانــد و تصـ ّـور وــیكــرده بــین تهــام خــا شکســته
ظواندن نهاػ ّ
وصير اسـت ،ا گـر نهـاػ را تهـام حصوانـد ،نهـاػش صـحيح اسـت و دو حـاره
ظواندن نهاػ در وقت خا قضای آن حعد اػ وقت حعد اػ اطالع اػ حکن واضب نيست.

مسأله  .1819وســافری كــه وــیدانــد حاخ ـد نهــاػ را شکســته حصوانــد و اػ اصــل حکــن
وضــوب شکســته ظوانــدن نهاػهــا در ســفر اطــالع دارد ،ا گــر حعض ـی اػ ظصوص ـ ّيات و

فروعــات احکــام وســافر را ندانــد ،وثــل آنکــه ظيـال وـیكــرده در ســفر ده فرســصی حاخـد

شکسته حصواند  -نه هشـت فرسـصی  -خـا اخنکـه ظيـال وـیكـرده اقاوـت ده روػ در دو
تهــام ظوانــدن اســت ،خــا وعتقــد

وکــان وثــل وشــهد و شــاندیز خــا تهــران و كــرح ،حاعـ
ّ ّ
بــوده در وطــن آحــاء و اضــدادخش كــه وحـل تولــد اوســت ولــی اػ آن اعــراض نهــوده نهــاػ

تهام است ،طنانشـه نهـاػ را حـه دليـل ایـن ندانسـتن تهـام حصوانـد و در وقـت حفههـد،

حنابر احتياط واضب حاخد آن را دوحاره حصواند و اگر دوحاره نصواند ،قضا نهاخد؛ ولی اگر
حعد اػ وقت حفههد قضای آن بر او واضب نيست.

مسأله  .1821وسافری كه ویداند حاخد نهاػ را شکسـته حصوانـد ،ا گـر حـه دليـل اشـتباه
در وطاحقــت دادن حکــن وســأله حــه وضــع ّيت ظــود ،نهــاػ را تهــام حصوانــد ،وثــل اخنکــه

ظيال ویكرده سفر او تا وقصد وعـ ّين كهتـر اػ هشـت فرسـز اسـت و نهـاػش را در آن
ســفر تهــام ظوانــده ،طنانشــه در وقــت ّ
وتوضـه اشــتباه ظــود شــود ،خعنـی در وثــال فــوق
حفههد كه فاصله تا آن وقصد هشت فرسز خـا بیشـتر بـوده اسـت ،حاخـد دو حـاره نهـاػ را
شکسته حصواند و اگر حعد اػ وقت ّ
وتوضه اشتباهش شود قضای آن واضب نيست.

مسأله  .1821اگر فرد فراووش كند كه وسافر است و نهـاػ را تهـام حصوانـد خـا فراوـوش
كنــد كــه نهــاػ وســافر شکســته اســت و تهــام حصوانــد ،طنانشــه در وقــت خـادش بیاخـد،

حاخد شکسته حـهضـا آورد و اگـر حعـد اػ وقـت خـادش بیاخـد ،قضـاى آن نهـاػ بـر او واضـب
نيست.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

مسأله  .1822كسی كه حاخد نهـاػش را تهـام حصوانـد ،ا گـر شکسـته حـهضـا آورد ،در هـر

صورت نهاػش حاطل است؛ وانند اخنکه فرد در سفری كه وسهوع رفت و برگشت آن

هفت فرسز بوده ،نهاػ را شکسته ظوانده خا اخنکه نهـاػ را در سـفر وعصـيت در وسـير

رفت و در وقصد شکسته ویظوانده است؛
ّ
البته ،ایـن حکـن در وـورد وسـافرى كـه قصـد وانـدن ده روػ در ضـایی داشـته و حـه
ضهت ندانستن حکن وسأله ،نهاػ را شکسته ظوانده ،حنابر احتياط واضب است.

مسأله  .1823اگر فرد وشغول نهاػ طهار ركعتی شود و در بین نهـاػ خـادش بیاخـد كـه
وسافر است ،خا ّ
وتوضه شود كه سفر او هشت فرسـز اسـت ،طنانشـه حـه ركـوع ركعـت

ّ
سوم نرفتـه ،حاخـد نهـاػ را دو ركعتـی تهـام كنـد و ا گـر ركعـت س ّـوم را تهـام كـرده نهـاػش
حاطل است و اگر حه ركوع ركعت ّ
سوم رفته ،نيز نهاػش  -حنابر احتياط واضب  -حاطل

است و در صورتی كه حه وقدار ظواندن خک ركعت هن وقت داشـته حاشـد ،حاخـد نهـاػ
را دوحاره شکسته حصواند و اگر وقت نيست ،نهاػ را شکسته قضا كند.
ً
مسأله  .1824اگر وسافر حعضی اػ ظصوص ّيات نهاػ وسـافر را ندانـد ،وـثال ندانـد كـه
اگـر طهـار فرسـز بــرود و طهـار فرسـز برگــردد حاخـد شکسـته حصوانــد ،طنانشـه حـه ن ّيـت

نهاػ طهار ركعتی وشغول نهاػ شود و پیش اػ ركوع ركعت ّ
سوم وسأله را حفههد ،حاخـد
نهاػ را دو ركعتی تهام كند و اگر ركعت ّ
سوم را تهام كرده نهاػش حاطل است و اگر در
ركوع و ّ
توضه شود ،نهـاػش  -حنـابر احتيـاط واضـب  -حاطـل اسـت و در صـورتی كـه حـه
وقدار خک ركعت هن اػ وقت وانده حاشد حاخد نهاػ را شکسته حصواند و ّاوا ا گـر حعـد اػ

گغشتن وقت ،وسأله را خاد حگيرد الػم نيست قضای نهاػ را حصواند.

مسأله  .1825وسافرى كه حاخد نهـاػ را تهـام حصوانـد ،ا گـر حـه ضهـت ندانسـتن وسـأله
حه ن ّيت نهاػ دو ركعتی وشغول نهاػ شود و در بین نهاػ وسـأله را حفههـد ،حاخـد نهـاػ را

طهــار ركعتــی تهــام كنــد و احتي ـاط وســتحب آن اســت كــه حعــد اػ تهــام شــدن نهــاػ
دوحاره آن نهاػ را طهار ركعتی حصواند.

مسأله  .1826وســافرى كــه نهــاػ نصوانــده ،ا گــر پـیش اػ تهــام شــدن وقــت حــه وطــنش

نهاػ وسافر /

برسد خا حه ضایی برسد كه ویظواهد ده روػ در آنسا حهاند ،حاخـد نهـاػ را تهـام حصوانـد
و كسی كه وسافر نيست ،اگر در ا ّول وقت نهاػ نصواند و وسافرت كنـد ،در سـفر حاخـد
نهاػ را شکسته حصواند.
ّ
البتــه ،فــرد وســافر ویتوانــد پــس اػ فــرا رســيدن وقــت نهــاػ ،آن را در ســفر حصوانــد،

هرطند حداند قبل اػ گغشتن وقت ،حـه وطـن خـا وکـانی كـه ویظواهـد ده روػ در آنسـا

حهاند ،ویرسد و اگر اینطور عهل كند ،الػم نيست پس اػ رسيدن حه وطن خـا ضـایی
كه ویظواهد ده روػ در آنسا حهاند ،نهاػش را دوحاره حصواند.

مسأله  .1827اگــر وســافرى كــه حاخ ـد نهــاػ را شکس ـته حصوانــد نهــاػ ظهــر خ ـا عصــر خ ـا

عشــاى او قضــا شــود ،حاخـد آن را دو ركعتــی قضــا نهاخـد ،هرطنــد در غيـر ســفر حصواهــد

قضاى آن را حهضا آورد و اگر اػ كسی كه وسافر نيست خکی اػ این سه نهاػ قضا شـود،
حاخد طهار ركعتی قضا نهاخد ،هرطند در سفر حصواهد آن را قضا نهاخد.

مسأله  .1828وس ــتحب اســـت وســـافر در تعقيـ ـب ه ــر خـ ـک اػ نهاػه ــای شکس ــته،
َ ْ َ ْ ُ َ ٓ َ َّ ُ َ ُ َ ْ
َ
ُ
َ
اهّلل والحهــد ِلِل وال ِؤلـه ِؤال اهّلل واهّلل أ كبــر» و ایـن عكــر كــه در
سـی ورتبــه حگو خـدُ « :سـ ْـبحان ِ
تعقي ـب هــر نهــاػ واضــب ،بــرای وســافر و غي ـر وســافر وســتحب اســت ،بــرای وســافر در
تعقيـب نهــاػ ظهــر و عصــر و عشــاء  -كــه آنهــا را شکســته وــیظوانــد  -بیشــتر ســفارش
شده ،حلکه بهتر است وسافر در تعقيب این سه نهاػ این عكر شر خف را شصت ورتبه

حگو خد.

نهاز قضا

مسأله  .1829كسی كه نهاػ یوو ّيۀ ظود را در وقـت آن نصوانـده خـا آن را ظوانـده ،ولـی
ً
شرعا حاطل بوده است ،حاخد قضای آن را در ظارح وقت حهضا آورد؛
ّ
وگر نهاػ ضهعه كه اگر وقت آن حگغرد 1،وکلف حاخد نهاػ ظهر حصواند و طنانشه

نهاػ ظهر را در وقتش نصواند ،قضای آن را حهضا آورد؛
ّ
وکلف آن را در وقـتش نصوانـد ّ
حتـی
ههين طور ،قضای هر نهاػ واضب دخگری كه
حنابر احتياط واضب ،نهاػ ی كه در وقت وع ّينی حه نغر بر او واضب شده است  -را حاخـد
ً
حصوانــد؛ ّ
البت ـه نهــاػ عي ـد فطــر و قرحــان قضــا ندارنــد و احکــام قضــای نهــاػ آخ ـات حعــدا
ظواهد آود.

در این حکن ،فرقی بین عهد و فراووشی و غفلت و ندانستن نيست.

شاخان عكر است ،اػ این حکن افرادی استثنا ویشوند؛ اػ ضهله:

كسی كه كافر بوده و حعد وسلهان شده است .ههشنين ،كسی كـه در تهـام وقـت

نهاػ ناحالغ خا دیوانـه بـوده خـا حـه سـبب عاوـل غيـر اظتيـار ی بیهـوش بـوده اسـت 2و نيـز

 .1وقت نهاػ ضهعه ّاول عرفی ظهر روػ ضهعه ویحاشد ،كه توضيح آن در وسألۀ « »9449ظواهد آود.
 .2اگر بیهوشی حه اظتيار ظود شصص حاشـد ،وثـل اخنکـه بـرای عهـل ضراحـی ظـود را در اظتيـار پزشـک قـرار
داده ،طنانشه بیهوشی در تهام وقت نهاػ بوده است ،حنابر احتياط واضـب حاخـد قضـای آن نهـاػ را حـهضـا
آورد و اگــر در قســهتی اػ وقــت بیهــوش بــوده ،طــوری كــه ویتوانســته نهــاػش را در وقــت حــهطــور صــحيح،
هرطند حا اكتفا حه واضبات حصواند و نصوانده ،حاخد قضای آن را انسام دهد.
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ػنی كه در تهام وقت نهاػ در حال حيض خا نفاس بوده است.
ّاوــا فــردی كــه در تهــام وقــت نهــاػ ،ظــواب وانــده خـا حــه دليـل وســتی نهــاػ نصوانــده
ّ
حاشد ،واضب است قضای آن را انسام دهـد .ههشنـين ،فـردی كـه ورتـد شـده اسـت
حاخد نهاػهای دوران ارتدادش را قضا نهاخد.

مسأله  .1831فردی كـه اػ سـایر فـرق اسـالوی بـوده و حـه وـغهب شـيعۀ دواػده اوـاوی
گروخــده ،طنانشــه نهاػهــاخش را وطــابق حــا وــغهبش انســام داده خــا وطــابق حــا وــغهب

شيعه حا قصد قرحت حهضا آورده ،الػم نيست قضای آنها را حهضا آورد ،حلکـه ا گـر وقـت

حاقی حاشد ،دوحاره ظواندن آن واضب نيست.

مسأله  .1831كســـی كـــه نهـــاػ قضـــا دارد ،حاخــد در ظوانــدن آن كوتــاهی نکنــد ،ولــی
ً
واضب نيست فورا آن را حهضا آورد؛

ولی كسی كه حه دليل پیش آودی وطهجن نيست طنانشه نهاػهای قضای ظـود
ً
را تــأظير بینــداػد حتوانــد حعــدا آنهــا را حـهضــا آورد ،وثــل آنکــه وــر خض اســت و وــیترســد
ً
حهيرد ،حاخد نهاػهای قضاخش را فورا حهضا آورد.
مسأله  .1832كسی كه نهاػ قضا دارد ،ویتواند نهاػ وستحبی حصواند.

مسأله  .1833ظواندن نهاػهای قضـا در هـر وقـت و سـاعت اػ شـبانهروػ در صـورتی
كـــه وقـــت نهـــاػ ادا ضـــيق (تنـــگ) نباش ــد ض ــایز اس ــت .حن ــابراین ،انس ــان ویتوان ــد
نهاػهایی را كه در روػ قضا شده وثـل نهـاػ ظهـر و عصـر ،در شـب قضـای آن را حـهضـا

آورد خــا نهاػه ـایی را كــه در شــب قضــا شــده ،وثــل نهــاػ وغــرب و عشــاء در روػ قضــا

نهاخد.

1

مسأله  .1834فــردی كــه ّاول وقــت نهــاػ در وطــن بــوده ،سـ س در بــین وقــت حــه ســفر

رفته و تا انتهای وقت نهاػ در سفر بوده و نهاػش را در حضـر و سـفر نصوانـده ،حاخـد آن

را شکسته قضا نهاخد.

 .1شــاخان عكــر اســت ،حکــن ظوانــدن نهــاػ قضــا حــه ضهاعــت ،در فصــل «نهــاػ ضهاعــت» ،وســاجل « 1771و
 »1779ظواهد آود.

نهاػ قضا /

ههشنــين ،فــردی كــه ّاول وقــت نهــاػ در سـفر بــوده ،سـ س در بــین وقــت حــه وطــن

رسيده و تا انتهای وقت نهاػ ،در آنسا بوده و نهاػش را در سفر و حضر نصوانـده ،حاخـد

آن را تهام قضا نهاخد.

حنــابراین ،وعيــار در شکســته خــا تهــام ظوانــدن نهــاػ قضــا« ،آظــر وقــت» ویحاشــد و

ّ
وکلف حاخد والحظه كند در آظر وقت كه نهاػ اػ او فوت شده در سفر بوده خا آنکـه در

وطن خا وکانی كه در حکن وطن است حه سر ویبرده است.
مسأله  .1835در قضــاى نهاػهــاى یوو ّيـه ترتيـب الػم نيســت ،وگــر در نهاػهــایی كــه در

اداى آنها ترتيب هست ،وثل نهاػ ظهر و عصر اػ خک روػ ،خا وغرب و عشاء اػ خک شب؛
ّاوا اگر نهاػ ظهر اػ خک روػ و نهاػ عصر اػ روػ دخگر قضا شده حاشد خا نهاػ وغـرب
اػ خک شب و نهاػ عشاء اػ شب دخگر قضا شده حاشـد ،رعاخـت ترتيـب بـین آنهـا الػم

نيست.

مسأله  .1836اگــر فــرد حصواهــد قضــاى طنــد نهــاػ غي ـر یوو ّي ـه واننــد نهــاػ آخ ـات را
ً
حصواند خا وثال حصواهد قضاى خک نهاػ یوو ّيـه و طنـد نهـاػ غيـر یوو ّيـه را حصوانـد ،الػم

نيست آنها را حه ترتيب حهضا آورد.

مسأله  .1837كسی كه ویداند خک نهاػ طهار ركعتی نصوانده ،ولی نهـیدانـد نهـاػ
ظهــر اســت خ ـا نهــاػ عشــاء ،اگــر خ ـک نهــاػ طهــار ركعتــی حــه ن ّي ـت قضــاى نهــاػى كــه

نصوانده حهضا آورد كافی است و نسبت حه حلند خا آهسته ظواندن حهد و سوره وص ّيـر
ویحاشد ،خعنی ویتواند ههۀ حهد و سوره را حلند خا ههۀ آن را آهسته حصواند.
ً
مسأله  .1838كســی كــه وــثال طنــد نهــاػ صــبح ،خـا طنــد نهــاػ ظهــر اػ او قضــا شــده و
ً
تعداد آنهـا را نهـیدانـد خـا فراوـوش كـرده ،وـثال نهـیدانـد كـه سـه خـا طهـار خـا پـنذ نهـاػ

بوده ،طنانشه وقدار وورد خقين خا اطهينان (سه نهاػ) را حصواند كافی اسـت ،هرطنـد

احتيــاط وســتحب ای ـن اســت كــه وقــدار وشــکوک را نيــز حصوانــد طــوری كــه خق ـين خــا

اطهينان كند كه تهام آنها را ظوانده است .حنابراین ،در وثال فوق پـنذ نهـاػ حصوانـد
ً
خا وثال اگر فراووش كرده كه طند نهاػ صبح اػ او قضا شده است و خقين خـا اطهينـان
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ً
دارد كه بیشتر اػ ده نهاػ نبوده ،بهتر است احتياطا ده نهاػ صبح حصواند.
ً
ّاوــا ا گــر تعــداد نهاػهــای قضــا را كــه بــر عهــدهاش اســت وــیدانــد  -وــثال پــنذ نهــاػ

قضــای صــبح  -ولــی نهــیدانــد طــه تعــداد اػ آنهــا را ح ـهضــا آورده اســت ،حاخــد وقــدار
وشکوک را انسام دهد .حنابراین ،در وثال وغكور اگر فرد خقين خـا اطهينـان دارد كـه دو

نهاػ اػ نهـاػهـای قضـا را انسـام داده و نسـبت حـه سـه نهـاػ دخگـر شـک دارد ،حاخـد سـه
نهاػ قضای صبح دخگر حصواند.

مسأله  .1839اگر انسان احتهال دهد نهاػ قضایی دارد ،خا نهاػهایی را كـه ظوانـده
ً
صحيح نبوده  -وستحب است احتياطا  -قضاى آنها را حهضا آورد.

مسأله  .1841كسی كه فقط خک نهاػ قضا اػ روػهاى پیش دارد ،بهتر این اسـت كـه
اگر وقت فضـيلت نهـاػ آن روػ اػ دسـت نهـیرودّ ،اول آن را حصوانـد حعـد وشـغول نهـاػ
آن روػ شود و نيز اگر اػ روػهاى پیش نهاػ قضا ندارد ،ولی خک نهاػ خا بیشـتر اػ ههـان
روػ اػ او قضــا شـده اســت ،در صــورتی كــه وقــت فضـيلت آن نهــاػ اػ دســت نهـیرود،

بهتر این است كه نهاػ قضاى آن روػ را پیش اػ نهاػ ادا حصواند.

مسأله  .1841اگر در بین نهاػ ادا خادش بیاخد كه خک نهاػ خـا بیشـتر اػ ههـان روػ اػ او

قضا شده خا فقط خک نهاػ قضا اػ روػهاى پیش دارد ،طنانشـه وقـت وسـعت داشـته
و وهکن حاشد ن ّيت را حه نهاػ قضا برگرداند و وقت فضيلت نهـاػ آن روػ نيـز اػ دسـت
نهیرود ،بهتر این است كه ن ّيت نهاػ قضا كند؛

حه عنوان وثال ،اگر در نهـاػ ظهـر پـیش اػ ركـوع ركعـت س ّـوم خـادش بیاخـد كـه نهـاػ
ً
صبح آن روػ وـثال قضـا شـده ،در صـورتی كـه وقـت فضـيلت نهـاػ ظهـر تنـگ نباشـد،
ن ّيت را حه نهاػ صبح برگرداند و آن را دو ركعتی تهام كند ،س س نهاػ ظهر را حصواند؛
ولی اگر وقت اصـل نهـاػ تنـگ اسـت خـا نهـیتوانـد ن ّيـت را حـه نهـاػ قضـا برگردانـد،
ً
وثال در ركوع ركعت ّ
سوم نهاػ ظهر خادش بیاخد كـه نهـاػ صـبح را نصوانـده  -طـون ا گـر

حصواهد ن ّيت نهاػ صبح كند خک ركوع كه ركن است ز خاد ویشود  -نباخد ن ّيـت را حـه
قضاى صبح برگرداند.
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مسأله  .1842اگر اػ روػهـاى گغشـته نهاػهـاى قضـا دارد و خـک نهـاػ خـا بیشـتر هـن اػ

ههان روػ اػ او قضا شده ،طنانشه براى قضاى تهـام آنهـا وقـت نـدارد خـا نهـیظواهـد
ههـــه را در آن روػ حصوانـــد ،وســتحب اســت نهــاػ قضــاى آن روػ را پــیش اػ نهــاػ ادا

حصواند.

مسأله  .1843تا انسان ػنده است  -اگر طه اػ قضـاى نهاػهـاى ظـود نـاتوان حاشـد -
دخگرى نهیتواند نهاػهاى او را قضا نهاخد.
مسأله  .1844وســتحب اســت ّ
حشـۀ ناحــالغ وه ّيـز را حــه نهــاػ ظوانــدن و عبــادتهــاى
دخگر عـادت دهنـد 1،حلکـه وسـتحب اسـت او را حـه قضـاى نهاػهـا هـن وادار نهاخنـد،

ولی این كار حه گونهای انسام شود كه ووضب ناراحتی و بیزار ی او اػ نهاػ خا عبـادات
دخگر نگردد؛ وعنای ّ
وهيز در وسألۀ « »3عكر شد.
ّ
مسأله  .1845اگر وکلف نهاػ را تأظير بینداػد و اػ ّاول وقت حـه انـداػۀ ظوانـدن خـک
ّ
نهــاػ كــه در آن تنهــا حــه انســام واضبــات و رعاخــت وقــدوات الػم (اػ قبيــل تهيـۀ لبــاس
پــا ک و وبــاح و خــافتن ضهــت قبلــه و تهيـۀ ُوهــر و آنشــه ســسده بــر آن صــحيح اســت و
وضــو گــرفتن خــا غســل كــردن) اكتفــا شــده حگــغرد ،س ـ س خکــی اػ عــغرهای وــانع اػ

تکليـف بـراخش پـیش آخـد (وثـل اخنکـه وسنـون شـود خـا بـیاظتيـار بیهـوش شـود خـا ػن
حاجض شود) ،قضای آن نهاػ بر او واضب است؛
ّ
حلکه اگر وقت نهاػ فرا رسيده ،در حالی كه وکلف ویتوانسته خک نهاػ حا وضو خا
غسل حسب وظيفه حصواند و نصوانده حاشـد ،ولـی وقـت بـرای تحصـيل سـایر شـراخط

(وثــل خــافتن ســاتر وبــاح خــا تعيــین ضهــت قبلــه خــا پــا ک بــودن حــدن خــا لبــاس نهــاػگزار)
كافی نبوده ،حنابر احتياط واضب حاخد آن نهاػ را قضا كند.

ههشنين ،اگر وقت فرا رسيده در حالی كه وقت برای غسل خـا وضـو كـافی نبـوده،
ّ
وکلـف وـیتوانسـته خـک نهـاػ حـا ت ّ
ـيهن حصوانـد و نصوانـده حاشـد (طـه وقـت بــرای
ولـی

ّ
 .1حه فصل «كليات نهاػ» ،وبح
وسألۀ « »3رضوع شود.

«آوادهساػی كودكان برای نهاػ قبل اػ حلوغ» و نيز ضلد دوم ،فصـل «روػه»
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تحصيل سایر شراخط كافی بوده و طه وقت كافی نبوده است) ،حنابر احتياط واضـب

حاخد آن نهاػ را قضا كند.
ّ
شــاخان عكـــر اســـت ،وکلــف در تنــد ظوانــدن و كنــد ظوانــدن نهــاػ و ســالوتی و
ً
َ
بیهاری و سفر و َحضر و اوـور دخگـر ،حاخـد والحظـۀ حـال ظـود را حکنـد؛ وـثال كسـی كـه
ً
ـوال ّ
تحهـل نهـیشـود (حـرح) حـا
تند ظواندن نهاػ برای او سصتی زخـادی دارد كـه وعه
1

كسی كه ویتواند نهاػ را سرخع حصواند ،هر كدام حاخد والحظۀ حال ظوخش را نهاخد.
ههشنــين ،فــردی كــه غيــر اػ طهــارت اػ َح ـ َدث (وضــو خــا غســل خــا تـ ّ
ـيهن حســب
ّ
وظيفهاش) ،سایر وقدوات نهاػ براخش فراهن است ،طنانشه در وطن حاشـد و در ّاول

ظهر نهاػ نصواند ،قضـای آن در صـورتی واضـب وـیشـود كـه حـه وقـدار ظوانـدن طهـار
ركعت نهاػ حا انسام وضو خا غسل خا ّ
تيهن (بـر حسـب وظيفـهاش) اػ ّاول ظهـر حگـغرد،

سـ س خکــی اػ عــغرهای وــانع اػ تکليــف بــر او عــارض گــردد و طنانشــه وســافر حاشــد
گغشــتن وقــت حــه وقــدار ظوانــدن دو ركعــت نهــاػ حــا انســام وضــو خــا غســل خــا تـ ّ
ـيهن (بــر

حسب وظيفۀ فرد) كافی است.

مسأله  .1846اگر در بین وقـت نهـاػ هرطنـد آظـر آن ،عـغرهایی كـه وـانع اػ تکليـف
ً
وحسوب ویشود برطرف گردد (وثال وسنون ،عاقـل گـردد خـا فـرد ناحـالغ ،حـالغ شـود خـا
ً
فـردی كــه قـبال بیاظتيــار بیهــوش شـده ،حـه هــوش آخـد خــا ػن اػ ظــون حـيض خــا نفــاس

پا ک شود خا كافر ،وسلهان شود) ،طنانشه حـه انـداػۀ ظوانـدن تهـام نهـاػ خـا قسـهتی اػ
آن ،هرطند خک ركعت آن وقت داشته و نهـاػ را نصوانـده ،واضـب اسـت نهـاػ را قضـا

نهاخد؛

ولــی واض ــب بــودن قضــا در وــوردی كــه حــه ض ــهت تنگــی وقــت وظـ ـيفۀ فــرد تـ ّ
ـيهن

 .1طنانشه اػ ضهت دخگر غير اػ تنگی وقت ،تکليـف فـرد ت ّ
ـيهن بـوده ،وثـل آن كـه آب بـراخش ضـرر داشـته و
ویتوانسته نهاػ را قبل اػ حادث شدن عغرهای وـانع اػ تکليـف حـا ت ّ
ـيهن حصوانـد و نصوانـده ،در صـورتی
كه وقت برای فراهن نهودن سایر شراخط فراهن بوده ،حاخد قضای نهاػ را حصوانـد و اگـر وقـت بـرای تحصـيل
سایر شراخط فراهن نبوده ،حنابر احتياط واضب ،حاخد قضای آن نهاػ را انسام دهد.

نهاػ قضا /

بوده 1خا وقت برای فراهن نهودن سایر شـراخط وثـل خـافتن سـاتر وبـاح خـا تعيـین ضهـت
قبله خا پا ک بودن حدن خا لباس نهاػگزار كافی نبوده ،حنابر احتياط الػم ویحاشد.

مسأله  .1847اگر وظيفۀ فـرد تـا آظـر وقـت نهـاػ ،نهـاػ اضـطراری حاشـد (واننـد اخنکـه

نهاػ را حهطور نشسته خـا ظوابیـده حصوانـد خـا بـرای ركـوع و سـسده حـا سـر اشـاره نهاخـد)،
ً
ولــی وی حــه وظيفــهاش رفتــار نکنــد و نهــاػ نصوانــد خــا طنانشــه ظوانــده شــرعا حاطــل

وحسوب شود و ػوـانی كـه ویظواهـد قضـای آن را حـهضـا آورد عـغر وی برطـرف شـده
ً
حاشد ،حاخد قضای نهاػ را وطابق حا نهاػ وعهول اظتياری انسام دهد ،وثال نهـاػ قضـا
را اخستاده و حا ركوع و سسود وعهول حصواند.
ً
مسأله  .1848اگر فرد فعال توانایی انسام وضو خـا غسـل نداشـته و اويـد داشـته حاشـد
ً
عغرش حعدا برطرف گردد و وأیوس اػ برطرف شـدن آن نباشـد ،حنـابر احتيـاط واضـب
نهیتواند نهاػهای قضای واضب ظود را حا ّ
تيهن حصواند؛

ّاوا اگر وأیوس اػ برطرف شدن عغرش حاشد ،ویتواند نهاػهـای قضـای ظـود را حـا
ً ّ ً
ّ
تيهن حصواند ،ولی طنانشه حعدا اتفاقا عغرش برطرف شد ،احتياط واضـب آن اسـت
كه دوحاره آنها را حا وضو خا غسل حسب وظيفه حهضا آورد.
ً
شرعا وظيفهاش وضوی ضبيـرهای اسـت نـه ت ّ
ـيهن ،وـیتوانـد
مسأله  .1849كسی كه
ً
نهاػهای قضای ظود را حا وضوی ضبيره حصواند ،هرطنـد حدانـد عـغرش حعـدا برطـرف

ویشود.

مسأله  .1851كســی كــه حــه ضهــت عــغر ی غيــر اػ آنشــه در وســاجل « 1737و »1732

بیــان شــد ،توانــایی انســام نهــاػ اظتيــاری كاوــل را نــدارد ،طنانشــه خقــين خــا اطهينــان
ً
داشته حاشد كه عغرش حعدا برطرف ویشود ،حنابر احتيـاط واضـب حاخـد صـبر كـرده و
نهاػهای قضای ظود را حعـد اػ برطـرف شـدن عـغر حصوانـد؛ ّاوـا ا گـر خقـين خـا اطهينـان
ّ .1اوا اگر حـه ضهـت دخگـری وظيفـۀ فـرد ت ّ
ـيهن حاشـد ،وثـل اخنکـه آب بـرای او ضـرر دارد ،طنانشـه وقـت بـرای
ّ
تيهن و تحصـيل سـایر شـراخط (در صـورت فـراهن نبـودن آنهـا) و ظوانـدن نهـاػ  -هرطنـد خـک ركعـت آن -
حاقی بوده است وضوب قضا ،حنابر ٓ
فتوی ویحاشد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

ً
داشته حاشد كه حعدا عغرش برطـرف نهیشـود ،ویتوانـد در ههـان حـال نهـاػ قضـا را
وطابق حا وظيفۀ فعليش حصواند؛ حلکـه ا گـر شـک در برطـرف شـدن عـغر داشـته حاشـد
ضایز است در ههان حال نهاػ قضا را وطابق حا وظيفه فعلیاش حصواند؛
ً
ولی در هر دو صورت ،طنانشه عـغرش حعـدا برطـرف شـود ،حنـابر احتيـاط واضـب

نهاػ قضا را دوحاره حصواند ،وگر آنکه عغرش در وورد غير اركان نهـاػ حاشـد كـه در ایـن

صورت نهاػ قضای ظوانده شده صحيح است و نياػ نيست دوحاره ظوانده شود.
ّ
حــه عنــوان وثــال ،اگــر وکلــف حــه ضهــت عيبــی كــه در ز حــانش ویحاشــد ،عــاضز اػ
ّ
تلفـ صــحيح قراجــت حهــد و ســوره نهــاػش حاشــد و خقــين خــا اطهينــان داشــته حاشــد
عغرش تا آظر عهر برطرف نهیشود خا در برطرف شدن عغر شک داشته حاشد ،ضـایز
ّ ً
است نهاػهای قضاخش را طبق وظيفۀ ّ
فعليش انسـام دهـد و طنانشـه اتفاقـا عـغرش

برطرف شد الػم نيست نهاػهای قضا را دوحاره حصواند؛
ّ
ّاوا وکلفی كه اػ انسـام ركـوع و سـسود اظتيـاری حـه ضهـت عـغری عـاضز اسـت و

خقين خا اطهينان دارد كه عغرش تا آظر عهر برطرف نهیشود خا در برطرف شدن عـغر
ً
شک دارد ،ضـایز اسـت نهاػهـای قضـاخش را طبـق وظيفـۀ فعلـيش انسـام دهـد ،وـثال
ّ ً
آنها را اخستاده حهضا آورد و برای ركوع و سسده حا سر اشاره نهاخد ،ولـی طنانشـه اتفاقـا
عغرش برطرف گردخد ،احتياط واضب آن است كه دوحاره آنها را حصواند.

نهاز قضاى پدر (که بر پسر بزرگتر واجب است)
مسأله  .1851اگر پدر نهاػ ظود را حهضا نياورده حاشد ،حـا شـراخطی كـه عكـر وـیشـود بـر

پسـر بـزرگتـرش حنـابر احتيـاط ،واضـب اســت حعـد اػ وـرگش آن را حـهضـا آورد خـا بــرای او
اضير حگيرد.

زرگتر 
شرایطواججشدننهازقضایپدربرپسرب 
 شرطاول:پدرنهازراازرویعذرترک کردهباشد 

مسأله  .1852در صــورتی نهــاػ قضــای پــدر بــر پســر بــزرگتــر ،حنــابر احتي ـاط ،واضــب

است كه پدر آن را اػ رو ی عغر تـرک كـرده حاشـد ،وثـل اخنکـه فراوـوش كـرده خـا ظـواب
ً
وانده حاشد خا آنکه نهاػهایی كه ظوانده حه ضهت ندانستن وسأله ،شرعا حاطل حاشد
و ایـن در حــالی بــوده كــه و ی در فراگيـری وســأله كوتــاهی نکــرده حاشــد (ضاهــل قاصــر

حاشد)؛
ّ
ً
ّاوـا طنانشــه نهاػهــایی را عهــدا تــرک كــرده خـا حــه علــت ندانســتن وســألهای كــه در
فراگيری آن كوتاهی كرده نهاػش حاطل بوده ،قضای آن بر پسر بزرگتر واضب نيست.

مسأله  .1853اگر پسر بزرگتر حداند پدرش نهاػ قضا داشته ،ولی نداند نهاػهای پدر
ً
حه سبب عغر وثل فراووشی و ظواب وانـدن فـوت شـده اسـت خـا عهـدا و حـدون عـغر

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

آنها را نصوانده است ،در این صورت قضای نهاػهای پدر بر او واضب نيست.
 شرطدوم:پدردرزوانحیات،تواناییانجامقضاینهاز راداشتهباشد 

مسأله  .1854اگر پدر نهیتوانسـته قضـای نهـاػ را  -هرطنـد حـا عهـل حـه وظيفـۀ نهـاػ

اضــطرار ی وثــل نهــاػ نشســته خ ـا ظوابی ـده در صــورتی كــه نهیتوانســته اخســتاده نهــاػ

حصوانــد  -انســام دهــد و در ههــان حــال نــاتوانی فــوت شــده اســت ،قضــای آن بــر پســر

بزرگتر واضب نيست.
ً
مسأله  .1855پدری كه وبتال حـه آلزاخهـر و فراووشـی بـوده ،ولـی عرفـا وسنـون وحسـوب
1

نهی گردخــده و حــه ضهــت فراووشــی نهــاػش را نهــیظوانــده خــا وــیظوانــده ولــی حاطــل
ً
وحســوب وــیشــده ،در صــورتی كــه حعــدا توانــایی قضــای آنهــا را داشــته  -وثــل اخنکــه
ّ
آلزاخهر او ووقت خا دورهای بوده و ویتوانسته پس اػ برطرف شدن عغر آنها را قضا نهاخـد

و قضا نکرده  -حنابر احتياط واضب قضای نهاػهای وی بر پسر بزرگتر واضب است؛
ً
حعدا نيز توانایی اػ قضا نداشته اسـت وثـل اخنکـه آلزاخهـر او اػ نـوع ح ّ
ـاد و
ّاوا اگر
داجهی بوده است  -قضای نهاػهای وغكور بر پسر بزرگتر واضب نيست.
 شرطسوم:پدروصیتنكردهباشد کهبرایاواجیربگیرند 

مسأله  .1856اگر و ّيت وص ّيت كرده حاشـد كـه بـرای نهـاػ او اضيـر حگيرنـد ،طنانشـه
وص ّيت او نافغ حاشد ،وثـل اخنکـه اػ ثلـ وـالش وصـ ّيت كـرده حاشـد ،بـر پسـر بـزرگتـر

قضا واضب نيست و الػم اسـت وطـابق حـا وصـ ّيت بـرای ظوانـدن نهاػهـای قضـای او
اضير حگيرند.

پسربزرگترهنگاموفاتپدر،وجنونیانابالغنباشد 

 شرطچهارم:

مسأله  .1857اگر پسر بزرگتر ووقـع وـرگ پـدر ،ناحـالغ خـا دیوانـه حاشـد ،ػوـانی كـه حـالغ
 .1وثل اخنکه نهاػ صبح ظواب وانده و حعد اػ طلوع آفتاب ،در ههان حالت ظواب اػ دنيا رفته است.

نهاػ قضاى پدر (كه بر پسر/ ...

شد خا عاقل گردخد ،بر او واضب نيست نهاػ پدر را قضا نهاخد.
ً
پسربزرگترشرعاازارثبردنوهنوعنباشد 

 شرطپنجن:

ّ
مسأله  .1858اگـر پســر بــزرگتــر حــه علـت خکـی اػ اســباب وحــروم شــدن اػ ارث ،وثــل
ً
قتل پدر ،شرعا ارث نبرد ،ظواندن نهاػهای قضای پدر بر او واضب نيست.
پسربزرگتروعلومباشد 

 شرطششن:

مسأله  .1859اگر وعلوم نباشد كه پسر بزرگتـر كـدام فـرد اسـت ،قضـای نهـاػ پـدر بـر

هـير كــدام اػ پســران واضــب نيســت؛ ولـی احتيـاط وســتحب آن اســت كــه نهــاػ او را
بین ظودشان قسهت كنند خا برای انسام آن قرعه بزنند.

مسأله  .1861ونظــور اػ پســر بــزرگتــر ،بــزرگتــرین پســری اســت كــه در هنگــام وفــات و
وــرگ پــدر ػنــده حاشــد .حنــابراین ،حــه عنــوان وثــال پــدر ی كــه دو پســر دارد ،ولــی پســر

بزرگترش در حال حيات پدر فوت شده ،هنگاوی كه پدر ویويرد ،پسر دخگر و ی كـه
ػنده است ،پسر بزرگتر وحسوب ویشود.
ّ
مسأله  .1861اگــر دو پســر حــا خکــدخگر دو قلــو حاشــند ،آن كســی كــه زودتــر وتولــد شــده
است ،پسر بزرگتر وحسوب ویشود.

1

احکامدیگرنهازقضایپدر 

مسأله  .1862اگر پسر بزرگتر شک دارد كه پدرش نهاػ قضا داشته خا نه ،طيزى بر او
واضب نيست.

مسأله  .1863اگر پسر بزرگتر حدانـد پـدرش نهـاػ قضـا داشـته و شـک كنـد كـه حـهضـا

آورده خا نه  -حا وضود سایر شراخط  -حنابر احتياط ،واضب است آن را قضا نهاخد.
ً
مسأله  .1864پسر بزرگتری كه ویداند اػ پدرش وثال طند نهاػ صبح ،خا طند نهـاػ
 .1هرطند فرض شود كه نطفۀ دخگری زودتر ونعقد شده حاشد.
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ظهر اػ روی عغر قضا شده و تعداد آنها را نهیدانـد خـا فراوـوش كـرده ،طنانشـه وقـدار

كهتر را حصواند كافی است ،هرطند احتيـاط وسـتحب اسـت حـه قـدری نهـاػ حصوانـد

كه خقين خا اطهينان كند تهام آنها را ظوانده است.

مسأله  .1865حکن واضب بودن نهاػهای قضای پدر بر پسر بزرگتـر ،اظتصـاص حـه
نهاػهای یوو ّيه (نهاػهای پنذ گانۀ شبانهروػ ی) ندارد و شاول سایر نهاػهـایی كـه بـر
او واضب بوده ،وثل نهاػ آخات خا نهاػ طواف نيز ویشود؛
ّاوا ظواندن نهاػ وستحبی كه بر پدر حه سبب نـغر واضـب شـده و نيـز نهـاػ قضـای

فرد دخگر كه حه سـبب اسـتيسار خـا وـوارد دخگـر بـر پـدر واضـب شـده و و ی آنهـا را حـهضـا

نياورده ،بر پسر بزرگتر واضب نيست.

