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روزه
فضيلت روزه و اههيت آن

«روػه» اػ وهنترین دستورات الهی است که اػ آن حه عنوان خکی اػ ارکان پـنذگانـۀ

اســالم (نهــاػ ،ػکــات ،حــذ ،روػه و والخــت اهــل بیــت )نــام بــرده شــده اســت و اػ

ضهله واضباتی است که قرآن کرخن درحارۀ آن ویفرواخد:
ُ
ُ
«خــا ي ُیهــا الــغین آو ُنــوا ُک ِتــب علـ ْـي ُک ُن الصـ ُ
ـيام کهــا ک ِتــب علــی الــغین ِوـ ْـن قـ ْـب ِلک ْن
ُ ُ
1
لعلک ْن تتقون».

«ای کسانی که اخهان آوردخد ،روػه بر شها نوشته شده است (واضب شده اسـت)

ههشنان که بر پیشينيان قبل اػ شها نوشته شده بود (واضب شده بود) ،شـاخد کـه حـا
ٰ
تقوی و پرهيزگار شوخد».
ُ
ُْ ٰ ُْ
ْ
فيه ْال ُق ْر ُآن ُه ً
ـان فه ْـن
ـاس و ب ِینـات ِوـن اله
ـدى ِللن
«ش ْه ُر روضان الغي ين ِزل ِ
ـدى والف ْرق ِ
ِ
ْ
ً
ُ ُ ُ ُ ُ
ُ
ٌ
ش ِهد ِو ْنک ُن الش ْهر فلي ُص ْه ُه وو ْن کان ورخضا ي ْو ع ٰ
اهّلل ِحک ُـن
لی سفر ف ِعدة ِو ْن يخام يظـر یر خـد
ْ ُ ْ
ُ ُ ُ ْ
ْ
ُ ْ ُ
ُ
2
رخد ِحک ُن ال ُع ْسر و ِل ُتک ِهلوا ال ِعدة و ِل ُتک ِب ُروا اهّلل ع ٰ
لی وا هداک ْن ولعلک ْن تشک ُرون».
ال ُي ْسر وال ی
 .1سورۀ حقره ،آخۀ .351
 .2سورۀ حقره ،آخۀ .353

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

«وــاه روضــان ،وــاهی اســت کــه قــرآن در آن نــاػل شــده بــراى هــداخت حشــر و بــراى

راهنهــایی و اوتيــاػ حــق اػ حاطــل 1،پــس هــر کــه درخاحــد وــاه روضــان را حاخــد آن را روػه

حدارد و هر کس ورخض خا در سفر حاشد (حه شهارۀ آنشه روػه ظورده است) اػ واههـاى
دخگــر روػه دارد ،کــه ظداونــد بــراى شــها حکــن را آســان ظواســته و تکليــف را وشــکل

نگرفته و ظواسته تا اخنکه عدد روػه را تکهيل کرده و ظدا را حه عظهـت خـاد کنيـد کـه
شها را هداخت فروود ،حاشد که (اػ این نعهت بزرگ) شکرگزار شوخد».

در فضــيلت و اههيــت روػه ،احادخــب حســياری اػ وعصــووين صــادر گردخــده

است که در عیل حعضی اػ آنها عکر ویشود.

زراره اػ اوـام حـاقر رواخـت وـیکنـد کــه آن حضـرت فروودنـد« :دیـن اسـالم بـر پــنذ

پاخــه اســتوار شــده اســت :نهــاػ ،ػکــات ،حــذ ،روػه و والخــت اهــل بیــت و رســول
اکرم فروودند :روػه ،سپری در برابر آتش دوػد است».

2

رواخت شده که حضرت رسول اکرم فروودند« :ظواب روػهدار ،عبادت و نفـس

کشيدن او ،ثواب تسبيح دارد».

3

اػ اوام حاقر رواخت شده است که پیاوبر ظدا حـه ضـابر بـن عبـداهّلل فروودنـد« :ای

ضابر این واه ،واه وبارک روضان است ،در این واه هر کس روػ آن را روػه حدارد و ضزجی اػ
شبش را حه عبادت بپرداػد و شکن و شروگاه ظـوخش را پـاک نگـه دارد و زحـانش را حفـظ

کند ،ههان طور که اػ این واه ظارح ویشود ،اػ گناهان ظوخش ظارح ویشود.

ضــابر عــرض کــرد :ای رســول ظــدا ،طــه زیباســت ایــن حــدخب ،رســول ظــدا

فروودند :ای ضابر و طه سصت است رعاخت این شروط».

4

اػ او ــام صـــادق اػ پـــدران گراوـــیش ــان نق ــل ش ــده ک ــه رس ــول ا ک ــرم ح ــه

اصحاب ظود فروودند« :آخا حه شها ظبـر حـدهن اػ اعهـالی کـه ا گـر آنهـا را انسـام دهيـد
 .1دالخلی روشن و آشکار اػ هداخت دارد و واخۀ ضدایی حق اػ حاطل است.
 .2فشوع کافی ،ح ،3کتاب الصيام ،حاب وا ضاء فی فضل الصوم و الصاجن ،ص ،32ح.3
 .3وسائل الشيعه ،ح ،34ابواب آداب الصيام ،حاب ،2ص 313و  ،313ح.2
 .4فشوع کافی ،ح ،3کتاب الصيام ،حاب ادب الصاجن ،ص ،53ح.2

روػه /

شــيطان حــه انــداػۀ فاصــله وشــرق اػ وغــرب اػ شــها دور وــیشــودا اصــحاب در پاســز

گفتند :حفروایید.

آن حضرت فروودند :روػه گرفتن شيطان را رو سياه (و نااويد) وـیکنـد و دادن

صدقه در راه ظدا ،پشت او را ویشـکند و طنانشـه وسـلهانان ههـدخگر را بـرای ظـدا

دوست داشته حاشند و حه خکدخگر در راه انسام کارهای نيـک کهـک کننـد ،ایـن اوـور

اصل و رخشۀ او را اػ بین ویبرد و توحه کردن و اسـتغفار ،رگ گـردنش را قطـع وـیکنـد و

بــرای هــر نعهتــی کــه ظداونــد حــه انســان عناخــت فروــوده اســت ،ػکــاتی هســت و ػکــات

حدنها روػه گرفتن است».

1

 پاداش روزه

رواخت شده است که پیاوبر فروودند« :ظداوند وتعال فرووده است :روػه بـرای

ون است و پاداش آن را ون ظودم ویدهن».

2

اػ اوير الهؤونين نقل شده است که رسـول ا کـرم فروودنـد« :هـر کـس روػه ،او

را اػ ظوردن غغایی که حه آن ويل و اشتها دارد ،حاػدارد ،بـر ظداونـد وتعـال اسـت کـه

وی را اػ غغای بهشت سير کند و اػ آشاويدنی بهشتی حنوشاند».

3

نيــز رواخــت شــده اســت کــه رســول ا کــرم فروودنــد ...« :بهشــت دری دارد حــه نــام

ر خان (سيراب) که تا روػ قياوت حـاػ نهـیشـود ،در روػ قـ ـياوت تنهـا بـرای روػهداران اػ
اوــت وحهــد حــاػ وــیشــود ،پــس رضــوان ،ظزانــهدار بهشــت نــداء وــیکنــد :ای اوــت

وحهد حه سوی رخان حشتابید ،اوت ون اػ آن در وارد بهشت ویشوند.»...

4

در حدخب نقل شده است که اوام صادق فروودند« :بـرای روػهدار دو شـادی و

ظشنودی است:

 .1وسائل الشيعه ،ح ،34ابواب الصوم الهندوب ،حاب ،3ص 133و  ،133ح.2
 .2ههان،ص ،133ح.3
 .3ههان ،ح ،23ابواب آداب الهاجدة ،حاب ،54ص ،153ح.5
 .4أهالی شيخ صذوق ،وسلس  ،32ص ،31ح.2

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

 .1ظشــنودی و ظوشــحالی در ووقــع افطــار (اػ اخنکــه حــه دســتور الهــی عهــل نهــوده

است)؛

 .2ظشنودی و ظوشحالی در روػ قياوت (ووقع گرفتن پاداش الهی)».

1

 پاداش روزه گرفتن در هوای گرم

در حــدخب نقــل شــده اســت کــه اوــام صــادق فروودنــد« :برتــرین ضهــاد ،روػه

گرفتن در هوای گرم است».

2

نيز رواخت شده است که حضـرت صـادق فروودنـد« :هـر کـس در روػی کـه هـوا

حسيار گرم است برای ظدا روػه حگيرد و تشـنه شـود ،ظداونـد وتعـال هـزار فرشـته بـر او

ویگهارد که بـر طهـرهاش دسـت نـواػش وـیکشـند و حـه او حشـارت (حـه پـاداش الهـی)
ویدهند و هنگاوی که افطـار وـیکنـد ،ظداونـد وتعـال (وی را وـورد لطـف و عناخـت
ظــوخش قــرار داده) حــه او وــیگوخــد :طــه ظــوش اســت راخحــه و بــوی تــو ،پــس اػ آن حــه

فرشتگان ویفرواخد :شها گواه حاشيد که ون گناهان او را حصشيدم».

3

 خارح شدن روح ایهان از فرد روزهخوار

در حدخب نقل شده است که اوام صادق فروودند« :کسـی کـه روػۀ خـک روػ اػ

واه روضان را (اػ روی عهد) حصورد ،روح اخهان اػ او بیرون ویرود».

4

 حكهت روزه گرفتن

در حــدخب نقــل شــده کــه اويــر الهــؤونين فروودنــد« :ظداونــد وتعــال ...روػه را

برای آػوودن اظالص حندگان واضب کرد.»...

5

 .1وسائل الشيعه ،ح ،34ابواب الصوم الهندوب ،حاب ،3ص ،133ح.3
 .2هستذسک الىسائل ،ح ،3ابواب الصوم الهندوب ،حاب ،2ص ،343ح.3
 .3فشوع کافی ،ح ،3کتاب الصيام ،حاب وا ضاء فی فضل الصوم و الصاجن ،ص ،33ح.33
 .4وسائل الشيعه ،ح ،34ابواب احکام شهر روضان ،حاب  ،3ص 233و  ،233ح.32
 .5تصًيف غشس الحکن و دسس الکلن ،الفصل الثالب ،ص ،333ح.1133

روػه /

و در ظطبــۀ حضــرت ػهــرا طنــين عکــر شــده اســت« :ظداونــد وتعــال ...روػه را

برای تثبيت اظالص حندگان واضب کرد.»...

1

رواخت شده است که اوام رضا در وورد علت وضوب روػه فروودنـد« :روػه بـرای

آن است که وردم رنـذ گرسـنگی و تشـنگی را احسـاس کننـد و حـه نياػونـدی ظـود در

آظرت پی ببرند و فرد روػهدار در اثـر گرسـنگی و تشـنگی کـه حـه او وـیرسـد ،ظاشـع و

عليــل و فــروتن ،وــأضور و طالــب رضــا و ثــواب ظــدا و اهــل وعرفــت و صــابر وــیگــردد و
حدین سبب حه ثواب الهی ناجل ویشود.

حه عالوه آنکه روػه ،ووضب ظودداری و پرهيز اػ شهوات و پندگو و ووعظهگـر آنـان

در دنيــا اســت و اخشــان را در راه انســام تکــاليف الهــی رام و ور ز خــده کــرده و راهنهــای
آنان (در رسيدن حه اضر و پاداش) در آظرت ویحاشد و تـا اخنکـه (روػهداران) نـاراحتی

فقــرا و نياػونــدان را کــه در وضــيقۀ اقتصــادی وــیحاشــند درک نهاخنــد و حقــوقی را کــه
ظداوند وتعال در اووال و داراییهاخشان واضب فرووده است حه اخشان بپرداػند».

2

تعریف روزه

مسأله  .1روػه آن اســت کــه انســان بــرای تــغلل و اظهــار حنــدگی در پیشــگاه ظداونــد
ً
وتعــال ،اػ اعان صــبح تــا وغــرب ،اػ ن ـه وــوردی کــه حعــدا گفتــه ویشــود ،ظــودداری

نهاخد.

3

شاخان عکـر اسـت ،در وـورد تشـصيص وغـرب (بـرای پاخـان روػه) ،توضـيحی کـه در

وق ــت وغ ــرب در و ــورد نه ــاػ وغ ــرب در ضل ــد اول وس ــألۀ « »333عک ــر ش ــد ،ض ــاری

ویحاشد.

 .1وسائل الشيعه ،ح ،3ابواب وقدوة العبادات ،حاب ،3ص ،22ح.22
 .2عيىو أخباس الشضا ،ح ،2حاب ،13ص ،333ح.3
 .3البتــه ،ػوــان نيــت در اقســام وصتلــف روػه تفــاوتهــایی دارد کــه در وبحــب «احکــام نيــت روػه» ظواهــد
آود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

شرایط واجج شدن روزه

مسأله  .2بر هر انسانی واضب است در صورتی کـه شـراخط عیـل وضـود داشـته حاشـد،
واه وبارک روضان را روػه حگيرد.
 شرط اول :بالغ باشد

مسأله  .3روػه بــر فــردی واضــب اســت کــه حــالغ حاشــد و ا گــر حشــۀ ناحــالغ قبــل اػ اعان
صبح واه روضان ،حالغ شود ،حاخد روػه حگيرد و اگر حعد اػ اعان صـبح حـالغ شـود ،روػۀ
آن روػ بــر او واضــب نيســت؛ ولــی اگــر قصــد روػۀ وــاه روضــان کــرده حاشــد ،احتيــاط

وستحب این است که آن را تهام کند.