مسأله  .1866اگر بر پسر بزرگتـر ،ظوانـدن نهـاػ قضـای پـدر واضـب شـده حاشـد ،الػم
ً
نيســت آنهــا را فــورا انســام دهــد ،ولــی نباخــد در ظوانــدن آنهــا كوتــاهی و ســهلانگــاری

كند.
ّ ً
ّ
مسأله  .1867اگر فرد دخگـری غيـر اػ پسـر بـزرگتـر ،نهاػهـای قضـای وتـوف ٓی را تبرعـا و

حهطور وسانی انسام دهد ،صحيح است و انسام آنها اػ پسر بزرگتر ساقط ویشود.
مسأله  .1868اگر پسر بزرگتر پـیش اػ آنکـه نهـاػ پـدر را قضـا كنـد حهيـرد ،بـر پسـر ّدوم
طيزى واضب نيست.

مسأله  .1869پســر بـــزرگتــر  -كـــه نهاػهــای قضــای پ ــدرش را وــیظوانــد  -حاخــد در
ّ
شــکيات و ســهو ّخات نهــاػ و نيــز در اضــزاء و شــراخط آن وطــابق حــا تکلي ـف ظــود (نظــر
ورضع تقليد ظو خش) رفتار نهاخد؛ حلکه در اصل واضب بودن خا واضب نبـودن قضـای

نهاػهای پدر نيز حکن این طنين است.

مسأله  .1871اگر پدر حهيرد در حالی كه پسر بزرگتر ندارد خا پسر بزرگتـر فاقـد شـراخط

عكــر شــده بــرای وضــوب قضــا حاشــد ،قضــای نهاػهــا بــر عهــدۀ دخگــران واننــد دظتــر،
ّ
ّ
والدین ،نـوه ،بـرادر و ظـواهر وتـوف ٓی واضـب نيسـت ،هرطنـد وتـوف ٓی غيـر آنـان كسـی را

نداشته حاشد؛

نهاػ قضاى پدر (كه بر پسر/ ...

ّ
ّ
ولــی طنانشــه وتــوف ٓی پســر بــزرگتــر نــدارد ،احتيــاط وســتحب اســت افــراد وــغكر
ّ
وطابق حا ترتيب طبقـات ارث نهاػهـای قضـای وی را انسـام دهنـد و ا گـر فـرد وـغكری

در طبقات ارث نباشد ،ػنـان وطـابق حـا طبقـات ارث ،نهاػهـای قضـای وی را انسـام

دهند.

مسأله  .1871قضای نهاػهای وادر بـر پسـر بـزرگتـر واضـب نيسـت ،هرطنـد احتيـاط
وستحب است پسر بزرگتر نهاػهای قضـای وـادر را نيـز حـه گونـهای كـه بـرای پـدر عكـر

شد ،انسام دهد خا برای آن اضير حگيرد.

مسأله  .1872اگر پسـر بـزرگتـر حصواهـد نهـاػ وـادر را حصوانـد ،حاخـد در آهسـته خـا حلنـد

ظوانــدن حهــد و ســوره حــه تکلي ـف ظــود عهــل كنــد ،پــس حهــد و ســورۀ قضــای نهــاػ
صبح و وغرب و عشای وادرش را حلند ویظواند.

نهاز جهاعت
احکام کلینهازجهاعت 

مسأله  .1873وســتحب اســت انســان نهاػهــاى یوو ّيــه را حــا ضهاعــت حصوانــد .در
رواخات وعتبره وارد است نهاػ حا ضهاعت ،بیست و پنذ درضه افضـل اػ نهـاػ فـراد ٓی
ً
اســت و ایــن اوــر در نهــاػ صــبح و وغـرب و عشــاء ،ظصوصــا بــراى ههســاخۀ وســسد و
كسی كه صداى اعان وسسد را ویشنود ،بیشتر سفارش شده است.

ههين طور ،وسـتحب اسـت سـایر نهاػهـاى واضـب را حـا ضهاعـت حصواننـد ،ولـی

حنابر احتياط واضب ظواندن نهاػ طواف و نهاػ آخات در غير ظورشـيد و وـاه گرفتگـی

حه ضهاعت صحيح نهیحاشد.

ههشنــين ،اگــر نهــاػ اوــام و وــأووم در نــوع حــا هــن وصتلــف حاشــند ،حــه ضهاعــت
ظواندن آن وشروع نيست .حه عنوان وثـال ،اقتـدای نهـاػ ّ
یوويـه حـه نهـاػ آخـات خـا نهـاػ
طواف و بر عکس آن صحيح نيست.

مسأله  .1874وستحب است انسان صبر كند كه نهاػ را حا ضهاعت حصواند و نهـاػ
ضهاعتی را كه وصتصر حصوانند اػ نهاػ فراد ٓی كه آن را طول حدهنـد ،بهتـر وـیحاشـد و

ٓ
فرادی  -خعنی تنها  -ظوانده شـود بهتـر اسـت،
نيز نهاػ ضهاعت اػ نهاػ ّاول وقت كه

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

ولــی بهتــر بــودن نهــاػ ضهاعــت در غي ـر وقــت فض ـيلت نهــاػ ،اػ نهــاػ فـ ٓ
ـرادی در وقــت

فضيلت آن ،وعلوم نيست.

مسأله  .1875حاضــر نشــدن حــه نهــاػ ضهاعــت اػ روى بــیاعتنــایی ضــایز نيســت و

سزاوار نيست كه انسان حدون عغر نهاػ ضهاعت را ترک كند.

مسأله  .1876اگــر اوــام خ ـا وــأووم حصواهــد نهــاػ فرخضــه را كــه حــا ضهاعــت ظوانــده،
دوحــاره حــا ضهاعــت حصوانــد ،دوحــاره ظوانــدن آن رضـ ً
ـاء (حــه اويـد ثــواب) وــانعی نــدارد،

هرطند وستحب بودنش ثاحت نيست و اقتدای وأوووی كه نهـاػ واضـبش را نصوانـده
حه اوام ضهاعتی كه برای حار ّدوم نهاػش را وـیظوانـد ،رض ً
ـاء وـانعی نـدارد ،ولـی حنـابر
احتياط واضب ،وأووم نهیتواند حه این نهاػ اكتفا نهاخد.
ّ
مسأله  .1877كســی كــه در نهــاػ ح ـه حــدى وســواس دارد كــه ووضــب حاطــل شــدن
1

نهاػش ویشود و فقط در صـورتی كـه نهـاػ را حـا ضهاعـت حصوانـد ،اػ وسـواس راحـت
ویشود ،حاخد نهاػ را حا ضهاعت حصواند.

2

مسأله  .1878اگر پدر خا وادر حه فرػند ظـود اوـر كنـد كـه نهـاػ را حـا ضهاعـت حصوانـد،

احتياط وستحب است كه نهاػ را حه ضهاعت حصواند؛
ّ
البتـ ـه ،اگـــر اوـــر و نهـــی پـــدر خـــا وـــادر اػ روى دلس ــوػ ی نس ــبت ح ــه فرػن ــد حاش ــد و
وصالفتش ووضب اع ّخت آنان شود ،وصالفت نهودن فرػند حرام ویحاشد.

مسأله  .1879وقتی كه ضهاعت بر پا ویشود ،وستحب اسـت كسـی كـه نهـاػش را
فراد ٓی ظوانده ،دوحاره آن را حا ضهاعت حصواند و اگر حعد حفههد كه نهـاػ ا ّولـش حاطـل
بوده ،نهاػ ّدوم او كافی است.

ً
 .1ههشنــين ،اوــام ضهــاعتی كــه وــیظواهــد نهــاػش را در دو وکــان ،وــثال ّاول در وســسد و حعــد در ودرســه
حصوانــد ،ا گــر نهــاػ را حــه ّنيــت فـ ٓ
ـرادی در وســسد حصوانــد و وــأوووين حــه او حــه قصــد نهــاػ ضهاعــت اقتــدا
نهاخنــد ،س ـ س آن نهــاػ را در ودرســه حــه ّنيــت ضهاعــت حصوانــد ،وشـ ّ
ـروعيت آن ثاحــت نيســت و حکــن
صورت وغكور در وسأله را دارد.
 .2در ظواندن نهاػ حه ضهاعت ،حکهی را كه در وسألۀ « »1729عكر ویشود ،وراعات نهاخد.

نهاػ ضهاعت /

مسأله  .1881ووقعی كه اوام ضهاعت نهـاػ یوو ّيـه وـیظوانـد ،هـر كـدام اػ نهاػهـاى
یوو ّيه را ویتوان حه او اقتدا كرد.

مسأله  .1881نهــاػ قضــا را وــیتــوان حــا ضهاعــت ظوانــد ،طــه نهــاػ اوــام ضهاعــت ادا
ً
حاشد خا قضا و الػم نيست هر دو خک نهاػ را حصوانند ،وثال اگر نهاػ قضاى صبح را حـا
نهاػ ظهر خا عصر اوام حصواند ،اشکال ندارد؛
ّ
البتـه ،الػم اسـت نهـاػ قضـایی كـه اوـام ضهاعـت ویظوانـد نهـاػ قضـای حتهــی

حاشد .حنابراین ،ا گـر اوـام ضهاعـت قضـاى نهـاػ ّ
یوويـه ظـود خـا شـصص دخگـرى را كـه

قضا شدن آن نهاػ خقينی حاشد ویظواند ،ویتوان حه او اقتدا كرد ،ولی طنانشـه نهـاػ
ً
ظــود خــا شــصص دخگــرى را احتياطــا حـهضــا وــیآورد ،اقتــدا حــه او حنــابر احتيــاط واضــب

ضایز نيست؛ وگر آنکه نهاػ وأووم هن احتياطی حاشـد و سـبب احتيـاط اوـام ،سـبب
احتياط وأووم نيز حاشد؛
ّ
وثل آنکه هر دو حه علـت احتهـال در اشـتباه وشـتركی نسـبت حـه قبلـه در نهـاػ خـا

نهاػهای قبل ،آنها را دوحاره ویظوانند خا آنکـه بـرای احتهـال در نسـس بـودن آبـی كـه
ً
وشتركا اػ آن وضو گرفتهاند آن را دوحاره ویظواننـد 1و در وثـالهـای وـغكور ا گـر وـأووم
عالوه بر ضهت احتيـاط اوـام ،ضهـت خـا ضهـات دخگـری هـن بـرای احتيـاطش حاشـد،

وثــل اخنکــه احتهــال وــیدهــد در نهــاػ ركنــی را تــرک كــرده خــا در وکــان غصــبی نهــاػ

ظوانده حاشد ،حاػ هن ویتواند در این نهاػ ،حه او اقتدا كند.

شــاخان عكــر اســت ،اگــر اوــام و وــأووم (خــا وــأوووين) بــرای خــک ّويــت نهــاػ قضــای

احتيــاطی ویظواننــد ،الػم نيســت ســبب احتيــاط ههــه خکــی حاشــد و ههــين كــه حــه
ّ
ً
وثال شک در ّ
صحت تلف (ض) در «غير الهغضـوب علـيهن و ال الضـالين» داشـته
 .1ههشنين ،اگر دو نفر
ّ
ّ
حاشند و خکی بودن كيفيت دو تلف وعلوم نباشد ،طوری كه احتهال دارد خکی اػ آنها حـرف را صـحيح
ّ
ادا كرده و دخگری غلط ادا كرده حاشد ،در این صورت ،اقتدای خکی حـه دخگـری وحـل اشـکال اسـت؛ ّاوـا
اگر ادای حرف (ض) حه خک ّ
كيفيت اػ هر دو نفر وعلوم حاشـد ،ولـی هـر دو نفـر شـک در ص ّـحت ایـن نـوع
ً
ّ
تلف داشته حاشند و حصواهند نهاػشان را احتياطا دوحاره حصوانند ،اقتدای آنها حه هن وانعی ندارد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

قصد حهضا آوردن نهاػهای قضای آن ّويت نهاػ حصوانند ،كافی است.

1

و نيز برای وأوووی كه نهیداند نهاػ قضایی كه اوـام ضهاعـت ویظوانـد قضـای

خقينــی اســت خــا قضــای احتيــاطی و احتهــال عقالیــی وــیدهــد كــه نهــاػ اوــام قضــای
خقينی است ،تحقيق واضب نيست.

مسأله  .1882وــأوووی كــه نهــاػ قضــای احتيــاطی وــیظوانــد (خعنــی حنــابر احتيــاط

واضــب خــا احتيــاط وســتحب ،نهــاػ قضــا وــیظوانــد) ،نهــیتوانــد حنــابر احتيــاط الػم،
ّ
واســطۀ اتصــال در صــفوف نهــاػ ضهاعــت حاشــد ،وگــر بــرای كســی كــه نهــاػ قضــای

احتيـــاطی وـــیظوانـــد و ش ــبيه ظـــودش در ضه ــت احتي ــاط ویحاش ــد خ ــا آنک ــه او ــام
ضهاعت و وأوووين ههه برای خک ّويت نهاػ قضا حصواننـد ،كـه توضـيح هـر دو وـورد
در وسأله قبل بیان شد.

شــاخان عكــر اســت ،وــأوووی كــه ویظواهــد نهــاػ قضــا حصوانــد و نهــیدانــد نهــاػ
ّ
كسانی كه واسطۀ اتصال او حه اوام ضهاعت هستند نهاػ قضای خقينی است خا نهـاػ

قضــای احتيــاطی ،ولــی احتهــال عقالیــی وــیدهــد كــه نهــاػ آنــان خقينــی اســت ،الػم
نيست اػ آنان سؤال كند خا در این وورد تحقيق و ّ
تفحص نهاخد.

مسأله  .1883فرد نهیتواند نهاػ وستحبی را كه اػ احتدا وستحب بوده حه ضهاعـت
حصوانــد ( ّ
البتـه ایـن حکــن در حعضـی اػ وــوارد حنــابر احتيــاط واضــب اســت) ،ولــی نهــاػ
استســقاء  -كــه بــراى آوــدن حــاران ظوانــده وــیشــود  -را وــیتــوان حــا ضهاعــت ظوانــد.

ههشنين ،ویتوان نهاػى را كه واضب بوده و حه ضهتی وستحب شـده ،حـا ضهاعـت
ّ
ظواند؛ وانند نهاػ عيد فطر و قرحان كه در ػوان حضور اوام واضب بوده و حه علـت
غاخب شدن اخشان وستحب ویحاشد.

ّ .1
البته ،الػم است عالوه بر رعاخت سایر شراخط صحيح بودن نهاػ ضهاعت ،شراخط ّ
صحت نهـاػ قضـا نيـز
ّ
ً
رعاخت گردد؛ وثال اگر وتوف ٓی خک شبانهروػ نهاػ قضا داشته حاشد و اوام ،نهـاػ قضـای ظهـر ّويـت وـغكور
را حصواند و وأووم ،نهاػ قضای عصر ههان روػ او را حصواند ،خا اوـام نهـاػ قضـای وغـرب وی و وـأووم نهـاػ
قضای عشای ههان شب او را حصواند ،نهاػ وأووم صحيح نيست.
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مسأله  .1884اگر انسان نداند نهاػى را كه اوام ویظواند نهـاػ واضـب یوو ّيـه اسـت

خا نهاػ وستحب ،نهیتواند حه او اقتدا كند.

احکامخواندنقراجتواذکارتوسطوأووم 

مسأله  .1885وأووم حاخد غير اػ حهد و سوره 1،اعكار دخگر نهاػ را ظودش حصواند.
مسأله  .1886ا گــر وــأووم در ركعــت ّاول و ّدوم نهــاػ صــبح و وغــرب و عشــاء صــدای

حهد و سورۀ اوام را حشنود ،هرطند كلهات را تشصيص ندهـد ،حاخـد حهـد و سـوره را

نصواند و اگر صدای اوام را نشنود ،وستحب است حهد و سوره را حصواند؛
ول ـی حاخـــد آن را آهســته حصوانــد ّ
اهّلل الـ َّـر ْح ٓه ِن الـ َّـرحين» آن را هــن حنــابر
حتــی « ِح ْس ـ ِن ِ
ً
احتيــاط واضــب آهســته حگو خ ـد و طنانشــه ســهوا خ ـا حــه دليــل ندانســتن وســأله ،حلنــد
حصواند نهاػش صحيح است.

مسأله  .1887اگر وأووم حعضی اػ كلهـات حهـد و سـورۀ اوـام را حشـنود ،ویتوانـد آن
وقدار ی را كه نهیشنود حصواند.
ً
مسأله  .1888اگر وأووم سهوا حهـد و سـوره را حصوانـد ،خـا ظيـال كنـد صـدایی را كـه

ویشــنود صــدای اوــام نيســت و حهــد و ســوره را حصوانــد و حعــد حفههــد صــدای اوــام

بوده ،نهاػش صحيح است.

مسأله  .1889اگــر وــأووم ش ـک كنــد كــه صــدای اوــام را ویشــنود خـا نــه ،خـا صــدایی

حشنود و نداند صدای اوام اسـت خـا صـدای شـصص دخگـر ،ویتوانـد حهـد و سـوره را

حصواند.

مسأله  .1891وــأووم در ركعــت ّاول و ّدوم نهــاػ ظهــر و عصــر ،حنــابر احتيــاط واضــب،

نباخد حهد و سوره را حصواند و وستحب است حه ضای آن عكر حگو خد.
مسأله  .1891اگر ركعت ّاول خا ّدوم وأووم ،ركعت ّ
سوم خـا طهـارم اوـام حاشـد ،وظيفـۀ
ّ .1
البته ظواندن حهد (و حنابر احتياط واضب سوره) نيز در حعضی اػ ووارد كه وأووم ،خک خا طند ركعت دیر
آوده ،حا توضيحاتی كه در وساجل حعد ویآخد ،الػم است.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

وأووم ظواندن حهد و سوره است و حاخد آن را آهسته حصواند ّ
اهّلل ال َّـر ْح ٓه ِن
حتـی « ِح ْسـ ِن ِ
ً
الـ َّـرحين» آن را هــن حنــابر احتيــاط واضــب ،آهســته حگو خــد و طنانشــه آن را ســهوا خــا حــه
ّ
علت ندانستن وسأله حلند ظوانده حاشد ،نهاػش صحيح است.
شرایطصحیحبودننهازجهاعت 

صـحيح بـودن نهـاػ ضهاعــت ،ده شـرط دارد كـه توضـيح آن در وسـاجل آخنـده عكــر

ویشود.

 شرطاول:وأوومقصداقتدابهاوامجهاعتراداشتهباشد

مسأله  .1892در ص ـ ّـحت ضهاع ــت ش ــرط اس ــت ك ــه و ــأووم قص ــد اقت ــدا ح ــه او ــام
ضهاعت را داشته حاشد و اگر انگيزۀ وأووم در اقتدا حه اوامّ ،
تقرب حـه ظداونـد وتعـال

حاشد ،كافی است؛
ّاوــا ا گـر اقتــدای او حــه اوــام ضهاعــت حــه انگيـزۀ دخگــری وثــل رهــایی اػ وســواس خـا

آســان شــدن نهــاػ ظوانــدن بــر او و واننــد آن حاشــد ،در صــورتی كــه در ای ـن انگي ـزه هــن

قصد قرحت نهاخد ،ضهاعتش صحيح است؛ ولی حدون قصـد قرحـت در ایـن انگيـزه،

نهــاػ ضهــاعتش حنــابر احتيــاط واضــب صــحيح نيســت ،هرطنــد طنانشــه وطــابق حــا
وظيفۀ فراد ٓی عهل كرده حاشد ،نهاػش صحيح است.
مسأله  .1893اوـــام ضهاعـــت در نهـــاػ ضهاع ــت الػم نيس ــت ك ــه قص ــد ضهاع ــت

نهاخد؛ وگـر در سـه نهـاػ :الهف .نهـاػ ضهعـه؛ ب .نهـاػ عيـد فطـر و عيـد قرحـان هنگـام
ً
واضب شدن آن؛ ج .نهاػی كه فرد دوحاره حه ضهاعت ویظواند و قبال آن را فـراد ٓی خـا

حه ضهاعت ظوانده است.

مسأله  .1894اگر اوام ضهاعت حصواهد اػ فضيلت و ثواب نهاػ ضهاعت بهـرهونـد
شود الػم است قصد ضهاعت حه انگيزۀ ّ
تقرب حـه ظداونـد وتعـال داشـته حاشـد و ا گـر
اواوت وی حه انگيـزۀ دخگـری واننـد غرضهـای دنيـوی حاشـد ،در صـورتی كـه در ایـن

نهاػ ضهاعت /

انگيــزه هــن قصــد قرحــت نهاخــد ،ضهــاعتش صــحيح اســت؛ ّاوــا حــدون قصــد قرحــت در

این انگيزه ،ضهاعتش حنابر احتياط واضب ،صحيح نيست؛ ولی طنانشه وطـابق حـا
1
وظيفۀ فراد ٓی عهل نهاخد ،نهاػش صحيح است.

مسأله  .1895نهــاػگزار ی كــه وشــغول ظوانــدن نهــاػ فــراد ٓی اســت نهــیتوانــد در بــین
آن ،حــه نهــاػ ضهــاعتی كــه برگــزار وــیشــود اقتــدا نهاخــد و ّنيــتش را حــه ضهاعــت عــدول
دهد ،حلکه الػم است قصد اقتدا اػ ّاول نهاػ حاشد.

 شرطدوم:بیناوامووأوومونیزبینوأوومووأوومدیگر کهواس طهب ینو أووم
واواماستحاجلینباشد 

مسأله  .1896ونظور اػ حاجل در شرط ّدوم ّ
صحت نهاػ ضهاعت ،طيزى است كـه
آنها را اػ هن ضدا كند ،ظواه وانع اػ دخدن شود ،واننـد پـرده خـا دیـوار 2و واننـد اخنهـا 3و

ظواه وانع نشود ،وانند شيشۀ صاف و بیرنگ؛ پس ا گـر در تهـام حالتهـای نهـاػ خـا
ّ
حعضی اػ آنها ،بین اوام و وأووم خا بین وأووم و وأووم دخگـر كـه واسـطۀ اتصـال اسـت،

طنين حاجلی حاشد ،ضهاعت حاطل ظواهد شد؛
ّ
البتـه وضــود حاجــل كوتــاه حــدود خــک وضــب و واننــد آن وــانعی نــدارد ،ههشنــين
وضود حاجل عهودی در طبقـات فوقـانی حـه عنـوان ِحفـاظ و ضلـوگيری اػ ظطـر سـقوط
در صورتی كه ارتفاع آن كوتاه حاشد ،وانند حدود خـک وتـر اشـکال نـدارد 4و ّاوـا وضـود
ّ
حاجل افقی در طبقات فوقانی حه عنوان ِحفاظ ،وحل اشکال است.
 .1در فرض وغكور ،برای وأوووين احکام ضهاعت ضاری ویحاشد.
ّ .2
البته حاجل بودن اشياجی كه دارای ونافغ حاػ بوده ،وثل حعضی اػ اقسام نرده كه بین ويلـههـای آن فاصـله
است و برای ضداساػی صفوف نهاػ ضهاعت استفاده ویشود ،حنابر احتياط واضب ویحاشد.
ّ .3
حتی فاصله شدن خک انسان حا قاوت وتوسط (اخستاده خا نشسته) كه ضـزء نهـاػگزاران ضهاعـت نيسـت
نيز ،ویتواند اػ وصادیق حاجل وحسوب شود.
 .4ونظــور ،وقــدار وتعــارف بــرای حفاظــت و پیشــگيری اػ ظطــر ســقوط اســت و ّاوــا ا گــر واننــد دیــوار ،ورتفــع و
حلند حاشد حاجل وحسوب ویشود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

شاخان عكر است ،ػن اػ حکن وغكور استثنا شده است ،طنـانكـه در وسـأله حعـد

ظواهد آود.

مسأله  .1897اگر اوام ضهاعت ،ورد و وأووم ،ػن حاشد ،طنانشه بـین آن ػن و اوـام
خـا بـین آن ػن و وــأووم دخگــری كــه وــرد اســت و ػن حــه واســطۀ او حــه اوــام ّوتصــل شــده
اســت ،پــرده ،دیــوار ،شيشــه و واننــد آن حاشــد ،اشــکال نــدارد؛ّ 1اوــا احکــام ور بــوط حــه

ظود حـانوان و نيـز در وـوردیكـه اوـام ضهاعـت و وـأووم هـر دو
وضود حاجل بین صفوف ِ

ػن هستند ،ههانند احکام وضود حاجل در نهاػ ضهاعت وردان ویحاشد.

مسأله  .1898اگر حعد اػ شـروع حـه نهـاػ ،بـین وـأووم و اوـام خـا بـین وـأووم و كسـی كـه
وأووم حه واسطۀ او ّوتصل حه اوـام اسـت ،پـرده خـا طيـز دخگـرى حاجـل شـود ،ضهاعـت

حاطــل وــیشــود و الػم اســت وــأووم حــه وظيفـۀ فــراد ٓی عهــل نهاخـد؛ ّ
البتـه اػ ایـن حکــن

ههشنان كه گغشت ،ػن استثنا شده است.
مسأله  .1899حاجــل غيــر وسـ ّ
ـتقر و لحظــهای واننــد عبــور انســانی اػ بــین صــف نهــاػ
ضهاعــت اشــکال نــدارد ،ولــی اگــر طنــدین نفــر پشــت ســر هــن و حــدون فاصــله اػ بــین

صف نهاػ ضهاعت عبور نهاخند ،احکام حاجل ضاری ویشود.
مسأله  .1911اگر حه ضهت طوالنی بودن صف ّاول  -نه وضـود حاجـل  -كسـانی كـه دو
ّ
طــرف صــف اخســتادهانــد ،اوــام را نبيننــد ،وــیتواننــد اقتــدا كننــد و ني ـز ا گــر حــه علــت

طــوالنی بــودن خکــی اػ صــفهــاى دخگــر ،كســانی كــه دو طــرف آن اخســتادهانــد صــف

ضلوى ظود را نبينند ،ویتوانند اقتدا نهاخند.

درب وســسد  -كــه حــاػ وـیحاشــد  -برســد،
مسأله  .1911اگــر صــفهــای ضهاعــت تــا ِ

وأوووی كه وقابل درب ،پشت صف اخستاده و بین او و صف ضلـو خش كـه در داظـل

وسسد ویحاشد ،حاجلی نباشد ،نهاػش حه ضهاعت صحيح است و نيـز كسـانی كـه
ً
 .1شاخان عكر است ،اگر وکان وأوووين ػن در طبقۀ فوقانی خا ههکـف كـاوال وسـتقل ،ضـدا و ونعـزل اػ اوـام
خا وأوووين ورد حاشـد و فقـط اػ طریـق حلنـدگو صـدای اوـام ضهاعـت حـه آنـان برسـد ،صـحيح بـودن اقتـدا
ّ
وحل اشکال استّ .
البته ،این در صورتی است كـه فاصـلۀ الػم در ضهاعـت رعاخـت شـده حاشـد ،وگرنـه
اقتدا حنابر ٓ
فتوی صحيح نيست.

نهاػ ضهاعت /

پشت سر او اقتدا ویكنند نهاػشان حه ضهاعت ،صحيح ویحاشد؛
حلکــه كســانی كــه در دو طــرف صــف ّاو ِل تشــکيل شــده در قســهت بی ـرون درب
ّ
وسسد اخستادهاند و اػ ضهت وأووم دخگر ،اتصال حه ضهاعت دارند ،هرطند نتواننـد

هـير خـک اػ افــراد صــف ضلــوی ظــود را كــه داظــل وســسد هســتند ،حــه ســبب وضــود
ّ
حاجــل (دی ـوار وســسد) ببيننــد ،نهــاػ ضهاعتشــان صــحيح اســت و حــهطــور كل ـی در
ّ
صـ ّـحت نهــاػ ضهاعــت ،شــرط نيســت كــه وــأووم حــداقل خ ـک نفــر اػ صــف ضلــوی
ّ
ظو خش را ببيند و اتصال كافی است.
حـه واسـطۀ

مسأله  .1912كسی كه پشت ستون اخستاده ،اگر اػ طـرف راسـت خـا طـ
وأووم دخگر حه اوام ّوتصل نباشد ،نهیتواند اقتدا كند؛ ولـی طنانشـه اػ طـرف راسـت
ّ
خا ط حه اوام اتصال داشته حاشد ویتوانـد اقتـدا نهاخـد ،هرطنـد نتوانـد هـير خـک اػ
وأوووين صف ضلوی ظود را ببيند.

 شرطسوم:جاىایستادناوامازجاىوأوومبلندترنباشد 

مسأله  .1913در ّ
صحت ضهاعت شرط اسـت كـه ضـای اخسـتادن اوـام ضهاعـت اػ

ضــای وــأووم حلنــدتر نباشــد ،ولــی اگــر ضــای اخســتادن اوــام حــه وقــدار ن ـاطيز اػ ضــای

اخســتادن وــأووم حلنــدتر حاشــد اشــکال نــدارد و نيـز ا گــر ػوـين سراشـيب حاشــد و اوــام در
طرفی كه حلندتر است حاخستد ،در صورتی كه سراشيبی آن ز خاد نباشد و طور ی حاشـد
كه حه آن ػوين ّ
وسطح ویگو خند ،وانعی ندارد.
مسأله  .1914اگر ضاى وأووم حلنـدتر اػ ضـاى اوـام حاشـد ،اشـکال نـدارد؛ ولـی ا گـر حـه
قدرى حلندتر حاشد كه نگو خند اضتهاع كردهاند ،ضهاعت صحيح نيست.
 شرطچهارم:وأوومجلوترازاوامنایستد 

مسأله  .1915وــأووم نباخ ـد ضلــوتر اػ اوــام حاخســتد  -طــه وــرد حاشــد طــه ػ ن ،خ ـک نفــر

حاشد خا طند نفر حاشند  -حلکه اگر وأوووين وـرد در ضهاعـت حضـور داشـته حاشـند و

بیشتر اػ خک نفر حاشند ،احتياط واضب آن است كه وساو ی اوام ضهاعـت ناخسـتند

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

و وقدار ی عقبتر حاخستند و احتياط وستحب است كه پشت سر اوام حاخستند؛

ولی اگر وأووم ورد ،تنها خـک نفـر حاشـد ،اشـکال نـدارد كـه وسـاو ی اوـام حاخسـتد و

احتيـاط وسـتحب اسـت كـه در وکـان ركـوع و سـسده و نشسـتن ظـودش هـن اػ اوــام

ضلوتر نباشد.

مسأله  .1916اگر وأووم ،ػن و اوام ضهاعت ،ورد حاشد ،حنـابر احتيـاط واضـب ،حاخـد
ّ
وــأووم ػن اػ اوــام عقــبتــر حاخســتد و ایـن فاصــله حــداقل حــه وقــدار ی حاشــد كــه ضــای

ســسدۀ او وســاو ی ضــای دو ػانــوی اوــام در حــال ســسده حاشــد و احتيـاط وســتحب
ّ
است كه ػن حه گونهای عقبتر حاشد كه وحـل سـسدۀ او پشـت ضـای اخسـتادن اوـام

حاشد.
ّ
ههشنين ،اگر واسطۀ اتصال وأووم ػن حه اوـام ضهاعـت ،وـأووم وـرد اسـت ،حنـابر
ّ
احتياط واضب ،حاخد وأووم ػن اػ وأووم ورد عقبتـر حاخسـتد ،حـداقل حـه وقـدار ی كـه
ضای سسدۀ او وسـاو ی ضـای دو ػانـوی وـأووم وـرد در حـال سـسده حاشـد و احتيـاط
ّ
وســتحب اســت كـه ػن حــه گونــهای عقــبتــر حاشــد كــه وحــل ســسدۀ او پشــت ضــای
اخستادن وأووم ورد حاشد.

مسأله  .1917اگر اوام و وأووم ،هر دو ػن حاشـند ،احتيـاط واضـب آن اسـت كـه اوـام
ضهاعت و وأوووين صف ّاول ،ههه در خـک ردخـف حاخسـتند و اوـام ضلـوتر اػ دخگـران

ناخستد.

مسأله  .1918اگر وأووم ،خک ورد حاشد ،وستحب است طرف راست اوام حاخسـتد و

اگر خک ػن حاشد ،حاػ هن وستحب است كه در طرف راست اوام حاخسـتد ،ولـی حنـابر
ّ
احتياط الػم ،حداقل حه وقدار ی كه وکان سسدۀ ػن وساو ی ضای دو ػانوی اوام در

حال سسده حاشد ،اػ او عقبتر حاخستد و احتياط وستحب است كه ػن حه گونـهای
ّ
عقبتر حاشد كه وحل سسدۀ او پشت ضای اخستادن اوام حاشد.

مسأله  .1919اگر وأووم ،خک ورد و خک ػن خا خـک وـرد و طنـد ػن حاشـند ،وسـتحب

اســت وــرد طــرف راســت اوــام حاخســتد و خـک ػن خـا طنــد ػن پشــت ســر اوــام حاخســتند؛

نهاػ ضهاعت /

ّ
ّ
البته حنابر احتياط ،الػم است وأوووين ػن ،حداقل حه وقدار ی كه در وسألۀ قبل عكر

شد ،اػ اوام ضهاعت و وأووم ورد عقبتر حاخستند.

مسأله  .1911اگــر وــأوووين ،طنــد وــرد و خــک خــا طنــد ػن حاشــند ،حنــابر احتيــاط ،الػم
ّ
ّ
است وحل اخستادن وأوووين ورد كهی عقـبتـر اػ وحـل اخسـتادن اوـام حاشـد ،حلکـه

وســتحب اســت وــردان پشــت سـر اوــام ضهاعــت و ػنــان پشــت ســر وــردان حاخســتند و
ّ
حــداقل وقــداری كــه حنــابر احتيــاط ،حاخــد ػن خــا ػنــان اػ اوــام و وــأوووين وــرد عقــبتر
حاخستند در وسألۀ « »1247عكر شد.

مسأله  .1911اگــر نهــاػ ضهاعــت در وســسد الحــرام برگــزار شــود ،در صــورتی كــه تهــام

سر اوـام ضهاعـت تشـکيل شـود و نهـاػ ضهاعـت دارای سـایر
صفوف وأوووين پشت ِ
شراخط ص ّـحت نيـز حاشـد اشـکال نـدارد و ّاوـا اقاوـۀ نهـاػ ضهاعـت حـه شـکل دایـرهای
ّ
ّ
شکل در اطراف كعبه ،وحـل اشـکال اسـت و نهـاػ كسـی كـه در وحـل اخسـتادنش بـر
ّ
اوام وقدم شده حاشد اشکال دارد.
شاخان عكر اسـت ،شـركت در نهاػهـای ضهـاعتی كـه اوـروػه در وسـسد الحـرام حـه

شکل دایرهای بر پـا ویشـود حـا رعاخـت شـروط وعتبـر در وـورد نهـاػ پشـت سـر شـصص
غير اواوی ضایز است.

1

نصفهاینهازجهاعترعایتشود 

 شرطپنجن:اتصالبی

ً
مسأله  .1912در نهــاػ ضهاعــت فاصــلۀ ب ـین وــأووم و اوــام ،نباخ ـد عرفــا ز خ ـاد حاشــد؛

حلکــه احتي ـاط واضــب آن اســت كــه ب ـین ضــای ســسدۀ وــأووم و ض ـای اخســتادن اوــام

بیشتر اػ بزرگترین انداػۀ قدم 2فاصله نباشد.

 .1اػ ضهلــۀ آن شــروط ایــن اســت كــه فــرد نهــاػگزار ،حهــد و ســورۀ نهــاػش را ظــودش ،هرطنــد حــهطــور آهســته
حصواند.
 .2حنابراین ،فاصله شدن حـدود «خـک وتـر و بیسـت سـانتيهتر» اشـکال نـدارد و انعقـاد ضهاعـت در صـورت
ّ
فاصله شدن حه وقدار دو وتر و وانند آن ،وحل اشکال است.
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ههين حکن در وورد فاصلۀ انسـان حـا وـأوووی كـه ضلـوی او اخسـتاده و اػ طریـق او
حه اوام ّوتصل است ،ضار ی ویحاشد؛
ّ
البته احتياط وستحب آن است كه ضای اخستادن وـأووم حـا ضـای اخسـتادن اوـام

خ ـا كس ـی كــه ضلــوی او اخســتاده ،ب ـیش اػ انــداػۀ حــدن انســان در حــالی كــه حــه ســسده
ویرود ،فاصله نداشته حاشد.

مسأله  .1913اگر وأووم اػ سهت ضلو حه اوام ّوتصل نباشد ،ولی حه واسطۀ كسی كه
طــرف راســت خـا طـ او اقتــدا كــرده حــه اوــام ّوتصــل حاشــد ،نباخـد فاصــله بـین ضــای
ً
ّ
اخستادن وـأووم و ضـای اخسـتادن شصصـی كـه واسـطۀ اتصـال او حـه اوـام اسـت ،عرفـا

ز خـاد حاشــد؛ حلکــه حنــابر احتيــاط الػم ،حاخـد حــا طنـين شصصـی كــه در طــرف راســت خـا
ط

او اقتدا كرده ،بیشتر اػ بزرگترین انداػۀ قدم 1فاصله نداشته حاشد.

مسأله  .1914اگر وأووم ویظواهد اػ طریق وأوووين دخگـر حـه اوـام ضهاعـت ّوتصـل
ّ
شـــود ،اتص ــال ح ــه او ــام ضهاع ــت اػ سـ ـهت ضل ــو و س ــهت راس ــت و س ــهت طـ ـ
اوکانپغیر است ،ولی نهیتوانـد اػ طریـق وـأووم پشـت سـر حـه اوـام ضهاعـت ّوتصـل
شود .ههشنين ،الػم نيست وأووم اػ سه طرف (ضلو ،سهت راسـت و سـهت طـ )
ّ
حه اوام ضهاعت ّوتصل حاشد ،حلکه اتصال اػ خک طرف كافی است.

مسأله  .1915اگر در ويان نهاػ ،بین وأووم و اوـام خـا بـین وـأووم و كسـی كـه وـأووم حـه
واسطۀ او حه اوام ّوتصـل اسـت ،فاصـلۀ ز خـاد پـیش بیاخـد ،ارتبـاط وـأووم حـا اوـام قطـع

شــده و نهــاػ فــراد ٓی و ـیشــود؛ حلکــه اگــر بیشــتر اػ خ ـک قــدم بــزرگ فاصــله پی ـدا شــود،
هرطند فاصلۀ ز خاد صادق نباشد ،حنابر احتياط واضب ،نهاػ وأووم فراد ٓی ویشـود و
ویتواند نهاػش را حه قصد فراد ٓی اداوه دهد.

ّ
مسأله  .1916حعد اػ تکبيرة االحرام اوام ،اگر افرادی اػ صف ضلو كه واسطۀ اتصـال فـرد

حه اوام هستند ،آوادۀ نهاػ بوده و تکبير گفتن آنان نزدخک حاشد ،نهاػگزار ی كـه در صـف

حعد اخستاده ،ویتواند تکبير حگو خد ،هرطند آن افراد ،هنوػ تکبير نگفته حاشند.
 .1ههان.

نهاػ ضهاعت /

ههشنين ،اگر وأووم در صف ّاول اخستاده ،حعد اػ تکبير اوام طنانشه وـأوووينی
ّ
كــه واســطۀ اتصــال او حــه اوــام هســتند ،آوــادۀ نهــاػ حاشــند و تکبيـر گفــتن آنــان نزدخـک

حاشد ،ویتواند تکبير حگو خـد؛ ولـی احتيـاط وسـتحب آن اسـت كـه در هـر دو صـورت
ّ
وــأووم صــبر كنــد تــا تکبي ـر گفــتن وــأوووينی كــه واســطۀ اتصــال او حــه اوــام ضهاعــت
هستند ،تهام شود س س تکبيرة االحرام را حگو خد.
ً
مسأله  .1917اگر نهاػ ههۀ كسانی كه در صف ضلـوی فـرد هسـتند تهـام شـود و فـورا

بــرای نهــاػ دخگــری حــه اوــام اقتــدا نکننــد ،طنانشــه فاصــلۀ ب ـین افــرادی كــه در صــف

عقــب هســتند حــا كســانی كــه در صــف ضلــوتر اػ كســانی كــه نهاػشــان تهــام شــده قــرار
ً
دارنــد ،عرفــا ز خ ـاد حاشــد ضهاعــت صــف عقــب حاطــل و ـیشــود و نهــاػ آنــان فــراد ٓی
ویگردد.