مسأله  .4وســتحب اســت پســران را هنگــاوی کــه حــه هفــت ســال قهــری رســيدند ،بــر

حسب طاقتشان اور حه روػه نهاخند ،حه این صورت که برای ودت نصف روػ خا کهتـر
ً
خا بیشتر اوساک نهاخند تا تـدرخسا توانـایی روػه گـرفتن کاوـل پیـدا نهـوده و عـادت حـه
روػه گرفتن نهاخند؛

این اور در وورد دظتران نيز حه ههين کيفيت وستحب ویحاشـد ،ولـی بـرای آنـان

سن ظاصی ثاحت نشده است.
 شرط دوم :عاقل باشد

مسأله  .5روػه بر فردی واضب است که عاقل حاشد .حنابراین ،کسـی کـه قبـل اػ اعان

صبح نيت روػه نداشته ،سپس وسنون شده و حعد اػ اعان وغـرب عاقـل شـده اسـت
ً
روػۀ آن روػ بر وی واضب نبوده و حعدا نيز الػم نيست قضای آن را انسام دهد؛

اوا اگر فرد پـیش اػ اعان صـبح نيـت روػه کنـد ،سـپس وسنـون شـود و در بـین روػ

عاقل گردد ،حنابر احتياط الػم ،حاخـد روػۀ آن روػ را تهـام نهاخـد و طنانشـه تهـام نکـرد،

قضای آن را حهضا آورد.

روػه /

 شرط سوم :بیهوش نباشد

مسأله  .6اگـر فـرد بــیاظتيـار بیهـوش شــود و حـه ایـن دليــل نتوانـد نيــت الػم در روػه را
ً
داشــته حاشــد ،روػه بــر او واضــب نيســت؛ وــثال فــردی کــه قبــل اػ اعان صــبح نيــت روػه

نداشته ،سپس بـیاظتيـار بیهـوش شـده و حعـد اػ اعان وغـرب حـه هـوش آوـده اسـت،
ً
روػۀ آن روػ بر وی واضب نبوده و حعدا نيز الػم نيست قضای آن را انسام دهد.

مسأله  .7ا گــر فــرد پــیش اػ اعان صــبح نيــت روػه کنــد ،ســپس حــدون اظتيــار بیهــوش
شود و در بین روػ حه هوش آخد ،حنابر احتياط الػم ،حاخد روػۀ آن روػ را تهام نهاخد و ا گـر

تهام نکرد ،قضای آن را حهضا آورد؛

اوا در وـورد بیهوشـی کـه وقـدوات آن اظتيـاری بـوده (وثـل فـردی کـه بـرای عهـل

ضراحی ،ظود را در اظتيار دکتر بیهوشی قـرار ویدهـد) احتيـاط واضـب آن اسـت کـه
روػه را تهام نهوده و قضای آن را هن حهضا آورد.

 شرط چهارم :چنانچه روزهدار زن است ،از حيض و نفاس پا ک باشد

مسأله  .8بر ػنـی کـه حـاجض خـا نفسـاء اسـت روػه واضـب نيسـت ،هرطنـد حـيض خـا
نفاس در قسـهتی اػ روػ حاشـد و حعـد اػ برطـرف شـدن عـغر واضـب اسـت آنهـا را قضـا

نهاخد.

 شرط پنجن :روزه گرفتن ،ضرر یا سختی فوقالعاده نداشته باشد

مسأله  .9اگر انسان خقين خا اطهينان خا گهان داشته حاشد که روػه بـراخش ضـرر قابـل
ً
تــوضهی دارد (ضــرری کــه وعهــوال تحهــل نهــیشــود) خــا اخنکــه احتهــال عقال جــی ضــرر
وـغکور را حدهــد طــوری کـه طنــين احتهــالی ووضـب تــرس ضــرر بـراخش شــود 1،واضــب

نيست روػه حگيرد؛

 .1حه عبارتی ،احتهال وعقول ضرر را حدهد ،طوری که ونشأ ظوف بـراخش شـود و وـال ک در ایـن وـورد ظـوف
شصصــی اســت ،نــه ظــوف نــوعی .حنــابراین ،اگــر فــرد ظــودش اػ روػه گــرفتن ظــوف ضــرر نــدارد حاخــد روػه
ً
حگيرد ،هرطند این اور وعهوال ونشأ ظوف برای اهل عرف وحسوب شود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

حلکه اگر آن ضرر ووضب هال کت و ورگ خا ضرر شـدخد (ضـرر فـوقالعـاده و وهـن)

 -وثــل نقــص عضــو  -شــود ،روػه گــرفتن بــرای او حــرام اســت و در واضــب نبــودن روػه

فرقــی نيســت کــه روػه ووضــب پیــداخش بیهــاری و ضــرر قابــل توضــه گــردد خــا ووضــب
شدخدتر شدن آن خا طوالنی شدن دورۀ دروان آن گردد.

مسأله  .11دظترانــی کــه تــاػه حــه ســن حلــوغ رســيدهاند و نيــز افــراد دخگــر ،طنانشــه روػه
گرفتن در واه وبارک روضـان بـرای آنـان ضـرر قابـل توضـه دارد و ووضـب وـرخض شـدن

آنان ویشود خا ویترسند ورخض شوند ،احکام ورخض در وورد آنان ضاری ویشود؛
ً
اوا ا گـر روػه گـرفتن بـرای آنـان ضـرر نـدارد ،ولـی وـثال حـه علـت طـوالنی بـودن روػ خـا
ً
شدت گروا ،تهام کـردن روػه بـرای آنـان سـصتی فـوقالعـادهای دارد کـه وعهـوال قابـل
تحهــل نيســت (حــرح) ،حاخــد حــه قصــد قرحــت وطلقــه 1روػه حگيرنــد و هنگــاوی کــه حــه
علت ضعف شدخد خا احساس تشـنگی ز خـاد ،اداوـۀ روػۀ وـاه وبـارک روضـان بـر آنـان

فــوقالعــاده ســصت شــد (حـرح) ،ویتواننــد آب بیاشــاوند خــا غــغا حصورنــد؛ ولــی حنــابر
احتياط واضـب در ظـوردن و آشـاويدن ،تنهـا حـه وقـدار ضـرورت اکتفـا نهاخنـد و حنـابر
احتياط واضـب در حقيـۀ روػ اػ انسـام کـاری کـه روػه را حاطـل وی کنـد پرهيـز نهاخنـد،

2

هرطند در هر صورت ،حا ظوردن خا آشاويدن ،روػۀ آنان حاطل ویشود.

البته اگر این افراد ویتوانند حا استفاده اػ راههای وعهول و وتعارف برای تقو خـت،

وثل سحری وقـوی ظـوردن خـا کـاهش فعاليـت حـدنی در طـی روػ خـا اسـتراحت بیشـتر

حدون داشتن ضرر قابل توضه و سصتی فوقالعاده (حـرح) روػۀ وـاه وبـارک روضـان را

حگيرند ،انسام این کار الػم است.

مسأله  .11کسی که ویدانـد خـا اطهينـان دارد روػه بـرای او ضـرر قابـل تـوضهی نـدارد،

هرطنــد پزشــک حگوخــد ضــرر دارد ،حاخــد روػه حگيــرد و کســی کــه خقــين خــا اطهينــان خــا
 .1خعنی ظصوص روػۀ واضب را نيت نکند؛ حلکـه اػ وـبطالت روػه پرهيـز کنـد و قصـدش اػ ایـن کـار حـهطـور
ً
کلی ،قرحة إلی اهّلل حاشد.
 .2البته ،در این فرض اگر فـرد حـه احتيـاط عهـل نکنـد ،حنـابر احتيـاط واضـب ورتکـب وعصـيت شـده ،ولـی
کفاره بر او واضب نهیشود.

روػه /

ً
گه ــان دارد ک ــه روػه ب ــراخش ض ــرر قاب ــل ت ــوضهی دارد (ض ــرری ک ــه وعه ــوال تحه ــل

نهیشــود) خــا احتهــال عقالیــی ضــرر وــغکور را ویدهــد طــوری کــه طنــين احتهــالی
ووضــب تــرس ضــرر بــراخش شــود 1،هرطنــد پزشــک حگو خــد ضــرر نــدارد ،واضــب نيســت
روػه حگيرد و ضایز است افطار نهاخد؛

حلکه اگر ضرر وـورد احتهـال خـا وـورد اطهينـان در حـد حـرام حاشـد ،واضـب اسـت
روػه نگرفته و افطار نهاخد و در غير صورت ضرر حرام ،فرد ویتواند ً
رضاء روػه حگيرد و

طنانشه حعد وعلوم شـود کـه روػه بـرای او ضـرر قابـل توضـه نداشـته ،روػهاش صـحيح

است.

مسأله  .12اگر فرد بیهار در بین روػ واه روضان قبل اػ اعان ظهر ،ظـوب شـود و تـا آن

وقت ،کاری که روػه را حاطـل وی کنـد انسـام نـداده حاشـد ،حنـابر احتيـاط واضـب حاخـد

نيت روػه کند و آن روػ را روػه حگيرد و طنانشه حعد اػ اعان ظهر ،ظوب شـود ،روػۀ آن
روػ بر او واضب نيست و حاخد آن را قضا کند.

مسأله  .13ضررهای ظفيف و وصتصر ،حاعـب نهیشـود افطـار روػه ضـایز گـردد و حـا
وضود این گونه ضررها روػه بر فرد واضب است.

حنــابراین ،اگــر روػه حاعــب ویشــود وصتصــری تغيیــر در وــزاح فــرد اخســاد شــود خــا

انــدکی دوــای حــدنش افــزاخش خاحــد خــا احســاس ضــعف و سســتی در حــدنش نهاخــد خــا

حاعب کاهش نور طشن حه وقدار وعهول گردد ،حه گونهای که خکی دو سـاعت حعـد اػ

افطار ایـن وـوارد حـه کلـی برطـرف گـردد و نيـز سـایر ضـررهای ظفيـف واننـد اخنهـا ،کـه
ً
افراد عاقل اػ آن پرهيز نهی کنند و عرف وردم وعهوال آن را تحهـل وینهاخنـد ،طنـين
وواردی عغر شرعی وحسوب نشده و روػه بر این افراد واضب است.
 شرط ششن :روزه گرفتن ،ونع شرعی دیگری نداشته باشد

مسأله  .14اگر روػه ،بـر ضـان فـردی کـه ویظواهـد روػه حگيـرد ضـرری نـدارد ،اوـا وی
 .1حه عبارتی ،احتهال وعقول ضرر را حدهد ،طوری که ونشأ ظوف براخش شود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

ً
ویترســد ضــرر قابــل تــوضهی حــه آبــرو خــا وــالش برســد (ضــرری کــه وعهــوال تحهــل

نهیشود) و برای پیشگيری اػ آن ،هـير راه وعقـولی ضـز تـرک روػه و افطـار آن نداشـته
ً
حاشد ،روػه بر او واضب نيست ،ولی حعدا حاخد قضای آن را حهضا آورد.
مسأله  .15اگـــر روػه گـــرفتن فـــرد ،حاعـــب اػ بــین رفــتن واضبــی کــه اػ نظــر اههيــت،

وساو ی حـا روػه خـا وهـنتـر اػ آن حاشـد و بـرای پیشـگيری اػ آن ،راهـی غيـر اػ تـرک روػه و
افطار آن نباشد ،روػه بر او واضب نيست؛

وثــل آنکــه حترســد حــا روػه گــرفتن او ،ضــرر قابــل تــوضهی بــر ضــان خــا آبــرو خــا وــال فــرد
ً
دخگری که حفظ ضان خا آبرو خا وال آن فرد بر وی شرعا واضب ویحاشد ،برسد و بـرای
ً
پیشگيری اػ آن هير راهی ضز ترک روػه و افطار آن نباشـد ،ولـی حعـدا حاخـد قضـای آن

را حهضا آورد.

 شرط هفتن :فرد از جهله كسانی نباشد كه رخصت در افطار دارند

مسأله  .16بر طهار گروه روػه گرفتن واضب نيست ،حلکه در حعضی اػ ووارد آن ضـایز

نيست:

الف .پیرورد و پیر ػنی که روػه گرفتن حه علت پیـری ،بـرای آنـان وهکـن نيسـت خـا
ً
سصتی فوقالعادهای دارد که وعهوال تحهل نهیشود.

ب .کسی کـه حـه بیهـاری عطـش وبـتال اسـت ،خعنـی ز خـاد تشـنه ویشـود و نهیتوانـد
ً
تشنگی را تحهل کند خا برای او سصتی فوقالعادهای دارد که وعهوال تحهل نهیشود.