ههشنين ،اگر فاصلۀ وغكور ز خاد نباشد ،ولـی كسـانی كـه در صـف ضلـو نهاػشـان
ّ
تهام شده و قصد اقتدای وسدد حه اوام را ندارند حه گونهای حاخسـتند خـا حنشـينند كـه
ً
ً
عرفا حاجل وحسوب شوند و ارتباط بین صفوف حه ضهـت وضـود آن حاجـل ،كـال قطـع
گردد ،ضهاعت صف عقب حاطل ویشود و نهاػ آنان فراد ٓی ویگردد؛
ً
ّاوا ا گـر حاجـل وحسـوب نهـیشـوند و فاصـله هـن عرفـا ز خـاد نيسـت ،ولـی بیشـتر اػ

بــزرگتــرین انــداػۀ قــدم اســت ،ضهاعــت صــف عقــب حنــابر احتيــاط واضــب صــحيح
نهیحاشد.
ً
مسأله  .1918اگر نهاػ ههۀ كسانی كه در صف ضلـوی فـرد هسـتند تهـام شـود و فـورا
ً
اقتدا حکنند و فاصلۀ وغكور ،عرفا ز خاد حاشد خا بیشـتر اػ بـزرگتـرین انـداػۀ قـدم حاشـد،
هرطند ز خاد هن وحسوب نگردد ،ضهاعت صف حعد حنابر احتيـاط واضـب صـحيح

نهیحاشد.
ّ
مسأله  .1919اگر واسطۀ اتصال در ضهاعتّ ،
حشۀ وه ّيز حاشد ،طنانشه نداننـد نهـاػ
او حاطل است خا نه و احتهـال عقالیـی حدهنـد كـه نهـاػش صـحيح حاشـد ،وـیتواننـد

اقتدا كنند.
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ههــين طــور ،اگــر در ضهــاعتی كــه اوــام آن ش ـيعۀ دواػده اوــاوی اســت ،فــردی كــه
ّ
واســطۀ اتصــال اســت ،اػ اهــل تسـ ّـنن حاشــد ،طنانشــه نهــاػ آن فــرد بــر طبــق وــغهب

ظودش صحيح حاشد ،ویتوانند اقتدا كنند.
ً
مسأله  .1921وــأوووی كــه وظيفــهاش شــرعا نهــاػ نشســته اســت 1وــیتوانــد واســطۀ
ّ
اتصال در صفوف نهاػ ضهاعت حاشد و وأوووين دخگر نيز طنانشه احتهال عقالیـی
ّ
حدهند كه نهاػ وی صحيح اسـت ،ویتواننـد اقتـدا كننـد و او را واسـطۀ اتصـال ظـود

حه اوام ضهاعت قرار دهند.
ّ
مسأله  .1921اگ ــر نهـــاػگزار حدان ــد نه ــاػ و ــأوووينی ك ــه واس ــطۀ اتص ــال او ح ــه او ــام

ضهاعت هستند حاطل است ،نهیتوانـد حـه واسـطۀ آنـان حـه اوـام اقتـدا كنـد؛ ولـی ا گـر

نداند نهاػ آنان صحيح است خا نه ،ویتواند اقتدا نهاخد.
ّ
مسأله  .1922اتصال وأوووين ورد حه اوام ضهاعـت حـه وسـيلۀ وـأووم خـا وـأوووين ػن

كافی نيست.

مسأله  .1923اگر فرد در وکـانی كـه در آن نهـاػ ضهاعـت برقـرار اسـت حاضـر شـود و
اوـــام را در حـــال ركـــوع ببينـــد و تـــرس داشــته حاشــد كــه ا گــر حصواهــد حــه صــف نهــاػ

ضهاعت ولحق شود اوام سر اػ ركوع بر ویدارد ،ویتواند در ههان ضـایی كـه هسـت

حه اوام ضهاعت اقتدا نهاخد و تکبيرة االحرام را حگوخد و حه ركوع برود ،س س در حـال

ركــوع خــا در حــال قيــام حعــد اػ ركــوع راه رفتــه و ظــود را حــه صــف نهــاػ ضهاعــت ولحــق

نهاخد خا آنکه صبر كرده و ركوع و سسود نهاػش را در ههان ضا انسام دهد ،سـ س در

حال اخستادن برای ركعت حعد حه صف نهاػ ضهاعت ولحق شود؛
ّ
ّاوــا راه رفـتن بــین دو ســسده بــرای ولحــق شــدن حــه صــف نهــاػ ضهاعــت ،وحــل

اشکال است.

 .1شــاخان عكــر اســت ،اگــر وظيفــۀ شــرعی فــرد حــه ضهــت عــغری  -واننــد نداشــتن پــا خــا فلــذ بــودن پــا  -نهــاػ
ظواندن روی وخلشر خا صندلی حاشد ،وخلشر خا صندلی وغكور اػ شؤون نهـاػگزار وحسـوب شـده و حاجـل
حه حساب نهیآخد.

نهاػ ضهاعت /

شاخان عكر است ،در وواردی كه راه رفتن ضایز است ،فرق ندارد حه سهت ضلـو خـا

عقب خا حه طرف راسـت خـا طـ

حاشـد و الػم نيسـت حـه هنگـام راه رفـتن پـای ظـود را

روی ػوــين حکشــد ،هرطنــد ایــن كــار وطــابق حــا احتيــاط وســتحب اســت ،ولــی حکــن
وغكور دارای شراخطی ویحاشد كه در عیل ویآخد:
الف .در حال راه رفتن اػ قبله ونحرف نشود.

ب .ســایر شــراخط نهــاػ ضهاعــت غيــر اػ دوری و فاصــله اػ صــفوف نهــاػ ضهاعــت

فـراهن حاشــد ،وثـل اخنکــه حاجـل و وــانعی نباشـد خــا وـأووم وــغكور كـه ویظواهــد اقتــدا
كند ضلوتر اػ اوام نباشد خا ضای اخستادن اوام حاالتر اػ وأووم نباشد و وانند آن.

ج .حنابر احتياط واضب ،در حال راه رفتن عكر نگوخد.
ً
د .فاصله آن قدر زخاد نباشد كه عرفا اقتدا صدق نکند خا ووضب شود راه رفتن حه
ً
سـهت صـف نهـاػ ضهاعـت عرفـا فعـل كثيـری وحسـوب گـردد كـه صـورت و هيــأت

نهاػ را وحو كند و ووضب حطالن آن شود.

 شرطششن:وتابعتوپیرویازاوامجهاعتوراعات گردد 

مسأله  .1924در نهـــاػ ضهاعـــت شـــرط اســت وــأووم اػ اوــام ضهاعــت ،وتاحعــت و

پیرو ی نهاخد كه توضيح ووارد واضب و غير واضب پیـرو ی اػ اوـام در وسـاجل حعـد عكـر
ویشود.

مسأله  .1925در صـ ّـحت ضهاعــت شــرط اســت كــه وــأووم ،تکبي ـرة االحــرام نهــاػ را
قبل اػ اوام ضهاعت نگو خد .ههشنين ،نباخـد تکبيـرة االحـرام را قبـل اػ اوـام حـه پاخـان

برساند ،حلکه احتياط وستحب آن است كه تا تکبير اوام تهام نشده تکبير نگو خد.
ً
مسأله  .1926اگر وأووم سهوا پیش اػ اوام سالم دهد ،نهاػش حـه ضهاعـت صـحيح
ً
است و الػم نيست دوحاره حا اوام سالم حدهد ،حلکه اگر عهدا هـن پـیش اػ اوـام سـالم
دهد ،اشکال ندارد و نهاػش حه ضهاعت صحيح است.

مسأله  .1927اگــر وــأووم غي ـر اػ تکبي ـرة االحــرام ،عكرهــای دخگــر نهــاػ را قبــل اػ اوــام

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

حگو خد اشکال ندارد ،ولی اگر وأووم این عكرها را ویشنود خا حداند اوام طـه وقـت آنهـا
را ویگو خد ،احتياط وستحب آن است كه پیش اػ اوام نگو خد.

مسأله  .1928وــأووم حاخ ـد غي ـر اػ آنشــه در نهــاػ ظوانــده و ـیشــود ،كارهــای دخگــر آن

وانند ركوع و سسود و نشستن و برظاسـتن را حـا اوـام خـا كهـی حعـد اػ اوـام حـهضـا آورد و
ً
ّ
اگر عهدا قبل اػ اوام انسام دهـد خـا وـدت ز خـادی حعـد اػ اوـام  -طـور ی كـه وتاحعـت و

پیرو ی در آن كـار صـدق نکنـد  -انسـام دهـد ،ضهـاعتش در آن ضـزء حاطـل وـیشـود؛
ً
حلکــه حنــابر احتيــاط واضــب ضهــاعتش كــاوال حاطــل و ـیشــود؛ 1ول ـی ا گــر نهــاػگزار حــه
وظيف ـۀ فــراد ٓی عهــل نهاخ ـد حــه تفص ـيلی كــه در وســألۀ « »1217ظواهــد آوــد ،نهــاػش
صحيح است.
ً
مسأله  .1929ا گــر وــأووم ســهوا پ ـیش اػ اوــام ســر اػ ركــوع بــردارد ،طنانشــه اطهينــان
داشته حاشد كه اگر برگردد ،در ركوع حه اوام ویرسـد ،حنـابر احتيـاط الػم حاخـد حـه ركـوع
برگـردد و حــا اوــام سـر بــردارد و در ایـن صــورت ،ز خـاد شــدن ركــوع كـه ركــن اســت نهــاػ را

حاطل نهیكند؛
ً
در صورت فوق اگر عهدا بر نگردد ،ضهـاعتش حنـابر احتيـاط ،حاطـل وـیشـود ولـی
نهاػش حه تفصيلی كه در وسألۀ « »1217ظواهد آود صحيح است؛

ولی اگر حه ركوع برگردد و پیش اػ آنکه حه ركوع اوام برسد ،اوام سر بـردارد ،نهـاػش

حنابر احتياط واضب حاطل است.
ً
مسأله  .1931اگر وأووم اشتباها سر اػ سسده بـردارد و ببينـد اوـام در سـسده اسـت،

طنانشــه اطهينــان داشــته حاشــد كــه ا گــر برگــردد در ســسده حــه اوــام وــیرســد ،حنــابر
ّ
احتيــاط الػم ،حاخـد حــه ســسده برگــردد و طنانشــه در هــر دو ســسده ایـن اتفــاق بیفتــد،

برای ز خاد شدن دو سسده كه ركن است ،نهاػ حاطل نهیشود.
ً
مسأله  .1931كسی كه اشتباها قبل اػ اوام سر اػ سسده برداشته ،هر گـاه حـه سـسده
 .1اگر وأووم حـه ضهـت ندانسـتن وسـأله ،وتاحعـت را رعاخـت نکـرده ،طنانشـه ضاهـل قاصـر حاشـد ،حـا صـدق
عرفی اقتدا اشکال ندارد؛ ّاوا طنانشه ضاهل ّ
وقصر حاشد ،حکن ترک وتاحعت عهدی را دارد.

نهاػ ضهاعت /

برگــردد و وعلــوم شــود اوــام قبــل اػ رسـيدن او حــه ســسده ،ســر برداشــته اســت ،نهــاػش
ّ
صحيح است؛ ولی اگر در هر دو سسده اػ خک ركعت این اتفاق بیفتد ،نهاػش حنـابر
احتياط واضب حاطل است.
ً
ً
مسأله  .1932ا گــر وــأووم اشــتباها ســر اػ ركــوع خ ـا ســسده بــردارد و ســهوا خ ـا حــه ظي ـال
اخنکــه حــه اوــام نه ـیرســد ،حــه ركــوع خ ـا ســسده برنگــردد ،ضهاعــت و نهــاػش صــحيح
است.

مسأله  .1933اگر وأووم سر اػ سسده بردارد و ببيند اوام در سسده اسـت ،طنانشـه
حه ظيال اخنکه سسدۀ ّاول اوام است ،حه قصد اخنکه حا اوام سسده كنـد ،حـه سـسده
رود و حفههد سسدۀ ّدوم اوام بوده ،آن سسده ،سسدۀ ّدوم او حه حساب ویآخد؛
ّاوا اگر حه ظيال اخنکه سسدۀ ّدوم اوـام اسـت حـه سـسده رود و حفههـد سـسدۀ ّاول

اوام بوده ،حاخد سسده را حه قصد وتاحعت و ههراهی حا اوام تهام كند و دوحاره حا اوـام

حــه ســسده رود و در هــر صــورت ،احتيـاط وســتحب آن اســت كــه نهــاػ را حــا ضهاعــت
تهام كند و دوحاره حصواند.
ً
مسأله  .1934ا گــر وــأووم ســهوا پـیش اػ اوــام حــه ركــوع رود ،الػم اســت عكــر ركــوع را حــه

وقــدار واضــب حگو خ ـد ،س ـ س حنــابر احتيــاط الػم ســر برداشــته و پــس اػ آن ح ـه قصــد

وتاحعــت و ههراه ـی ،حــا اوــام ضهاعــت حــه ركــوع رود و در ای ـن صــورت ،گفــتن عكــر در
ركوع ّدوم احتياط وستحب است؛
ول ـی ا گــر گفــتن عكــر در ركــوع ّاول ،ووضــب تــرک وتاحعــت اوــام ضهاعــت در ركــوع

ویشود (خعنـی ا گـر عكـر را حگو خـد فرصـتی بـرای سـر برداشـتن و ركـوع حـا اوـام ضهاعـت

حاقی نهیواند) وتاحعت را ترک كند و در حال ركوع حاقی حهانـد ،تـا اوـام ضهاعـت حـه
او ولحق شود.

ش ــاخان عكـــر اســـت ،در وـــوردی كـــه وظيف ــهاش س ــر برداش ــتن و وتاحع ــت اػ او ــام
ً
ضهاعــت اســت ،ا گــر عهــدا بــر نگــردد ،ضهــاعتش حنــابر احتيــاط واضــب صــحيح

نيست؛ ولی نهاػش حه تفصيلی كه در وسألۀ « »1217ظواهد آود ،صحيح است.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

در این حکن ،فرقی نيسـت بـین اخنکـه ا گـر وـأووم برگـردد حـه طيـزی اػ قراجـت اوـام

ویرسد خا نه.
ً
مسأله  .1935اگر وأووم سهوا قبل اػ اوام حه سسده برود ،الػم است عكر سسده را حه
وقدار واضب حگو خد و حنابر احتياط الػم ،سـر برداشـته سـ س حـه قصـد پیـرو ی اػ اوـام

ضهاعـــت حـــه ســـسده ب ــرود و در ایـــن ص ــورت ،گف ــتن عك ــر در ایـ ـن س ــسده احتيـ ـاط

وستحب است؛

ولی اگر گفتن عكر در سـسدۀ ّاول ووضـب تـرک وتاحعـت اوـام ضهاعـت در سـسود

وـیشــود ،وتاحعــت را تــرک كنــد و در حــال ســسده حــاقی حهانــد تــا اوــام ضهاعــت حــه او
ولحق شود.

ش ــاخان عكـــر اســـت ،در وـــوردی كـــه وظيف ــهاش س ــر برداش ــتن و وتاحع ــت اػ او ــام
ً
ضهاعت است اگر عهدا بر نگردد ،ضهاعتش حنابر احتياط واضـب صـحيح نيسـت؛

ولی نهاػش حه تفصيلی كه در وسألۀ « »1217ظواهد آود ،صحيح ویحاشد.
ً
مسأله  .1936اگر اوام در ركعتی كه قنوت ندارد اشتباها قنوت حصواند خا در ركعتـی
ً
كه ّ
تشهد نـدارد اشـتباها وشـغول ظوانـدن تش ّـهد شـود ،وـأووم نباخـد قنـوت و تش ّـهد را

حصواند ،ولـی نهـیتوانـد پـیش اػ اوـام حـه ركـوع رود ،خـا پـیش اػ اخسـتادن اوـام حاخسـتد؛
حلکه حاخد صبر كند تا قنوت و ّ
تشهد اوام تهام شود و حق ّيۀ نهاػ را حا او حصواند.

مسأله  .1937كس ـی كــه خ ـک خ ـا طنــد ركعــت دیرتــر حــه اوــام اقتــدا كــرده اســت ،در

صورتی كه ویداند اگـر سـوره خـا قنـوت را تهـام كنـد حـه ركـوع اوـام نهـیرسـد ،طنانشـه
ً
عهــدا ســوره خـا قنــوت را حصوانــد و حــه ركــوع نرســد ،ضهــاعتش در آن ضــزء  -حلکــه حنــابر
ً
احتيـاط واضــب كــاوال  -حاطــل وـیشــود؛ ولـی طنانشــه حــه وظيفـۀ فــراد ٓی عهــل نهاخـد
نهاػش صحيح است؛
ّاوا كسی كه اطهينان دارد اگر سوره را شروع كند خا ا گـر شـروع كـرده تهـام نهاخـد حـه
ركوع اوام ویرسد ،در صورتی كه ز خـاد طـول نکشـد ،احتيـاط وسـتحب آن اسـت كـه
سوره را شروع كند خا اگر شروع كرده تهام نهاخـد؛ ولـی ا گـر ز خـاد طـول حکشـد طـور ی كـه

نهاػ ضهاعت /

نگو خند وتاحعت و ههراهی اوام ویكند ،حاخد شروع نکند و طنانشه شروع كرده تهـام
ً
ننهاخد ،وگرنه ضهاعتش در آن ضزء ،حلکه حنابر احتيـاط واضـب ،كـاوال حاطـل ظواهـد
شد؛ ّ
البته اگر حه توضيحی كـه در وسـألۀ « »1217ظواهـد آوـد حـه وظيفـه فـراد ٓی عهـل
كند ،نهاػش صحيح است.

 شرطهفتن:وأوومدربیننهازبدونعذرقصدفرادینكند 

مسأله  .1938اگر وأووم در بین نهاػ حدون عغر قصد فراد ٓی نهاخد ،ضهـاعتش حنـابر

احتياط واضب صحيح نيست ،ولی نهاػش صحيح ویحاشـد؛ وگـر آنکـه حـه وظيفـۀ
فراد ٓی عهل نکرده حاشد ،كه حنابر احتياط واضب ،حاخد نهاػ را دوحاره حصواند؛
ّ
البتــه اگـــر طيـــزی را كـــن و ز خـــاد كـــرده حاشــد كــه در صــورت عــغر ،نهــاػ را حاطــل

نهیكند ،دوحاره ظواندن نهاػ الػم نيست؛
ً
وــثال ا گــر اػ ّاول نهــاػ قصــد فــراد ٓی كــردن آن را نداشــته و حهــد وســوره را نصوانــده،

ولی در حال ركوع طنين قصدی براخش پیدا شود ،در این صورت ویتوانـد نهـاػش را
حه قصد فراد ٓی تهام كند و الػم نيست كه آن را دوحاره حصواند.
ههشنين است حکن ،اگر وأووم در نهاػ ضهاعت اػ ّاول نهاػ قصد فراد ٓی كـردن
آن را نداشــته و خـک ســسده را بــرای وتاحعــت و ههراهـی ز خـاد كــرده حاشــد و حعــد اػ آن
طنـين قصــدی بــراخش پـیش آخـد؛ ّاوـا ا گــر وــأووم اػ ّاول نهــاػ قصــد فــراد ٓی كــردن آن را
داشته و حهد و سوره را نصوانده حاشد ،حنـابر احتيـاط واضـب ،ضهاعـت ،حلکـه اصـل

نهـاػش صـحيح نهیحاشــد؛ وگـر آنکـه ضاهــل قاصـر حاشـد (خعنـی در فراگيـری وســأله
كوتــاهی نکــرده حاشــد) و ركن ـی را حــه قصــد وتاحعــت اػ اوــام ضهاعــت ،اضــافه نکــرده

حاشد كه در این صورت الػم نيست نهاػش را دوحاره حصواند.
ّ
مسأله  .1939اگر وأووم حعد اػ حهـد و سـورۀ اوـام ضهاعـت ،حـه علـت عـغر ی ن ّيـت
فراد ٓی كند ،الػم نيست حهد و سوره را حصواند ،ولی اگر حـدون عـغر حاشـد خـا پـیش اػ
تهام شدن حهـد و سـوره ن ّيـت فـراد ٓی نهاخـد ،حنـابر احتيـاط ،الػم اسـت ههـۀ حهـد و

سوره را حصواند.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

مسأله  .1941اگر وأووم در بین نهاػ ضهاعـت ن ّيـت فـراد ٓی نهاخـد ،نهـیتوانـد دو حـاره
ن ّيـت ضهاعــت كنــد؛ ههشنـين اســت حنــابر احتيــاط واضـب ا گــر وـ ّ
ـردد شــود كــه ن ّيـت

فراد ٓی كند خا نه و حعد تصهين حگيرد كه نهاػ را حا ضهاعت تهام كند.
مسأله  .1941اگر وأووم شک كند كه در بـین نهـاػ ن ّيـت فـراد ٓی كـرده خـا نـه ،حاخـد حنـا
حگغارد كه ن ّيت فراد ٓی نکرده است.
مسأله  .1942اگر نهاػ اوام ضهاعـت تهـام شـود و وـأووم وشـغول تش ّـهد خـا سـالم ّاول
حاشد ،الػم نيست ن ّيت فراد ٓی كند.
 شرطهشتن:وأوومدرحالقیامیارکوعاوامبهاواقتدا کند 

مسأله  .1943در نهــاػ ضهاعــت شــرط اســت وــأووم در حــال قي ـام اوــام خ ـا در ركــوع

اوام ،حه و ی رسيده و حه او اقتدا نهاخد و توضـيح وـوارد رسـيدن حـه اوـام ضهاعـت ،در
وساجل حعد عكر ویشود.

مسأله  .1944اگر وأووم ووقعی كه اوام ضهاعت در ركوع است اقتدا كند و حه ركـوع
اوــام برســد ،هرطنــد عكــر اوــام تهــام شــده حاشــد نهــاػش صــحيح اســت و خـک ركعــت

وحسوب ویشود؛
ّاوا اگر وأووم اقتدا نهاخد و حه وقدار ركوع ظن شود و حه ركوع اوام نرسد ،نهاػش حه

ضهاعــت تشــکيل نه ـیشــود و در صــورتیكــه وطهــجن بــوده حــه ركــوع اوــام و ـیرســد،
نهــاػش فــراد ٓی وحســوب و ـیشــود و و ـیتوانــد نهــاػش را فــراد ٓی تهــام كنــد 1خ ـا بــرای
رسيدن حه ركعت حعد نهاػ را شکسته و رها كند و ّاوا اگر وطهجن نبـوده و حـه احتهـال
رسيدن حه ركوع اقتدا نهوده ،نهاػش حاطل است.

مسأله  .1945اگر وأووم ووقعی كه اوام در ركوع است اقتدا كند و حه وقدار ركوع ظـن
ّ
ّ
شود و شک كند كه حه ركوع اوام رسيده خا نه ،طنانشه شکش حعد اػ رسيدن حـه حـد
 .1خعنــی نهــاػ را اػ ههــان حــال ركــوع اداوــه دهــد و آن را خــک ركعــت وحســوب نهاخــد و اخنکــه حهــد و ســوره
نصوانده است ،اشکال ندارد.

نهاػ ضهاعت /

ركوع حاشد ضهاعتش صحيح است ،هرطند وشغول عكر ركوع نشـده حاشـد و در غيـر

این صورت ،حکن كسی را دارد كه حه ركوع اوام نرسيده كه در وسألۀ قبل عكر شد.

مسأله  .1946اگر وأووم ووقعی كه اوام ضهاعت در ركوع است اقتدا كند و پـیش اػ
آنکه حه انداػۀ ركوع ظن شود ،اوام سر اػ ركوع بردارد ،بین سه كار وص ّير است ،خـا نهـاػ

را فراد ٓی تهام كند خا اخنکه ههراه اوام ضهاعت حه قصد قرحـت وطلقـه حـه سـسده رود
(خعنـی ســسده را حــه قصــد ســسدۀ وصصــوص نهــاػ خ ـا ســسدۀ ظـ ّ
ـاص دخگــری ح ـهضــا
ّ
ً
نياورد؛ حلکه قصدش حهطور كلی قرحة ؤلی اهّلل حاشد) و حعد در حال اخسـتادن تکبيـر را
حه قصد اعن اػ تکبيرة االحرام و عكر وطلق ،دوحاره گفته و نهاػ را حه ضهاعـت حصوانـد
و خا برای رسيدن حه ركعت حعد نهاػ را قطع كرده و حشکند.
مسأله  .1947اگر وأووم در ّاول نهاػ خا بین حهد و سوره حه اوام ضهاعـت اقتـدا كنـد
ً
و ســهوا قبــل اػ آنکــه حــه ركــوع بــرود ،اوــام ســر اػ ركــوع بــردارد ،نهــاػ او حــهطــور ضهاعــت

صحيح است.

مسأله  .1948اگــر اوــام ضهاعــت اخســتاده حاشــد و وــأووم ندانــد كــه در كــدام ركعــت

اســت ،وـیتوانــد اقتــدا كنــد 1و حنــابر احتيــاط واضــب ،حاخـد حهــد و ســوره را آهســته حــه
قصد اعن اػ ضزج ّيت نهاػ و قراجت قرآن حصواند و در این صـورت نهـاػش حـه ضهاعـت
ً
صحيح است ،هرطند حعدا حفههد كه اوام در ركعت ّاول خا ّدوم بوده است.
مسأله  .1949اگــر فــرد در بــین نهــاػ شــک كنــد كــه اقتــدا كــرده خ ـا نــه ،طنانشــه حــه

نشانههایی اطهينان خا خقين پیدا كند كه اقتدا كرده ،حاخـد نهـاػ را حـه ضهاعـت تهـام
كند و در غير این صورت ،حاخد نهاػ را حه ن ّيت فراد ٓی تهام نهاخد.
مسأله  .1951اگر وأووم در ركعت ّدوم اوام ضهاعت اقتدا كند ،الػم نيسـت حهـد و
ســوره را حصوانــد؛ ول ـی وســتحب اســت قنــوت و تشـ ّـهد را حــا اوــام حصوانــد و احتي ـاط
واضــب آن اســت كــه وــأووم ووقــع نشســتن بــرای تشـ ّـهد ،حــه صــورت تســافی و نــينظيــز
ّ
ّ .1
البته ،حنابر احتياط واضب حاخد اطهينان داشته حاشد كه حداقل ،فرصت برای ظواندن حهد را دارد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

حنشيند( 1خعنی انگشتان دست و سـينۀ پـا را حـه ػوـين حگـغارد و ػانوهـا و سـاق پـا را اػ
ػوين كهی حلند كند) 2هرطند نصواهد در حال تسافی ّ
تشهد را حصواند.
ههشنـين ،وــأووم حاخ ـد حعــد اػ تشـ ّـهد حــا اوــام ضهاعــت برظيـزد و حهــد و ســوره را

آهســته حصوانــد و حنــابر احتيــاط الػم ،حاخــد در صــورت اوکــان حهــد را طــوری ســرخع
حصواند كه فرصت ظواندن سوره را داشته حاشد و اگر برای سوره وقـت نـدارد ،حهـد را

تهــام كنــد و در ركــوع ظــود را حــه اوــام برســاند و ا گــر بــرای تهــام حهــد وقــت نــدارد ،حــه
گونــهای كــه طنانشــه حهــد را تهــام كنــد حــه ركــوع اوــام نهـیرســد ،وـیتوانــد خـا نهــاػ را
فراد ٓی نهاخد و خا حهد را حه وقدار ی كه وقت دارد ظوانده ،سـ س حهـد را قطـع كـرده

و ظود را حه ركوع اوام ضهاعت برساند ،هرطند احتيـاط وسـتحب آن اسـت كـه نهـاػ
را حه ن ّيت فراد ٓی تهام كند.
مسأله  .1951اگر وأووم هنگاوی كه اوام ضهاعت در ركعت ّدوم نهـاػ طهـار ركعتـی
است اقتدا كند ،حاخد وأووم در ركعت ّدوم نهاػش كه ركعت ّ
سوم اوام اسـت ،حعـد اػ
دو ســسده حنش ـيند و تشـ ّـهد را حــه وقــدار واضــب ،حــدون وســتحبات حصوانــد ،س ـ س

برظيزد و طنانشه برای گفتن سه ورتبه تسبيحات ارحعه وقت ندارد ،حاخد تسـبيحات
ارحعه را خک ورتبه حگو خد و در ركوع ظـود را حـه اوـام ضهاعـت برسـاند و ا گـر وقـت بـرای
ً
گفــتن خـک حــار تســبيحات ارحعــه نباشــد ،حــاػ هــن الػم اســت فــورا خـک حــار تســبيحات
ارحعــه را حصوانــد و در ایـن صــورت اگــر حــه ركــوع اوــام نرســد وعــغور اســت و ضهــاعتش

صحيح ویحاشد.

مسأله  .1952ا گــر اوــام ضهاعــت در ركعــت سـ ّـوم خ ـا طهــارم حاشــد و وــأووم حدانــد خ ـا

احتهــال حدهــد كــه اگــر اقتــدا كنــد و حهــد را حصوانــد ،حــه ركــوع اوــام نه ـیرســد ،حنــابر

ّ
ً
 .1اگر وأووم عهدا نشسـتن حـه صـورت تسـافی را تـرک نهاخـد ،ص ّـحت ضهـاعتش وحـل اشـکال اسـت ،ولـی
اصل نهارش صحيح اسـت ،وگـر آنکـه حـه وظيفـۀ ف ٓ
ـرادی عهـل نکـرده حاشـد؛ ّاوـا تـرک سـهوی آن اشـکال
ندارد و نهاػش حه ضهاعت صحيح است.
ّ
 .2آنشه در تحقق تسافی حنابر احتياط ،الػم است نشستن حه صورت نين ظيز است ،طوری كـه دو سـاق پـا و ػانـو
حه صورت وتعارف اػ ػوين برداشته شود و ِصرف حلند كردن نشيهنگاه اػ ػوين ،حنابر احتياط كافی نيست.

نهاػ ضهاعت /

احتياط الػم ،حاخد صبر كند تا اوام حه ركوع برود و حعد اقتدا نهاخد.
مسأله  .1953اگــر وــأووم در حــال قيـام ركعــت سـ ّـوم خـا طهــارم اوــام اقتــدا كنــد ،حاخـد

حهــد و حنــابر احتيــاط الػم ،خـک ســورۀ كاوــل را حصوانــد و ا گــر بــرای ســوره وقــت نــدارد،

حاخد حهد را تهام كند و در ركوع ،ظود را حه اوام ضهاعت برساند.
ّاوــا ا گــر وــأووم در حــال قي ـام ركعــت سـ ّـوم خ ـا طهــارم اوــام حــا اطهينــان حــه اخنکــه
وـیتوانــد حهــد را تهــام نهاخـد ،اقتــدا كنــد ،ولـی پــس اػ اقتــدا ّ
وتوضــه شــود بــرای تهــام
حهــد وقــت نــدارد حــه گونــهای كــه طنانشــه آن را تهــام كنــد حــه ركــوع اوــام ضهاعــت

نهـیرســد ،در ایـن صــورت ،حهــد را حــه وقــدار ی كــه وقــت دارد ظوانــده ،سـ س آن را

قطــع كــرده و حــدون آنکــه حاقيهانــدۀ حهــد را حصوانــد ظــود را حــه ركــوع اوــام ضهاعــت
برساند ،هرطنـد احتيـاط وسـتحب در ایـن حالـت آن اسـت كـه قصـد فـراد ٓی كـرده و
نهاػ را فراد ٓی تهام كند.

مسأله  .1954اگـــر وـــأووم در حـــال قيـــام ركعــت سـ ّـوم اوــام ضهاعــت در نهــاػ طهــار
ركعتی اقتدا كند ،در ركعت طهارم اوام كه ركعت ّدوم وأووم ویحاشـد ،حاخـد حهـد و

حنابر احتياط الػم خک سورۀ كاول را حصواند و اگر برای سوره وقت ندارد ،حاخد حهـد را

تهـام كنــد و در ركــوع ،ظــود را حــه اوــام ضهاعـت برســاند ،و ا گــر بــرای تهــام حهــد وقــت

ندارد ،حکهی كه در وسأله قبل عكر شد ،ضار ی ویشود.

مسأله  .1955اگر وأووم حـه ظيـال اخنکـه اوـام ضهاعـت در ركعـت ّاول خـا ّدوم اسـت،
حهــد و ســوره را نصوانــد و حعــد اػ ركــوع حفههــد كــه در ركعــت سـ ّـوم ،خ ـا طهــارم بــوده،

نهــاػش صــحيح اســت؛ ول ـی اگــر وــأووم پ ـیش اػ ركــوع حفههــد ،حاخ ـد حهــد و ســوره را

حصواند و اگر وقت ندارد ،طور ی كه در وسألۀ « »1271عكر شد ،عهل نهاخد.
مسأله  .1956اگر وأووم حه ظيال اخنکه اوام در ركعت ّ
سوم خا طهارم اسـت ،حهـد و
ســوره را حصوانــد و پ ـیش اػ ركــوع خ ـا حعــد اػ آن حفههــد كــه در ركعــت ّاول خ ـا ّدوم بــوده،

نهاػش صحيح است و اگر در بین حهد و سوره حفههد ،الػم نيست آنها را تهام كند
و در صــورتی كــه حصواهــد آن را تهــام كنــد ،تنهــا در وــواردی كــه در وســاجل « 1773و
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 1775و  »1772وطرح شده ،ویتواند این كار را انسام دهد.

مسأله  .1957كسی كه خک ركعت اػ اوام عقب وانده ،بهتر آن است كه وقتـی اوـام
ضهاعت ّ
تشهد ركعت آظر را وـیظوانـد ،حـه حالـت تسـافی حنشـيند؛ خعنـی انگشـتان

دست و سينه پا را حه ػوين حگغارد و ػانوها را حلند نگه دارد و صـبر كنـد تـا اوـام سـالم
نهاػ را حگو خد و حعـد برظيـزد ،و ا گـر در ههـان ضـا حصواهـد قصـد فـراد ٓی نهاخـد ،وـانعی
ندارد و نهاػ را فراد ٓی اداوه ویدهد.

مسأله  .1958اگر فرد ووقعی برسد كه اوام وشغول ظوانـدن تش ّـهد آظـر نهـاػ اسـت،
طنانشه حصواهد حه ثـواب ضهاعـت برسـد ،حاخـد حعـد اػ ن ّيـت و گفـتن تکبيـرة االحـرام
حنشيند (نشستن وعهولی ،نه نين ظيز) و وـیتوانـد تش ّـهد را حـه قصـد قرحـت وطلقـه حـا
اوام حصواند (خعنی قصد ظواندن ظصوص ّ
تشهد نهاػ را نداشـته حاشـد؛ حلکـه ن ّيـتش
ّ
ً
در ظواندن ّ
تشهد ،حهطور كلی قرحة ؤلی اهّلل حاشد)؛ ههشنان كـه وـیتوانـد ظوانـدن آن

را ترک نهاخد؛ ولی سالم را حنابر احتياط واضب نگو خد و صبر كند تا اوام سالم نهـاػ را
حدهــد ،حعــد حاخســتد حــدو ن آنکــه دوحــاره ن ّيـت كنــد خـا تکبيـرة االحــرام حگو خـد ،حهــد و
سوره را حصواند و آن را ركعت ّاول نهاػ ظود وحسوب نهاخد و نهاػ را اداوه دهد.
شاخان عكـر اسـت ،ا گـر فـرد حـه ظيـال اخنکـه تش ّـهد آظـر اوـام ضهاعـت اسـت اقتـدا
كرده و تکبيرة االحرام را حگوخد و حنشيند و حعد اػ اتهام ّ
تشهد ولتفت شـود كـه تش ّـهد

ركعت ّدوم اوام بـوده اسـت ،نهـاػش حـه ضهاعـت صـحيح اسـت و آن را اداوـه داده و
ركعت ّ
سوم اوام را ركعت اول ظود قرار ویدهد.

مسأله  .1959اگر هنگاوی كه نهاػگزار وشغول نهاػ وستحبی است ،نهـاػ ضهاعـت

بــر پــا شــود و و ی تــرس ایـن داشــته حاشــد كــه طنانشــه نهــاػ وســتحبی را تهــام كنــد حــه
ضهاعت نرسد ،هرطند حه این وقدار كه تکبيرة االحرام اوام را درک نکند ،وسـتحب

اســت نهــاػ را رهــا كــرده و وشــغول نهــاػ ضهاعــت شــود؛ حلکــه در ای ـن صــورت حعي ـد

نيست حا شروع گفتن اقاوه در نهاػ ضهاعت ،قطع نهاػ وستحبی ،وستحب حاشد.

مسأله  .1961اگر ووقعی كه نهاػگزار وشغول نهاػ واضب سه ركعتی خـا طهـار ركعتـی
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است ،نهاػ ضهاعت بر پا شود ،طنانشـه برگـزار ی نهـاػ ضهاعـت بـرای ههـان نهـاػ ی
حاشد كه نهاػگزار وشغول ظواندن آن است و وارد قيام ركعت س ّـوم نشـده ،وسـتحب

است ّنيـت نهـاػ واضـبش را حـه وسـتحبی برگردانـد و آن را حـه ن ّيـت نهـاػ وسـتحبی دو
ركعتی تهام كند و ظود را حه ضهاعت برساند؛
ّ
البتــه طنانشــه فــرد حعــد اػ برگردانــدن ّنيــت تصــهين حگي ـرد كــه نهــاػ وســتحبی را

حشکند ،وـانعی نـدارد و حکهـی كـه در وسـأله قبـل بـرای نهـاػ وسـتحبی عكـر شـد ،در
وورد این نهاػ وستحبی نيز ضار ی ویشود؛
ّاوا اگر نهاػگزار برای ركعـت س ّـوم اخسـتاده و حـه ركـوع نرفتـه ،حنـابر احتيـاط واضـب،
برگرداندن ّنيت اػ نهاػ واضب حه نهاػ وستحبی صحيح نيست.
ش ــاخان عكـــر اســـتّ ،
توض ــه ح ــه دو نکت ــۀ عی ــل ،در و ــورد برگردان ــدن ّني ــت ح ــه نه ــاػ
وستحبی الػم است:

الف .ضایز بودن برگرداندن ّنيـت ،شـاول نهـاػ دو ركعتـی واضـب وثـل نهـاػ صـبح
نهـیشــود و وشــروع ّيت برگردانــدن ّنيــت اػ نهــاػ دو ركعتـی واضــب حــه نهــاػ دو ركعتـی
وستحبی ثاحت نيست.

ب .ضایز بودن برگرداندن ّنيت اػ واضب حه وسـتحب ،طنانشـه فـرد اػ احتـدا حنـای
ّ
بر قطع نهاػ وستحب را داشته حاشد ،وحل اشـکال اسـت و احتيـاط واضـب در تـرک
این طور برگرداندن ّنيت است.
 شرطنهن:اوامدرنزدوأووموعینباشد 

مسأله  .1961در نهاػ ضهاعت شرط است كه وأووم در هنگام ن ّيـت ،اوـام را وعـ ّين
نهاخد ،ولی دانستن اسن او الػم نيست و وع ّين بودن اضهالی كافی اسـت و ا گـر ن ّيـت

كند اقتدا ویكنن حه اوام ضهاعت حاضر ،نهاػش صـحيح اسـت هرطنـد ّنيـت را حـه
زحان نياورد.

ً
مسأله  .1962اگر فرد حه اوام ضهاعت حـه اعتقـاد اخنکـه وـثال حسـين اسـت و شـراخط
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اواوــت را داراســت اقتــدا نهاخــد و حعــد اػ اتهــام نهــاػ ضهاعــت وعلــوم شــود كــه اوــام

ضهاعت ،شصص دخگـری بـوده اسـت ،نهـاػ ضهـاعتش صـحيح اسـت و فـرق نـدارد
شصص وـغكور عـادل بـوده خـا عـادل نبـوده اسـت؛ ّاوـا ا گـر در اثنـای نهـاػ ّ
وتوضـه شـود

اوام ضهاعت ،شصص دخگری است در صـورتی كـه آن شـصص در نـزد وـأووم عـادل
نيست ،حاخد وأووم نهاػش را فراد ٓی تهام كند.
مسأله  .1963وــأووم نهــیتوانــد در نهــاػ ضهاعــت ،اػ خـک اوــام حــه اوــام دخگــر عــدول
نهاخد ،وگر آنکه برای اوام ّاول ،حادثهای رد حدهد كه او را اػ تهـام نهـودن نهـاػش خـا
اداوۀ اواوتش عاضز نهاخد؛
ً
وثـل اخنکــه وضــوی اوــام حاطـل شــود خــا ّ
وتوضــه شــود بـرای نهــاػ ســهوا وضــو نگرفتــه
است خا وضو گرفته ّاوا در اعضای وضوی او وانع بوده و وضوخش حاطل بوده اسـت خـا
آنکه اوام توانایی بـر نهـاػ اخسـتاده نداشـته حاشـد و وظيفـهاش تبـدیل حـه نهـاػ نشسـته
شود خا اوام بیهوش شود كه در این صورت ،وأوووين ویتوانند فرد دخگری كه شراخط
اواوت را داراست حه عنوان اوام ضلـو فرسـتاده و نهـاػ ضهاعـت را حـا او اداوـه دهنـد و

احتياط وستحب است اوـاوی كـه حـا او ویظواهنـد نهـاػ ضهاعـت را اداوـه دهنـد اػ

بین وأوووين حاشد.

ههشنين است حکن ،اگر اوام ضهاعت وسـافر اسـت و نهـاػ او شکسـته اسـت،
ولی نهاػ وأوووين تهام است ،در این حال بـرای وـأوووين ضـایز اسـت ركعـت س ّـوم و

طهارم ،نهاػ ظود را حا اوام دخگر اداوه دهند.

مسأله  .1964اگر برای اوام ضهاعت عغری پیش آخد كه وانع اػ اداوـۀ نهـاػ حاشـد و

نهــاػ را رهــا نهاخــد و وــأوووين نصواهنــد حــه اوــام دخگــری اقتــدا نهاخنــد ،نهــاػ وــأوووين
حاطل نهیشود ،حلکه فراد ٓی وحسوب ویشود و حاخد وطابق احکام نهاػ فرد ٓ
ای عهل

نهاخند.
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 شرطدهن:اوامجهاعتدارایشرایطاواوتباشد 

برای صحيح بـودن نهـاػ ضهاعـت ،اوـام ضهاعـت حاخـد دارای شـراخطی حاشـد كـه

این شراخط در وساجل حعد عكر ویشود.

 oش رطاول،دوم،س وموچه ارم:ب الغ،عاق ل،ح اللزادهوش یعۀدوازدهاو اوی
باشد 

مسأله  .1965اوام ضهاعت حاخد حالغ حاشد و اقتـدا حـه ّ
حشـۀ ناحـالغ صـحيح نيسـت؛
ّ
البتـه اقتــدا حــه ّ
حشــهای كــه ده ســال قهــرخش كاوــل شــده ،هرطنــد احتهــال دارد ضــایز

حاشد ،ولی احتياط واضب در ترک این كار اسـت .ههشنـين ،حنـابر احتيـاط واضـب،
اواوت فرد غير حالغ برای افراد غير حالغ صحيح نيست.

مسأله  .1966او ــام ضهاع ــت نباخ ــد وسن ــون و دیوان ــه حاش ــد و اقت ــدا ح ــه ول ــد ّ
الزن ــا

(ػناػاده) نيز صحيح نيست.

مسأله  .1967اوام ضهاعت حاخد شيعۀ دواػده اواوی حاشد .حنابراین ،وأووم در نهـاػ
حــا اهــل سـ ّـنت الػم اســت حهــد و ســوره را ظــودش هرطنــد آهســته حصوانــد و ا گــر نهــاػ
ضهعه را حا آنان ظواند حاخد نهاػ ظهر را هن حصواند.

ههـين طـور ،طنانشـه نهـاػ آنـان قبـل اػ وقـت شـرعی ،ظوانـده شـود ،كـافی اػ نهــاػ
واضب نيسـت؛ ّ
البتـه ا گـر اعان وغـرب آنهـا قبـل اػ وقـت در فاصـلۀ ػوـانی بـین غـروب

آفتـاب تــا وغـرب (زوال ُح ْهـرۀ وشـ ّ
ـرقيه) حاشـد و نهــاػگزار نهــاػ وغـرب را حــا آنــان در ّاول

وقتشان حصواند ،لزوم دوحاره ظواندن آن در وقت شرعی حنابر احتياط واضب است.
 oشرطپنجن:عادلباشد 

مسأله  .1968اوام ضهاعت حاخد عادل حاشـد و اقتـدا حـه اوـام ضهاعـت غيـر عـادل و

نيز كسی كه وعلوم نيست عادل است خا نه ،صحيح نيست؛

«عدالت» این است كه فرد ،واضبات را انسام دهد و كارهای حرام را تـرک كنـد و
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نشانۀ آن ُحسن ظاهر در گفتار و رفتار و اعهـال اسـت ،حـه شـرط آنکـه انسـان اطـالع اػ
ظالف آن نداشته حاشد و توضيح كاول وعنای عدالت و راههای اثبات آن در فصل

تقليد وسألۀ « »5عكر شد.

مسأله  .1969كسی كه ظـودش را عـادل نهـیدانـد ،طنانشـه افـرادی كـه حـه او اقتـدا

وینهاخند وی را عادل حدانند  -حـه توضـيحی كـه در وسـألۀ قبـل عكـر شـد  -وـیتوانـد
اواوــت ضهاعــت را بــرای آن افــراد عهــدهدار شــود و احکــام ضهاعـت نيــز در وــورد وی

ضــاری وــیشــود ،هرطنــد احتيــاط وســتحب اســت ظــود را در وعــرض اواوــت قــرار

ندهد.

مسأله  .1971اگر وأووم شک در عدالت اوام ضهاعـت داشـته حاشـد ،ولـی احتهـال
عقالیی دهد كه اوام عادل است ،طنانشه ً
رضاء نهاػ را حه ضهاعت حصواند و حعـد اػ
نهــاػ بــراخش عــدالت اوــام ضهاعــت ثاحــت شــود ،كــافی اســت و نهــاػش حــه ضهاعــت

صحيح است؛
ّاوا در صورتی كـه عـدالت اوـام ضهاعـت ثاحـت نشـود ،نهـاػش صـحيح نيسـت و
حاخد آن را دوحاره حصواند.

مسأله  .1971اگر انسان شک كنـد اوـام ضهـاعتی را كـه عـادل وـیدانسـته ،هنـوػ حـه
عدالت ظود حاقی است خا نه ،ویتواند حه او اقتدا نهاخد.
مسأله  .1972ظواندن نهاػ فراد ٓی در وکانی كه هن ػوان حا آن ،نهـاػ ضهاعـت بـر پـا
ً
شـده اســت در صــورتی كــه عرفــا تــوهين و تفسـيق عهلــی حــه اوــام ضهاعــت وحســوب

گــردد ضــایز نيســت ،هرطنــد نهــاػ فــرد در صــورتی كــه قصــد قرحــت اػ او حاصــل شــود،

صحيح است.

 oشرطششن:قراجتشصحیحباشد 

مسأله  .1973قراجــت اوــام ضهاعــت حاخ ـد صــحيح حاشــد و حهــد و ســورۀ نهــاػ را حــه

عربی صحيح حصواند .حنابراین ،اقتدای وأوووی كه قراجتش صحيح است حـه اوـاوی
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ً
كــه قــراجتش صــحيح نيســت  -هرطنــد اوــام در عهلــش شــرعا وعــغور حاشــد  -ضــایز

نهیحاشد.

ههشنين ،اگر اوام و وأووم هر دو قراجتشان صحيح نباشـد و در كلهـهای كـه آن را
ّ
اشتباه تلف ویكنند وشترک نباشند ،اقتـدا صـحيح نيسـت؛ حلکـه ا گـر در كلهـهای
ّ
كــه آن را اشــتباه تلفـ وـیكننــد وشــترک حاشــند ،حــاػ هــن حنــابر احتيــاط واضــب اقتــدا

صحيح نهیحاشد.

شاخان عكر است ،اقتدا حه اواوی كه قراجت حهد و سـورهاش صـحيح نيسـت و در
ّ
ً
این اور شرعا وعغور است ،در غير وحلی كه اوام ضهاعت ،ظواندن حهـد و سـوره را

اػ طرف وأوووين حه عهده وـیگيـرد اشـکال نـدارد؛ وثـل اخنکـه وـأووم در ركـوع ركعـت
ّ
ّدوم خا در ركعت ّ
سوم خـا طهـارم حـه اوـام اقتـدا نهاخـد كـه وحـل قراجـت گغشـته اسـت.

ههشنين ،اقتدا حه اواوی كه اعكار ركوع خا سسود خا ّ
تشهد خا تسبيحات ارحعه و واننـد
ً
آن را در نهاػ غلط ویظواند و در این اور شرعا وعغور است اشکال ندارد.

مسأله  .1974اگــــر فــــرد در ص ـــحيح بـ ــودن حهـ ــد و سـ ــورۀ اوـ ــام ضهاعـ ــت شـ ــک
ّ
داشــته حاشــد ،حنــابر احتيــاط واضــب ،نهـیتوانــد در وحلـی كــه اوــام ،ظوانــدن حهــد و
سوره را اػ طرف وأوووين حه عهده ویگيرد  -وثل ركعت ّاول خـا ّدوم قبـل اػ ركـوع  -حـه
او اقتدا نهاخد؛ ّ
البته اگر حداند كه اوام ضهاعت قراجتش صحيح اسـت ولـی احتهـال

حدهد اػ رو ی سهو و اشتباه قراجت را غلط حصواند ،حـه ایـن احتهـال اعتنـا نهـیشـود و
قراجتش حهل بر ّ
صحت گردخده و ویتواند حه او اقتدا نهاخد.
ً
مسأله  .1975اگر اوام ضهاعت در بین قراجت حهـد و سـوره ،سـهوا آخـهای را نصوانـد
وتوضــه ســهو ظــوخش نشــود ،در صــورتی كــه وــأووم ّ
خــا اشــتباه حصوانــد و ّ
وتوضــه اشــتباه
اوام حشـود ،نهـاػش را فـراد ٓی اداوـه ویدهـد و صـحيح اسـت و حنـابر احتيـاط واضـب
حاخد وأووم حهد و سوره را اػ احتدا دوحاره حصواند و حه كاوـل كـردن آنشـه اوـام صـحيح

ظوانده اكتفا نکند.
ّ
ّاوا اگر وأووم هن ّ
وتوضه اشتباه اوام نشود تـا وحـل تـدارک قراجـت حگـغرد  -واننـد

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

اخنکه در ركوع خا حعد اػ نهاػ ولتفت شود  -نهاػش حه ضهاعت صحيح است و نهـاػ
ّ
وحل تدارک ّ
وتوضه اشتباه ظوخش نشده ،در هر حال صحيح است.
اوام هن كه در

مسأله  .1976اوـام ضهاعـت حاخــد در حـال قراجـت حهــد و سـوره ،طهأنينـه و آراوــش

حدن را  -ههان طور كه در شراخط قيام در وسألۀ « »1971عكر شـد  -وراعـات نهاخـد،

1

ولی رعاخت طهأنينـه و آراوـش حـدن بـرای وـأووم در حـال قراجـت حهـد و سـوره توسـط
اوام الػم نيست؛ ّ
البته نباخد حركات حدن وأووم حـه گونـهای حاشـد كـه صـورت نهـاػ را

حه هن بزند خا ووضب ترک وتاحعت الػم در نهاػ ضهاعت گردد.

مسأله  .1977اگـــر اوـــام ضهاعــت قراجــت نهــاػش صــحيح حاشــد ،ولــی حــه ضهــت
عغری وانند گرفتگی تارهـای صـوتی حنسـرهاش نتوانـد حهـد و سـورۀ نهاػهـایی كـه

حهد و سورۀ آن حلند ظوانده ویشود را حلند حصواند ،اقتدا حه او اشکال ندارد.

ههشن ــين اس ــت حکـــن ،اگـــر اوـــام ضهاع ــت اػ روی ع ــغری وانن ــد غفل ــت خ ــا

فراووشی ،حهد و سورۀ نهاػ ظهر و عصرش را حلند حصواند خا حهد و سوره نهاػ صبح
و وغرب و عشاء را آهسته حصواند.

 oشرطهفتن:درصورتی کهوأوومورداست،اوامجهاعتوردباشد 

مسأله  .1978اگر وأووم ورد است اوام او هن حاخد ورد حاشد و اقتدای ػنان حـه اوـاوی
كــه ػن اســت اشــکال نــدارد؛ ّاوــا ػن ضــایز نيســت اوــام ضهاعــت بــرای وــردان حاشــد،

هرطند آن وردان اػ َوحرمهای او حاشند.

 oشرطهشتن:بنابراحتیاطواججحدشرعیبراوجارینشدهباشد 

ّ
مسأله  .1979حه اوام ضهاعتی كه حد شرعی بر او ضـار ی شـده و توحـه كـرده اسـت،

حنابر احتياط واضب نهیتوان اقتدا كرد.

 .1وگر آنکه در این اور وعغور حاشد كه توضيح آن در وسألۀ « »1279عكر ویشود.

نهاػ ضهاعت /

 oشرطنهن:ا گروأوومنهازشایستادهاست،اوامنیزنهازشایستادهباشد 

مسأله  .1981كسـی كــه اخســتاده نهــاػ وـیظوانــد ،نهـیتوانــد حــه كسـی كــه نشســته خـا

ظوابیده نهاػ ویظواند ،اقتدا كند و نيز كسی كـه نشسـته نهـاػ وـیظوانـد ،نهـیتوانـد

حه كسی كه ظوابیده نهاػ وـیظوانـد ،اقتـدا نهاخـد؛ ولـی اقتـدای وـأوووی كـه وظيفـۀ او
نهاػ نشسته اسـت حـه اوـام ضهـاعتی كـه اخسـتاده خـا نشسـته نهـاػ وـیظوانـد ،اشـکال

ندارد.

مسأله  .1981كس ـی كــه ظوابی ـده نهــاػ ویظوانــد ،حنــابر احتيــاط واضــب اقتــدای او

صحيح نيست؛ طه اوام اخستاده حاشد ،طه نشسته و طه ظوابیده حاشد.
ّ
مسأله  .1982اوــام ضهــاعتی كــه كهــرش ظهيــده و ایــن ظهيــدگی حــه حــد ركــوع

نهیرسد و برای ركوع وقدار بیشتری ظن وـیشـود كـه صـدق ركـوع وـیكنـد ،اقتـدا حـه
وی صحيح است.
ّ
ههشنين ،اقتدا حه اوام ضهاعتی كه حه علت عغر شرعی بین دو سسده نينظيـز

وینشيند خا نهیتوانـد حعضـی اػ وواضـع سـسده را بـر ػوـين حگـغارد خـا فاقـد حعضـی اػ
ّ
وواضــع ســسده اســت خــا حــه علــت بیهــاری اعصــاب دطــار لــرػش و َر ْعشـۀ بــیاظتيــار
اعضــای حــدن اســت و نهــیتوانــد آراوــش و طهأنينــه ور بــوط حــه قراجــت خــا اعكــار نهــاػ را

رعاخت نهاخد ،اشکال ندارد.

 oشرطدهن:قبلۀاوووأوومیکیباشد 

مسأله  .1983كسی كه اعتقاد دارد قبله در فالن ضهت اسـت ضـایز نيسـت حـه اوـام

ضهاعتی اقتدا كنـد كـه اعتقـاد دارد قبلـه در ضهـت دخگـر اسـت؛ وگـر آنکـه اظـتالف
ً
بین دو ضهت ،كن و اندک حاشد كه عرفا ضهاعـت صـادق حاشـد كـه در ایـن صـورت
اقتدا اشکال ندارد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

 oشرطیازدهن:نهازشدرنظروأوومصحیحباشد 

مسأله  .1984اگر وـأووم حـا اوـام در اضـزای نهـاػ و شـراخط آن اػ نظـر اضتهـاد خـا تقليـد
اظتالف داشته حاشـند ،در صـورتی كـه وـأووم حـه ضهـت اضتهـاد خـا تقليـد ،اعتقـاد حـه

حاطل بودن نهاػ اوام داشته حاشـد ،هرطنـد اوـام را در ایـن اوـر وعـغور حدانـد 1،در ایـن

صورت نهیتواند حه او اقتدا كند و ههشنين است حکن ،در صـورتی كـه اظـتالف در
ووضــوعات و وصــادخقی حاشــد كــه در صــورت ضهــل هــن ووضــب حاطــل شــدن نهــاػ

ویشود .حه عنوان نهونه ،طند وثال عكر ویشود:

الف .اگر در كف دست اوام وانعی حاشد كه حه هير وضه رفع نهیشود و اوـام حـه

ّ
علت وستهد بودن ظودش خا حه ظـاطر نظـر ورضـع تقليـدش وعتقـد حاشـد وظيفـهاش

وضــوی ضبيــرهای خــا غســل ضبيــرهای اســت ،ولــی وــأووم اػ روی اضتهــاد خــا تقليــد،
وعتقد حاشد وظيفۀ اوامّ ،
تيهن است ،در این صورت ،وـأووم نهیتوانـد حـه اوـاوی كـه
حا وضو خا غسل ضبيره نهاػ ویظواند اقتدا نهاخد.

ب .اگر وأووم اػ روی اضتهاد خا تقليد ظواندن سوره را حعد اػ حهد واضـب حدانـد،

ولی اوام حه ضهت اضتهاد خا تقليد ،ظوانـدن سـوره را حعـد اػ حهـد واضـب ندانـد و در
نهاػ تنها اكتفا حه ظواندن حهد نهاخد ،در این صورت وأووم نهیتوانـد در حـال قيـام
و قبل اػ ركوع حه او اقتدا نهاخدّ ،اوا اقتدا حه این اوام در ركـوع ركعـت ّدوم خـا در ركعـت

ّ
سوم خا طهارم اشکال ندارد.

ج .اگر وأووم حداند آبی كه اوام حا آن وضو گرفتـه ،نسـس اسـت ،ولـی اوـام اعتقـاد

حه پا كی آب داشته حاشد ،اقتدای حه او ضایز نيست ،ز یـرا وضـو گـرفتن حـا آب نسـس،
ّ
حتی در صورت ضهل حه آن هن ووضب حاطل شدن وضو و نهاػ ویشود.

د .اگر وأووم حداند اوام وضو ندارد ،هرطند ظود اوام ّ
وتوضه نباشـد ،نهـیتوانـد حـه

او اقتدا كند؛

 .1زیرا حه نظر اضتهادی خا تقليدی اوام ،نهاػ ظودش صحيح ویحاشد.

نهاػ ضهاعت /

ّاوا اگر حه نظر وأووم ،نهاػ اوام حه ضهت وعغور بودن وی صحيح حاشد ،وـیتوانـد

حه او اقتدا نهاخد؛ وثل وواردی كه ضهل قصوری حه آن حصشـيده شـده اسـت و فـرد حـه

ضهـت آنکــه در حکــن ،ضاهــل قاصــر وحســوب وـیشــود ،نهــاػش صــحيح وــیحاشــد؛
ً
وثال اوام حه ضهت اضتهاد خـا تقليـد وعتقـد اسـت كـه در ركعـت س ّـوم و طهـارم نهـاػ،

ضایز است حه خک حـار گفـتن تسـبيحات ارحعـه اكتفـا نهـود ،ولـی وـأووم وعتقـد اسـت

حاخد تسبيحات ارحعه سه حار گفته شود ،در این صورت ،اقتـدای وـأووم حـه اوـاوی كـه
تسبيحات را خک حار ویگوخد ،اشکال ندارد.

ههشنــين ،اگــر اظــتالف در ووضــوع و وصــداقی حاشــد كــه ضهــل حــه آن ،ضــرر حــه
ً
وثال اگر وأووم ّ
ّ
وتوضه شود لباس اوـام نسـس اسـت ،ولـی اوـام
صحت نهاػ نهیػند؛
اػ نساست لباسش اطالع نداشته حاشد ،در این حـال ،اقتـدا حـه او اشـکال نـدارد و بـر

وأووم هن الػم نيست حه اوام ضهاعت ظبر دهد.
ّ
مسأله  .1985اگر اوام ضهاعت حه علت عغر ی حا حدن خا لباس نسس خـا حـا تـي ّهن خـا
حا وضوی ضبيرهای نهاػ حصواند ،ویتـوان حـه او اقتـدا كـرد؛ ّ
البتـه ا گـر نظـر اضتهـادی خـا
تقلي ـدی اوــام و وــأووم در وــورد آن عــغر فــرق دارد ،تفص ـيل وســألۀ قبــل در آن ضــار ی
ویشود.

 oاحکامدیگرشرایطاوامجهاعت 

مسأله  .1986در نهــاػ ضهاعــت نهــیتــوان حــه كســی اقتــدا كــرد كــه وــأووم بــرای اوــام
ضهاعت دخگری است؛ ّ
البته اگر نهاػ ضهاعت تهام شده است ،ولی خـک ركعـت خـا

بیشــتر ،اػ ركعــات نهــاػ وــأووم حــاقی اســت و وشــغول ظوانــدن آن حــه صــورت فــراد ٓی

حاشد ،ویتوان حه وی اقتدا نهود.
ً
ههشنين ،اگر دو وأووم وثال در نهاػ طهار ركعتی ،در ركعـت ّدوم خـا س ّـوم حـه اوـام
1

 .1هرطنــد فــردی كــه قصــد اقتــدا حــه ركعــات حاقيهانــدۀ وی را دارد ،اوــام خــا خکــی اػ وــأووین ضهاعــت ســابق
حاشد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

ضهاعتی اقتدا كردهاند ،حعد اػ پاخان نهاػ ضهاعت ،خکی اػ آن وأوووين كـه عقـبتـر

اخســتاده وــیتوانــد حــه وــأووم ضلــوتر ،در ركعــات حاقيهانــدۀ نهــاػ  -حــا رعاخــت شــراخط
ّ
صحت نهاػ ضهاعت  -اقتدا نهاخد و ركعت ّ
سوم و طهارم را حه اواوت وی حصواند.
مسأله  .1987اگر وأووم حه اعتقـاد اخنکـه اوـام شـراخط اواوـت را داراسـت حـه او اقتـدا

كند و حعد اػ پاخان نهاػ حفههد كـه شـراخط را دارا نبـوده اسـت ،وثـل اخنکـه اوـام عـادل
ً
ً
نبوده خا شيعه نبوده خا كافر بوده خـا حـه ضهتـی نهـاػش حاطـل بـوده ،وـثال سـهوا بـیوضـو
نهاػ ظوانده ،نهاػ وأووم صحيح است و ضهاعت وحسوب ویشود.

مسأله  .1988اگـــر اوـــام بیهـــار یای داشــته حاشــد كــه نتوانــد اػ بیــرون آوــدن ادرار و

ودفوع ظوددار ی كند و وطابق وظيفۀ ظود نهاػ ویظوانـد ،ویتـوان حـه او اقتـدا كـرد و

ني ـز ػن ـی كــه وستحاضــه نيســت ،و ـیتوانــد حــه ػن وستحاضــهای كــه وطــابق وظــاخف
استحاضه رفتار كرده ،اقتدا نهاخد.

مسأله  .1989بهتر است كسی كه ورض ظوره خا پیسی دارد ،اوام ضهاعت نشود.
مسأله  .1991اوــام راتــب وســسد ،اولـ ٓـی حــه اواوــت نهــاػ ضهاعــت اػ دخگــران اســت،

هرطنــد شــصص دخگــر افضــل اػ وی حاشــد و احتيــاط واضــب در تــرک وزاحهــت حــا
ّ
اوست؛ ولی بهتر است وی ،شصص افضل را بر ظود در اواوت وقدم نهاخد.
شاخان عكر است ،ونظور اػ «اوام راتب» ،كسی است كـه در وسـسدی حـه صـورت
ً
وستهر اوام ضهاعت است ،هرطند این اور در وقـت ّ
ّ
ظاصـی حاشـد؛ وـثال ا گـر ظهرهـا
اوام ضهاعت وسسد است در ظهر اوام راتب وسسد وحسوب ویشود.
وستحباتووکروهاتوربوطبهنهازجهاعت 

مسأله  .1991وســتحب اســت اوــام ضهاعــت در وســط صــف حاخســتد و اهــل علــن و
1
كهال و تقو ٓی در صف ّاول قرار حگيرند.
ً
 .1حعيــد نيســت اخســتادن در صــف ّاول نهــاػ ضهاعــت دور اػ اوــام  -وــثال در فاصــلۀ هفــت وتــری  -افضــل
ً
ّ
حاشد اػ اخنکـه وـأووم در صـف ّدوم خـا س ّـوم ضهاعـت نزدخـک حـه اوـام ضهاعـت  -وـثال در فاصـلۀ سـه وتـری -
حاخستد.

نهاػ ضهاعت /

ّ
مسأله  .1992وستحب است صفهای ضهاعت ونظن حاشد و بـین كسـانی كـه در

خک صف اخستادهاند ،فاصله نباشد و شانۀ آنان در خک ردخف حاشد.
َّ ُ
مسأله  .1993وستحب است هنگام گفتن « َق ْد َ
الصالة» وأوووين برظيزنـد و
قاو ِت
آوادۀ نهاػ ضهاعت شوند.

مسأله  .1994وس ـــتحب اســــت اوــــام ضهاعـ ــت حـ ــال وـ ــأوووی را كـ ــه اػ دخگـ ــران

ضعيفتر است رعاخت كند و قنوت و ركوع و سسود را طـول ندهـد ،وگـر حدانـد ههـۀ
كسانی كه حه او اقتدا كردهاند ،وایل حه این اور هستند.

مسأله  .1995وســتحب اســت اوــام ضهاعــت در حهــد و ســوره و عكرهــایی كــه حلنــد

ویظواند ،صدای ظود را حـه قـدر ی حلنـد كنـد كـه دخگـران حشـنوند ،ولـی حاخـد بـیش اػ

انداػه ،صدا را حلند نکند.

مسأله  .1996اگــر اوــام در ركــوع حفههــد كسـی تــاػه رسـيده و وـیظواهــد اقتــدا كنــد،

وستحب است ركوع را دو برابر ههيشه طول حدهد و حعد حاخستد ،هرطند حفههـد فـرد

دخگری هن برای اقتدا وارد شده است.

مسأله  .1997اگــر در صـــفهـــای ضهاعــت ضــا حاشــد ،وکــروه اســت انســان تنهــا

حاخستد.

مسأله  .1998وکـــروه اســـت وـــأووم عكرهــای نهــاػ را طــه واضــب و طــه وســتحب،

طور ی حگو خد كه اوام ضهاعت حشنود.

مسأله  .1999وسـافری كـه نهـاػ ظهـر و عصـر و عشـاء را دو ركعـت وـیظوانـد ،وکــروه
است در این نهاػها حه كسی كه وسافر نيسـت اقتـدا كنـد و كسـی كـه وسـافر نيسـت،
وکروه است در این نهاػها حه وسافر اقتدا نهاخد.

1

 .1كراهت در این وسأله ،حه وعنای كن شدن ثواب نهاػ ضهاعت است.

نهاز جهعه
مسأله  .2111نهاػ ضهعه عبادتی است كه ضزء نهاػهای یوو ّيه حه حسـاب وـیآخـد و
ّ
در ػوان غيبت اوام عصر واضب تصيیری اسـت ،حـه ایـن وعنـا كـه وکلـف در روػ
ضهعه وص ّير است كه نهاػ ضهعـه را حصوانـد  -در صـورتی كـه شـراخطش وضـود داشـته

حاشد  -خا نهاػ ظهر حهضا آورد؛
ّ
البتــه ،فضــيلت نهــاػ ضهعــه بیشــتر اســت و ا گــر فــرد نهــاػ ضهعــه را ح ـهضــا آورد،
كفاخت اػ نهاػ ظهر ویكند و الػم نيست نهاػ ظهر حصواند.
کیفیتانجامنهازجهعه 

مسأله  .2111نهاػ ضهعه دو ركعت است و كيف ّيت آن واننـد نهـاػ صـبح وـیحاشـد،

حا ایـن تفـاوت كـه در نهـاػ ضهعـه ،ظوانـدن دو ظطبـه توسـط اوـام ضهعـه قبـل اػ نهـاػ
الػم است و حاخد حهد و سورۀ آن ،حنابر احتياط واضب حلند ظوانده شود.
نهاػ ضهعه دارای دو قنوت وستحب است؛ قنوت ّاول قبـل اػ ركـوع ركعـت ّاول و
قنــوت ّدوم حعــد اػ ركــوع ركعــت ّدوم و ـیحاشــد و ني ـز وســتحب اســت اوــام ضهعــه در
ركعت ّاول حعد اػ حهد ،سـورۀ ضهعـه و در ركعـت ّدوم حعـد اػ حهـد سـورۀ ونـافقون را

حصواند.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

شرایطواججشدننهازجهعه 
واضب شدن 1نهاػ ضهعه طند شرط دارد كه در وساجل حعد ،حه عكر آن پرداظته ویشود.
 شرطاول:وقتنهازجهعهفرارسیدهباشد 

مسأله  .2112وقت نهاػ ضهعه ،اػ زوال آفتاب خعنی اعان ظهر آغـاػ وـیشـود و وقـت

آن تنهــا «اواجــل عرف ـی ظهــر» اســت ،پــس هــر گــاه نهــاػ ضهعــه اػ ای ـن وقــت ،حــه تــأظير
انداظته شود ،وقتش تهام شده و حاخد نهاػ ظهر را حهضا آورد.

2

مسأله  .2113ظوانـــدن ظطبـــههـــا پـــیش اػ اعان ظه ــر اش ــکال دارد ،هرطن ــد پاخـ ـان

ظطبهها هنگام فرا رسيدن وقـت حاشـد و حنـابر احتيـاط واضـب حـه نهـاػ ضهعـهای كـه
ظطبههاخش قبل اػ اعان ظهر شروع شده ،نهـیتـوان اكتفـا نهـود ،هرطنـد تنهـا ظطبـۀ
ّاول قبل اػ اعان ظهر ظوانده شده حاشد.

مسأله  .2114اگر ظطبـههـا آن قـدر طـوالنی شـود كـه وقـت نهـاػ ضهعـه حگـغرد ،حاخـد

نهاػ ظهر ظوانده شود و نهاػ ضهعه در ظارح وقت آن ،قضا ندارد.
 شرطدوم:تعدادحاضرینحداقلپنجنفرباشد 

ّ
مسأله  .2115تعداد افراد حاضر در نهاػ ضهعه حه ضهيهۀ اوام ضهعه ،حداقل حاخـد

پنذ نفـر حاشـد .حنـابراین ،ا گـر پـنذ نفـر اػ وسـلهانان ضهـع نشـوند كـه خکـی اػ آنـان هـن
اوام حاشد ،نهاػ ضهعه واضب نهیشود.

 .1واضــب بــودن نهــاػ ضهعــه در عصــر غيبــت و حضــور اوــام

 ،حــه وعنــایی اســت كــه در وســاجل « 9444و

 »9411عكر شده است.
 .2در وورد صـدق اواجـل ظهـر عرفـی ،ایـن نکتـه شـاخان ّ
توضـه اسـت كـه ا گـر ظطبـهها حـداكثر  34دقيقـه طـول
حکشد ،س س حالفاصله نهاػ ضهعۀ ضـاوع الشـراخط ظوانـده شـود ،كـافی اسـت و ظوانـدن نهـاػ ظهـر الػم
نهیحاشد و طنانشه ظطبهها بیشتر اػ  34دقيقه تا حدود خک سـاعت و رحـع طـول حکشـد ،وـورد احتيـاط
بوده و حنابر احتياط ،الػم است نهاػ ظهر نيز ظوانده شود و ا گـر ظطبـهها بیشـتر اػ حـدود  57دقيقـه طـول
ّ
ً
حکشــد ،ظــاهرا كــافی وحســوب نهیشــود و الػم اســت نهــاػ ظهــر ظوانــده شــود و وکلــف در وــوارد تردخــد
عرفی ،طنانشه وطابق این دستور العهل ػوانی عهل نهاخد ،كافی ویحاشد.

نهاػ ضهعه /

 شرطسوم:اوامجهعهشرایطاواوتراداراباشد 

ً
مسأله  .2116شراخط اوام ضهعه ههان شراخط اوام ضهاعت است كه قبال عكر شد،

حـا ایـن تفـاوت كــه اواوـت افـراد غيـر حـالغ و ػنـان در نهـاػ ضهعــه ضـایز نيسـت و حــدون
وضود طنين اواوی ،نهاػ ضهعه واضب نهیشود.

شرایطصحیحبودننهازجهعه 

بــرای آنکــه نهــاػ ضهعــه صــحيح انســام شــود ،الػم اســت عــالوه بــر ســه شــرط قبــل

(شراخط واضب شدن نهاػ ضهعه) ،شراخط دخگری نيز رعاخت شود كه در وسـاجل حعـد
عكر ویشود.

 شرطاول:نهاز،بهجهاعتبرگزارشود 

مسأله  .2117نهاػ ضهعه حه صورت فراد ٓی صحيح نيست و حاخد حه ضهاعت برگـزار
شود ،ولی هر گاه وأووم قبل اػ ركـوع ركعـت ّدوم نهـاػ ضهعـه حـه اوـام برسـد ،وـیتوانـد
اقتدا كند و خک ركعت دخگر را فراد ٓی حصواند و در این حال ،نهاػ ضهعهاش صحيح
است؛
ّاوا اگر در ركوع ركعت ّدوم حه اوام برسـد ،حنـابر احتيـاط واضـب ،نهـیتوانـد حـه ایـن
نهاػ ضهعه اكتفا كند و احتياط واضب آن است كه نهاػ ظهر را حهضا آورد.
 شرطدوم:اوامجهعهدوخطبهقبلازنهازبخواند 

مسأله  .2118اوـــام ضهعـــه حاخـــد دو ظطبــه قبــل اػ نهــاػ حصوانــد و واضــب اســت در
ظطبـۀ ّاول حهــد و ثنــای الهـی را گفتــه و توصـيه حــه تقــو ٓی و پرهيزكــار ی نهاخـد و خـک

ســورۀ كوتــاه اػ قــرآن حصوانــد و در ظطب ـۀ ّدوم هــن واضــب اســت حهــد و ثنــای اله ـی را
ح ـهضــا آورده و بــر پیغهبــر اكــرم و ّ
اجه ـۀ وعصــووين صــلوات فرســتاده و احتي ـاط
وستحب آن است كه برای وؤونين و وؤونات استغفار (طلب آورػش) كند.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

مسأله  .2119حهـد الهـی و صــلوات بـر پیغهبـر ا كــرم و ّ
اجهـۀ وعصـووين ،حنــابر
احتياط واضب ،حاخد حه عربی حاشد و ّاوا در سـایر وـوارد ،وثـل ثنـاء الهـی و توصـيه حـه

تقــو ٓی ،عرب ـی ظوانــدن الػم نيســت؛ ول ـی ا گــر بیشــتر حاضــرین ز حــان عر ب ـی را نداننــد،
احتياط الػم آن است كه توصيه حه تقو ٓی حه زحان حاضرین حاشد.

مسأله  .2111واضـب اســت اوــام ضهعــه هنگــام ظطبـه ،اخســتاده حاشــد ،پــس هــر گــاه
ظطبه را نشسته حصواند صحيح نصواهد بود و نيز واضب است بین دو ظطبـه قـدر ی

حنش ـيند و ای ـن نشســتن وصتصــر و ظفي ـف حاشــد و الػم اس ـت اوــام ضهعــه ظــودش
ظطبه را حصواند.

 شرطسوم:وسافتبیندونهازجهعه کهترازیکفرسخنباشد 

مسأله  .2111وسافت بین دو نهاػ ضهعه نباخد كهتر اػ خک فرسـز حاشـد 1و ا گـر نهـاػ

ضهعۀ دخگری در وسافت كهتر اػ خک فرسز بـر پـا شـود ،طنانشـه حـا هـن شـروع شـوند
هــر دو حاطــل و ـیشــوند و اگــر خک ـی زودتــر اػ دخگــری شــروع شــود  -هرطنــد حــه تکبي ـرة
االحرام حاشد ّ -اولی ،صحيح و ّدووی ،حاطل ظواهد بود؛ ولی هر گـاه پـس اػ برگـزار ی
ّ
نهاػ ضهعه وعلـوم شـود كـه نهـاػ ضهعـۀ دخگـری هـنػوـان خـا وقـدم بـر آن ،در وسـافت
كهتر اػ خک فرسز برپا شده بوده ،حهضا آوردن نهاػ ظهر ،واضب نصواهد بود.

شاخان عكر است ،بر پا نهودن نهاػ ضهعه ،در صورتی وانع اػ نهـاػ ضهعـۀ دخگـر در
ّ
وســافت وــغكور و ـیشــود كــه ظــود ،صــحيح و ضــاوع الش ـراخط حاشــد و در غي ـر ای ـن
صورت ،وانع نصواهد بود.

 شرطچهارم:نهازجهعهشرایطوعتبردرنهازجهاعتراداراباشد 

مسأله  .2112شراخطی كه در نهـاػ ضهاعـت الػم اسـت وثـل نبـودن حاجـل ،حـاالتر نبـودن
ضای اوام اػ وأووم و حق ّيۀ شراخط ،در صحيح بودن نهاػ ضهعه نيز شرط ویحاشد.
ً
 .1هر فرسز ،تقریبا «پنذ و نين كيلووتر» است.

نهاػ ضهعه /

احکامنهازجهعه 

مسأله  .2113هر گاه نهاػ ضهعهای كه دارای شراخط است بـر پـا شـود ،طنانشـه بـر پـا
كننــدهاش اوــام خ ـا نهاخنــدۀ ظـ ّ
ـاص اخشــان حاشــد ،حضــور و شــركت در آن واضــب
است (خعنی فرد ّ
وصير نيست كه بین نهاػ ضهعه خا نهاػ ظهر هر كدام را كه ظواسـت

انتصـاب كنـد ،حلکــه الػم اسـت در نهـاػ ضهعــه شـركت نهاخـد؛ حــه عبـارت دخگـر نهــاػ
ضهعـــه در آن ػوــان ،واضــب تعيینـــی اســت)؛ وگــر وــواردی كــه در وســألۀ حعــد عكــر

ویشود؛
ّاوا اگر برگزار كننـده ،اوـام خـا نهاخنـده ظ ّ
ـاص اخشـان نباشـد ،وثـل عصـر غيبـت

اوام عصر ،حضور و شركت در نهاػ ضهعه واضب (تعيینی) نيست.

مسأله  .2114هر گاه نهاػ ضهعـهای كـه دارای شـراخط اسـت بـر پـا شـود و بـر پـا كننـدهاش
اوام خا نهاخندۀ ّ
ظاص او حاشد ،شركت در آن بر طند گروه واضب نيست:
اول :ػنان؛

دوم :بردگان؛

سىم :وسافران ،هرطند وسافری كه وظيفهاش تهام حاشد ،وثل وسافری كه قصد

اقاوت ده روػ نهوده است.

چهاسم :بیهاران ،نابیناخان و افراد پیر؛
ّ
پًدن :افرادی كه فاصلۀ آنان تا وحل نهاػ ضهعه بیش اػ دو فرسز شرعی حاشد؛
ّ
ششن :افـرادی كـه حضـور آنـان در نهـاػ ضهعـه حـه علـت حـاران خـا سـروای شـدخد و

وانند آن ،سصت و دشوار حاشد.

مسأله  .2115ػنــان و وســافران وــیتواننــد در نهــاػ ضهعــه شــركت كننــد و ا گــر نهــاػ
ضهعــه دارای شــراخط حاشــد ،نهــاػ ظهــر اػ آنــان ســاقط اســت؛ ّاو ـا حــه تنهــایی (حــدون

شركت وردان خا غير وسافران) نهیتوانند نهاػ ضهعـه تشـکيل داده خـا تکهيـل كننـدۀ
عدد الػم (پنذ نفر) حاشند.

شاخان عكر است ،این حکن در وورد وسافری كه حه ضهت قصـد اقاوـت ده روػ خـا

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

غيـــر آن وظيفـــهاش تهـــام حاشـــد ،حنـــابر احتي ــاط واض ــب اس ــت .حن ــابراین ،وراع ــات
وقتضای احتياط ترک نشود.

مسأله  .2116هنگــاوی كــه اوــام وشــغول ظطبــه ظوانــدن اســت ،حــرف ػدن وکــروه
وـیحاشــد؛ ّ
البتــه اگــر حــرف ػدن ،وــانع اػ گــوش دادن حــه ظطبــه حاشــد ،حنــابر احتيــاط
واضب ،ضایز نيست ،وگر در وورد استثنایی كه در وسألۀ حعد عكر ویشود.

مسأله  .2117گوش دادن حه دو ظطبـه ،حنـابر احتيـاط واضـب ،بـر كسـانی كـه وعنـای

ظطبه را ویفههند ،الػم است؛ ولی كسـانی كـه وعنـای ظطبـه را نهـیفههنـد ،گـوش
دادن بر آنان واضب نيست.

مسأله  .2118حضور در وقت ظطبۀ اوام ضهعه ،واضب نيست و اگر نهاػ گزار ی كـه
در ظطبــههــا شــركت نکــرده ،ظــود را حــه اصــل نهــاػ ضهعــه برســاند ،نهــاػ ضهعــهاش

صحيح است و اػ نهاػ ظهر كفاخت ویكند.