ج .ػن حاولــهای کــه حــه ظــاطر حهــل ،روػه گــرفتن بــرای ظــودش خــا حشــهاش ضــرر

دارد.

د .ػن ش ــيردهی کـــه ح ــه علـــت ش ــير دادن ،روػه گـــرفتن ب ــرای ظ ــودش خ ــا نـــوػاد

شيرظوارش ضرر دارد.

توضيح احکام این طهار گروه در وبحب «کفارههای روػه» ،دستۀ طهارم« ،فدخـۀ

روػانه» عکر ویشود.

روػه /

 شرط هشتن :وسافر نباشد

مسأله  .17وســافری کــه حاخــد نهاػهــای طهــار رکعتــی را در ســفر دو رکعــت حصوانــد،

نباخــد روػه حگيــرد و وســافری کــه نهــاػش را تهــام ویظوانــد ،وثــل کســی کــه شــغلش

وسافرت خا سفر او سفر وعصيت است ،واضب است در سفر روػه حگيرد.

شــاخان عکــر اســت ،وکانهــای تصيیــر ،ههــان طــور کــه در ضلــد اول ،فصــل نهــاػ

وســافر وســألۀ « »3533عکــر شــد ،اظتصــاص حــه نهــاػ دارد و در روػه ضــاری نيســت و
سایر احکام وربوط حه روػۀ وسافر در وبحب «احکام روػۀ وسافر» عکر ویشود.
شرایط صحيح بودن روزه

بــرای اخنکــه روػۀ وــاه وبــارک روضــان صــحيح حاشــد و نيــاػ حــه قضــا  -طــه قضــای

حقيقــی و طــه قضــا حــه علــت عقوحــت  -نداشــته حاشــد ،حاخــد انســان دارای شــراخطی

حاشــد کــه آنهــا را «شــراخط صــحت روػه» ویناونــد و در وســاجل حعــد توضــيح آن عکــر
وی گردد.

 شرط اول :وسلهان باشد

مسأله  .18روػه اػ فــرد کــافر صــحيح نيســت؛ البتــه ا گــر شــصص کــافری در روػ وــاه

روضــان ،وســلهان شــود و اػ اعان صــبح تــا آن وقــت ک ـاری کــه روػه را حاطــل وی کنــد
انسام نداده حاشد ،حنابر احتياط واضب حاخد حه قصد وا فی الغوـه تـا آظـر روػ اوسـاک
کنـــد (خعنـــی وـــبطالت روػه را ورتکــب نشــ ـود) و ا گــر اوســ ـاک نکــرد ،آن روػ را قضــ ـا

نهاخد.

مسأله  .19اخهــان در صــحيح بــودن روػه (حــه وعنــای ســاقط شــدن تکليــف) شــرط

نيست و وسلهان بودن برای صـحت روػه کـافی اسـت ،ولـی اخهـان شـرط اسـتحقاق

ثــواب و دســتيابی حــه پــاداش الهــی ویحاشــد و حــدون آن ،روػه در پیشــگاه الهــی قبــول

نهیشود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

 شرط دوم و سوم و چهارم :دیوانه یا وست یا بیهوش نباشد

مسأله  .21روػه اػ فرد دیوانه خا وست خا بیهوش در صـورتی کـه ایـن اوـور حاعـب شـود

نيت الػم در روػه حه درستی اػ وی انسام نگيرد ،صحيح نهیحاشد؛

ولی اگر فرد ،پیش اػ اعان صبح نيت روػه کند ،سـپس وسـت شـود و در بـین روػ

حه هوش آخد ،احتياط واضب آن است کـه روػۀ آن روػ را تهـام کنـد و قضـای آن را هـن

حهضا آورد و حکن فردی که قبل اػ اعان ،نيت روػه کرده سپس بیهوش شده و در بین
روػ عارضۀ وی برطرف شده است ،در وسألۀ « »3عکر شد.

مسأله  .21حالغ بودن شرط صـحت روػه نيسـت و روػهای کـه حشـۀ ناحـالغ وهيـز بـرای

ظودش وی گيرد وشروع و صحيح است.
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 شرط پنجن :چنانچه روزهدار زن است ،از حيض و نفاس پا ک باشد

مسأله  .22روػۀ ػن حــاجض خــا نفســاء صــحيح نهیحاشــد ،هرطنــد حــيض خــا نفــاس
وی در قسهتی اػ روػ حاشد.
ً
حنـــابراین ،ػنـــی کـــه حعـــد اػ اعان صــبح وــاه وبــارک روضــان ،وــثال هنگــام طلــوع

آفتاب ،اػ حيض خا نفاس پـاک شـده ،نهیتوانـد آن روػ را روػه حگيـرد؛ ههشنـين ػنـی
ً
که پاک بوده و روػه گرفته ،طنانشه در عصر روػ واه وبارک روضـان وـثال ده دقيقـه حـه
غروب آفتاب وانده ،حاجض خا نفساء شده حاشد ،روػۀ آن روػ وی حاطل است.

مسأله  .23اگر ػن برای اخنکـه حـيض نشـود و حتوانـد روػه حگيـرد ،قـرص ضلـوگيری اػ

عادت واهانه وصرف کند و حه علـت اسـتعهال آن ،عـادت نشـود ،روػهاش صـحيح

است.

 شرط ششن :روزه گرفتن ضرر نداشته باشد

مسأله  .24روػه اػ فــرد وــرخض خــا ســالن کــه روػه بــراخش ضــرر قابــل تــوضهی دارد کــه
 .1البته ،نياحت حشۀ ناحالغ وهيز در روػه حنـابر احتيـاط واضـب صـحيح نيسـت کـه توضـيح آن در ضلـد اول،
وسألۀ « ،»2331عکر شد .وعنای وهيز نيز در ضلد اول ،وسألۀ « »3بیان گردخده است.

روػه /

ً
وعهوال تحهل نهیشود و عقال اػ آن پرهيز وینهاخند ،صحيح نهیحاشد ،هرطنـد حـه

حد ضرر حرام وثل ورگ ،ورگ وغزی خا نقص عضو نرسد؛
ً
قبال عکر شد ،در وورد ضررهای غير حـرام ،ا گـر فـرد رض ً
ـاء روػه
البته ،ههان طور که

حگيرد و حعد وعلـوم شـود روػه بـرای وی ضـرر قابـل تـوضهی نداشـته ،روػهاش صـحيح
است.

مسأله  .25اگر کسـی کـه وعتقـد اسـت روػه بـرای او ضـرر نـدارد ،روػه حگيـرد و حعـد اػ
وغــرب حفههــد روػه بــرای او ضــرر قابــل تــوضهی داشــته ،حنــابر احتيــاط واضــب ،حاخــد

قضای آن را حهضا آورد ،هرطند ضرر حه حد حرام هن نرسد.

مسأله  .26اگر فردی حا اعتقاد خـا گهـان حـه ضـرر ،خـا احتهـال عقالیـی ضـرر  -طـوری
که طنين احتهالی ووضب ترس براخش شود  -روػه حگيرد ،روػهاش حاطل اسـت؛ وگـر
ً
آنکــه حعــدا وعلــوم شــود روػه بــرای وی ضــرر نداشــته و هنگــام روػه قصــد قرحــت اػ او

حاصل شده حاشد ،که در این صورت روػهاش صحيح است.
 شرط هفتن :وسافر نباشد

مسأله  .27وســافری کــه حاخــد نهاػهــای طهــار رکعتــی را در ســفر دو رکعــت حصوانــد،

روػهاش صــحيح نيســت 1و وســافری کــه نهــاػش را تهــام ویظوانــد ،وثــل کســی کــه

شغلش وسافرت خا سفر او سفر وعصيت است ،روػهاش صحيح ویحاشد.
 شرط هشتن :نيت صحيح داشته باشد

احکام وربوط حه نيت روػه حهطور وفصل ،در وساجل عیل عکر ویشود:
 oاحكام نيت روزه

مسأله  .28فردی کـه روػه وی گيـرد حاخـد آن را حـه قصـد قرحـت انسـام دهـد و در قصـد
 .1وگر ووارد استثنایی که در وساجل « 233و  235و  »233ظواهد آود.
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ظــوخش اظــالص را رعاخــت کنــد .حنــابراین ،ا گــر فــرد اػ روی ر خــا روػه حگيــرد ،روػهاش

حاطل است.

ً
مسأله  .29انسان الػم نيست نيت روػه را اػ قلب ظود حگغارند خا وـثال حگو خـد« :فـردا
را روػه وی گيرم»؛ حلکـه ههـين قـدر قصـد داشـته حاشـد بـرای تـغلل و اظهـار حنـدگی در

پیشگاه ظدواند وتعال اػ اعان صبح تا وغرب کاری که روػه را حاطل وی کند ،انسـام

ندهد ،کافی است.

مسأله  .31برای آنکه روػهدار خقين خا اطهينان کند تهام ودت اعان صبح تـا وغـرب
را روػه بوده ،حاخد 1وقدار اندکی پیش اػ اعان صبح و حعد اػ وغرب اػ انسام کاری که
روػه را حاطل ویکند ،ظودداری نهاخد.

شاخان عکر است ،واضب بودن اوسـاک لحظـهای قبـل اػ اعان صـبح ،اظتصـاص

حه شصصی دارد که ػوان دقيق اعان صبح و طلوع فسـر را ویدانـد و شـاول شصصـی

کـــه ػوـــان اعان صـــبح را نهیدانـــد و شـــک دارد کــه فســر صــادق طلــوع کــرده خــا نــه،

نهیشــود و بــر وی واضــب نيســت تــا ػوــانی کــه خقــين خــا اطهينــان نکــرده خــا حــه طریــق
شرعی ثاحت نشده که روػ (طلوع فسر) فرا رسيده است اػ ارتکاب وفطرات اضتنـاب

نهاخد؛

وگــر اخنکــه شــصص حدانــد کــه اگــر اوســاک وــغکور را رعاخــت نکنــد ،ظــوردن خــا
ً
آشــاويدن وی وــثال هرطنــد در حعضــی اػ روػهــایی کــه روػه بــر او واضــب اســت حعــد اػ
اعان صبح واقع ویشود ،که در این صورت رعاخت احتياط وغکور الػم است؛

اوا کسی که شک دارد وغرب شده خا نه ،در هـر حـال حاخـد اػ ارتکـاب وفطـرات تـا

ػوانی که خقين خا اطهينان نکرده خا حه طریق شرعی ثاحت نشده که شـب فـرا رسـيده،

اضتناب نهاخد.

مسأله  .31اگر فرد قبل اػ اعان صـبح نيـت روػه کنـد و حصواحـد و حعـد اػ وغـرب بیـدار

شــود ،روػهاش صــحيح اســت .حنــابراین ،ظــوابی کــه تهــام وقــت روػه را فــرا گيــرد در
 .1حه ضهت رعاخت وقدوۀ علهی.
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صورتی که فرد قبل اػ آن ،نيت روػه داشته ،اشکالی حه روػه وارد نهی کند.
 احكام نيت روزه واه وبارک روضان

مسأله  .32انسان ویتواند در هر شب اػ واه روضان برای روػۀ فردای آن نيت کند.

مسأله  .33آظــرین وقــت نيــت روػۀ وــاه روضــان بــرای شصصــی کــه توضــه حــه وــاه

روضان بودن و روػۀ آن دارد ،حنـابر احتيـاط واضـب هنگـام اعان صـبح اسـت؛ حـه ایـن

وعنا که حنابر احتياط واضب ،حاخد هنگام صبح ،اوساک او ههراه حا قصد روػه حاشد

و نيت را اػ این ػوان تأظير نينداػد.

1

مسأله  .34کســـی کـــه قبـــل اػ اعان ص ــبح در روػۀ و ــاه روض ــان ،ح ــدون ني ــت روػه

ظوابیده است ،اگر قبل اػ ظهر بیدار شود و نيت کند ،روػۀ او صحيح ویحاشد و ا گـر

حعــد اػ ظهــر بیــدار شــود ،حنــابر احتيــاط واضــب حقيــۀ روػ را حــه قصــد قرحــت وطلقــه

2

اوساک کند و روػۀ آن روػ را نيز قضا نهاخد.
ً
مسأله  .35اگر انسان حداند واه روضان است و عهدا نيت روػۀ غير واه روضان کند

 حتی حنابر احتياط واضب در صـورتی کـه قصـد قرحـت اػ او حاصـل شـده حاشـد  -روػۀواه روضان حساب نهیشود ،ولی ا گـر طنـين نيتـی را حـه دليـل ندانسـتن خـا فراووشـی

انسام داده حاشد ،روػۀ واه روضان حساب شده و کافی است.