مسأله  .2119حنــا بــر آنشــه عكــر شــد ،نهــاػ ضهعــه در ػوــان غيبــت اوــام عصــر ارواحنــا
فداه ،واضب تعيینی نيست .حنابراین ،ضایز است فرد در ّاول وقت ظهر شرعی ،نهـاػ
ظهر را حصواند.

مسأله  .2121در ػوــان غيبــت حضــرت ولـ ّـی عصــر  كــه شــركت در نهــاػ ضهعــه
واضــب نيســت ،ظرخــد و فــروش و ســایر وعــاوالت ،پــس اػ اعان ضهعــه حــرام نيســت،

ولی در عصر حضور اوام بر كسانی كه حضور در نهاػ ضهعه بر آنان واضب است،

ظرخد و فروش و سایر وعاوالت ،پس اػ اعان ضهعه در صورتی كه ونافـات حـا شـركت
در نهــاػ داشــته حاشــد ،حــرام اســت و در ایــن صــورت هرطنــد گناهکــار اســت ولــی

وعاولهاش صحيح ویحاشد.

نهاز آیات
در اثــر وقــوع حعضـی اػ پدخـدههــای طبيعـی خـا رظــداد حعضـی اػ حــوادث ،ظوانــدن
ّ
نهـاػ ی بــر فــرد وکلـف واضــب وـیشــود كـه آن را «نهــاػ آخـات» وـیناونــد و ایـن فصــل،
اظتصاص حه بیان احکام و شراخط آن دارد.

وواردواججشدننهازآیات 
ً
مسأله  .2121نهــاػ آخـات كــه كيف ّيـت آن حعــدا عكــر ظواهــد شــد ،در ســه وــورد واضــب

ویشود:

اول :گرفتن ظورشيد (كسوف)؛

دوم :گرفتن واه (ظسوف)؛

هر طند وقدار كهی اػ واه خا ظورشيد گرفته شود و كسی هن اػ آن نترسد.

سىم :ػلزله ،حنابر احتياط واضب ،هرطند كسی هن نترسد.
ّاوــا در رعــد و بــرق و حادهــای ســـياه و ســرد و واننــد اخنهــا اػ آخــات آســهانی ،در

صورتی كه بیشتر وردم حترسند و نيز در حوادث ػوينی وانند فرو رفـتن ػوـين و افتـادن
كوه كه ووضب ترس اكثر وردم شود ،حنابر احتياط وستحب ،نهاػ آخات ترک نشود.

مسأله  .2122وــوارد و اســبابی كــه ووضــب نهــاػ آخ ـات وــیشــود ،حــا خق ـين خــا هــر راه

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

وعقولی كه حاع

اطهينان فرد شود خا شهادت دو ورد عادل 1ثاحت ویگردد.

حنـــابر ایـــن ،اگـــر انســان حـــه گفتـــۀ كســانی كــه اػ رو ی قواعــد علهــی ،ػوــان گــرفتن

ظورشيد خا واه را ویدانند خقين خا اطهينان پیدا كند كه ظورشيد خـا وـاه گرفتـه ،حاخـد

نهاػ آخات را حصواند و نيز اگر آنان حگو خند :فالن وقت ظورشيد خـا وـاه وـیگيـرد و فـالن
وقــدار طــول و ـیكشــد و انســان حــه گفت ـۀ آنــان اطهينــان پی ـدا كنــد ،حاخ ـد حــه اطهينــان

ظو خش عهل نهاخد.
ّ
مسأله  .2123اگــر بــرای وکلــف ،اػ وــواردی كــه نهــاػ آخـات بــرای آنهــا واضــب اســت،
ً
ّ
بیشتر اػ خک وورد اتفاق بیفتد ،حاخد برای هر خک اػ آنها خـک نهـاػ آخـات حصوانـد؛ وـثال
اگر ظورشيد حگيرد و ػلزله هن حشود ،حاخد دو نهاػ آخات حصواند.
ّ
مسأله  .2124وــواردی كــه نهــاػ آخـات بــرای آنهــا واضــب اســت ،در هــر وکــانی اتفــاق
2

بیفتد و احساس شود ،فقط وردم ههانضا حاخد نهاػ آخات حصوانند و بر وردم ضاهـای
دخگر كـه آخـه براخشـان قابـل احسـاس نبـوده ،واضـب نهـیشـود ،هرطنـد آن وکانهـای
دخگرّ ،وتصل حه آن وکان خا وساور و نزدخک آن حاشند.
ً
مسأله  .2125هر ػلزلهای طه شدخد و طه ظفيـف ّ
حتـی پـس لـرػه  -ا گـر عرفـا ػلزلـۀ
ّ
وستقلی وحسوب شود ،نهاػ آخات ضداگانهای دارد.

شاخان عكر اسـت ،طنانشـه وركـز ػلزلـهنگـاری وقـوع لـرػشهـای ظفيـف ػوـين را حـا

عكــر تعــداد آن در ونطقــهای اعــالم كنــد ،ولــی افــرادی كــه در آنســا ػنــدگی وــیكننــد،
ً
هنگام وقوع ػلزله ،اصال آنها را احساس نکنند 3نهاػ آخات بر آنان واضب نيست.
وقتنهازآیات 

مسأله  .2126آغاػ وقت نهـاػ آخـات بـرای ظورشـيد گرفتگـی خـا وـاه گرفتگـی ،ػوـانی
 .1الػم است دو ورد عادل ،شهادت حـه وقـوع سـبب نهـاػ آخـات دهنـد و شهادتشـان اػ روی ح ّـس حاشـد و بـر
اساس حدس و گهان نباشد.
ّ .2
البته ،ههان طور كه گغشت ،ظواندن نهاػ آخات ػلزله حنابر احتياط واضب ،الػم است.
 .3لرػهها خا پس لرػههای وغكور ،قابل احساس برای افراد نباشد.

نهاػ آخات /

اسـت كــه ظورشـيد خـا وـاه شــروع حــه گــرفتن وـیكنــد و تــا ػوــانی كـه ظورشـيد خـا وــاه حــه

حالت طبيعی برنگشته ،اداوه دارد (هرطند بهتر آن اسـت كـه ظوانـدن نهـاػ آخـات را

حه قدر ی تأظير نينداػند كه ظورشيد خا واه شروع حه حاػ شـدن كنـد)؛ ولـی تهـام كـردن
نهاػ آخات را ویتوان تا حعد اػ حاػ شدن ظورشيد خا واه حه تأظير انداظت.

حنابراین ،فرد ویتواند نهاػ آخات را طور ی حـهضـا آورد كـه وقـدار ی اػ احتـدای آن در
وقــت وقــوع ظورشـيد گرفتگـی خـا وــاه گرفتگـی انســام گــردد و حق ّيـۀ آن ،پــس اػ برطــرف

شدن ظورشيد گرفتگی خا واه گرفتگی انسام شود.

مسأله  .2127اگر فرد ظواندن نهـاػ آخـات را حـه قـدر ی تـأظير بینـداػد كـه ظورشـيد خـا
واه شروع حه حاػ شدن كند ،ن ّيت ادا وانعی ندارد؛ ولی حعد اػ حاػ شـدن تهـام آن ،نهـاػ

قضا ویشود و حاخد آن را حه ّنيت نهاػ آخات قضا حصواند.
ّ
مسأله  .2128اگر ودت گرفتن ظورشيد خا واه ،حه انداػۀ ظواندن خک ركعت نهاػ خـا
ّ
كهتــر حاشــد ،حاخ ـد فــرد نهــاػ آخ ـات را حــه ّنيــت ادا حصوانــد .ههشن ـين اســت ا گــر وــدت
گــرفتن آنهــا بیشــتر حاشــد ،ولـی فــرد نهــاػ را نصوانــد تــا حــه انــداػۀ ظوانــدن خـک ركعــت خـا
كهتر ،حه آظر وقت آن وانده حاشد ،كه در این صورت نهاػ آخات ،حاػ هن حاخد حـه ّنيـت
اداظوانده شود.

مسأله  .2129اگر واه در حالی كه گرفته است غـروب نهاخـد ،وقـت ادای نهـاػ آخـات حـه
پاخان رسيده ،هرطند فرد حداند واه گرفتگی در وناطق دخگری كه واه هنوػ غروب نکـرده
قابل وشاهده است و ههين حکن ،در وورد ظورشيد گرفتگی نيز ضاری است.
ّ
مسأله  .2131وــوقعی كــه ػلزلــه ،رعــد و بــرق و واننــد اخنهــا اتفــاق و ـیافتــد و انســان
حصواهــد احتيـاط كـرده و نهــاػ آخــات را حـهضــا آورد (كــه ایـن احتيـاط در ػلزلــه احتيــاط
واضب و در حق ّيه احتياط وستحب است) ،ا گـر وقتشـان وسـعت داشـته حاشـد واننـد
ً
طوفانهای شدخد و طوالنی ،الػم نيست نهاػ آخات را فورا حصواند؛
ً
ّاوا اگر وقت تنگ حاشد ،وثل حسيار ی اػ ووارد ػلزله ،حاخد فـورا آن را حصوانـد طـور ی
كه در نظر عرف تأظير وحسوب نشود؛

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

ّ
البته اگر ظواندن نهاػ را حه تأظير بینداػد تا ػوان « ّوتصل حه آخـه» حگـغرد ،ظوانـدن
ً
نهــاػ آخ ـات بــر او واضــب نيســت ،ول ـی احتيـاط وســتحب اســت كــه آن را حعــدا حــدون
1
ن ّيت ادا و قضا حصواند.
کیفیتخواندننهازآیات 

مسأله  .2131نهــاػ آخ ـات دو ركعــت اســت كــه در هــر ركعــت پــنذ ركــوع دارد و حــه دو

صورت ظوانده ویشود:
صىست اول :حعد اػ ن ّيت ،تکبيرة االحرام حگو خد و خک حار حهـد و خـک سـوره تهـام
حصوانــد و حــه ركــوع بــرود و ســر اػ ركــوع بــردارد ،دو حــاره خـک حــار حهــد و خـک ســوره تهــام

حصواند ،حاػ حه ركوع رود و ههين طور تا پنذ ورتبه و حعد اػ حلند شدن اػ ركوع پنسن دو
سسده نهاخد و برظيزد ،و ركعت ّدوم را هن وثل ركعت ّاول حهضا آورد و ّ
تشهد حصواند
و سالم دهد.

2

صىست دوم :حعد اػ ن ّيت و تکبيرة االحـرام و ظوانـدن حهـد ،آخـههـای خـک سـوره را

پــنذ قســهت كنــد و خ ـک آخ ـه خ ـا بیشــتر اػ آن را حصوانــد؛ حلکــه كهتــر اػ خ ـک آخ ـه را ني ـز

و ـیتوانــد حصوانــد؛ ول ـی حنــابر احتيــاط الػم ،حاخ ـد ضهل ـۀ كاوــل حاش ـد .ههشن ـين حنــابر
اهّلل
احتياط واضب ،اػ ّاول سـوره شـروع كنـد و نيـز حنـابر احتيـاط الػم ،حـه گفـتن « ِح ْس ِـن ِ
الر ْح ٓهن َّ
َّ
الرح ٔين» حه تنهایی اكتفا نکند 3و پـس اػ ظوانـدن آخـه حـا و یژگـیهـایی كـه عكـر
ِ
ً
ـثال نـين سـاعت خـا خـک سـاعت اػ ػوـان پاخـان ػلزلـه ّ
وتوضـه شـده كـه
 .1حنابراین ،كسی كه حعـد اػ گغشـت و
ّ
ػلزله رد داده ،ػوان ّوتصل حـه آخـه سـ ری شـده اسـت؛ ولـی وعلـوم كـردن وقـدار حـداقلی ػوـان وـغكور حـه
ّ
دقيقه و ّ
يسر نيست و وکلف ویتواند در ووارد وشکوک احتياط كرده خا حه وستهـد ضـاوع الشـراخط دخگـر
وراضعه نهاخد.
ّ .2اوا اگر در هر ركعت ،خک حار سورۀ حهد و پنذ حار سورۀ توحيد (خا سورهای دخگـر) را حـهطـور كاوـل حصوانـد،
نهاػ آخاتش حاطل ویحاشد ،وگر آنکه ضاهل قاصر حاشـد ،خعنـی در خـادگيری وسـأله كوتـاهی نکـرده حاشـد
كه در این صورت ،نهاػش صحيح است.
َ
َ
ْ
ٓ
ّ
ّ
ْ
حين» سـوره در نهـاػ آخـات حـه ركـوع
 .3اگر فرد حه سبب ندانستن وسـأله حعـد اػ ظوانـدن « ِحس ِـن ِ
اهّلل الـرحه ِن الـر ٔ
ّ
وــیرفتــه ،صـ ّـحت نهــاػش وحــل اشــکال اســت ،وگــر آنکــه ضاهــل قاصــر حاشــد ،كــه در ایــن صــورت نهــاػ
آخاتش صحيح است.
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شد حه ركوع برود و سر بردارد و حدون اخنکه حهـد حصوانـد ،قسـهت ّدوم اػ ههـان سـوره

را حصواند و حه ركوع برود و ههين طور تا پیش اػ ركوع پنسن ،سوره را تهام نهاخد.

حهطور وثال ،فردی كه ویظواهد پس اػ حهد ،سورۀ قـدر را حصوانـد ،طنـين عهـل

وی كند:

حعد اػ ن ّيت و تکبيرة االحرام و ظواندن سورۀ وباركۀ حهد ،وی گو خد:
َ
َ َ َْ
«ح ْسن اهّلل َّ
الر ْح ٓهن ا َّلرحين ؤ ّنا أ ْن َز ْل ُ
ناه في ل ْيل ِة القدر».
ِ
ِٔ ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ ْ ٓ َ
ْ ُ َْ
س س حه ركوع رفته ،حعد اػ آن ویاخستد و ویگو خد« :ووا ادر خك وا ليلة القدر».
َْ
َ َُ َ ْ َ
ف
دوحــاره حــه ركــوع رود و حعــد اػ ركــوع اخســتاده و وـیگو خـد« :ل ْيلـة القـد ِر ظ ْيـر ِوـ ْن ألـ ِ
َ
ش ْه ٍر».
ْ
حاػ حه ركوع رفته ،سر بر ویدارد و ویگو خدَ « :ت َن َّز ُل ْال َهال ِج َک ُة َوال ُّـر ُ
وح فيهـا ِبـ ِ ع ِن َر ّ ِب ِهـن
ُّ َ
ِو ْن ك ِل أ ْو ٍر».
َ َ
س س حه ركوع رفته و ویاخستد و وی گو خدَ « :سالم ه َي َح ّت ٓی َو ْطلع الف ْس ِر».
ِ
و حعـــد اػ آن حـــه ركـــوع پــنسن وـــیرود و حعــد اػ ســر برداشــتن ،دو ســسده نهــوده ،و
ركعت ّدوم را هن وثل ركعت ّاول حهضا ویآورد و حعد اػ سـسدۀ ّدوم ،تش ّـهد ظوانـده و
نهــاػ را ســالم وـیدهــد و نيـز ضــایز اســت كــه ســوره را حــه كهتــر اػ پــنذ قســهت تقسـين

نهاخد؛ ولی هر وقت سوره را تهام كرد ،الػم است حهد را قبل اػ ركـوع حعـدی در حـال
قيام حصواند ،س س وشغول ظواندن سوره شود.

هثال سىسه تىزیذ :اگر فرد حصواهد در نهاػ آخات سورۀ توحيد را حصواند ،حا ّ
توضـه حـه
اهّلل الـ َّـر ْح ٓه ِن الـ َّـرح ٔين» در خـک
اخنکــه حنــابر احتيــاط واضــب ،نهـیتوانــد حــه گفــتن « ِح ْسـ ِن ِ
قسهت اكتفا كند ،ضایز است حه شيوۀ دخگری سورۀ توحيـد را پـنذ قسـهت كنـد ،حـه
گونــهای كــه هــر حصــش ،خـک ضهلـۀ كاوــل حاشــد؛ وثــل اخنکــه ســوره را ایـن طــور تقسـين

نهاخد:
ََ
ْ
ُ
الر ْح ٓهن َّ
قسم اول« :ح ْسن اهّلل َّ
الرحين قل ُه َو ُ
اهّلل أحد».
ِ ِ ِ
ٔ
ِ
َ ُ َّ َ ُ
قسم دوم« :اهّلل الصهد».
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َ ْ
قسم سىم« :ل ْن َخ ِلد».
َ َْ
قسم چهاسمَ « :و ل ْن ُی ْولد».
َ ُ َ ُُ ًَ
قسم پًدنَ « :ول ْن َخک ْن ل ُه كفوا أ َحد».

ههين طور ،ضایز است حه كهتر اػ پنذ قسهت تقسين نهاخـد؛ ولـی هـر وقـت سـوره

را تهــام كــرد ،الػم اســت حهــد را قبــل اػ ركــوع حعــدی در حــال قي ـام حصوانــد ،س ـ س
وشغول ظواندن سوره شود.

مسأله  .2132اگر فرد در خک ركعت اػ نهاػ آخـات پـنذ ورتبـه حهـد و سـوره حصوانـد و
در ركعت دخگر خک حهد حصواند و سوره را پنذ قسهت كند ،وانعی ندارد.
احکامدیگرنهازآیات 

مسأله  .2133ظوانــدن نهــاػ آخ ـات ظورش ـيد گرفتگ ـی و وــاه گرفتگ ـی حــه ضهاعــت،

ضایز است؛ ولی حنابر احتياط واضب نهاػ آخات در غير ظورشـيد و وـاه گرفتگـی  -حـه
ضهاعت  -صحيح نهیحاشد.

آخات ظورشيد گرفتگی و واه گرفتگـی كـه حـه ضهاعـت
مسأله  .2134وأووم در نهاػ ِ
برگزار ویشود ،ویتوانـد قبـل اػ ركـوعهـای ركعـت ّاول خـا ّدوم خـا در ّاولـين ركـوع ركعـت
ّ
ّاول خــا ّدوم حــه ضهاعــت اقتــدا نهاخــد؛ ّاوــا اقتــدا حعــد اػ ركــوع ّاول در هــر ركعــت وحــل
اشکال است و احتياط واضب در ترک آن است.

مسأله  .2135اگر نهاػگزار در نهاػ آخات شک كند كه طند ركعت ظوانـده و فکـرش
حه ضایی نرسد ،نهاػ حاطل است؛ ّاوا اگر حه گهان خا اطهينان خا خقين برسد ،حه ههان
عهل ویكند.

مسأله  .2136اگر نهاػگزار در عدد ركوعها شک كند حنا را بر كهتر ویگغارد؛ وگـر در
ّ
صورتی كه شـک كنـد طهـار ركـوع كـرده خـا پـنذ ركـوع ،طنانشـه شـک او حعـد اػ وحـل
َ
حاشـد ،وثـل اخنکــه هنگـام گفـتن « َسـ ِـه َع ُ
اهّلل ِل َه ْـن َح ِهــد ُه» خـا در ووقـع رفــتن حـه ســهت
سسده خا در سسده شک كند ،در این ووارد ،حه شک ظود اعتنا نهیكندّ ،اوـا ا گـر در
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ّ
وحل است و وارد عهل حعد نشده اسـت ،ركـوعی را كـه شـک دارد حـهضـا آورده خـا نـه،

حاخد حهضا آورد.

مسأله  .2137اگر در نهاػ آخات ووارد سـسدۀ سـهو پـیش بیاخـد خـا سـسده را فراوـوش
ّ
كرده تا وحل تدارک آن حگغرد ،حاخـد حـه ههـان احکـاوی كـه بـرای نهاػهـای یوو ّيـه عكـر
ّ
شد ،عهل نهاخد؛ و حهطور كلی ،احکام شک و سهو نهاػهای یوو ّيـه در ایـن نهـاػ هـن

ضار ی است.
ً
مسأله  .2138هر خک اػ ركوعهـای نهـاػ آخـات ركـن اسـت ،كـه ا گـر عهـدا كـن خـا ز خـاد
ً
شــود ،نهــاػ حاطــل اســت .ههشن ـين ،ا گــر اشــتباها كــن شــود نهــاػ حاطــل و ـیحاشــد و
ً
طنانشه سهوا ز خاد شود ،حنابر احتياط واضب نهاػ حاطل است.
مسأله  .2139آنشه در نهاػهای یوو ّيه ،واضب خا وستحب است ،در نهاػ آخات هن
واضــب خـا وســتحب وـیحاشــد؛ ولـی نهــاػ آخـات اعان و اقاوــه نــدارد و ا گــر حــا ضهاعــت
ظوانــده و ـیشــود ،بهتــر اســت رضـ ً
ـاء حــه ضــای اعان و اقاوــه ،ســه ورتبــه گفتــه شــود:
الصالة» و در غير ضهاعت ،گفتن سه ورتبه « َّ
« َّ
الصالة» وارد نشده است.
ّ
ً
مسأله  .2141ا گــر وکل ــف حدانــد ظورشـ ـيد خــا و ــاه گرفتــه اس ــت و عهــدا خـ ـا اػ رو ی

فراووشی نهاػ آخات را نصواند تا وقت آن حگغرد ،واضب است آن را قضا نهاخـد و فـرق
ندارد تهام ظورشيد خا واه گرفته حاشد خا قسهتی اػ آن.
ّ
شــاخان عكــر اســت ،اگــر تهــام ظورشـيد خـا وــاه حگيـرد و وکلــف اػ آن حــاظبر حاشــد و
ً
عهدا نهاػ آخات را نصواند تا ػوان آن حگغرد ،حنابر احتياط واضـب ،حاخـد بـرای قضـای
آن غسل كند.

1

مسأله  .2141اگـــر تهـــام ظورشـــيد خـــا وــاه گرفتــه حاشــد و فــرد در آن ػوــان ،اػ گــرفتن

ظورشيد خا واه حا ظبر نشده حاشد ،حاخد قضای نهاػ آخـات را حصوانـد؛ ولـی ا گـر حصشـی

اػ واه خا ظورشيد گرفته حاشد و در آن ػوان ،فرد اػ گرفتن ظورشيد خا وـاه حـاظبر نشـده

حاشد ،الػم نيست پس اػ آن ،نهاػ آخات را قضا نهاخد.
 .1ههان طور كه در وسألۀ « »392عكر شد.
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ّ
مسأله  .2142اگر عدهای حگو خند ظورشـيد خـا وـاه گرفتـه ،طنانشـه فـرد اػ گفتـۀ آنـان
ً
خقين خا اطهينان شصصی پیدا نکند و در ويان آنان ،اشصاصی كـه گفتـۀ آنـان شـرعا

وعتبر است وثل دو ورد عادل (كه شهادت دهند) نباشـد و فـرد نهـاػ آخـات نصوانـد و

حعد وعلوم شود راست گفتهاند ،در صورتی كه تهام ظورشيد خا واه گرفته حاشد ،حاخـد

قضای نهاػ آخات را حصواند؛ ولی اگر وقدار ی اػ آن گرفته حاشد ،ظوانـدن قضـای نهـاػ
آخات بر او واضب نيست؛

ههشن ـين اســت حکــن ،اگــر دو نفــر كــه عــادل بــودن آنــان وعلــوم نيســت حگو خنــد

ظورشيد خا واه گرفته ،حعد وعلوم شود كه عادل بودهاند.

مسأله  .2143كسـی كــه قضــای طنــد نهــاػ آخـات بــر او واضــب اســت ،طــه ههـۀ آنهــا
ً
برای خک وورد بـر او واضـب شـده حاشـد ،وـثال سـه ورتبـه ظورشـيد گرفتـه و نهـاػ آنهـا را
ً
نصوانــده حاشــد و طــه بــرای طنــد وــورد نهــاػ آخـات بــر او واضــب شــده حاشــد ،وــثال بــرای

ظورشـيد گــرفتن و وــاه گــرفتن نهــاػ آخـات بــر او واضــب شــده و آنهــا را نصوانــده حاشــد،
وــوقعی كــه قضــای آنهــا را و ـیظوانــد ،الػم نيســت وع ـ ّين كنــد كــه بــرای كــدام خ ـک اػ
آنهاست.
ّ
مسأله  .2144ههــان طــور كــه در وســألۀ « »9414عكــر شــد ،وکلــف حاخـد پــس اػ وقــوع
ً
ػلزله ،فورا نهاػ آخات را حصواند طور ی كه در نظر وردم تأظير وحسوب نشود؛ ّاوا اگر حـه

هر دليلی ظواندن نهاػ آخات ػلزله را حه تأظير بینداػد 1تا ػوان ّوتصـل حـه حادثـه ػلزلـه

حگغرد ،ظواندن نهاػ آخات بر او واضب نيسـت ،هرطنـد احتيـاط وسـتحب آن اسـت
ً
كه آن را حعدا حدون ن ّيت ادا و قضا حصواند.
ّ
مسأله  .2145ا گــر وکلــف حفههــد نهــاػ آخــاتی كــه بــرای ظورشــيد گرفتگــی خــا وــاه

گرفتگی ظوانده ،حاطل بوده ،حاخد آن را دوحاره حصواند و اگر وقت گغشته قضا نهاخـد و
اگر انسـان ّ
وتوضـه شـود نهـاػ آخـاتی كـه بـرای ػلزلـه ظوانـده ،حاطـل بـوده ،در صـورتی كـه
ً
وثال در هنگام وقوع ػلزله ظواب بوده و ّ
وتوضه وقوع آن نشده حاشد.
 .1هرطند حه ضهت اخنکه
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ػوان ّوتصل حه حادثه ػلزله گغشته حاشد ،نهاػ آخات اػ او ساقط اسـت و الػم نيسـت
ً
آن را دوحاره حصواند ،هرطند احتياط وستحب اسـت كـه حعـدا حـدون ن ّيـت ادا و قضـا

آن را حصواند.

ّ
مسأله  .2146اگر در حال حيض خا نفاس ػن ،ظورشيد خا واه حگيرد ،خا ػلزلـه اتفـاق

بیفتــد ،نهــاػ آخـات بــر او واضــب نيســت و ظوانــدن نهــاػ آخـات در ایـن حــال ،صــحيح
نهیحاشد و قضای آن هن واضب نيست ،هرطند احتياط وستحب است ً
رضاء حعد

اػ پاكی ،نهاػ آخات ظورشيد گرفتگی خا واه گرفتگی را قضـا نهاخـد و نهـاػ آخـات ػلزلـه
را حدون ن ّيت ادا و قضا حصواند.

مسأله  .2147اگر در وقت نهاػ یوو ّيه ،نهاػ آخات هن بر انسان واضب شود ،طنانشه

بــرای هــر دو نهــاػ وقــت داشــته حاشــد ،هــر كــدام را احتــدا حصوانــد ،اشــکال نــدارد ،و ا گــر
وقت خکی اػ آن دو تنگ حاشـد ،حاخـد ّاول آن را حصوانـد و ا گـر وقـت هـر دو تنـگ حاشـد،
حاخد ّاول نهاػ یوو ّيه را حصواند.

مسأله  .2148اگــر انســان در ب ـین نهــاػ یوو ّيـه حفههــد وقــت نهــاػ آخـات تنــگ اســت،
طنانشــه وقــت نهــاػ یوو ّي ـه هــن تنــگ حاشــد ،حاخ ـد آن را تهــام كنــد حعــد نهــاػ آخ ـات را
حصواند و اگر وقت نهاػ یوو ّيه تنگ نباشـد ،آن را حشـکند و ّاول نهـاػ آخـات و حعـد نهـاػ
یوو ّيه را حهضا آورد.

مسأله  .2149اگر انسان در بین نهاػ آخات حفههد كه وقت نهـاػ یوو ّيـه تنـگ اسـت،

حاخد نهاػ آخات را ناقص حگغارد و حدون انسام عهلی كه نهاػ را حاطل ویكند وشـغول
نهاػ یوو ّيه شود و حعد اػ آنکه نهاػ را تهام كرد ،پیش اػ انسام كـار ی كـه نهـاػ را حاطـل
ویكند ،حق ّيۀ نهاػ آخات را اػ ههان ضا كه رها كرده اداوه داده و حصواند.
وستحباتنهازآیات 

مسأله  .2151رعاخت ووارد عیل برای نهاػگزار در نهاػ آخات ،وستحب شـهرده شـده

است:

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

 .1پــیش اػ ركــوع ّدوم و طهــارم و ششــن و هشــتن و دهــن قنــوت حصوانــد و ا گــر فقــط

پیش اػ ركوع دهن ،قنوت حصواند نيز كافی است.

 .2پــیش اػ ركــوع و حعــد اػ آن ،تکبيــر حگو خــد ،وگــر حعــد اػ ركــوع پــنسن و دهــن كــه
َ
وستحب است حگوخدَ « :س ِه َع ُ
اهّلل ِل َه ْن َح ِهد ُه».
 .3نهــاػ آخــات وــاه گرفتگــی خــا ظورشــيد گرفتگــی را تــا آظــر وــوقعی كــه گرفتگــی

برطــرف وــیشــود طــول داده و اداوــه دهــد؛ ولــی ا گــر نهــاػگزار ،اوــام ضهاعــت حاشــد كــه
طول دادن نهاػ آخات ووضب شود وأوووينی كه پشت سر او اقتدا كردهاند حه ػحهت

افتند ،نهاػ را كوتاه و ظفيف برگزار نهاخد.
ّ
 .4اگــر قبــل اػ حــاػ شــدن كاوــل گرفتگــی اػ نهــاػ فــارغ شــد ،در وحــل نهــاػ ظــود
حنشيند و وشغول ظواندن دعا شود خا نهاػ آخات را دوحاره حصواند.
ُ
 .5ســورههای بــزرگ وثــل « ٓخــس ،ال ّنـور ،الکهــف و ال ِح ْس ـر» در نهــاػ آخــات حصوانــد،

ههشنين ظواندن سورۀ كاول در هر قياوی وستحب است.

1

 .6هر خک اػ ركوع و سسود را حه انداػۀ قراجت (حهد و سوره) طول دهد.
 .7حهد و سورۀ نهاػ آخات را حلند حصواند.
 .8نهاػ را زیر آسهان حصواند.
 .9نهاػ را در وسسد حصواند.

ّ .1
البته ،در این صورت حاخد در هر قيام قبل اػ سورۀ كاول ،حهد را نيز حصواند.

نهازهای وستحبی
نهاػهای وستحبی ز خاد است و آنها را «نافلـه» گو خنـد و بـین نهاػهـای وسـتحبی،

حه ظوانـدن نافلـههـای شـبانهروػ ی سـفارش بیشـتری شـده اسـت و احکـام ور بـوط حـه
آنها در وساجل آخنده ظواهد آود.

شبانهروزی 

نافلههای


مسأله  .2151نافلـــههای شـــبانهروػ ی در غيـ ـر روػ ضهع ــه )13( ،ركع ــت اس ــت ك ــه

عبارتند اػ:

هشت ركعت نافلۀ ظهر ،هشت ركعت نافلۀ عصر ،طهار ركعت نافلۀ وغـرب ،دو

ركعت نافلۀ عشاء و خاػده ركعت نافلـۀ شـب (اػ ایـن خـاػده ركعـت ،هشـت ركعـت حـه
َ ْ
ّنيت نافلۀ شب ،دو ركعت حه ّنيت نهاػ شفع و خک ركعـت حـه ّنيـت نهـاػ وتـر ظوانـده
ویشود) و دو ركعت نافلۀ صبح ویحاشد.

طون دو ركعت نافلۀ عشاء ،حنابر احتياط واضب ،حاخد نشسته ظوانده شـود ،خـک

ركعــت حســاب و ـیشــود .حنــابراین ،وسهــوع ركعتهــای ای ـن نافلــهها ( )13ركعــت

ویحاشد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

ّ
البتــه در روػ ضهعــه بــر شــانزده ركعــت نافل ـۀ ظهــر و عصــر ،طهــار ركعــت اضــافه

ویشود ،و در كل ،بیست ركعت ویشود.
شاخان عكر است ،غير اػ نهاػ وتر ،حق ّيۀ ایـن نهاػهـا ،حـه صـورت دو ركعتـی ظوانـده
ویشود.

شبانهروز 

وقتنافلههای


.3 oوقتنافلۀظهر 

مسأله  .2152نافلۀ نهاػ ظهر ،قبل اػ نهاػ ظهر ظوانده ویشود و وقت آن اػ ّاول ظهـر
است و تا ووقعی كه وهکن حاشد آن را قبل اػ نهاػ ظهر ظواند ،وقت آن اداوه دارد؛

ولی اگر شصص ،نافلۀ ظهر را حه تأظير بینداػد طوری كه حه انـداػۀ دو هفـتن طـول

ظود شاظص ،حه طول ساخۀ شاظص هنگام ظهر شرعی ،اضافه گردد ،در ایـن ووقـع

بهتر است نهاػ ظهر را قبل اػ نافله حصواند؛ وگر ایـن كـه خـک ركعـت اػ نافلـه را قبـل اػ
آن ظوانده حاشد كه در این صورت ،تهام كردن نافله ،قبل اػ نهاػ ظهر ،بهتر است.

1

.7 oوقتنافلۀعصر 

مسأله  .2153نافلۀ عصر قبل اػ نهاػ عصر ظوانده وـیشـود و وقـت آن تـا وـوقعی كـه
وهکن حاشد قبل اػ نهاػ عصر ظوانده شود ،اداوه دارد؛

ولـی طنانشــه شــصص نافلـۀ عصــر را حــه تــأظير بینــداػد طــوری كــه حــه انــداػۀ طهــار

هفتن طول ظود شاظص ،حه طول سـاخۀ شـاظص هنگـام ظهـر شـرعی ،اضـافه گـردد،

در این ووقع بهتر است كه نهاػ عصر را قبل اػ نافله حصواند؛ وگر اخنکه خـک ركعـت اػ

 .1حه عنوان وثال ،اگر طول شاظصی كه در ػوين نصب شده )54( ،سـانتيهتر حاشـد و طـول سـاخۀ شـاظص
در هنگــام ظهــر شــرعی )14( ،ســانتيهتر حاشــد و فــرد تــا ػوــانی كــه حــه انــداػۀ دو هفــتن طــول ش ـاظص (94
سانتيهتر) حه ساخۀ شاظص در هنگام ظهر اضافه شود (خعنی طول سـاخۀ شـاظص حـه  14سـانتيهتر وـی-
رسد) ،ظواندن نافلۀ ظهر را حه تأظير انـداػد ،بهتـر اسـت احتـدا نهـاػ ظهـر را حصوانـد ،وگـر اسـتثنایی كـه در
وتن وسأله عكر شده است.

نهاػهای وستحبی /

نافله را قبل اػ آن ظوانده حاشد كه در این صورت ،تهام كردن نافله قبل اػ نهاػ عصـر

بهتر است.

1

مسأله  .2154ظوانــدن نافلـۀ ظهــر و نافلـۀ عصــر قبــل اػ اعان ظهــر در غيـر روػ ضهعــه
ّ
ضــایز نيســت؛ وگــر آنکــه نهــاػگزار حدانــد حعــد اػ اعان ،هرطنــد حــه علــت عــغر عرف ـی،

نهیتواند آنها را انسام دهد.
ّاو ـا در روػ ضهعــه بهتــر اســت اػ بیســت ركعــت نافل ـۀ ظهــر و عصــر ،دو ركعــت را
هنگام ظهر و هسده ركعـت را قبـل اػ ظهـر حصوانـد و اػ آن هسـده ركعـت ،بهتـر اسـت
شش ركعت آن ّاول روػ هنگام گسترده شدن نـور ظورشـيد و شـش ركعـت آن هنگـام

حاال آودن ظورشيد و شش ركعت دخگر قبل اػ اعان ظهر ظوانده شود.
.1 oوقتنافلۀوغرب 

مسأله  .2155وقت نافلۀ وغرب حعد اػ تهـام شـدن نهـاػ وغـرب اسـت و تـا ػوـانی كـه

وهکن حاشد آن را پس اػ نهاػ وغرب ،در وقت حهضا آورد ،اداوه دارد؛
َ َ
ولی اگر شصص نافلۀ وغرب را تا وقتی كه سرظی طرف وغرب (شفق) كـه حعـد اػ

غــروب كــردن آفتــاب در آســهان پی ـدا وـیشــود ،اػ بـین بــرود ،حــه تــأظير بینــداػد ،بهتــر
است در آن ووقع احتدا نهاػ عشاء را حصواند.
.3 oوقتنافلۀعشاء 

َ
مسأله  .2156وقت نافلۀ عشاء ُ(وت ْيره) حعد اػ تهام شدن نهاػ عشاء تا نصـف شـب
است و بهتر است حعد اػ نهاػ عشاء حالفاصله ظوانده شود.

 .1حه عنـوان وثـال ،ا گـر طـول شاظصـی كـه در ػوـين نصـب شـده اسـت )54( ،سـانتيهتر حاشـد و طـول سـاخۀ
شــاظص در هنگــام ظهــر شــرعی )14( ،ســانتيهتر حاشــد و فــرد تــا ػوــانی كــه حــه انــداػۀ طهــار هفــتن طــول
شاظص ( 34سانتيهتر) حه ساخۀ شاظص در هنگـام ظهـر اضـافه شـود (خعنـی طـول سـاخۀ شـاظص حـه 74
سانتيهتر ویرسد) ،ظوانـدن نافلـۀ عصـر را حـه تـأظير انـداػد ،بهتـر اسـت احتـدا نهـاػ عصـر را حصوانـد ،وگـر
استثنایی كه در وتن وسأله عكر شده است.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

.7 oوقتنافلۀشج 

مسأله ّ .2157اول وقــت نافل ـۀ شــب ،حنــابر وشــهور ،نصــف شــب اســت و ای ـن نظــر

هرطند وطابق حا احتياط وستحب و بهتر است ،ولی حعيد نيست كـه نصـف شـب،
ّاول وقت فضيلت نهاػ شـب حاشـد و ّاول وقـت ادای آن ،اػ ّاول شـب آغـاػ وی گـردد،

هرطند افضل آن است كه در وقت َس َحر (خک ّ
سوم آظر شب) ظوانده شـود و تـا اعان

صبح (طلوع فسر) وقتش اداوه دارد و هر طه ظواندن نهاػ شب حـه طلـوع فسـر و اعان
صبح نزدخکتر حاشد ،ثواب بیشتری دارد.

مسأله  .2158اگر فرد طهار ركعت خا بیشتر اػ نهاػ شب را حصوانـد سـ س وقـت اعان
ص ــبح فرارســـد ،ویتوان ــد ركع ــات حاقيهان ــده نه ــاػ ش ــب را ح ــدون ّني ــت ادا و قض ــا

حصواند.

1

مسأله  .2159اگر فرد هنگام طلوع فسر (اعان صبح) اػ ظـواب بیـدار شـود ،وـیتوانـد

تهام نهاػ شب را حدون قصد ادا و قضا قبل اػ حهضا آوردن نهاػ صبح حصواند.
.7 oوقتنافلۀصبح 

مسأله  .2161نافل ـۀ صــبح پ ـیش اػ نهــاػ صــبح ظوانــده و ـیشــود و وقــت آن ،حعــد اػ
گغشتن اػ وقت نهاػ شب حه وقدار انسام آن ویحاشد و تا ػوانی كه وهکـن اسـت آن

را پیش اػ نهاػ صبح حهضا آورد ،وقت آن اداوه دارد؛

ولی اگر شصص ،ظواندن نافلۀ صـبح را حـه تـأظير بینـداػد تـا وقـت فضـيلت نهـاػ

صبح تنگ گردد ،بهتر است در این ووقع احتدا نهاػ صبح را حصواند.
 کیفیتخواندننهازشج 

مسأله  .2161نهــاػ شــب (نافلـۀ شــب) خــاػده ركعــت وــیحاشــد كــه هشــت ركعــت آن
ّ
ّ
ّ .1
البته در این فرض ،افض ّ
ـليت وقـدم نهـودن ركعـات حاقيهانـده اػ نهـاػ شـب بـر نهـاػ صـبح وحـل اشـکال
است.

نهاػهای وستحبی /

َ ْ
شـاول طهــار دو ركعتـی ،حــه ّنيـت نافلـۀ شـب و دو ركعــت آن ،حـه ّنيــت «نهـاػ شـفع» و
خ ـک ركعــت آن ،حــه ّنيــت «نهــاػ وتــر» ظوانــده وــیشــود و ظوانــدن قنــوت قبــل اػ ركــوع
ركعت ّدوم در هشت ركعت نافلۀ شب وستحب است؛ ولـی وسـتحب بـودن قنـوت
در نهاػ شفع ثاحت نيست و ظواندن آن ً
رضاء وـانعی نـدارد 1و بهتـر اسـت در نهـاػ وتـر
ََ
حعد اػ حهد ،خک حار سـورۀ فلـق و خـک حـار سـورۀ نـاس و سـه حـار سـورۀ توحيـد ظوانـده

شود و ظواندن قنوت در آن ،وستحب است.