مسأله  .36اگــر انســان ندانــد خــا فراوــوش کنــد کــه وــاه روضــان اســت و قبــل اػ ظهــر

وتوضه شود ،طنانشه کاری که روػه را حاطل وی کنـد انسـام داده حاشـد ،نهیتوانـد آن
روػ را روػه حگيــرد؛ ولــی حاخــد حنــابر احتيــاط واضــب تــا وغــرب ،کــاری کــه روػه را حاطــل

وی کند ،انسام ندهد و الػم است حعد اػ واه روضان هن ،آن روػه را قضا نهاخد؛

ً
 .1شاخان عکر است ،ا گـر فـرد نيـت روػه وـاه روضـان را تـا اعان صـبح عهـدا تـأظير بینـداػد و پـس اػ آن قبـل اػ
ارتکاب وفطرات نيت نهاخد ،حنابر احتياط واضب حاخد آن روػ را ً
رضاء روػه حگيرد و قضای آن را نيز حهضـا
آورد و حنابر احتياط واضب ،حه ضهت تأظير در نيت روػه ورتکب وعصيت شده است.
 .2خعنی ظصوص روػۀ واضب را نيت نکند؛ حلکـه اػ وـبطالت روػه پرهيـز کنـد و قصـدش اػ ایـن کـار حـهطـور
ً
کلی ،قرحة إلی اهّلل حاشد.
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اگر حعد اػ اعان ظهـر وتوضـه شـود کـه وـاه روضـان اسـت و کـاری کـه روػه را حاطـل
وی کند انسام نداده حاشـد ،حنـابر احتيـاط واضـب ،رض ً
ـاء نيـت روػه کنـد و حعـد اػ وـاه
روضان هن آن را قضا نهاخد؛

اوــا ا گــر قبــل اػ ظهــر وتوضــه شــود و کــاری کــه روػه را حاطــل وی کنــد انســام نــداده

حاشد ،حاخد نيت روػه کند و روػهاش صحيح است.

مسأله  .37انســان الػم نيســت در نيــت ظــود وعــين کنــد کــدام روػ اػ وــاه روضــان را
روػه وی گيرد و در صورتی کـه حـه نيـت خـک روػ وشـصص اػ وـاه روضـان روػه حگيـرد و

حعــد وتوضــه شــود کــه آن روػ ،روػ دخگــری اػ وــاه روضــان بــوده اســت ،روػۀ او صــحيح
ً
ویحاشــد؛ وــثال طنانشــه فــرد حــه نيــت روػ اول وــاه روػه حگيــرد ،حعــد حفههــد روػ دوم خــا

سوم واه بوده ،روػۀ او صحيح است.

 وقت نيت روزه واجج وعين غير روزۀ واه روضان

مسأله  .38اگــر غيــر اػ روػۀ وــاه روضــان ،روػۀ وعــين دخگــری بــر انســان واضــب حاشــد،
ً
وثال نغر کرده حاشد که روػ وعينی را روػه حگيرد ،وقت نيت آن ههانند نيت روػۀ وـاه

روضان است .حنابراین ،آظـرین وقـت نيـت آن بـرای شـصص ولتفـت ،حنـابر احتيـاط
واضب هنگام اعان صـبح اسـت حـه ایـن وعنـا کـه حنـابر احتيـاط واضـب ،حاخـد هنگـام

صبح ،اوساک او ههراه حا قصد روػه حاشد و نيت را اػ این ػوان تأظير نينداػد.

اوا اگر نداند که روػۀ آن روػ بر او واضب است خا فراووش کند و قبل اػ ظهـر خـادش

بیاخد ،طنانشه کاری که روػه را حاطل وی کند انسام نداده حاشد و نيـت کنـد ،روػۀ او
صحيح است و اگر حعد اػ اعان ظهر خادش بیاخد ،حنابر احتياط واضب ،حقيۀ روػ را حـه
قصد قرحت وطلقه اوساک کند و روػۀ آن روػ را نيز قضا نهاخد.

مسأله  .39کسی که قبل اػ اعان صبح در روػۀ واضبی که ػوانش وعـين اسـت ،غيـر

اػ روػۀ واه روضان ،حدون نيت روػه ظوابیده ،اگر قبل اػ ظهر بیدار شود و نيـت کنـد،

روػۀ او صحيح است و اگر حعد اػ ظهر بیدار شود ،حنابر احتياط واضب حقيـۀ روػ را حـه
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قصد قرحت وطلقه ،اوساک کند و روػۀ آن روػ را نيز قضا نهاخد.
 وقت نيت روزۀ واجج غير وعين وانند روزۀ قضا و كفاره

مسأله  .41وقت نيت روػۀ واضب غير وعين ،تا اعان ظهر حـاقی اسـت .حنـابراین ،ا گـر
ً
برای روػه واضب غير وعينی وثل روػۀ کفاره خا روػۀ قضای واه وبارک روضـان ،عهـدا
تا نزدخک اعان ظهر نيت نکند ،اشکال ندارد؛

حلکه اگر قبل اػ نيت ،تصهين داشـته حاشـد کـه روػه نگيـرد خـا تردخـد داشـته حاشـد

که حگيرد خـا نـه ،طنانشـه کـاری کـه روػه را حاطـل وی کنـد انسـام نـداده حاشـد و قبـل اػ

اعان ظهر نيت کند ،روػۀ او صحيح است؛ اوـا نيـت حعـد اػ اعان ظهـر ،حنـابر احتيـاط
واضب کافی نهیحاشد.

مسأله  .41وقت نيت روػۀ نياحتی قضـا اػ ويـت ،وثـل روػۀ قضـای ظـود فـرد ،تـا اعان
ظهر اداوه دارد 1و فرقی بین روػۀ استيساری و روػۀ وسانی و حدون اضرت نيست.
 احكام دیگر نيت روزه

ً
مسأله  .42اگر انسان حصواهد روػۀ قضا خا کفاره حگيـرد ،حاخـد آن را وعـين نهاخـد؛ وـثال

نيت کند که روػۀ قضا خا روػه کفاره وی گيرم؛

ولی در واه روضان ،الػم نيست نيت کند که روػۀ واه روضان وی گيرم ،حلکه اگر

نداند واه روضان است خا فراووش نهاخد و روػۀ دخگری را نيت کند ،روػۀ وـاه روضـان

حساب ویشود و در روػۀ نغر و وانند آن ،قصد وفا حه نغر الػم نيست.

مسأله  .43برگشتن اػ نيت روػه خا تصهين حه حاطل کردن آن ،طند صورت دارد:

 .1در روػۀ واضب وعينـی وثـل روػۀ وـاه روضـان حاشـد ،کـه ایـن صـورت ،ظـود دو

قسن است:

 .1ولــی اگــر در عقــد اضــاره شــرط شــود کــه اضيــر ،اػ اعان صــبح ،نيــت روػه داشــته حاشــد و نيــت را حــه تــأظير
نينداػد خا آنکـه عقـد اضـاره وبتنـی بـر آن واقـع شـود ،بـرای آنکـه حـه وقتضـای عقـد اضـاره عهـل شـود ،الػم
است اػ اعان صبح نيت نهاخد.
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الف .قصد کنـد روػه نباشـد خـا وـردد شـود کـه روػه حاشـد خـا نـه؛ 1در ایـن وـورد ،ا گـر

پــس اػ طنــين قصــد خــا تردخــدی دو حــاره نيــت روػه نکنــد ،روػهاش حاطــل اســت و ا گــر

پشــيهان شــده و قبــل اػ انســام وفطــرات (کارهــایی کــه روػه را حاطــل وی کنــد) ،دو حــاره
ً
نيت روػه کنـد ،احتيـاط واضـب آن اسـت کـه روػۀ آن روػ را تهـام کنـد و حعـدا قضـای
آن را هن حهضا آورد.