شاخان عكر است ،انسان ویتواند نهاػ شفع و وتـر را ّوتصـل حـه هـن انسـام دهـد حـه
ای ــن ّ
كيفيـ ـت كـــه آن را ههانن ــد نهـــاػ وغ ــرب حـ ـهض ــا آورد و در ركع ــت ّدوم آن پ ــس اػ
ظوان ــدن تش ـ ّـهد س ــالم نده ــد و ب ــرای ظوان ــدن ركع ــت س ـ ّـوم برظي ــزد و ح ــدون گف ــتن

تکبيرة االحرام ،ركعت ّ
سوم را وانند نهاػ وتر حهضا آورد و در این حال ،ظواندن قنوت
در ركعت ّدوم رضا ًء انسام ویشود و ظواندن قنوت در ركعت ّ
سوم وستحب است.
مسأله  .2162بهتر است نهاػگزار در قنوت نهاػ وتر 2ووارد عیل را ً
رضاء حصواند:

 .1ثنای پروردگار وتعال را حهضا آورد و ویتواند در وقام ثناء ،دعـای فـرح وعـروف
ْ
ٓ َ َّ ُ ْ
ٓ َ َّ ُ ْ
ْ َ
َ
اهّلل َر ِ ّب
اهّلل ال َح ٔلي ُن الک ٔرخ ُن ،ال ِؤلـه ِؤال
را حصواند« :ال ِؤله ِؤال
اهّلل ال َعلـ ُّي ال َعظ ٔـي ُنُ ،س ْـبحان ِ
َ
َْ
ْ
َّ
السـ ٓـه ِ َّ ْ َ ّ َ
َ َّ ْ َ َ ْ َّ َ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ ّ َ ْ
ش العظـ ٔـي ِن
وات الســب ِع و ر ِب اعأرضـ ٔـين الســب ِع ووــا فــي ِهن ووــا بیــنهن و ر ِب العــر ِ
َ ْ َ ُْ َ ّ ْ َ
هي َن».
والحهد ِلِل ر ِب العال ٔ
وحهــد و آل ّ
 .2صــلوات و درود بــر ّ
وحهــد حفرســتد و بهتــر اســت ایــن دعــا را
َّ
َّ
ّ َ
َ
َ
فيه ْن َه َد ْخ َت َو َع ِاف َنا ف َ
الل ُه َّن ْاه ِد َنا َ
ـيه ْن
حصواند« :الل ُه َّن َص ِل َعل ٓی ُو َح ّه ٍد َو ِآل ُو َح ّه ٍد،
َ
َ
َ
َ َّ َ َ ْ
َ َ
َ
فيه ْن َت َو ّل ْي َت َو َحار ْک َل َنا َ
َع َاف ْي َت َو َت َو ّل َنا َ
فيها أ ْع َط ْي َت َو ِق َنا ش َّر َوا قض ْي َت ،ف ِ نـك تقضـي
ِ
َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َّ ُ َ َ ُّ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ُّ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ َ
َ
ْ
وال خقض ٓی عليكِ ،ؤنه الخ ِغل ون واليت وال خ ِعز ون عادخت ،تباركت ر حنا وتعاليت».
 .3استغفار نهاخد كه در رواخات تأ كيد فراوان بر آن شده است و بهتر است هفتاد
 .1بهتــر اســت در نهــاػ شــفع ،حعــد اػ حهــد در هــر ركعــت ســورۀ توحيــد حصوانــد و در حعضــی رواخــات ســه حــار
توحيد عكر شده است خا آنکه در ركعـت ّاول سـورۀ نـاس و در ركعـت ّدوم سـورۀ فلـق خـا حـالعکس حصوانـد و
عهل حه هر كدام ً
رضاء وطلوب است.
 .2طه آن را ّوتصل حه نهاػ شفع نهاخد و طه ضداگانه حهضا آورد.
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َ
َ
َُ
ورتبه حگوخد« :أ ْس َت ْغ ِف ُر َ
اهّلل َر ّبي َوأت ْو ُب ِؤل ْي ِه»
ٓ َّ
َّ
َ
ْ
ُ ْ
َْ
 .4هفت ورتبه حگوخد« :أ ْس َت ْغ ِف ُر َ
اهّلل الغي ال ِؤل َه ِؤال ُه َو ال َح ُّي الق ُّي ْو ُم ِل َسهيع ظلهـي
ِ
َ
َ َْ
َُ
َو ُض ْروي َو ِؤ ْس َرافي َعلی نفسي َوأت ْو ُب ِؤل ْي ِه».
 .5حگوخــدَ « :ر ّب َأ َسـ ْـأ ُت َو َظ َل ْهـ ُ
ـت َن ْفســي َو حـ ْـج َس َوــا َصـ َـن ْع ُتَ ،و ٓه ـ ِغ ِه َخـ َـد َ
اي َخــا َر ِ ّب
ِ
ِ
َ َ ََ ْ ُ َ َ ََ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ
َ َ ً َ َ َ َ ْ َ ٓ َ ََ
َ
اضــعة ِلهــا أتيــت ،وهــا أنــا عا بــین خــدخك ،فصــغ
ضــزاء ِحهــا كســبت ،وه ـ ِغ ٔه رقبتــي ظ ِ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ َ
َْ َ ْ َْ َ ّ َ
ُ
الرضا َح ّت ٓی ت ْرض ٓی لك ال ُع ْت َب ٓی ال أع ْو ُد».
ِلنف ِسك ِون نفسي ِ
ْ
ْ
 )144( .6ورتبه حگوخد« :ال َعف َو».
َ ّ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ َّ َّ َ َ ْ َ َّ
اب َّ
الت َّو ُ
حي ُن».
الر
 .7حگوخد« :ر ِب اغ ِفر لي وارحهني وتب عليِ ،ؤنك أنت
ٔ
قام ْالعا ِج ِغ ح َك ِو َن ّ
 .8هفت ورتبه حگوخدٓ « :هغا َو ُ
الن ِار».
ِ
ً
 .9برای طهل وؤون دعا كند و حه زحان غير عربی هـن اشـکال نـدارد ،وـثال حگو خـد:
ظداوندا فالنی را بیاورػ و...

ووارد فوق ،قسهتی اػ وستحبات قنـوت نهـاػ وتـر اسـت و پـس اػ ظوانـدن قنـوت

حه ركوع رفته و حعد اػ سر برداشتن اػ ركوع وستحب است این دعا را حصواند:
ٓ َ َّ
َ
ٓ َ ََ ُ َ ْ َ َ َ ُُ ْ َ ْ َ َ ُ ُُْ َ
َْ
عيف َوعن ُب ُه َعظ ٔـين َول ْـي َس ِلـغ ِلك ِؤال
«هغا وقام ون حسناته ِنعهة ِونك وشکره ض ٔ
َ َ َ ْ
َ ْ
ّ
َ َ َّ َ ُ ْ
ُْ َ
ِرفقك َو َر ْح َه ُتك ،ف ِ نك قل َت في ِك َت ِاحك ال ُه ْن َز ِل َعل ٓی ن ِّبيـك ال ُه ْر َس ِـل صـلی اهّلل عليـه
َ
َّ
َ َّ
َ
ُ َ ً
ْ
الل ْيل وا َی ْه َس ُع ْو َن َو ح ْاعأ ْ
حار ُه ْـن َخ ْس َـتغ ِف ُر ْو َنَ ،طـال ُه ُسـوعي َوقـل
س
و آله كانوا ق ٔليال ِو َن
ِ
ِ
ِ
َ ً َ َْ ً َ
َ
ُ ْ
َْ
ََ َ ْ َ ُ ُ
َقياوي َو ٓه َغا َّ
الس َح ُر َوأنا أ ْس َتغ ِف ُرَ ِلغنوبي ْاس ِتغف َار َو ْن ال َخ ِسـد ِل َنف ِس ِـه ض ّـرا َوال نفعـا َوال
ً َ
ً َ ُُ ً
َو ْوتا َوال َح َياة َوال نشورا».
شاخان عكر است ،اگر نهاػگزار در نهاػ شب اكتفا حـه ظوانـدن حهـد نهاخـد و سـوره
ً
نصوانــد خــا قنــوت را كوتــاه انســام داده خــا اصــال قنــوت نصوانــد ،نهــاػ شــبش صــحيح
است.

شبانهروزی 

گرنافلههای

 احکامدی

مسأله  .2163انسان ویتواند حعضی اػ نافلههای شـبانهروػ ی را حصوانـد و حعضـی را

نهاػهای وستحبی /

َ ْ
نصواند و در نهاػ شب ویتواند اكتفا حـه ظوانـدن سـه ركعـت آظـر ،خعنـی نهـاػ شـفع و
وتر نهاخد ،حلکه ویتواند حه ظواندن وتر ا كتفا كند.

ههين طور ،در نافلۀ عصر ویتواند اكتفا حه ظواندن طهار ركعت ،حلکه دو ركعت
آن نهاخـد و ّاوــا در وــورد نافلـۀ ظهــر و نافلـۀ وغــرب ،ههشنـين هشــت ركعــت ّاول نهــاػ

شب ،طنانشه حصواهد حعضی اػ آنها را حصواند ،آن را حه قصد رضاء حهضا آورد.

مسأله  .2164فردی كه وسافر است ،نباخد نافلۀ ظهر و عصر را در سـفر حصوانـد؛ ولـی
نافلۀ عشاء طنانشه حه قصد رضاء ظوانده شود ،وانعی ندارد؛ ّاوا انسام سایر نافلهها
وثل نافلۀ شب خا نافلۀ وغرب خا نافلۀ صبح در سفر ساقط نهیشود.
سایرنهازهایوستحبی 

مسأله  .2165نهاػهای وستحبی غير اػ نافلههای شبانهروػ ی طند دستهاند:
ظاص ـی وثــل وــاه روضــان ،خ ـا بــرای ســبب ّ
حعض ـی اػ آنهــا در وقــت ّ
ظاص ـی وثــل
ز خارت و خا حه ونظور رسـيدن حـه اوـر حـه ظصوصـی (غاخـت ّ
ظاصـی) وثـل طلـب حـاران

وستحب ویحاشند.

حعضی دخگر اػ آنها الػم نيست در وقت ظـاص خـا بـرای سـبب خـا غاخـت ظـاص و

وع ّينی ظوانده شـوند و وـیتـوان آنهـا را در هـر وقتـی و حـدون سـبب خـا غاخـت ظـاص و
وع ّينـی حـهضــا آورد كــه اػ ایـن دســته ،برظـی كيف ّيـت ّ
ظاصـی دارنــد ،وثــل نهــاػ ضعفــر
ط ّيار و حعضی دخگر كيف ّيت حه ظصوص و وع ّينی ندارند ،خعنی تنها حه صورت دو
ظاصـی در هـر وقـت و ّ
ركعـت نهـاػ ،حـدون دسـتور ّ
حتـی حـدون سـبب ظـاص ظوانــده

ویشوند كه حه این گروه« ،نافلههای احتداجی» ویگو خند.

در این حصش ،طند نهونه اػ نهاػهای وستحبی ظاص و وعروف عكر ویشود:

 نهازلیلةالدفن(نهازوحشت)

مسأله  .2166س ــزاوار اس ــت در ش ــب ّاول قب ــر ،دو ركع ــت نه ــاػ ليل ــة ال ــدفن (نه ــاػ
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وحشت) برای و ّيت حصوانند و كيف ّيت آن این است كه در ركعت ّاول حعـد اػ حهـد،
خک ورتبه آخة الکرس ّی (آخات  977تا  975سورۀ وباركۀ حقره) 1و در ركعـت ّدوم حعـد اػ
ّ َْ ْ
ّ
ّ
حهد ،ده ورتبه سورۀ «ؤنا أن َزلناه» را حصوانند و حعد اػ سـالم نهـاػ حگو خنـد« :الل ُه َّـن َص ِـل
ُ
َ ُ
َعل ـ ٓی ُو َح َّهـ ٍـد َوآل ُو َح َّهـ ٍـد َو ْاح َع ـ ْ َث َ
وابهــا ِؤل ـ ٓی ق ْبـ ِـر فــالن» 2و حــه ضــای كله ـۀ ف ـالن ،اســن
ِ
و ّيت را حگو خند.
شاخان عكر است ،كيف ّيت دخگری نيـز بـرای نهـاػ ليلـة الـدفن (نهـاػ وحشـت) نقـل
شده است كه اینطور ویحاشـد :در ركعـت ّاول حعـد اػ حهـد ،دو ورتبـه سـورۀ توحيـد
َ
« ُق ْل ُه َو ُ
اهّلل أ َحد» و در ركعت ّدوم حعـد اػ حهـد ،ده ورتبـه سـورۀ «التکـاثر» را حصواننـد و
َ
حعد اػ سالم نهاػ حگوخندَّ « :
اللهن َص ّل َعلی ُو َح َّه ٍـد َوآل ُو َح َّه ٍـد َو ْاح َعـ ْ َث َ
وابهـا ِؤل ٓـی ق ْبـ ِر
ِ
ِ
ُ
فالن» 3و حه ضای كلهه فالن ،اسن ّويت را حگوخند.
مسأله  .2167اگر حصواهند و ّيت را حـه شـهر دور ی ببرنـد ،خـا حـه ضهـت دخگـر ،دفـن او
حه تأظير بیفتد ،در وورد ّ
كيفيت ّاول ظواندن نهاػ ليلة الدفن ،حاخد آن نهاػ را تا شـب
ّاول قبر او حه تأظير بینداػند و ا ّوا در وـورد ّ
كيفيـت ّدوم ،ظـاهر آن اسـت كـه وسـتحب
بودن آن اظتصاص حه ّاولين شب حعد اػ فوت دارد.
مسأله  .2168نهـاػ ليلــة الــدفن (نهــاػ وحشــت) را هــر ووقــع اػ شــب ویتــوان ظوانــد،
4
ولی بهتر است در ّاول شب حعد اػ نهاػ عشاء ظوانده شود.
ّ
مسأله  .2169اگــر انســان نهــاػ ليلــة الــدفن را حصوانــد ،ولــی آخــة الکرسـ ّـی خــا ســورۀ « ِؤنــا
َْ ْ
ً
سهوا نصواند خا كهتر اػ وقدار ّ
وعين شده برای آن حصواند و
أن َزلناه» خا قسهتی اػ آنها را
ُ
 .1ظواندن آخة الکرسی ،تا آظر آخۀ ُ 975
(ه ْن ٔفيها ظا ِلد ْو َن) ،حنابر احتياط الػم است.
َ ُ
 .2در حعضی اػ نسصههای روایی حعد اػ عكر شرخف صلوات ،عبارت حه گونۀ « َو ْاح َع ْ َث َ
واب ُهها ِؤل ٓـی ق ْب ِـر فـالن»
آوده است.
َ َْ ْ َ
ٓ َْ ٓ َ
َ
 .3در حعضی اػ نسصههای روایی حعد اػ عكر شـرخف صـلوات ،عبـارت حـه گونـه «واحعـ ثوابهـا ِالـی قب ِـر ع ِلـك
ُ
ُ
َ
الن ْب ِن فالن» آوده است.
اله ّي ِت ف ِ
ّ
ّ
ّ
ّ
كيفيــت اول نهــاػ وحشــت و شــب اول فــوت ،در وــورد ّ
 .4ونظــور ،شــب اول دفــن در وــورد ّ
كيفيــت دوم آن
است.
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ّ
وحل تدارک آن حگـغرد 1واننـد اخنکـه حعـد اػ نهـاػ ّ
وتوضـه اشـتباه ظـوخش گـردد ،نهـاػ
ظوانده شده كفاخت اػ نهاػ ليلة الدفن نهی كند.

مسأله  .2171اگر فرد وبلغی را برای ظواندن نهـاػ ليلـة الـدفن حگيـرد و فراوـوش كنـد
نهــاػ را در شــب وقـ ّـرر شــده بــرای آن حصوانــد ،در ایــن صــورت بــرای وی ضــایز نيســت
حدون وراضعه حه صاحب وال ،در آن ّ
تصرف كند؛

در صورت فوق ،طنانشه والکش را نشناسد ،وال وـغكور حکـن وسهـول الهالـک

را دارد كــه حاخــد اػ صــاحبش فحــص و ضســتسو كنــد و در صــورتی كــه اػ پیــدا كــردن

صاحبش نااويد شد ،آن را اػ طرف وی حه فقير دارای شراخط اسـتحقاق صـدقه دهـد
و حنابر احتياط واضب برای صدقه دادن اػ حاكن شرع خا نهاخندۀ اخشان اضاػه حگيرد؛
ّ
البته ،اگر فرد اػ شواهد و قراجن حداند كه والک حه ّ
تصرف در آن وال حا ظواندن دو

ركعــت نهــاػ خــا ظوانــدن قــرآن و اهــداء ثــواب آن حــه ّويــت خــا انســام عهــل دخگــر راضــی
است ،ویتواند حا انسام این كار در وال ّ
تصرف نهاخد.
 نهازاستسقاء(طلجباران) 

مسأله  .2171نهـاػ استســقاء كـه بــراى آوـدن حــاران وـیظواننــد ،دو ركعـت اســت كــه
ّ
كيفيت ظواندن آن وانند نهاػ عيد فطر و قرحان است .حنابراین ،آنشه در وـورد قراجـت
و تعداد تکبيـرات و قنـوتهـا در نهـاػ عيـد گفتـه وـیشـود در وـورد نهـاػ استسـقاء نيـز
ضاری است 2و بهتر است حا ضهاعت ظوانده شود.

مسأله  .2172در قنــوتهــای نهــاػ استســقاء ،هــر دعــایی وــیتــوان ظوانــد؛ ولــی بهتــر

اســت دعــایی ظوانــده شــود كــه در آن ،اػ ظداونــد وتعــال ،طلــب حــاران شــده حاشــد و
قبل اػ هر دعا ،صلوات بر پیاوبر و آل او فرستاده شود.

مسأله  .2173نهـــاػ استســـقاء ســـورۀ وصصوص ــی ن ــدارد؛ ول ــی بهت ــر اس ــت حع ــد اػ

ّ
 .1گغشتن وحل تدارک در فصل «نهاػ وستحبی» در وسألۀ « »9145ظواهد آود.
 .2حه فصل نهاػ عيد فطر و قرحان ،وسألۀ « »9117رضوع شود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

ظوانـــدن ســـورۀ حهـــد ،در ركع ــت ّاول آن ،س ــورۀ «ش ــهس» و در ركع ــت ّدوم ،س ــورۀ
«غاشيه» را حصوانند خا در ركعت ّاول ،سـورۀ «أعل ٓـی» و در ركعـت ّدوم ،سـورۀ «شـهس»

ظوانده شود.

شاخان عكر است ،حهد و سورۀ نهاػ استسقاء وستحب است حلند ظوانده شود.

مسأله  .2174وستحبات دخگری كه برای نهاػ استسقاء شـهرده شـده ،اػ قـرار عیـل

است:

1

 .1وردم سه روػ ،روػه حگيرند و روػ ّ
سوم حه صحرا روند و نهاػ حصوانند.

 .2برای ظواندن نهاػ استسقاء ،غسل انسام شود.
 .3روػ سـ ّـووی كــه بــرای ظوانــدن نهــاػ استســقاء بیــرون وــیرونــد ،روػ دوشــنبه خــا

ضهعه حاشد.

 .4در وقت نهـاػ عيـد (خعنـی اػ طلـوع آفتـاب تـا اعان ظهـر) ظوانـده شـود ،هرطنـد

ظواندن آن در وقت دخگر نيز كافی است.

 .5زیر آسهان ضهع شوند.
ّ
 .6حا حال وقار و ظضوع و ظشوع و رقت و درظواست و پا برهنه حاشند.
 .7پیران و كودكان و طهارپاخان را هن حا ظود ببرندّ ،
حشهها را اػ وادران ضدا كنند

تا صداى گرخه و ّ
ضسه زخاد شود.

2

 .8ضاى نظيف و پا كی براى نهاػ ،انتصاب شود.

 .9نهــاػ استســقاء اعان و اقاوــه نــدارد و بهتــر اســت رضـ ً
ـاء قبــل اػ نهــاػ ســه ورتبــه
َ
«الصالة» گفته شود.

 .11وقتی نهاػ حه پاخان رسيد ،اوام ضهاعت حـه ونبـر رود و عبـاى ظـود را پشـت و

رو بر دوش افکند و رو حه قبله حا صداى حلند ،صد حار «اهّلل أ كبر» حگو خـد ،سـ س رو حـه
 .1اػ آنسا كه این نهاػ ،بـراى ضلـب رحهـت پروردگـار وتعـال اسـت ،در وسـتحبات آن اوـورى عكـر شـده كـه
ّ
ههه ،حالت رقت و ػارى و نياػ حندگان را ویرساند و ضلب رحهت پروردگار وتعال ویكند.
البته ،الػم است ضدایی كودكان حا اضاػه اػ كسی كه ّ
ّ .2
حق حضانت و سرپرستی اػ اوست صورت گيرد.

نهاػهای وستحبی /

َ
ـبحان اهّلل» حگو خـد ،سـ س حـه وـردم طـرف
وردم سهت راست كرده ،صـد حـار حلنـد « ُس
ٓ ّ
ط روى كرده و صد حار حا صداى حلند «الؤلـ َه ؤال اهّلل» حگو خـد ،سـ س پشـت حـه قبلـه
َ ُ
الح ْه ـد ِلِل» حگو خــد و وــانعی نــدارد كــه وــردم هــن حــا
رو حــه وــردم كــرده و صــد حــار حلنــد«

صــداى حلنــد ،ایــن اعكــار را حــه دنبــال اوــام ضهاعــت ،تکــرار كننــد ،طرا كــه رحهــت و
وغفرت را بهتر ضلب ویكند؛

آن گــاه اوــام ضهاعــت و وــردم ،دســت حــه دعــا بردارنــد و در پیشــگاه حـ ّـق وتعــال

حسيار ناله و التهاس و دعا كنند؛

ســـ س اوـــام ضهاع ــت ،ههانن ــد نه ــاػ عي ــد فط ــر و قرح ــان دو ظطب ــه حصوان ــد و اػ

ظداونــد وتعــال ،طلــب حــاران كنــد و حســيار دعــا نهاخــد و بهتــر اســت اػ ظطبــههــا و

ادعيهای كه اػ وعصـووين نقـل شـده اسـتفاده شـود ،واننـد آنشـه اػ حضـرت اويـر
الهؤونين 1و اوام ّ
سساد 2نقل شده است.
 نهازغفیله 

ُ
مسأله « .2175نهاػ غفيله» خکی اػ نهاػهای وستحبی است كه بـین نهـاػ وغـرب و

عشــاء ظوانـــده وـــیشــود 3،ولـــی ظـــود ای ـن نهــاػ اػ نافلــههــای شــبانهروػ ی حــه شــهار

نهیآخد ،هرطند ویتوان آن را حه عنوان نافلۀ وغرب حهضا آورد حه این صـورت كـه فـرد
هر دو نهاػ را حا هن ّنيت كند و كيف ّيت ظواندن نهاػ غفيله این گونه است كه:
ْ
در ركعــت ّاول ،حعــد اػ حهــد ،حاخـد حــه ضــای ســوره ،ایـن آخـه را حصواننــدَ « :و َعا ّ
النـ ْو ِن ِؤع
َ
ُّ
َ َ
الظ ُلهـات َأ ْن ال ؤ ٓل َـه ّؤال َأ ْن َ
َ َ
غاض ًبا َف َظ َّن أ ْن َل ْن َن ْق ِد َر َع َل ْيـ ِه َفنـاد ٓ
ـت ُس ْـبحانك
ي
ـ
ف
ی
ِ
عه َب ُو ِ
ِ

َ
َ
ْ ُ
 .1تهزیب األزكام ،ح ،1صَ ،171ح ُ
ـاحغ ال ِّـن َع ِن
ـاب َ ،7صـال ِة ِاال ْس ِت ْسـق ِاء ،ح11؛ ایـن ظطبـه حـا «ال َح ْهـد لِل َس
ِ ِِ
ْ
َ
َو ُوف ّ ِرح ال َه ِ ّن »...آغاػ ویشود.
َ
ِ
ْ
ّ
َ
ْ
َ
َ
 .2دعای نوػدهن صسیفۀ سدادیرَ « :و َك َ
ان ِو ْـن ُد َعا ِج ِـه ِع ْنـد ِاال ْس ِت ْسـق ِاء َح ْعـد ال َسـد ِب»؛ ایـن دعـا حـا «الل ُه َّـن
َْ َ ُْ َ
َ
ْاس ِق َنا الغ ْي َ ،وانش ْر َعل ْي َنا َر ْح َه َتك »...آغاػ ویشود.
 .3طنانشه نهاػ غفيله بین نهاػ وغرب و عشاء در وقت فضيلت نهـاػ وغـرب ظوانـده شـود ،حـه دسـتور نهـاػ
غفيله عهـل شـده اسـت ،حلکـه ظوانـدن آن بـین نهـاػ وغـرب و عشـاء در وقـت فضـيلت عشـاء نيـز كـافی
است.



توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

ّ ُْ ُ َ ّ
ْ ْ
َ َٓ َ ُ
الظا ِلهي َن َف ْاس َت َس ْبنا َل ُه َو َن َّس ْي ُ
ناه ِو َن الغ ِ ّن َوكغ ِلك ن ْنسی ال ُهؤ ِوني َن».
ِؤنی كنت ِون
ٔ
َ
در ركعــت ّدوم ،حعــد اػ حهــد حــه ضــای ســوره ،ایـن آخـه را حصواننــدَ « :و ِع ْنــد ُه َوفــا ِت ُح
ّ
ْ
ْ
َ ّ َ
َ
َ
َ ُ
َ
الغ ْيـ ِب ال َخ ْعل ُههــا ؤال ُهـ َـو َو َخ ْعلـ ُـن وــا ِفـی ال َبـ ّ ِـر َوال َب ْحـ ِـر َووــا ت ْســق ُط ِوـ ْـن َو َرقـ ٍـة ؤال َخ ْعل ُههــا َوال
َ
ّ
ُ ُ
َ
هات ْاعأ ْرض َوال َر ْطب َ
تاب ُوب ٔي ٍن»؛
ك
ي
ف
ؤال
س
اح
خ
ال
و
ِ
َح ّب ٍة ف ٔی ظل ِ
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ّ َْ َ َ
َّ
َ
ّ ّ َ َُ َ
َ
ـت أ ْن
در قنوت حگو خند« :الل ُه َّن ِؤنـی أ ْسـألك ِح َهفـا ِتح الغ ْيـ ِب التـ ٔی ال َخ ْعل ُههـا ؤال أن
ُ ّ
َ َ َْ َ
َ َ َ
َ ِ ََ
َ
ت َصل َی َعل ٓی ُو َح ّه ٍد َو ِآل ُو َح ّه ٍد َوأ ْن تف َعل بي كـغا وكـغا» و حـه ضـای كلهـه كـغا و كـغا،
ّ َ َْ َ
ـاد ُر َعلـ ٓی
حاضتهای ظود را عكر نهاخند و حعد حگو خند« :الل ُه ّن أنـت َولـ ُّي ِن ْع َهتـي َوالق ِ
َ َ ْ َ ُ َ َ ّ ُ َ َّ َ ُ َ َّ َ َ ْ َ َ ْ ُ َّ ُ َ
َط ِل َبتـي َت ْع َلـ ُـن حـ َ
ـالم ل ّهــا
ـاضتي ،فأســألك ِححــق وحهـ ٍـد و ِآل وحهـ ٍـد عليـ ِه وعلـي ِهن السـ
َ َ
قض ْي َتها لي» ،س س حاضتهای ظود را اػ ظداوند وتعال در ظواست نهاخند.
 نهازاولواه 

مسأله  .2176اػ ضهلــه نهاػهــای وســتحبی ظوانــدن دو ركعــت نهــاػ ،در روػ ّاول هــر
واه قهری ویحاشد كه آن را «نهاػ ّاول واه» ویناوند.

كيف ّيت انسام آن حه ایـن گونـه اسـت كـه نهـاػگزار در ركعـت ّاول ایـن نهـاػ ،حعـد اػ
َ
حهــد ،سـی ورتبــه ســورۀ « ُقـ ْل ُهـ َو ُ
اهّلل أ َحـد» و در ركعــت ّدوم حعــد اػ حهــد ،سـی ورتبــه
ّ َْ َْ ُ َ َ ْ َ ْ
ناه فی ل ْيل ِة القدر» حصواند و حعد اػ نهاػ حه وقـدار توانـایی صـدقه حدهـد و
سورۀ « ِؤنا أنزل
ظواندن این نهاػ در هر وقت اػ روػ ّاول واه ضایز است.

ههشنين ،ظواندن آخات عیل حعد اػ این نهاػ ،وستحب شهرده شده است:
َ
َ
ّ ََ
ُ
ْ َّ
داحـ ـ ٍة ِفـ ـي ْاعأ ْ
اهّلل ِر ْػقه ــا َو َخ ْعلـ ـ ُن
ر
اهّلل ال ـ َّـر ْح ٓه ِن ال ـ َّـرح ٔي ِن َوو ــا ِوـ ـن
ض ؤال علـ ـی ِ
« ِح ْسـ ـ ِن ِ
ِ
ُ ْ َ َ َّ َ ُ ْ َ ْ َ َ ُ ّ
َ
الرحين َو ْؤن َخ ْه َس ْس َك ُ
اهّلل َّ ْ ٓ
اهّلل
ك
ي
ف
ل
وستقرها ووستودعها ك
تاب ُوبي ٍن؛ ِح ْس ِن ِ
ِ
ِ
الرحه ِن ّ ٔ ِ
ٍ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ح ُضـ ّر َفـال كاشـ َف َلـ ُه ؤ ّال ُهـ َو َو ؤن ُیـر ْدَ حص ْيـر فـال ّ
راد ِلفضـ ِله ُخصـي ُب حـ ِه َوـ ْن َخشـ ُ
ـاء ِوـ ْن
ِ
ٔ ِ
ِ ِ ٍ
ِ ٍ
َ َ ْ َُ َُْ َ ُ ْ ُْ ً
ُ
َ
1
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ٓ
اهّلل الـ ّـرحه ِن الـ ّـرح ٔي ِن سـيسعل اهّلل حعـد عسـ ٍر خسـرا وــا
ـاد ِه وهـ َو الغفـ ُور الـ ّـرح ٔي ُن؛ ِح ْسـ ِن ِ
ِعبـ ِ
 .1در حعضی اػ نسصههای روایی ،بین ح ْسن اهّلل ّدوم و ّ
سوم حـه ضـای آخـۀ  143سـورۀ یـونس ،آخـۀ  15سـورۀ انعـام
ِ ِ
ّ
َ
َ
َ ْ َْ َ ْ َ ُ ُ َ
َ َُ ّ َُ َ ْ َْ َ ْ َ َ ْ َُ َ ٓ ُ َ
ْ
دیر».
ق
ء
ی
ش
ل
ك
لی
ع
و
ه
ف
ر
ي
ص
ح
ك
س
س
ه
خ
ن
ؤ
و
و
ه
ال
ؤ
ه
ل
ف
كاش
ال
اهّلل ِحض ّ ٍر ف
آوده است« :و ِؤن خهسسك
ٍ
ِ
ٔ
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ

نهاػهای وستحبی /

ُ َُ ُ َ
َ ُ ُ ََ ّ
َ
اهّلل ؤ َّن َ
اهّلل َح ْس ـ ُبنا ُ
اهّلل َحصــ ٔير
شــاء
اهّلل َو ِن ْعــ َن َالوك ٔي ـل َواف ـ ّ ِوض أ ْوــري ِؤل ـی ِِ
اهّلل ال ق ـ ّوة ِؤال ِحــ ِ
َ
َ
ّ
َ
ْ
ٓ
ُ
َ
ّ
ْ
ّ
ّ
َ
ْ
باد ال ِؤل َه ِؤال أن َت ُس ْبحانك ِؤني ك ْنـ ُت ِوـ َن الظـا ِله ٔي َن َر ِ ّب ِؤنـي ِلهـا أن َزلـ َت ِؤلـ َّي ِوـ ْن
الع ِ
ِح ِ
َ
َ
ً
َ
َ
َ ّ َ ْ ْ َ ْ َ َ ُْ
َ ْ
الوارث ٔي َن».
ظي ٍر فق ٔير ر ِب ال تغرني فردا وأنت ظير ِ
 نهازاستخاره 

مسأله  .2177نهــاػ اســتصاره اػ نهاػهــای وســتحبی اســت كــه بــرای طلــب ظيــر اػ
ظداوند وتعال در هنگام اقدام حه اوری وانند اػدواح ،وسافرت و ...ظوانده وـیشـود

و حه صورتهای وصتلف در رواخات توصـيه شـده اسـت ،طنـد نهونـه اػ آنهـا در عیـل
عكر ویشود:
در ّ
كيفيت نهاػ استصاره اػ اوام صـادق رواخـت شـده كـه فروودنـد« :دو ركعـت
نهاػ حصوان و حعد اػ آن اػ ظداوند وتعال طلب ظيـر نهـا 1،پـس سـوگند حـه ظـدا هـير
ً
وسلهانی اػ ظدا طلب ظير نکند ،وگـر آنکـه ظداونـد وتعـال بـرای او حتهـا ظيـر قـرار

ویدهد».
اػ ُوراػم نقل شده كـه اوـام صـادق فروودنـد« :هنگـاوی كـه فـردی اػ شـها قصـد
2

انسام كاری را داشت ،دو ركعت نهاػ حصواند ،س س حهد و ثنای ظداوند وتعـال را
َّ ُ َّ ْ َ َ َ
وحهـد و آل ّ
حهضا آورد و صـلوات بـر ّ
ـان ٓهـغا
وحهـد حفرسـتد و حگو خـد« :اللهـن ِؤن ك
َ ْ َ َ َْ َ ٓ َ َ ْ ْ
َ َُْ َ َ
َْ َ ً
َ ّ
اصـ ِـرف ُه
ـاي ف َي ّ ِسـ ْـر ُه لــي َوقـ ِـد ْر ُه لــي و ِؤن كــان غيــر ع ِل ـك ف
اعأ ْوـ ُـر ظ ْيــرا لــي فــي دخنــي ودنيـ
َع ّني».
ُوراػم ویگوخد :اػ حضرت پرسيدم طه سورهای (حعد اػ حهـد) در ایـن دو ركعـت
ُْ
نهاػ حصوانن؟ اوام صادق فروودند :هر سورهای كافی است و اگر ظواستی «قـل ُه َـو
َ
َ
ُْ ٓ َُ ْ
کاف ُرون» در آن دو ركعت حصوان و ظوانـدن « ُق ْـل ُه َـو ُ
ُ
اهّلل أ َحـد»
اهّلل أ َحد» و «قل خا أ ّیها ال ِ
3
وعادل ظواندن خک ّ
سوم قرآن است.
َ
 .1وانند اخنکه حگوخد« :أ ْس َتصي ُر َ
ظي َر ًة فی َ
اهّلل ب َر ْح َه ِته َ
عافية».
ِ
ٔ
ٔ
 .2وسائل الشیعر ،ح ،7ابواب صالة االستصارة و وا خناسبها ،حاب ،1ص ،31ح.1
 .3ههان ،ص 37و  ،33ح.5

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

اػ زراره نقل شده كه ویگوخـد حـه اوـام حـاقر عـرض كـردم :هنگـاوی كـه ظواسـتن

كاری را انسام دهن و قصد استصاره داشتن طه حگـوخن .اوـام حـاقر فروودنـد :در ایـن

هنگــام روػ ســهشــنبه و طهــارشــنبه و پــنرشــنبه را روػه حگيــر ،سـ س در روػ ضهعــه در

وکان نظيفی دو ركعت نهاػ حصوان و حعد اػ اتهام نهاػ رو حه آسهان كرده و حگو:
َ
َ َ
َّ
َ َّ
حين َأ ْنـ َ
الشـ َـه َاد ِة الـ َّـر ْح َه ُن الـ َّـر ُ
الل ُهـ َّـن ؤ ّنــي أ ْســأ ُل َك حأ َّنــ َك َعــا ِل ُن ْال َغ ْ
ـت َعــا ِل ُن
ـب و
ـ
ي
«
َ ِ
ِ
َِ
ْ
َ
ْ
َ
ً
َ
ََ ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ َ َ
َ ّ ُْ
ُ
ُْ ْ
َْْ
ـارَ لـي في ِـه
الغي ِبِ ،ؤن كان هغا اعأور ظيرا (لي) فيهـا أ َحـاط ِح ِـه ِعلهـك في ِسـره لـي و ح ِ
َ َ
ُْ َ َ ْ ْ
َو ْاف َت ْح لي حهَ ،و ؤ ْن َك َ
فيهـا أ َح َ
ان ٓع ِل َك لـي َش ّـر ًا َ
اص ِـرف ُه َع ّنـي ِح َهـا ت ْعل ُـن،
ـاط ِح ِـه ِعلهـك ف
ِِ ِ
َ َّ َ َ ْ َ ُ َ َ
ََ َْ
ََْ ُ ََ َْ ُ ََْ
َ َ ْ َ َ َّ ُ ْ ُُ
ـوب» و ایـن دعـا
ف ِ نك تعلن وال اعلن وتق ِدر وال أق ِدر وتقضي وال أقضي وأنت عالم الغي ِ
1
را صد ورتبه تکرار وینهایی.

 نهازجعفرطیار

طيار اػ نهاػهای وستحبی ّ
مسأله  .2178نهاػ ضعفر ّ
وهن و ارػشهند است كـه حـا
سندهای فراوانی نقل شده است و آن را «نهاػ تسبيح» و «نهاػ َح ْب َـوه» نيـز گوخنـد و در
ّ
ّ
حل وشکالت دنيا و آظرت وؤثر است.
ً
مسأله  .2179نهاػ ضعفر ّ
طيار وسهوعا طهار ركعـت (دو نهـاػ دو ركعتـی) اسـت

و نهــاػگزار در هــر ركعتــی حهــد و ســوره ظوانــده و حعــد اػ آن ،پــانزده ورتبــه وــیگو خــد:
َ ْ َ ْ ُ َ ٓ َ َّ ُ َ ُ َ ْ
َ
اهّلل أ ك َبـ ُـر» و ههــين عكــر شــرخف (تســبيحات
اهّلل والحهــد ِلِل وال ِؤلــه ِؤال اهّلل و
« ُسـ ْـبحان ِ
ارحعــه) را در ركــوع ده ورتبــه و پــس اػ سربرداشــتن اػ ركــوع ده ورتبــه و در ســسدۀ ّاول ده
ورتبه و پس اػ سـر برداشـتن اػ سـسدۀ ّاول در حـال نشسـته ده ورتبـه و در سـسدۀ ّدوم
ده ورتبــه و پــس اػ ســر برداشــتن اػ ســسدۀ ّدوم و پــیش اػ برظاســتن ده ورتبــه حگو خــد.

حنابراین ،در خک ركعت ( )57ورتبه این عكر شرخف گفته ویشود.
ركعت ّدوم نيز وانند ركعت ّاول انسام وی گـردد (ده ورتبـه آظـر تسـبيحات ركعـت
ّدوم حعد اػ سسدۀ ّدوم و قبل اػ ّ
تشهد و سالم ظوانده ویشود).
 .1ههان ،ص ،35ح.11
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دو ركعــت دخگــر نهــاػ ضعفــر ّ
طيــار هــن وطــابق دو ركعــت ّاول ظوانــده ویشــود.
حنابراین ،عدد تسبيحات در وسهوع نهاػ ضعفر ّ
طيار ،سيصد ورتبـه ویشـود و در
ركعت ّدوم اػ هر دو نهاػ ،ظواندن قنوت وستحب است.
مسأله  .2181حهضا آوردن نهاػ ضعفر ط ّيار در هر وقت اػ روػ خـا شـب ضـایز اسـت؛

ولی افضل اوقات آن روػ ضهعه است ،وقتی كه آفتاب حـاال آوـده حاشـد و ظوانـدن آن
َّ
در شب نيهۀ شعبان نيز ّ
سنت وؤكد است.
طيار ظوانـدن سـورۀ ّ
مسأله  .2181در نهاػ ضعفر ّ
ظاصـی شـرط نيسـت ،ولـی بهتـر
اســت در ركعــت ّاول ،ســورۀ «الزلزلــة» و در ركعــت ّدوم ســورۀ «العادخــات» و در ركعــت

ّ
سوم سورۀ «النصر» و در ركعت طهارم سورۀ «التوحيد» ظوانده شود.

مسأله  .2182ضــایز اســت فــرد در ركــوع و ســسود حــه ضــای گفــتن عكــر واضــب ركــوع و
سسده حه گفتن تسبيحات وغكور اكتفا نهاخد ،هرطند احتياط وسـتحب اسـت كـه
عالوه بر تسبيحات وصصوص ایـن نهـاػ در ركـوع و سـسده ،عكـر ركـوع و سـسود را نيـز

حگوخد و نهاػگزار ویتواند عكـر ركـوع و سـسده را قبـل اػ تسـبيحات خـا حعـد اػ آن حـهضـا
آورد.

مسأله  .2183هــر گــاه فــرد عسلــه داشــته حاشــد ضــایز اســت تســبيحات نهــاػ ضعفــر
ّ
طيــار را حعــد اػ نهــاػ ح ـهضــا آورد .ههشنــين ،ا گــر فــرد حاضــت ضــروری دارد ،ضــایز

است بین دو نهاػ فاصله بینداػد ،حدین صورت كه دو ركعت اػ نهـاػ ضعفـر ّطيـار

را حصواند ،س س دنبال حاضت ظود برود و حعد اػ آن ،دو ركعت دخگر را انسام دهد.
ّ
مسأله  .2184اگر انسان حعضی اػ تسبيحات خا تهام آن را در وحلی اػ نهاػ فراوـوش
ّ
ّ
كند و در وحل دخگر وتغكر شود ،عـالوه بـر انسـام تسـبيحات ور بـوط حـه ههـان وحـل،
ّ
ً
رضاء تسبيحات فراووش شده وحل قبلی را نيز تدارک نهاخد و اگر حعد اػ نهاػ خـادش

بیاخد ً
رضاء تسبيحات فراووش شده را قضا نهاخد.

مسأله  .2185وستحب است نهاػ گزار در سـسدۀ ّدوم اػ ركعـت طهـارم نهـاػ ضعفـر
ّ
طيار حعد اػ تسبيحات حگوخد:

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

ٓ
ْ
َ
َ َ
ْ َ ْ ٓ
َّ
َ َ َ
الت ْس ُ
ـبيح
« ٓخا َو ْن ل ِب َس ال ِع ّز َوال َوق َار ٓخا َو ْن ت َع ّطف ِحال َه ْس ِد َوتک َّر َم ِح ِه ٓخـا َو ْـن ال َخ ْن َبغـي
َ
َ ْ
َ
ْ ُ ُ ٓ َ ّ ْ َ َ َّ
َْ ْ
َّ َ
ّٓ َ ُ
الطـ ْـو ِل ٓخــا عا ال َهـ ِّـن َوالفضـ ِـل خــا عا
النعهـ ِـة و
ِؤال لـهٓ ،خــا َوـ ْـن أ ْح َصـ ٓـی كــل شــي ٍء ِعلهــه خــا عا ِ
َ
ْال ُق ـ ْـد َرة َو ْال َک ـ َـرمَ ،أ ْس ـ َـأ ُل َك ح َه ٓعاق ــد ْالع ـ ّـز و ـ ْـن َع ْرشـ ـ َك َو ح ُه ْن َت َه ــی َّ
الر ْح َه ـ ِـة ِو ـ ْـن ِك ٓت ِاحـ ـك
ِ
ِ ِ ِ ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ َ ٓ َ َ ٓ َ ّٓ
َ ْ َ َْ َ
الت َّاوــةَ ،أ ْن ُت َصـ ّـل َي َع َلـ ٓـی ُو َح َّهــد َوآل ُو َح َّهــد َو َأنْ
و ِحاسـ ِـهك اعأعظـ ِـن اعأعلــی وك ِلها ِت ـك
ٍ
ِ
ٍ ِ
َٓ َٓ
َْ َ
تف َعل بي كغا َوكغا» و حه ضای كغا و كغا ،حاضات ظود را اػ ظداوند وتعال حصواهد.
مسأله  .2186انسان ویتواند نهاػ ضعفر ّ
طيار را حه ضای نوافل شبانهروػی ادایی

خا قضایی وحسوب نهاخد؛ حدین صورت كه نهـاػ را هـن حـه ّنيـت نافلـه و هـن حـه ّنيـت
ً
نهــاػ ضعفــر حـهضــا آورد؛ وــثال اگــر حصواهــد هــن نهــاػ شــب حصوانــد و هــن نهــاػ ضعفــر
ً
ّ
طيــار طنــين ّنيــت نهاخــد :نهــاػ وــیظــوانن قرحــة ؤلــی اهّلل حــه ّنيــت نهــاػ شــب و نهــاػ
ضعفر ّ
طيار.

احکامنهازهایوستحبی 

مسأله  .2187انسان ویتواند نهاػهای وستحبی ،طـه نافلـههای شـبانهروػ ی و طـه

غير آن را نشسته حصواند ،هرطند توانایی اخسـتاده ظوانـدن آنهـا را داشـته حاشـد و الػم

نيســت در ایـن حــال ،هــر دو ركعــت را خـک ركعــت حسـاب كنــد و ا گــر حصواهــد هــر دو
ركعــت را خـک ركعــت حســاب كنــد ،حنــابر احتيــاط واضــب ،حــار ّدوم را حــه ّنيــت رضــاء
ً
ـثال نافل ـۀ وغــرب را كــه طهــار ركعــت حــا دو ســالم اســت ،رضـ ً
ـاء طهــار
انســام دهــد؛ وـ
ً
ركعت دخگر حا دو سالم هن ،حه آن اضافه كند كه وسهوعا هشت ركعت ویشود.
مسأله  .2188بهتر است فرد نهاػهـای وسـتحبی ،طـه نافلـههای شـبانهروػ ی و طـه
َ
غير آن را اخسـتاده حصوانـد ،حـه ضـز نافلـۀ عشـاء ( ُوت ْيـره) كـه حنـابر احتيـاط واضـب ،حاخـد
نشسته ظوانده شود.

مسأله  .2189نهاػهـــای وس ــتحبی را در ح ــال اض ــطرار و ع ــدم توان ــایی ،وـ ـیت ــوان

ظوابیده حه پهلوی راست خا ط خا ظوابیده حه پشت (طبق وظيفـۀ فـرد) حـهضـا آورد و
در این حال ركوع و سسده حا اشارۀ سر انسام ویشـود و ّاوـا در حـال اظتيـار ،ضـواػ آن

نهاػهای وستحبی /

ّ
كيفيت ً
وحل اشکال است ،هرطند انسام دادن آن حه این ّ
رضاء اشکال ندارد.

مسأله  .2191انسان ویتواند خک ركعت اػ نهاػ وستحبی نهاػ (غير اػ نافلـۀ عشـاء)

را اخستاده و ركعت دخگر را نشسته حهضا آورد؛ حلکه ضایز است قسهتی اػ خک ركعـت
را اخستاده و قسهتی اػ آن را نشسته انسام دهد.

مسأله  .2191هر گاه انسان نهاػ وستحبی را نشسته حصواند و وقدار ی اػ آظر سـوره،
ً
وثال خک آخه خا دو آخـه را حـاقی حگـغارد ،سـ س برظيـزد و حاقيهانـدۀ سـوره را حصوانـد و اػ

حال اخستاده حه ركوع رود و نهاػ را اداوه دهد ،در حکن نهـاػ اخسـتاده حسـاب شـده و
ثواب نهاػ اخستاده را دارد.

مسأله  .2192نهـاػ وسـتحبی را وـیتـوان در حـال راه رفـتن ظوانـد .ههشنـين ،وـیشـود
نهــاػ وســتحبی را در حــال ســوار ی در واشـين ،قطــار ،هواپیهــا ،كشــتی و واننــد آن حـهضــا
آورد.

شــاخان عكــر اســت ،در دو صــورت فــوق اســتقرار حــدن و رعاخــت قبلــه در حــال نهــاػ

الػم نيســت و نهــاػگزار بــرای انســام ركــوع و ســسده حــا ســر اشــاره وــینهاخـد و حــا اوکــان
ُ
اهّلل َوق َّو ِت ِـه
اشاره حا سر ،اشاره حا طشن كافی نيست و نيز اسـتحباب گفـتن عكـر « ِح َح ْـو ِل ِ
َ
َ
َ
أ ُقـ ْـو ُم َوأ ْق ُعـ ُـد» و عكــر « َسـ ِـه َع ُ
اهّلل ِل َهـ ْـن َح ِهــد ُه» در نهــاػ وســتحبی نشســته خــا در حــال راه
رفتن خا سواره ثاحت نيست ،ولی گفتن آن ً
رضاء وانعی ندارد.
ّ
البته ،برای ظواندن نهـاػ وسـتحبی در غيـر ایـن دو صـورت (راه رفـتن و سـوار ی)،

حنابر احتياط واضب حاخد قبله رعاخت شود.

مسأله  .2193رعاخت قبله در نهاػهایی كه ػوان حضور اوام ػوان واضب اسـت
 -وثل نهاػ عيـد فطـر و عيـد قرحـان  -الػم اسـت ،هرطنـد ایـن نهاػهـا در ػوـان حاضـر

وستحب حساب شوند؛
ّاوا آن دسته اػ نهاػهای وستحبی كه حه سبب نغر و وانند آن بر فرد واضب شـده

اســت ،طنانشــه آن را در حــال راه رفــتن خـا ســوار ی حصواننــد ،رعاخـت قبلــه در وــورد آن
الػم نيست.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

مسأله  .2194ظوانــدن نهــاػ وســتحبی در ظانــه كعب ـۀ و بــر حــام آن ،اشــکال نــدارد،
حلکه وستحب است در داظل ظانه وقابل هر ركنی دو ركعت نهاػ حصوانند.

مسأله  .2195گفـــتن اعان و اقاوـــه بـــرای نهاػهــای وســتحبی ،وشــروع نيســت؛ ولــی

پیش اػ نهاػ عيد فطـر و قرحـان در صـورتی كـه حـا ضهاعـت حصواننـد ،وسـتحب اسـت
َّ َ
الصالة».
سه ورتبه حگوخند« :

مسأله  .2196كسی كه نهیتوانـد وضـو حگيـرد خـا غسـل كنـد ،ضـایز اسـت نهاػهـای
وستحبی را كه وقت ّ
وعين دارد  -وانند نافلههای شـبانهروػی  -طنانشـه اػ برطـرف
شدن عغرش تـا آظـر وقـت آن نهـاػ نـااويـد اسـت ،حـا ت ّ
ـيهن حصوانـد؛ 1ولـی ا گـر وـأیوس
نباشد و احتهال عقالیی دهد تا آظر وقت عـغر او برطـرف وـیشـود ،احتيـاط الػم آن
است كه آنها را در ّاول وقت حهضا نياورد؛

ّاوــا نهاػهــای وســتحبی كــه وقــت وعـ ّـين نــدارد  -واننــد نهــاػ ضعفــر ّ
طيــار - در
ً
صورتی كه نهیتواند وضو حگيرد خا غسل كند (بر حسـب وظيفـه) ،وطلقـا وـیتوانـد حـا
ّ
تيهن نهاػ را حصواند.
مسأله  .2197حعضی اػ نهاػهای وستحبی وثل نهاػ ليلة الدفن (نهاػ وحشت) كه

حعد اػ حهد ،سوره خا آخۀ وصصوصی دارد ،اگر انسان حصواهد حه دسـتور آن نهـاػ رفتـار

كند ،حاخد ههان سوره خا آخه را حصواند؛
ّاوــا در نهاػهــای وســتحبی كــه حعــد اػ حهــد ،ســورۀ ّ
ظاص ـی بــرای آن وارد نشــده
است ،نهاػگزار ویتواند ظواندن سوره را ترک نهاخد خا در بین ظواندن سوره ،آن را رهـا
نهوده و حق ّيۀ سوره را نصواند و حه ركوع برود ،هرطند آن نهاػ حه سبب نغر كردن بـر فـرد
واضــب شــده حاشــد .ههشنـين ،ظوانــدن دو خـا طنــد ســوره حعــد اػ حهــد در نهاػهــای

وستحبی ضایز است.

مسأله  .2198احتيــاط واضــب آن اســت كــه نهــاػگزار در نهاػهــای وســتحبی واننــد

 .1ههشنين ،اگر عغر وی تنگی وقت حاشد ،طوری كه فرصت برای وضو خا غسل (حسـب وظيفـه) نداشـته
حاشد ،ویتواند آن را حا ّ
تيهن حصواند.

نهاػهای وستحبی /

نافلههای شبانهروػی ،اػ خک سوره حه سورۀ دخگر پس اػ رسيدن حه نصف آن ،عـدول
َ
ُ ْ َُ ْ
نکند؛ حلکه اگر وشغول ظوانـدن سـورۀ « ُق ْـل ُه َـو ُ
ـاف ُر ْو َن» در
اهّلل أ َحـد» خـا «قـل خـا أ ّیهـا الک ِ
نهــاػ وســتحبی شــده حاشــد ،احتيــاط واضــب آن اســت كــه اػ ایــن دو ســوره حــه ســورۀ
دخگری عدول نکند ،هرطند حه نصف سوره نرسيده حاشد.

مسأله  .2199ظواندن سورههای سسدهدار در نهاػ وستحبی ضایز است و نهاػگزار

حعـد اػ ظوانــدن آخـۀ ســسده ،ســسدۀ تـالوت را در بــین نهــاػ انسـام داده سـ س نهــاػ را

اداوه دهد و این كار ضرری حه صحيح بودن نهاػ وستحبی نهیػند.

مسأله  .2111ظوانـــدن نهاػهـــای وســـتحبی ب ــرای و ــردان در وس ــاضد حعي ــد نيس ــت

افضل اػ ظواندن آنها در ونزل و واننـد آن حاشـد؛ ولـی حـهضا آوردن وصفيانـۀ نهاػهـای
وســتحبی افضــل اػ انســام آشــکار آنهــا اســت و حکــن ظوانــدن نهــاػ در وســسد بــرای

حانوان در وسألۀ « »1133عكر شد.

مسأله  .2111اگـــر فـــرد نوافـــل شـــبانهروػی را در وقــت وعـ ّـين شــده بــرای آن نصوانــد،
وستحب است قضای آن را حهضا آورد؛ ّ
البته قضای نهاػهای وسـتحبی كـه در حـال
بیهاری اػ انسان فوت گردخده ،تأ كيد نشده است.

شاخان عكر است ،اگر فرد اػ ظوانـدن قضـای نافلـههای شـبانهروػی نـاتوان حاشـد،
ّ
وستحب است حه اػای هر دو ركعت خک ُود ( 574گرم) طعام صدقه حه فقير حدهد و
ّ
اگــر توانــایی ایــن وقــدار را هــن نــدارد ،وســتحب اســت خــک ُوـد طعــام بــرای نافلــههای
ّ
شبانه و خک ُود طعام برای نافلههای روػانه حه فقير صدقه حدهد.
مسأله  .2112تعسيــل در قضــای نافلــههای شــبانهروػی وســتحب اســت و بهتــر آن
است كه قضای نوافل شب را در شب و قضای نوافل روػ را در روػ حهضا آورند.

مسأله  .2113كسی كه نهاػ قضا دارد ،ویتواند نهاػ وستحبی حصواند؛ ولی تأظير در
ً
ظواندن نهاػ قضای واضب ،حه وقدار ی كه عرفا كوتاهی و سهلانگـار ی در انسـام آن
وحسوب گردد ،ضایز نيست.

مسأله  .2114شکســتن نهــاػ وســتحبی ضــایز اســت ،هرطنــد احتيـاط وســتحب آن

است كه نهاػگزار در حال اظتيار نهاػ وستحبی را نشکند و اگر انسـان ظوانـدن نهـاػ

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

وستحبی  -وانند نافلۀ شب  -را نغر نهاخد ،طنانشه حـه قصـد وفـای حـه نـغر وشـغول
نهــاػ وــغكور شــود ،وــیتوانــد آن را حشــکند و دو حــاره حصوانــد تــا ػوــانی كــه َح ْن ـ نــغر
وحسوب نشود ،هرطند این كار ظالف احتياط استحبابی است.
 زیادو کن کردناجزادرنهازوستحبی 

ً
سهوا ترک نهاخد و وقتی ّ
وتوضه
مسأله  .2115اگر نهاػگزار در نهاػ وستحبی ،ركنی را
ً
ً
شود كه شرعا نهیتواند برگـردد و آن ركـن را حـهضـا آورد ،نهـاػش حاطـل وـیشـود؛ 1وـثال
اگر در نافلۀ وغرب ،هنگام ظواندن ّ
تشهد خا حعد اػ سالم نهاػ ّ
وتوضه شود دو سـسدۀ
ركعت ّاول را انسام نداده ،نهاػش حاطل است.

ً
مسأله  .2116اگ ــر فـــرد در نهـــاػ وس ــتحبی س ــهوا رك ــن را ز خـ ـاد نهاخـ ـد نه ــاػش حاط ــل
ً
ً
نهیشود ،وثال اگر در نافلۀ ظهر در خک ركعت سـهوا دو ركـوع انسـام دهـد ،نهـاػ نافلـه
حاطل نهیشود.

مسأله  .2117اگر نهاػگزار خکی اػ كارهای نافله را فراووش كند و ػوـانی خـادش بیاخـد

كه وشغول ركن حعد اػ آن شده ،حاخد كار فراووش شده را انسام دهـد و دو حـاره آن ركـن

را حهضا آورد و در این حال ز خادی ركن ،نهاػ وستحبی را حاطل نهیكند؛
ً
وثال اگر نهاػگزار در نافلۀ صبح در ركوع خـادش بیاخـد كـه قراجـت (حهـد و سـوره) را
ً
نصوانده خا اخنکه وثال در نهاػ ّاول واه ،حه ضـای سـی حـار سـورۀ قـدر ،خـک حـار توحيـد را
ظوانده ،حاخد برگردد و آن را حصواند و دوحاره حه ركـوع بـرود و در ایـن حـال ز خـادی ركـوع،
نافله را حاطل نهیكند.

ههشنين ،اگر در نافلۀ صـبح ركـوع را فراوـوش كنـد و در سـسدۀ ّدوم خـادش بیاخـد

حاخد برگردد و ركوع را حهضا آورد و دوحـاره دو سـسده را انسـام دهـد و ز خـادی دو سـسده
نافله را حاطل نهیكند.

ّ
ً
 .1نهاػ وستحبی اػ ضهت وحلی كه فرد نهاػگزار در آن ویتواند برگـردد و ركنـی را كـه سـهوا تـرک كـرده حـهضـا
آورد ،حا نهاػ واضب وتفاوت است كه توضيح آن در وسألۀ « »9145عكر ویشود.

نهاػهای وستحبی /

ز خاد شدن

شاخان عكر است ،اگر برگشتن و حهضا آوردن ضزء فراووش شده ،حاع
ً
ركعــت حاشــد ،ایـن حکــن ضــار ی نهــیشــود؛ وــثال ا گــر در ركعــت ّدوم خـادش بیاخـد كــه
قراجت در ركعت ّاول را فراوـوش كـرده اسـت ،نهـیتوانـد برگـردد؛ ز یـرا در ایـن صـورت،
انسام قراجت و آنشه حعد اػ آن است ،ووضب ز خادی ركعت در نهاػ ویشود.
 شکو گهاندر کارهاوذکرهاینهازوستحبی 

مسأله  .2118اگر انسان شک كند نهاػ وسـتحبی را ظوانـده خـا نـه ،طنانشـه آن نهـاػ
وثل نهـاػ ضعفـر ط ّيـار وقـت وعـ ّين نداشـته حاشـد ،حنـا حگـغارد كـه نصوانـده اسـت.

ههشنـــين اســـت اگـــر وثـــل نافلـــۀ شـــبانهروػ ی وقــت وعــ ّين داشــته حاشــد و پــیش اػ
گغشتن وقت ،شک كند كه آن را حهضا آورده خا نه؛

ولـی اگــر حعــد اػ گغشــتن وقــت آن شــک كنــد كــه نهــاػ را ظوانــده اســت خـا نــه ،حــه
ّ
شک ظود اعتنا نکند.

مسأله  .2119اگر نهاػگزار در شهارۀ ركعتهای نهاػ وستحبی شک كنـد ،طنانشـه
ً
طرف بیشتر شک ،نهاػ را حاطل وـیكنـد ،حنـا را بـر كهتـر حگـغارد ،وـثال ا گـر نهـاػگزار در

نافلۀ صبح شک كند كه دو ركعت ظوانـده خـا سـه ركعـت ،حنـا حگـغارد كـه دو ركعـت

ظوانده است؛
ً
ّاوــا طنانشــه طــرف بیشــتر شــک ،نهــاػ را حاطــل نه ـیكنــد ،وــثال شــک كنــد كــه دو
ركعت ظوانده خا خک ركعت ،حه هـر طـرف شـک عهـل كنـد ،نهـاػش صـحيح اسـت؛
ّ
البته اگر در نهـاػ وتـر در تعـداد ركعتهـا شـک كنـد ،احتيـاط آن اسـت كـه آن نهـاػ را
دوحاره حصواند.

مسأله  .2111حکن «گهان» در نهاػهای وستحبی نسبت حـه ركعـات ،حنـابر احتيـاط
واضب وانند حکن «خقين» است؛ حه این وعنا كه نهاػگزار وص ّير نيست حنا را بـر كهتـر

خا بیشـتر حگـغارد ،حلکـه حنـابر احتيـاط واضـب حاخـد حـه گهـان ظـو خش عهـل كنـد؛ وگـر
آنکه عهل نهودن بر طبق گهان حاطل كننده نهاػ حاشد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

مسأله  .2111ا گـر فـرد در نهـاػ وسـتحبی دو ركعتـی ،گهــانش حـه سـه ركعـت خـا بیشــتر
ً
برود ،حه گهان ظو خش اعتنـا نکنـد و نهـاػش صـحيح اسـت؛ وـثال ا گـر در نهـاػ غفيلـه

گهــان داشــته حاشــد كــه ســه ركعــت ظوانــده ،ولـی احتهــال عقالیــی هــن حدهــد كــه دو
ركعت ظوانده حاشد ،حنا ویگغارد كه دو ركعت ظوانده است.

مسأله  .2112شک و گهـان در كارهـا و عكرهـای نهـاػ وسـتحبی ،واننـد نهـاػ واضـب
ّ
اســت .حنــابراین ،اگــر هنگــام شــک خ ـا گهــان ،اػ وحــل آن نگغشــته حاشــد ،آن ضــزء را
ّ
وحل آن گغشته حاشد ،حه ّ
شک ظود اعتنا نکند.
حهضا آورد و اگر
مسأله  .2113اگر در نهاػ نافله كار ی كند كـه بـرای آن در نهـاػ واضـب ،سـسدۀ سـهو
ً
واضب ویشود ،خا خک سسده را فراووش نهاخد و وارد ضزجی شود كه شـرعا نهـیتوانـد

برگــردد و آن را ح ـهضــا آورد ،الػم نيســت حعــد اػ نهــاػ ســسدۀ ســهو خ ـا قضــای ســسده را

حهضا آورد.

مسأله  .2114اگر فرد در نهاػ وستحبی عكر واضب ركـوع خـا سـسده را فراوـوش كنـد و
حعد اػ سر برداشـتن اػ ركـوع خـا سـسده خـادش بیاخـد ،نباخـد برگـردد ،حلکـه نهـاػ را اداوـه

دهد و الػم نيست سسدۀ سهو انسام دهد.

1

 .1شــاخان عكــر اســت ،در ظصــوص نهــاػ ضعفــر ّطيــار
وسألۀ « »9473بیان شد.

 ،فراووشــی تســبيحات حکــن ّ
ظاصــی دارد كــه در

نهاز عید فطر و قربان
مسأله  .2115نهاػ عيد فطـر و قرحـان در ػوـان حضـور اوـام واضـب اسـت و حاخـد حـا

ضهاعت ظوانده شود و در ػوان وا كه اوـام غاخـب هسـتند ،وسـتحب وـیحاشـد و
ٓ
فرادى ظواند.
ویتوان آن را حا ضهاعت خا
وقتنهازعیدفطروقربان 

مسأله  .2116وقت نهاػ عيد فطر و قرحان ،اػ ّاول طلوع آفتاب روػ عيد تا ظهر است.

مسأله  .2117وستحب است نهاػ عيد قرحان را حعد اػ حلند شـدن آفتـاب حصواننـد و
در عيد فطر وستحب است حعد اػ حلند شدن آفتاب افطار كنند و ػكات فطـره را هـن

حدهند 1و حعد نهاػ عيد را حصوانند.

کیفیتبهجاآوردننهازعیدفطروقربان 

مسأله  .2118نهاػ عيد فطر و قرحان دو ركعت است؛
در ركعت ّاول حعد اػ تکبيرة االحرام و ظواندن حهد و سـوره ،بهتـر اسـت نهـاػگزار

پنذ تکبير حگوخد و ويان هر دو تکبير ،خک قنوت حصواند و حعد اػ تکبير پنسن ،حـدون
 .1احکام ػكات فطره ،در ضلد ّدوم ،در فصل وربوط حه آن عكر ویشود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

ظواندن قنوت ،تکبير دخگری حگوخد و حه ركوع برود و دو سسده حهضا آورد و برظيزد؛
در ركعت ّدوم حعد اػ ظواندن حهد و سوره ،بهتر است طهار تکبير حگوخد و ويان
هر دو تکبير خک قنـوت حصوانـد و حعـد اػ تکبيـر طهـارم ،حـدون ظوانـدن قنـوت ،تکبيـر
دخگری حگوخد و حه ركوع برود و حعد اػ ركـوع ،دو سـسده انسـام دهـد و تش ّـهد حصوانـد و

نهاػ را سالم دهد.

حنابراین ،نهاػ عيد در ركعت ّاول غير اػ تکبيرة االحرام و تکبير ركوع ،پنذ تکبيـر و
طهار قنوت در بین آنها و در ركعت ّدوم غير اػ تکبير ركـوع ،طهـار تکبيـر و سـه قنـوت

در بــین آنهــا دارد ،هرطنــد ضــایز اســت در ركعــت ّاول غيــر اػ تکبيــرة االحــرام و تکبيــر
ركوع حـه سـه تکبيـر و دو قنـوت در بـین آنهـا و در ركعـت ّدوم غيـر اػ تکبيـر ركـوع حـه سـه

تکبير و دو قنوت در بین آنها اكتفا نهاخد.

شاخان عكـر اسـت ،انسـام ایـن سـه تکبيـر و دو قنـوت در هـر ركعـت ،حنـابر احتيـاط

واضب ،الػم است .ههشنين ،گفتن تکبير قبل اػ ركـوع در هـر ركعـت ،حنـابر احتيـاط
واضب ،ترک نشود.

مسأله  .2119در قنــوت نهــاػ عيـد فطــر و قرحــان هــر دعــا و عكــرى ظوانــده شــود ،كــافی
ّ َ َْ َ
َ َ َ
العظ َهـ ِـة،
الک ْبر خ ـ ِاء و
اســت؛ ولــی بهتــر اســت نهــاػگزار ای ـن دعــا را حصوانــد «الل ُهـ ّـن أهــل ِ
ْ
ََْ ْ
َ َُ َ
َ َ ْ َ َ ْ َ َّ ْ َ َ َ ْ َ َّ ْ ٓ َ َ ْ
الهغ ِف َـر ِة ،أ ْسـألك ِح َح ّ ِـق
وت ،وأهل العف ِـو والرحه ِـة ،وأهـل التقـوى و
َوأهل ال ُس ِود َوال َس َب ُر ِ
َّ
َّ
َ
ُ َ
ْ ْ
َّ ُ ْ ً
ً
َ
اهّلل َعل ْيـ ِه َوآ ِلـه َو َسـل َن عظـرا
ٓهغا ال َي ْو ِم ،الغي َض َعل َت ُه ِلل ُه ْس ِله ٔي َن ع ٔيداَ ،و ِل ُه َح ّه ٍد َصلی
ََ ً
داَ ،أ ْن ُت َصـ ّل َی َعلـ ٓـی ُو َح َّهــد َوآل ُو َح َّهــدَ ،و َأ ْن ُتـ ْـد ِظ َلني فـي ُكـ ّـل َظ ْيـر َأ ْد َظ ْلـ َ
ـت ف ٔيـ ِه
ووز ٔخـ
ٍ
ٍ ِ
ٍ
ِ
َ
َ
َ
َ
ّ
ً
ً
َ
َ
ُو َح َّهــدا َوآل ُو َح َّهــدَ ،وأ ْن ُت ْصر َضن ـي وـ ْـن ُك ـل ُسـ ْـوء أ ْظ َر ْضـ َ
ـت ِو ْنـ ُـه ُو َح ّهــدا َوآل ُو َح ّهـ ٍـد
ٍ
ٍ
ِ
ِ َ َُ ِ
َ
َ
ّ
َ
َ
َ
ّ
َ َ ُ
َ
َ
وات َك َع َل ْي ـه َو َعل ـ ْيه ْن ،الل ُهـ َّـن ؤن ـی أ ْســألك ظ ْي ـ َر وــا َســألك حــه عبـ ُ
ـادَ ّ
الصــا ِل ُحون،
صــل
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
ُ َ 1
َو َأ ُع ُوع ح َك ِو َّها ْاس َت ٓع َاع ِو ْن ُه ِع ٓب ُاد ََ ّ
الصا ِلحون».
ِ
َ
َ
َ
اهّلل َو ْحـ َـد ُه َال َشــرخ َك َلــهُ
خــا وناســب اســت ایــن دعــا را حصوانــد« :أ ْشـ َـه ُد أ ْن َال ؤ ٓلـ َه ؤ ّال ُ
ٔ
ِ ِ
َ َْ َ َ ََ ْ ُ ْ
َ َ ْ َ ُ َ َّ ُ َ َّ ً َ ْ ُ ُ َ َ ُ ْ ُ ُ َّ ُ َّ َ ْ َ َ ْ ُ ْ
ُ
ْ
ْ
ـاء والعظهـ ِـة وأهــل الســو ِد
ـ
خ
ر
ب
ک
ال
ِ
وأشــهد أن وحهــدا عبــده و رســوله ،اللهــن أنــت أهــل ِ
الهصل َ
الصالحون» ّدومَ َ ُ « ،
صون» آوده است.
الهصلصون» خا « ُ ِ
 .1در حعضی اػ نسصههای روایی ،حه ضای « ّ ِ
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َ َ
َ
َو ْال َس َب ُر ْوت َو ْال ُق ْد َرة َو ُّ
الس ْل َط ِان َو ْال ِع َّز ِة ،أ ْسأ ُل َك في ٓه َغا ْال َي ْـوم ّالـغي َض َع ْل َت ُـه ِل ْل ُه ْ
هي َن
ـل
س
ِ
ِ
ِ
ٔ
ً َ َُ ِ
َ
َ
َ
ّ
َ
ّ
ً
ً
ُ
َ
ُ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
دا َو ِل ُه َح ّه ٍد َصلی ُ
اهّلل عل ْي ِه َوآ ِل ِـه عظـرا َو َوز خـدا ،أ ْسـألك أن ت َصـل َی عل ٓـی ُو َح ّه ٍـد َو ِآل
عي
ٔ
َْ
َ
َ َ َ ْ َ ْ َ ََ
ْ
ْ
َ
ّ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ّ
َ
ـلين وأن تغ ِف ــر لن ــا
ُوحه ـ ٍـد وأن تص ــل َی عل ـ ٓـی وال ِجک ِتـ ـك الهق ـ ّـر ٔبین وأنبيا ِجـ ـك اله ْرس ـ
ٔ
َْ
َْ
ْ
َو ِل َسهيــع ْال ُهـ ْـؤ ِوني َن َو ْال ُه ْؤ ِو َ
ـات َو ْال ُه ْ
ات،
ـل
ـ
س
ـ
ن
ـاء ِوـ ْـن ُه ْن َواعأ ْوـ َـو ِ
ات اعأ ْح َيـ ِ
هي َن َوال ُه ْسـ ِـل َه ِ
ِ
ِ
ٔ
ٔ
َّ ُ َّ ّ ِ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ َ ْ ُ ْ َ ُ َ َ َ ُ ُ َ ْ َ ّ َ َ َ
اللهن ِؤني أسألك ِون ظي ِـر وـا سـألك ِعبـادَ الهرسـلون وأعـوع ِحـك ِوـن ش ِـر وـا عـاع ِح ِـه
َ ُُ ََ ُ ُ ّ َ
َ ُ َ ْ ُ ْ َ ُ َ ُ َ ْ ََُ ُ ّ َ
ـيء َو ُو ْن َت َه ُـاه َو َعـا ِل ُن
اهّلل أ ك َب ُـر ،أ ّول ك ِـل شـي ٍء و ِآظـره و ح
ِعبادَ الهصلصون،
ـدخع ك ِـل ش ٍ
ُّ َ ْ ُ
َ
ُْ ُ َ ُ
ّ
ُ
َ
ُّ َ
ُ
صير كل ش ٍ ْ َ َ َ ُ َ ُ ّ ُ ُ َ َ
َ ْ
يء َو َو َع ُاد ُه َو َو ُ
ـور ق ِابـل
ك ِل ش ٍ
يء ِؤلي ِه وورد َه وود ِبر اعأو ِور و ح ِاع ون فـي القب ِ
ِ
ُ َُْ َ ُ َْ َ ُ ْ َ ُ ْ
َْْ َ ُْ ُ ْ َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
ّ
ّ
ـدخد السبـرو ِت
ات وع ِلن
اعأعه ِال وب ِدئ الصفي ِ
السرا ِج ِر ،اهّلل أ كبر ،عظ ٔـين الهلکـو ِت ش ٔ
َ
َ
َ
ُ
َ َ َ ُ ْ ُ َ َ َُُْ
ُ
َ
َ
ً
َ
ٓ
ُ
ُ
ّ
ُ
اهّلل َأ ْك َب ُـرَ ،ظ َش َـعتْ
ُ
ضی أ ْورا ف ن ٓها َخقول له ك ْـن ف َيکـونُ ،
ٓ
ق
ا
ع
ؤ
ل
ِ
ح ّی ال خهوت دا ِجن الیزو ِ
َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ُ ُ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ َّ ْ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ
لك اعأصوات وعنت لك الوضوه وحارت دونك اعأحصار وكل ِت اعألسن عن عظه ِتـك
َ َ َ
َ َّ
ُ ُّ َ َ َ َ َ ُ ْ ُ ُ ُ ّ َ َ َ ْ
ـور ك ِلهــا ِؤل ْيـك ال َخقضـي ٔفيهــا غ ْيـ ُـرَ َوال َخـ ِـت ُّن ِو ْن َهــا
ـادیر اعأوـ
الن َواصـي كلهــا ِبیـ ِـدَ ووقـ
و
ِ
ٔ
ُ َ َ
ُّ َ َ َ َ َ ُ َّ َ
ْ ُ َ َ َ َ َ ُ َّ َ
ُ َ َُْ َ َ َ ُّ َ
َ
ـيء
يء ِعزَ ونفغ كـل ش ٍ
شيء دونك ،اهّلل أ كبر ،أحاط ِحک ِل شي ٍء ِحفظك وقهر كل ش ٍ
َ
َ َ
َ
َ َ َّ ُ ُّ َ
َ َ َ ُ ُّ َ
َ ْ ُ َ َ َ ُ ُّ َ
يء ِل ِع ّز ِتك َو ْاس َت ْسل َن
أورَ و
يء ِل َعظ َه ِتك َوعل كل ش ٍ
يء ِحك َوت َواض َع كل ش ٍ
قام كل ش ٍ
َ
ُ ْ َ
ُ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ُّ َ
ُ ُّ َ
ُ ْ َ ُ 1
يء ِلهل ِکك ،اهّلل أ كبر».
يء ِلقدر ِتك وظضع كل ش ٍ
كل ش ٍ
ّ
مسأله  .2121اگــر نهــاػگزار در نهــاػ عي ـد خـک ســسده را فراوــوش كنــد و وحــل حـهضــا

آوردن آن حگـــغرد ،الػم اســـت حعـــد اػ نه ــاػ آن را حـ ـهض ــا آورد .ههشنـ ـين ،ا گ ــر ك ــارى
پــیش آخــد كــه حاخــد بــراى آن در نهــاػ یوو ّي ـه ســسدۀ ســهو انســام شــود ،الػم اســت دو
سسدۀ سهو حنهاخد.

مسأله  .2121در ػوــان حاضــر (عصــر غيبــت) كــه ظوانــدن نهــاػ عيــد فطــر و قرحــان،

واضب نيست حلکـه وسـتحب وـیحاشـد ،ضـاری شـدن احکـام نافلـه در وـورد ایـن دو
ّ
وحل اشکال است و وراعات وقتضای احتياط در وورد آن ،ترک نشـود؛ّ 2
البتـه
نهاػ،
 .1تهزیب األزكام ،ح ،1حاب ،3صالة العيد ،ص ،111ح.99
ً
 .2وثال اگر فرد حهد و سورۀ نهاػ عيد را فراووش كرده و در ركوع خادش بیاخد ،ویتواند برای رعاخت احتياط حنا را بر
ّ
وحل تدارک حهد و سورۀ فراووش شده ،گغشته و ً
رضاء نهاػ را اداوه داده و تهام كند؛ سـ س،
این حگغارد كه
ً
حه آن اكتفا نکرده و نهاػ را حه ضهت حه ضا آوردن این وستحب (نهاػ عيد) ،رضاء دوحاره حصواند.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

اگــر نهــاػگزار در تعــداد ركعــات نهــاػ عيــد شــک نهاخــد و شــک وسـ ّ
ـتقر گــردد ،نهــاػش

حاطل است.

مسأله  .2122اگر نهاػگزار در تعداد تکبيرها خا قنوتهای نهـاػ عيـد شـک نهاخـد ،در
ّ
ّ
وحل آنها گغشته ،حه ّ
شک ظـود اعتنـا نهـیكنـد؛ ّاوـا ا گـر در وحـل اسـت،
صورتی كه
ً
حنا بر كهتر ویگغارد و طنانشه حعدا وعلـوم شـد تکبيرهـا خـا قنـوتهـا را اضـافه گفتـه،
نهاػش حاطل نهیشود.

احکامبهجهاعتخواندننهازعیدفطروقربان 

مسأله  .2123در ػوــان غاخ ـب بــودن اوــام ػوــان ،ا گــر نهــاػ عي ـد فطــر و قرحــان حــه

ضهاعـت حـهضـا آورده شـده ،احتيـاط الػم آن اسـت كـه حعـد اػ آن ،دو ظطبـه ظوانــده

شود؛

كيف ّيت ظواندن این دو ظطبه ،ههانند ظطبۀ نهاػ ضهعه بوده و الػم اسـت اوـام

ضهاعــت ب ـین دو ظطبــه انــدكی حنش ـيند و بهتــر اســت در ظطب ـۀ عي ـد فطــر ،احکــام
ػكات فطره و در ظطبۀ عيد قرحان ،احکام قرحانی را حگو خد.

شاخان عكر است ،ظواندن این دو ظطبه قبل اػ نهاػ ضایز نيست و حضـور وـأووم

در هنگام ظطبهها واضب نهیحاشد.

مسأله  .2124در نهاػ عيد هن وانند نهاػهاى دخگر ،وأووم حاخد غير اػ حهد و سـوره،

سایر عكرهای نهاػ را ظودش حصواند.

مسأله  .2125اگر وأووم ػوانی برسد كه اوام تعدادى اػ تکبيرها را گفته ،حعد اػ آنکه

اوــام حــه ركــوع رفــت ،حاخ ـد آنشــه اػ تکبيرهــا و قنــوتهــا را كــه حــا اوــام نگفتــه ،ظــودش
َ ُ
حگو خ ـد و حــه ركــوع برســد ،و اگــر در هــر قنــوت خ ـک حــار « ُس ـ ْب َ
الح ْه ـد لِل» خ ـا
حان اهّلل» خ ـا «
وانند آن حگو خد كافی است و اگـر فرصـت نباشـد ،فقـط تکبيرهـا را حگو خـد و ا گـر حـه آن
وقــدار هــن فرصـ ـت نباشــد ،كــافی اســــت اػ اوــام وتاحع ـ ـت و پی ـرو ی كن ـ ـد و حــه ركــوع

حـرود.
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مسأله  .2126اگــر فــرد در نهــاػ عيـد وــوقعی برســد كــه اوــام در ركــوع اســت ،وــیتوانــد
ن ّيت كند و تکبير ّاول نهاػ و تکبير ركوع را حگو خد و حه ركوع برود.
مسأله  .2127وشـ ّ
ـروعيت دو حــار ظوانــدن نهــاػ عيــد فطــر خــا قرحــان ثاحــت نيســت.

حنابراین ،اوام ضهاعتی كه نهاػ عيد را حه ضهاعت ظوانده ،نهیتواند آن را دوحاره حـه
ضهاعت برای گروه دخگری حصواند.

وستحباتنهازعیدفطروقربان 

برای نهاػ عيد فطر و قرحان اوـوری وسـتحب شـهرده شـده كـه در وسـاجل حعـد عكـر

وی گردد.

مسأله  .2128نهاػ عيد فطر و قرحان ،اعان و اقاوه ندارد ،ولی وستحب است قبل اػ
َّ
الصالة» گفته شودّ ،اوا در صورتی
آن ،در صورتی كه حه ضهاعت برگزار شود ،سه حار «
كه فراد ٓی ظوانده شود ،طنين اوری حه عنوان وستحب ،ثاحت نيست.

مسأله  .2129نهاػ عيد سـورۀ وصصوصـی نـدارد؛ ولـی بهتـر اسـت در ركعـت ا ّول آن،
ســورۀ «شــهس» و در ركعــت ّدوم ،ســورۀ «غاش ـيه» را حصواننــد خ ـا در ركعــت ّاول ،ســورۀ
«أعل ٓی» و در ركعت ّدوم ،سورۀ «شهس» ظوانده شود.

ّ
مسأله  .2131وس ــتحب اســـت نهـــاػ عيـ ـد در ص ــحرا ظوان ــده ش ــود؛ ول ــی در وکـ ـه

ظواندن آن در وسسد الحرام ،وستحب است.

مسأله  .2131وستحب اسـت افـراد ،پیـاده و پـا برهنـه و حـا وقـار حـه نهـاػ عيـد برونـد و

قبل اػ نهاػ غسل كنند و عهاوۀ سفيد بر سر حگغارند.

مسأله  .2132وســتحب اســت فــرد در نهــاػ عي ـد بــر ػو ـين ســسده كنــد و در حــال

گفــتن تکبيرهــا ،دســتهــا را حلنــد كنــد و حهــد و ســوره را حلنــد حصوانــد ،طــه اخنکــه
نهاػگزار اوام ضهاعت حاشد و طه فراد ٓی نهاػ حصواند.

مسأله  .2133حعــد اػ نهــاػ وغــرب و عشــاء شــب عي ـد فطــر و حعــد اػ نهــاػ صــبح روػ
َ َ
هّلل أ ْك َبـ ُـرُ ،
عيـد و حعــد اػ نهــاػ عيـد فطــر ،وســتحب اســت ایـن تکبيرهــا را حگو خـد« :ا ُ
اهّلل

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

َ ْ َ ُ ٓ َ َّ ُ َ ُ َ ْ َ ُ ُ َ ْ
َ ْ ُ َُ َُْ َ ٓ َٓ
َ
ُ
َ
أ كبر ،ال ِؤله ِؤال اهّلل واهّلل أ كبر ،اهّلل أ كبر و ِلِل الحهد ،اهّلل أ كبر علی وا هدانا».
مسأله  .2134وستحب است انسان در عيد قرحان حعد اػ ده نهاػ  -كه ّاول آنها نهـاػ
ظهر روػ عيد و آظر آنها نهـاػ صـبح روػ دواػدهـن عی ّ
حسـه اسـت  -تکبيرهـایی را كـه
َ
َُ ْ
هّلل أ ك َب ُـر َعل ٓـی وـا َر َػقنـا ِو ْـن َبه ٔي َه ِـة
در وسألۀ پیش عكر شد حگو خد و حعد اػ آن حگو خـد« :ا
َ
َ َ ُ
َْ
الح ْهــد ِلِل َعلـ ٓـی وــا أ ْحالنــا»؛ ولــی ا گــر عيـد قرحــان را در ِونـ ٓـی حاشــد ،وســتحب
ـام ،و
ـ
ع
ن
اعأ ِ
است این تکبيرها را حعد اػ پانزده نهاػ ،كه ّاول آنها نهاػ ظهر روػ عيد و آظـر آنهـا نهـاػ
صبح روػ سيزدهن عی ّ
حسه است ،حگو خد.
مسأله  .2135احتياط وستحب آن است كه حانوان اػ رفتن حه نهـاػ عيـد ظـوددار ی

كنند ،ولی این احتياط براى ػنان پیر نيست.

نیابت (در نهاز و سایر اعهال عبادی)
وعناینیابتووواردآن

مسأله  .2136حعد اػ ورگ انسان ،ویشود نهاػ و عبادتهای دخگری را كه در ػوـان

حياتش حهضا نياورده ،شصص دخگری حهضا آورد كـه حـه او «ناخـب» وـیگو خنـد و عهـل
او را «نياحت» ویناوند و فردی كـه عهـل حـه نياحـت اػ او انسـام وـیشـود « َونـوب َع ْنـه»

ناويده ویشود.

ههشنان كـه نياحـت ّ
تبرعـی (حـهطـور وسـانی) صـحيح اسـت ،نياحـت حـا اضـاره خـا

ُضعاله خا شرط ضهن عقـد و واننـد آن نيـز صـحيح ویحاشـد .حنـابراین ،حعـد اػ وفـات
انسان ،ویشود برای نهاػ و عبادتهای دخگر او كه در ػندگی حهضا نيـاورده ،دخگـری
را اضيـر كننــد ،خعنـی حــه او اضــرت حدهنــد كــه آنهــا را حـهضــا آورد كــه حــه طنــين نهــاػ خـا

عبادتی« ،نهاػ استيسار ی» خا «عبادت استيسار ی» گفته ویشود.

مسأله  .2137نياحت اػ اوـوات در واضبـات و وسـتحبات ضـایز اسـت ،واننـد اخنکـه

فــرد حــه نياحــت اػ پــدرش خــا وــادرش خــا شــصص دخگــری كــه اػ دنيــا رفتــه ،نهــاػ قضــا خــا
وستحبی حصواند خا روػۀ قضا خا وستحبی حگيرد خا ح ّـذ واضـب خـا وسـتحبی خـا عهـره

حهضا آورد خا حه نياحت آنها قبر پیاوبر اكرم و قبور ّ
اجهه ٓ
هدی را زخارت نهاخد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

مسأله  .2138نياحـــت اػ افـــراد ػنـــده در واضب ــات ض ــایز نيس ــت ،هرطن ــد ف ــرد و ــورد

نياحت ،اػ انسام عهل عاضز حاشـد؛ وگـر در حـذ ،حـه تفصـيلی كـه در ضلـد دوم فصـل
حذ ،احکام وربوط حه ّ
حذ نياحتی ظواهد آود.
مسأله  .2139نياحــت اػ افــراد ػنــده ،در حعضـی اػ وســتحبات عبــادی ،واننــد حــذ و
ّ
عهــره و طــواف و نهــاػ وربــوط حــه آن اػ طــرف كس ـی كــه در شــهر وکــه حضــور نــدارد و

ز خـــارت قبـــر پیـــاوبر اكــرم و قبـــور اواوــان و نهــاػ ز خــارتی كــه حعــد اػ آن ظوانــده
ویشـود ضـایز اسـت؛ حلکـه نياحـت اػ افـراد ػنـده در ههـۀ وسـتحبات  -رض ً
ـاء و حـدون

قصد ورود  -ضایز ویحاشد.

مسأله  .2141در وواردی كه نياحت اػ طرف افراد ػنده ضـایز اسـت ،فرقـی نيسـت كـه
نياحتّ ،
تبرعی و حهطور وسانی حاشد خا حا اضاره خا ُضعاله خـا واننـد آن حاشـد .حنـابراین،

انسان ویتواند برای انسام حعضی اػ كارهای وستحبی وثـل حـذ و عهـره و ز خـارت اػ
طرف ػندگان در وقابل در خافت اضرت ،اضير شود.

مسأله  .2141اهـدای ثـواب عهـل در وســتحبات و واضبـات حـه وـؤونين و وؤونــات،
ً
ً
ارحام  -ظصوصا والـدین  -و غيـر ارحـام ،حـه صـورت فـردی خـا گروهـی  -وـثال شـهدا،

علها  -ضایز ،حلکه وستحب اسـت و نيـز انسـان وـیتوانـد كـار وسـتحبی خـا واضـب را

بــرای ظــودش انســام دهــد ،س ـ س ثــواب آن عهــل را بــرای وردگــان خ ـا ػنــدگان هدخ ـه
نهاخد .این حکن ،شاول اهدای ثواب عهل حه حضرات وعصووين نيز ویشود.

شاخان عكر است ،اهدای ثواب ووضب نهیشـود واضبـاتی كـه بـر عهـدۀ وردگـان خـا
ػندگان بوده ،اػ عهده و ّ
عوۀ آنان ساقط شود.
شرایطا کتفابهنیابتدرنهازقضا 

نهاػ قضای نياحتی طنانشـه دارای شـراخط عیـل حاشـد ،ویتـوان حـه آن اكتفـا كـرد و
حاع ویشود نهاػ اػ عهده و ّ
عوۀ كسی كه نهاػ قضا داشته ،ساقط گردد.

نياحت (در نهاػ و/ )...

 شرطاول،دوموسوم:نایج،شیعۀدوازدهاواویوعاقلوبنابراحتیاطواج ج
بالغباشد 

مسأله  .2142ناخب حاخد شيعۀ دواػده اواوی و عاقـل حاشـد و طنانشـه ضنـون ادواری
(گاه حه گاه) داشته حاشد ،نياحت وی در وقت ضنون صحيح نيست.

مسأله  .2143ناخــب حنــابر احتيــاط واضــب حاخــد حــالغ حاش ـد .حنــابراین ،كــافی بــودن
نياحت خا استيسار ّ
حشۀ ناحالغ ّ
وهيز  -هرطند حـا اعن ول ّـيش  -بـرای ظوانـدن نهاػهـای
ّ
1
قضای ّويت وحل اشکال است.
 شرطچهارم:نایجدرعهلقصدنیابتداشتهباشد

مسأله  .2144در صــورتی وــیتــوان حــه عهــل ناخ ـب اكتفــا نهــود كــه و ی قصــد نياحــت
ً
داشته و عهل را حه قصد فارغ شدن و پاک شدن ّ
عوۀ ونوب عنـه (وـثال و ّيـت) انسـام

دهد .حنابراین ،اگر فرد تنها عهل را انسام داده و ثواحش را حه فرد وورد نظر هدخـه كنـد،

كافی در نياحت نيست.

ً
اجهاال-وعیننهاید

 شرطپنجن:نایجهنگامانجامعهل،ونوبعنهرا-هرچند

ً
مسأله  .2145ناخب برای تعيـین ونـوب عنـه الػم نيسـت اسـن او را حدانـد؛ حلکـه وـثال
اگر ّنيت كند اػ طـرف كسـی نهـاػ وـیظـوانن كـه بـرای او اضيـر شـدهام ،كـافی اسـت و

الػم نيست اسن خا فاويل آن و ّيت را حداند خا ناوش را بر زحان بیاورد.

 شرطششن:نایج گیرندهاطهینانبهانجاماصلعهلتوسطنایجداشتهباشد 

مسأله  .2146شــرط ششــن در اكتفــا حــه عهــل نيــاحتی آن اســت كــه ف ـرد اطهينــان حــه
ّ .1
البتــه ا گــر فــرد ،وصـ ّـيت حــه اضيــر گــرفتن بــرای نهاػهــای قضــاخش نهــوده حاشــد و وصـ ّـيت كننــده  -اػ روی
صی ضـایز اسـت ّ
اضتهاد خا تقليد  -اضير گرفتن ّ
حشـۀ ناحـالغ و ّ
حشۀ ناحالغ و ّ
هيز را كافی حداند ،برای و ّ
هيـز را
كه شراخط دخگر را نيز دارا اسـت ،حـا اعن ول ّـی او اضيـر نهاخـد ،وگـر آنکـه وص ّـيت اػ طنـين وـوردی انصـراف
داشته حاشد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

انسام اصل عهل توسط ناخب داشته حاشد .حنابراین ،ا گـر ناخـب ظبـر دهـد كـه نهـاػ را
ً
اػ طــرف ونــوب عنــه (وــثال و ّيـت) حـهضــا آورده اســتّ ،اوـا ناخـب گيرنــده اطهينــان حــه

انسام عهل نداشته حاشد ،حنابر احتياط واضب نهیتواند حه گفته او اكتفا كند.

1

جعهلرابهطورصحیحانجامدهد 

 شرطهفتن:نای

ً
مسأله ّ .2147
عوـۀ ونــوب عنــه (وــثال و ّيـت) وقت ـی بــری و پــاک وــیشــود كــه ناخ ـب،

عهل را حهطور صحيح انسام دهد؛
ّ
بر این اساس ،ناخب حاخد احکـام نهـاػ كـه وحـل احـتالی اوسـت و در ص ّـحت نهـاػ

نقــش دارد حــه گونــهای كــه ندانســتن آنهــا ووضــب حاطــل شــدن نهــاػ وی گــردد را حدانــد
هرطند این اور حا تعلين و ارشاد دخگری در هنگام انسام هـر عهـل حاشـد؛ ّاوـا دانسـتن
احکاوی كه در نهـاػ وح ّـل احـتالی او نيسـت ،وثـل حعضـی اػ ش ّـکيات و س ّ
ـهوخات خـا
وبطالت الػم نيست.

مسأله  .2148اگر حفههند كسـی را كـه بـرای نهاػهـای و ّيـت اضيـر كـردهانـد ،عهـل را

حهضا نياورده خا حاطل انسام داده ،حاخد دوحاره اضير حگيرند.

مسأله  .2149هر گاه فرد حداند ناخب ،نهاػ را حهضا آورده ،ولی شـک داشـته حاشـد كـه

آن را حهطور صحيح انسام داده است خا نـه ،وـیتوانـد حنـای بـر صـحيح بـودن عهـل او

حگغارد.

حنابراین ،در وورد استيسار ناخب حاخد شصصی را اضير كنند كـه اطهينـان داشـته

حاشــند عهــل را انســام وــیدهــد و احتهــال عقالیــی حدهنــد عهــل را حــهطــور صــحيح
انسام ویدهد.

2

مسأله  .2151كسـی كــه بــرای نهــاػ قضــای و ّيـت ناخـب شــده اســت ،حاخـد خـا وستهــد

حاشــد و حــه نظــر اضتهــادی ظــو خش نهــاػ قضــای ني ـاحتی را حصوانــد خ ـا آنکــه عهــل حــه
 .1این حکن ،در وورد ناخب گرفتن برای روػه خا حذ نيز ضاری است.
 .2ههان.

نياحت (در نهاػ و/ )...

ً
احتيـاط كنــد (در صــورتی كــه وــوارد احتيـاط را كــاوال حدانــد) خـا ا گــر وستهــد نيســت و

نهیظواهد احتياط نهاخد خا آشنا حه ووارد احتياط نيست ،حاخد نهاػ را بر طبق فتوای
وستهدی كه تقليد اػ او صحيح است ،انسام دهد.

در این حکن ،فرقی نيست كه ناخب اضير حاشد خا حه سبب ُضعاله خا شرط ضـهن
تبرعی و حهطور ّ
عقد ،نياحت نهاخد خا نياحت او ّ
وسانی حاشد.
مسأله  .2151اگــر حــا اضي ـر قي ـد كننــد كــه عهــل را حــهطــور وصصوص ـی انســام دهــد،
طور ی كه اضير كننده تنها ههـان كيف ّيـت ظـاص اػ عهـل را حصواهـد و خـا حـدون آنکـه
قيـد كننــد ،وعلــوم حاشــد كــه تنهـا كيف ّيـت ّ
ظاصـی اػ عهــل را اػ او وـیظواهنــد ،اضيـر

حاخد عهل را ههان طور حهضا آورد؛
ً
وــثال اگــر وســتأضر در قــرارداد اضــاره اػ اضيــر ظواســته تســبيحات ارحعــه را ســه حــار
حگوخد خا در صورت شک در تعداد ركعات ،هرطند شک اػ شکهای صحيح حاشد

نهاػ را دوحاره حصواند ،اضير حاخد وطابق ظواستۀ وستأضر رفتار نهاخد.
ّ
البته ،اگر اضير حداند عهل حه آن ّ
كيفيت حاطل است ،در این صورت ،عقد اضاره
حاطل ویحاشد؛ وثل آنکه ووضـوع عقـد اضـاره تنهـا نهـاػ حـا ت ّ
ـيهن حاشـد ،در حـالی كـه
وظيفۀ اضير انسام وضو برای نهاػ است.

مسأله  .2152اگر حا اضير هـير قيـد خـا شـرطی نکننـد كـه عهـل را حـهطـور وصصوصـی

انسام دهد ،در آن عهل حاخد حه تکليف ظود رفتـار نهاخـد و طبـق فتـوای ورضـع تقليـد
ظو خش عهل كند و احتياط وستحب آن است كه اػ وظيفۀ ظودش و و ّيت و ول ّی او

(در صورتی كه انسام نهاػ ،وظيفۀ ول ّی وثل پسر بزرگتر حاشد) هر كدام كه حه احتيـاط
ً
نزدخـــکتر اس ــت ،حـــه هه ــان عهـــل كنـــد؛ و ــثال ا گ ــر وظيفـ ـۀ و ّيـ ـت گف ــتن س ــه ورتب ــه
تســبيحات ارحعــه بــوده و تکلي ـف او خ ـک ورتبــه اســت ،ســه ورتبــه تســبيحات ارحعــه

حگو خد.

مسأله  .2153اگر وورد عقد اضاره عهل صحيح در نـزد ّويـت خـا ول ّـی او حاشـد و حـا او
ً
كيفيت ّ
ّ
ظاصی اػ عهل شرط نشده حاشد ،خعنی وستأضر در قرارداد اضاره ،وـثال نهـاػ

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

ّ
صحيح در نزد ّويت خا ول ّـی او را كـه ووضـب فـراع ّ
عوـۀ وتـوف ٓی گـردد اػ اضيـر حصواهـد،
ّ
حاخد اضير وطابق حا نظر وتوف ٓی خا ّ
ولی او نهاػ را انسـام دهـد ،وگـر اخنکـه حدانـد نهـاػ حـه
آن صــورت حاطــل اســت؛ ّ
البتــه در ایــن صــورت ،ا گــر اضيــر آنشــه را كــه ظلــل حــه آن اػ
ضاهل قاصر در نزد ّويت خا ّ
ولی او حصشيده شده ،ترک نهاخد اشکال ندارد؛
ّ
ً
وــثال ا گــر وتــوف ٓی خــا ولـ ّـی او  -اػ روی اضتهــاد خــا تقليــد  -گفــتن ســه حــار تســبيحات
ارحعــه را واضــب حدانــد (واضــب غيــر ركنــی) و اضيــر حســب اضتهــاد خــا تقليــد ظــوخش

گفـــتن خـــک حـــار را كــافی حدانـــد ،اضيــر در فــرض وســأله وــیتوانــد حــه گفــتن خــک حــار
تسبيحات ارحعه اكتفا نهاخد.

1

مسأله  .2154اگــر حــا اضي ـر حــهطــور صــر خح شــرط نکننــد كــه نهــاػ را حــا طــه وقــدار اػ
وســتحبات آن حصوانــد ،حاخ ـد وقــدار ی اػ وســتحبات نهاػهــای یوو ّي ـه را كــه وعهــول

اســت حـهضــا آورد؛ وگــر آنکــه قرخنــه خــا نشــانۀ اطهينــانآوری حاشــد كــه حفههانــد ونظــور
وستأضر ،بیش اػ وقدار واضـب نهـاػ نيسـت خـا آنکـه ونظـور ،انسـام ههـۀ وسـتحبات
وعهول نهاػهای یوو ّيه نيست؛ حلکه ونظور ،تعداد وع ّينی اػ وستحبات است.

 ش رطهش تن:نای ج،بن ابراحتی اطواج ج،ازانج امبعض یازش رایطو کاره ای
اختیارینهازناتواننباشد 

مسأله  .2155اگر فردی كه اػ انسام حعضی اػ شراخط و كارهای اظتيار ی نهاػ نـاتوان
است  -ح ّتی حـه صـورت ّ
وسـانی و حـدون اضـرت ،حـه نياحـت اػ دخگـری عهـل را حـهضـا
آورد  -حنابر احتياط واضب نهیتوان حه عهل او اكتفا كرد.
ّ
ً
حنابراین ،وثال نياحـت كسـی كـه حـه علـت عـغر ی ،حـا تـي ّهن خـا نشسـته خـا حـا حـدن خـا

لبــاس نســس نهــاػ و ـیظوانــد خ ـا توانــایی اصــالح حهــد و ســورهاش را نــدارد ،خــا داجــن
َ َ
الح ـدث بــوده و بیاظتيــار اػ او ادرار خــا وــدفوع ظــارح ویشــود خــا ػن وستحاضــه خــا

فــردی كــه نقــص عضــو داشــته و خکــی اػ اعضــای ســسده وثــل دســت خــا پــا را نداشــته
 .1زیرا تسبيحات ارحعه اػ واضبات غير ركنی است كه ظلل حه آن اػ روی عغر ،اشکال ندارد.

نياحت (در نهاػ و/ )...

حاشد ،حنابر احتياط واضب كافی نيست؛ ولی نياحت و اضيـر گـرفتن كسـی كـه وظيفـۀ

او وضو خـا غسـل ضبيـرهای اسـت و حـا طنـين وضـو خـا غسـلی نهـاػ وـیظوانـد ،اشـکال

ندارد.

احکامدیگرنیابت 

مسأله  .2156وــرد ویتوانــد بــرای ػن و ػن نيــز ویتوانــد بــرای وــرد ،در ظوانــدن نهــاػ

قضا ،ناخب شود و ناخب ،در حلند خا آهسته ظوانـدن نهـاػ حاخـد حـه تکليـف ظـود عهـل

نهاخـد و فــرق نــدارد كـه ناخـب ،اضيـر شــده حاشــد خـا حــه عنــوان دخگــری نياحــت را انســام
دهد.

مسأله  .2157در قضــای نهاػهــای و ّي ـت ،رعاخ ـت ترتي ـب واضــب نيســت؛ وگــر در

نهاػهایی كه ادای آنها ترتيب دارد؛ وثل نهاػ ظهر و عصـر اػ خـک روػ خـا نهـاػ وغـرب و
ً
عشاء اػ خک شب ههشنان كه قبال عكر شد؛
ولی اگر او را اضير كرده حاشند كه طبق فتوای ورضـع و ّيـت ،خـا ولـ ّی او عهـل كنـد و
آن ورضع ،ترتيب را الػم حداند ،حاخد ترتيب را رعاخت نهاخد.

مسأله  .2158اگر انسان طند نفر را برای ظواندن نهاػ قضای و ّيت اضير كند ،حنا بـر
آنشه در وسألۀ « »1717عكر شد ،الػم نيست برای هر كدام آنها وقتی را وع ّين نهاخد،

وگر در نهاػهـایی كـه ادای آنهـا ترتيـب دارد وثـل نهـاػ ظهـر و عصـر اػ خـک روػ خـا نهـاػ
وغرب و عشاء اػ خک شب كـه در ایـن صـورت ،طنانشـه قـرار حاشـد نهـاػ ظهـر را خـک

اضير و نهاػ عصر ههان روػ را اضير دخگری حهضا آورد خا نهاػ وغرب را خک اضير و نهـاػ

عشای ههان شب را اضير دخگری حهضا آو رد ،الػم است برای هر كدام اػ آنهـا وقتـی را
وع ّين نهاخد تا ترتيب رعاخت شود.
ّ
ّ
مسأله  .2159ا گــر وســتأضر ضهــت ظوانــدن نهــاػ قضــا بــرای اضيــر وــدتی را وشــصص
ّ
نهاخد ،ولی اضير در وـدت وع ّـين شـده تهـام نهاػهـا خـا قسـهتی اػ آنهـا را انسـام نـداده
ّ
حاشــد ،ضــایز نيســت كــه آنهــا را حعــد اػ آن وــدت انســام دهــد ،وگــر آنکــه وســتأضر اعن

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

ّ
حدهد و طنانشه اضير حعد اػ س ری شـدن وـدت حـدون اعن وسـتأضر نهاػهـا را حـهطـور
ّ
وستحق اضرت نيست ،ولی ّ
عوۀ ونـوب
صحيح حصواند ،نسبت حه نهاػهای وغكور،

عنه ّ
(ويت) اػ نهاػ قضا فارغ و پاک ویشود.

ً
مسأله  .2161كسی كه اضير شده تا نهاػ قضای ّويتی را حهضا آو رد ،ا گـر سـهوا نهـاػ را

نسبت حه برظی اػ اضزاء خا شراخ ـط غير ركن ـی خا وستحب ـات وتعارفـ ـی كـه انسـام آنهـا
ّ
 حســب آنشــه در وســألۀ « »9173عكــر شــد  -الػم اســت ،نــاقص ح ـهضــا آورد و وحــلتدارک آنها در نهاػ حگغرد ،نهاػ قضای حـهضـا آورده شـده صـحيح اسـت ،ولـی اخنکـه
ّ
وستحق اضرت حاشد دو صورت دارد:
اضير
 .1اضــاره بــرای حـهضــا آوردن نهــاػ صــحيح خــا بــریء ّ
الغوــه شــدن ّويــت واقــع شــده

حاشد؛

ّ
وستحق تهام اضرت قراردادی ویحاشد.
در این صورت ،اضير

ـود
 .2اضاره بر حهضا آوردن اضزاء و شراخط نهاػ واقع شده ،طوری كه وورد اضـاره ظ ِ
اضزاء و شراخط حاشد؛
ً
در این فرض ،طنانشه نقص حه صورت وتعارف و وعهول بـوده  -وـثال قسـهتی اػ
ً
عكر واضب سـسده را سـهوا در حـال سـر برداشـتن اػ سـسود گفتـه خـا قنـوت را فراوـوش
كرده حاشد حاػ هـن اضيـر وس ّ
ـتحق تهـام اضـرت اسـت؛ ّاوـا ا گـر نقـص بیشـتر اػ وقـدار
وتعارف حاشد:
الف .طنانشه كاول بودن اضزاء ،قيد عهل وورد اضاره حاشد ،خعنی وستأضر فقـط

عهــل دارای اضــزای كاوــل را ظواســته اســت و عهــل حــدون اضــزای كاوــل ،وــورد اضــاره
ّ
وستحق هير وزدی نهیحاشد.
نبوده ،اضير حاحت آن عهل
ب .طنانشــه كاوــل بــودن اضــزاء ،شــرط عهــل وــورد اضــاره حاشــد ،اضــاره صــحيح

اســت ،ولــی وســتأضر وــیتوانــد اضــاره را فســز نهاخــد ،كــه در ایــن صــورت اضيــر تنهــا
ّ
وستحق اضرت الهثل اعهال انسام داده ظواهد بود.
ّ
البته در صورت عدم فسز ،اگر تصـرخح خـا نشـانهای حاشـد كـه اػ آن فههيـده شـود

نياحت (در نهاػ و/ )...

حصشی اػ اضرت در اػای ههان قسهت اػ عهل قرار گرفته ،حه ههان نسـبت اػ اضـرت

قراردادی كن ویشود.

1

ً
ّ
مسأله  .2161اگر كسی را اضير كننـد كـه وـثال در وـدت خـک سـال نهاػهـای و ّيـت را

حصواند ،ولی وی پیش اػ تهـام شـدن سـال حهيـرد ،حاخـد بـرای نهاػهـایی كـه وـیداننـد

حـهضــا ني ـاورده ،دخگــری را اضي ـر نهاخنــد و ني ـز ا گــر احتهــال و ـیدهنــد كــه آنهــا را ح ـهضــا
نياورده ،حنابر احتياط واضب حاخد دوحاره برای آنها اضير حگيرند.
مسأله  .2162اگر فردی شصصی را برای نهاػهای قضای و ّيـت اضيـر كنـد ،طنانشـه
اضير پیش اػ تهام كردن نهاػهـا حهيـرد و اضـرت ههـۀ آنهـا را گرفتـه حاشـد ،دو صـورت

دارد:

الف .اضيـر كننـده قيـد كـرده حاشـد 2تهـام نهاػهـا را ظـود اضيـر حصوانـد ،طـور ی كـه

اضير كننده تنها نهاػ ی كه ظود اضير حصواند را اػ او ظواسته؛

در این صورت ،اضاره نسبت حه وا حعد فوت اضير حاطل اسـت و اضيـر كننـده بـین
دو كار وص ّير است:

خا آنکه اضارۀ وقدار گغشـته را فسـز نکنـد و وقـدار ی اػ اضـرت قـراردادی را كـه در

برابر نهاػهای حاقيهانده قرار ویگيرد ،پس حگيرد و خـا آنکـه اضـارۀ وقـدار گغشـته را نيـز

فســز كــرده و اضــرت الهثــل 3وقــداری را كــه اضيــر ح ـهضــا آورده كســر نهــوده و وقــدار

حاقيهانده را پس حگيرد.

ب .اضاره كننده شرط كرده حاشد تهام نهاػهای قضا را ظود اضيـر حصوانـد طـور ی

كه اضير كننـده دو طيـز را اػ اضيـر ظواسـته اسـت ،خکـی انسـام نهاػهـا و دخگـری آنکـه

ظود اضير آنها را حصواند؛

 .1شاخان عكر است ،طنانشه قرارداد اضاره طوری حاشد كه شاول دوحاره ظواندن نهاػ فاقد اضزاء ،حا رعاخـت
ّ
اضزای كاول ویشود ،بر اضير واضب است در ودت حاقيهانـده اػ اضـاره ،نهـاػ وـغكور را كـه حـهطـور كاوـل
ّ
وستحق تهام اضرت قراردادی ویحاشد.
انسام نشده دوحاره حصواند و حا این كار
 .2فرق قيد و شرط و نيز توضيحات بیشتر در وورد وسأله ،در ضلد ّ
سوم ،فصل «اضاره» عكر ویشود.
 .3ونظور اػ اضرت الهثل ،ارػش كار در نزد عرف است.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

در ایـــن صـــورت ،اضيـــر كننـــده وـــیتوان ــد اضــاره را فســز نهاخــد و اضــرت الهث ــل

وقــدار ی را كــه اضيـر حـهضــا آورده كســر نهــوده و وقــدار حاقيهانــده را پــس حگيـرد خـا آنکــه
اضــاره را فســز نکــرده و اضــرت الهثــل نهاػهــای حاقيهانــده را كــه اضي ـر انســام نــداده

حگيرد.

ج .اضاره كننده شرط خا قيد نکرده حاشد كه اضير ظودش نهاػها را حصواند؛

در این صورت ،حاخد ورثهاش اػ وال او برای نهاػهـای حاقيهانـده اضيـر حگيرنـد؛ ّاوـا
اگر و ّيت وال نداشته حاشد ،بـر ورثـۀ او طيـزی واضـب نيسـت و ّ
عوـۀ و ّيـت اػ عهـل خـا

وال ،فارغ و پاک نهیشود.

مسأله  .2163اگر اضير پیش اػ تهام كردن نهاػهای و ّيـت حهيـرد و ظـودش هـن نهـاػ

قضا داشته حاشـد ،حعـد اػ عهـل حـه حکهـی كـه در وسـأله قبـل عكـر شـد ،ا گـر طيـزی اػ
وال او ز خاد آوـد ،در صـورتی كـه و ّيـت وصـ ّيت حـه اضيـر گـرفتن بـرای نهاػهـای قضـای
ظودش كرده حاشد و اضرت نهاػهای او حه انداػۀ ثل

نهاػهای او اضير حگيرند؛
ّاوــا طنانشــه اضــرت نهاػهــای او ب ـیش اػ وقــدار ثل ـ

خا كهتر حاشـد ،حاخـد بـرای تهـام
وــالش حاشــد و ورث ـۀ حــالغ و

رش ــيد ،اػ ســـهن ظودش ــان وقـــدار بیشـــتر اػ ثلـ ـ را اضــاػه حدهن ــد ،حاخــد ب ــرای ته ــام
نهاػهای او اضيـر حگيرنـد و ا گـر اضـاػه ندهنـد ،ثلـ اوـوال و ّيـت را حـه وصـرف نهـاػ او
برسانند.

وساجل وستحدثه دربارۀ وقت نهاز
مسأله  .2164انسان در هير خک اػ ووارد عیل واضب نيست نهاػ را دوحاره حصواند،

هرطند دوحاره ظواندن آن ،وطابق احتياط وستحب است:

 -در شــهر ظــود نهــاػ صــبح را حصوانــد ،سـ س حــا هواپیهــا خـا وسـيله نقل ّيـه دخگــر حــه

سهت غـرب وسـافرت كنـد و حـه ضـایی برسـد كـه هنـوػ فسـر صـادق فـرا نرسـيده و در
آنسا حهاند تا فسر صادق فرا رسد.

 -نهاػ ظهر را در شهر ظود حصواند س س وسافرت كند و حه شهری برسد كـه هنـوػ

ظهر نشده است و حهاند تا وقت زوال داظل شود.

 -نهاػ وغرب را در شـهر ظـود حصوانـد سـ س وسـافرت كنـد و حـه شـهری برسـد كـه

هنوػ ظورشيد غروب نکرده است و در آنسا حهاند تـا آفتـاب غـروب كنـد و وقـت نهـاػ
وغرب در آن شهر فرا رسد.

مسأله  .2165اگــر شصصـی نهــاػ نصوانــد تــا وقــت آن گغشــته و حــا هواپیهــا حــه ضــایی

برود كه هنوػ وقت ،حاقی حاشد  -حنـابر احتيـاط واضـب  -حاخـد نهـاػ را حـه قصـد وـا فـی
ّ
الغوه ،خعنی حدون قصد ادا و قضا انسام دهد.

مسأله  .2166اگــر شــصص ســوار هواپیهــا خ ـا وس ـيلۀ دخگــری شــود كــه ســرعت آن برابــر
ّ
ـرد ػو ـين
ســرعت حركــت ػو ـين حاشــد و اػ شــرق حــه غــرب حركــت كنــد و وــدتی حــه گـ ِ

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

حشرظد ،احتياط واضب آن است كه در هر بیست و طهار ساعت ،نهاػهای پنذ گانـه
را حه ن ّيت قرحت وطلقه حهضا آورد؛ ّاوا روػۀ واه وبارک روضان را حاخد قضا كند.
ً
در صــورتی كــه ســرعت هواپیهــا دو برابــر ســرعت حركــت ػوـين حاشــد ،طبيعتــا هــر

دواػده ساعت خک حار حه گرد ػوين ظواهد طرظيد و در بیست و طهار ساعت دو حـار
فسر و ظهر و غروب ظواهد داشت؛ در ایـن صـورت ،احتيـاط واضـب آن اسـت كـه حـا

هــر فســر نهــاػ صــبح و پــس اػ هــر ظهــر ،نهاػهــای ظهــر و عصــر و پــس اػ هــر وغــرب،

نهاػهای وغرب و عشاء را حهضا آورد؛
ً
ّاوا اگر حا سرعت حاالیی حه گرد ػوين حشرظد و وثال هر سه ساعت خا كهتر خک حـار
ػو ـين را دور بزنــد ،هنگــام هــر فســر و زوال و غــروب ،نهــاػ واضــب نيســت و احتي ـاط
واضب آن است كه در هـر بیسـت و طهـار سـاعت ،حـه ن ّيـت قرحـت وطلقـه ،نهاػهـای

پنذ گانه را حهضـا آورد ،حـا ایـن والحظـه كـه نهـاػ صـبح را ويـان طلـوع فسـر و آفتـاب و

نهاػهای ظهر و عصر را ويان ظهر و غروب و نهاػهای وغـرب و عشـا را ويـان وغـرب و
نيهه شب حهضا آورد.

اػ این وسأله روشن ویشود كه اگـر حـا هواپیهـا خـا وسـيلۀ دخگـر اػ وغـرب حـه وشـرق

وـیرود و ســرعت آن برابــر ســرعت حركــت ػوـين اســت ،حاخـد نهاػهــای پــنذ گانــه را در

اوقــات ظــود ح ـهضــا آورد و ههشن ـين ،ا گــر ســرعت آن كهتــر اػ ســرعت حركــت ػو ـين
حاشدّ ،اوا ا گـر سـرعت آن حسـيار بیشـتر اػ سـرعت حركـت ػوـين حاشـد ،حـه صـورتی كـه
ً
وثال هر سه ساعت خا كهتر خک حار ػوـين را دور بزنـد ،حکـن وسـأله اػ آنشـه گغشـت،

روشن ویشود.
ّ
مسأله  .2167ا گــر وکلــف حــا هواپیهــا ســفر كنــد و حصواهــد در آن نهــاػ حصوانــد ،در

صورتی كه حتواند حه هنگام نهـاػ ،رو حـه قبلـه بـودن و اسـتقرار داشـتن و سـایر شـراخط را
رعاخت كند ،نهاػش صحيح است ،وگرنه در صورتی كـه وقـت داشـته حاشـد و حتوانـد

پــس اػ ظــروح اػ هواپیهــا نهــاػ حــا رعاخــت شــراخط را ح ـهضــا آورد ،حنــابر احتيــاط واض ـب
نهاػش در هواپیها صحيح نيست؛

وساجل وستحدثه درحارۀ وقت/...

ّاوا اگر وقت تنـگ حاشـد ،واضـب اسـت نهـاػ را در هواپیهـا حصوانـد و در ایـن حـال

اگر ضهت قبله را حداند ،حاخد حدان ضهت نهاػ حصواند و نهاػش حدون رعاخت قبلـه  -ضـز

در حال ضرورت  -صحيح نيست و در این وورد حاخد هر گـاه هواپیهـا اػ سـهت قبلـه

ونحرف شد ،حه سهت قبله رو كند و در هنگـام انحـراف اػ قبلـه ،اػ ظوانـدن قـراءت
نهاػ و اعكار واضب نهاػ پرهيز نهاخد و اگر نتواند حـه ظـود قبلـه ّ
توضـه كنـد ،حاخـد سـعی
ّ
كند كهتر اػ حد راست خا ط اػ قبله ونحرف شود.
ّ
ّاوا اگر ضهت قبله را نداند ،حاخـد سـعی نهاخـد تـا آن را وشـصص كنـد و در صـورتی
كه نتواند حه خقـين خـا اطهينـان خـا ّ
حسـت شـرعی وعتبـر دخگـری در ػوينـۀ ضهـت قبلـه
دست پیدا كند ،ویتواند طبق گهان ظود عهـل نهاخـد و ا گـر نتوانـد گهـان حـه دسـت
آورد ،كافی است نهاػ را حـه هـر ضهتـی كـه احتهـال وـیدهـد قبلـه در آن حاشـد ،حـهضـا
آورد ،هرطند احتياط وستحب آن است كه نهاػ را در وسعت وقت حـه طهـار ضهـت

حصواند.

شاخان عكر است ،آنشه بیان شد در ووردی اسـت كـه حتوانـد در صـورت شـناظت

قبله ،رو حه قبله حاشد و در وواردی كه توانایی رعاخت قبلـه تـا آظـر وقـت نهـاػ را ضـز در
ً
تکبيرة االحرام ندارد ،حاخد تکبيرة االحرام را رو حه قبله حگو خد و اگر اصال نتواند قبلـه را
رعاخـت نهاخـد ،شــرط لــزوم رو حــه قبلــه بــودن ســاقط وـیشــود و الػم نيســت رو حــه قبلــه

حاشد.

1

مسأله  .2168ضـــایز اســت انســان قبــل اػ وقــت نهــاػ ،حــا اظتيــار ظــود ،حــه وســيلۀ

هواپیها وسافرت كند ،هرطند حداند در هواپیها ناطار حه نهاػ حدون رعاخـت شـرط رو
حه قبله بودن و استقرار ظواهد شد.
ّ
مسأله  .2169ا گــر وکلــف در ضــایی حاشــد كــه روػ آن شــش وــاه و شــب آن شــش وــاه
2

حاشد ،در وورد نهاػ حنابر احتياط واضـب ،حاخـد والحظـۀ نزدخـکتـرین وکـانی كنـد كـه
 .1توضيحات بیشتر در وورد احکام رعاخت قبله ،در فصل وربوط حه آن عكر شد.
ّ .2
كيفيت ظواندن نهاػ در هواپیها و وانند آن ،در وسألۀ « »1194عكر شد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)1

در هر بیست و طهـار سـاعت خـک شـبانهروػ دارد و حـه ن ّيـت قرحـت وطلقـه ،نهاػهـای

پنذ گانه را طبق اوقات آنسا حهضا آورد.
ّ
شــاخان عكــر اســت ،ا گــر وکلــف در شــهر خـا وکــانی حاشــد كــه در هــر بیســت و طهــار
ساعت ،شبانهروػ ی دارد  -هرطند روػش بیست و سه ساعت و شبش خک ساعت
و خا بر عکس حاشد  -حاخد نهاػ را در وقتهای نهاػ ههان وکان حهضا آورد.