ب .قصد کند روػه را حا خکی اػ وفطرات  -حا اخنکه وتوضه وفطر بودن آن هست -
حاطل کند خا آنکه در حاطل کردن آن وردد شود؛ 2در ایـن صـورت ،ا گـر پشـيهان شـده و
ً
وفطر روػه را انسام ندهد ،احتياط واضب آن است که روػۀ آن روػ را تهام کند و حعدا

قضای آن را حهضا آورد.

 .2در روػۀ واضبی که وقـت آن وعـين نيسـت ،وثـل روػۀ کفـاره خـا روػۀ قضـای وـاه

وبارک روضان ،ا گـر فـرد قبـل اػ اعان ظهـر قصـد کنـد کـه روػه نباشـد خـا وـردد شـود کـه
روػه حاشد خا نباشد خا قصد کند خکی اػ وفطرات روػه را  -حا اخنکه وتوضه وفطـر بـودن

آن هست  -حهضا آورد خا وردد شود که حهضا آورد خا نـه ،طنانشـه پشـيهان شـده و قبـل
اػ انسام وفطرات ،قبل اػ اعان ظهر دوحاره نيت روػه کند ،روػۀ او صحيح است.

مسأله  .44روػی را که انسان شـک دارد آظـر وـاه شـعبان اسـت خـا اول وـاه روضـان،

«یوم الشک» ویناوند و روػه گرفتن در آن روػ ،واضب نيست.

مسأله  .45اگر فرد حصواهد در «یوم الشـک» روػه حگيـرد ،در وـورد کيفيـت روػۀ آن روػ

ووارد عیل ضاری است:
ً
الف .نهیتوانـد نيـت روػۀ وـاه روضـان نهاخـد و ا گـر عهـدا نيـت وـاه روضـان کنـد،
ً
روػهاش حاطل ویحاشد ،هرطند حعدا وعلوم شود واه روضان بوده است.

ب .ویتواند نيت روػۀ وستحبی واه شعبان خا روػۀ قضا خا نغر خا روػۀ واضب دخگـری
ً
نهاخد و حعدا اگر وعلوم شد واه روضان بوده ،روػۀ واه روضان وحسوب ویشود.
 .1آن را «نيت قطع» ویناوند.
 .2آن را «نيت قاطع» ویناوند.
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ج .طنانشه نيت کند ا گـر وـاه روضـان اسـت ،روػۀ وـاه روضـان و ا گـر وـاه روضـان

نيست ،روػۀ قضا خا وستحبی خا وانند آن حاشد ،روػهاش صحيح است.
ً
د .ا گــر قصــد کنــد آنشــه را کــه فعــال ظداونــد وتعــال اػ او ظواســته  -اعــن اػ روػۀ

واضــب خــا وســتحب  -انســام دهــد ،خــا حــهطــور کلــی قصــد روػه کنــد (روػۀ ظاصــی را
ً
قصــد نکن ـد) و حعــدا وعلــوم شــود وــاه روضــان بــوده کــافی اســت و روػۀ وــاه روضــان
وحسوب ویشود.

مسأله  .46فــردی کــه یــوم الشــک را روػه گرفتــه ،طنانشــه در بــین روػه  -طــه قبــل اػ
ً
اعان ظهــر و طــه حعــد اػ ظهــر -حفههــد وــاه روضــان اســت ،حاخــد فــورا نيــت وــاه روضــان

نهاخد.

مسأله  .47اگر فرد در یوم الشک روػه نگيرد و حعد اػ اعان وغرب حفههد واه روضـان
ً
بوده ،وعصيت نکرده و حعدا حاخد خک روػ روػۀ قضای واه روضان را حگيرد.
مسأله  .48اگر فرد در یوم الشک روػه نگيرد و در بین روػ حفههد واه وبـارک روضـان

است ،سه حالت دارد:

الففف .قبــل اػ اخنکــه حفههــد وــاه روضــان اســت ،کــاری کــه روػه را حاطــل وی کنــد،

انســام داده؛ در ایــن صــورت ،نهیتوانــد آن روػ را روػه حگيــرد و حنــابر احتيــاط واضــب،

حاخد اػ کارهایی کـه روػه را حاطـل وی کنـد در حاقيهانـده روػ پرهيـز نهاخـد و حاخـد حعـد اػ

واه روضان ،آن روػ را قضا کند.

ب .کــاری کــه روػه را حاطــل وی کنــد انســام نــداده و حعــد اػ ظهــر وتوضــه شــود وــاه
روضان است؛ در ایـن صـورت ،حنـابر احتيـاط واضـب ،رض ً
ـاء نيـت روػه کنـد و حعـد اػ
واه روضان هن آن را قضا نهاخد.

ج .کــاری کــه روػه را حاطــل وی کنــد انســام نــداده و قبــل اػ ظهــر وتوضــه شــود وــاه
ً
روضــان اســت؛ در ایــن صــورت ،واضــب اســت فــورا نيــت وــاه روضــان کنــد و روػهاش

صحيح است.
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 شرط نهن :وفطرات روزه را ترک نهاید

مسأله  .49برای اخنکـه روػه صـحيح حاشـد حاخـد فـرد «وفطـرات روػه» (طيزهـایی کـه
روػه را حاطــل وی کنــد) تــرک نهاخــد ،طــه وفطراتــی کــه در بــین روػ حاخــد اػ آنهــا پرهيــز

نهاخد ،وثل ظوردن و آشاويدن و طه وفطراتی که شرط صحيح بودن روػه در هنگـام
ً
اعان صـبح وحســوب ویشــود 1،وثــل اخنکــه عهـدا حــا حالــت ضناحــت وارد صــبح وــاه
ً
وبارک روضان نشـود خـا ػنـی کـه اػ حـيض خـا نفـاس پـاک شـدۀ عهـدا غسـل را تـا اعان
صبح تأظير نينداػد ،که تفصيل احکام در وساجل حعد عکر ویشود.
اووری كه روزه را باطل وی كند (وفطرات روزه)

مسأله  .51طند وورد روػه را حاطل وی کند که عبارت است اػ:
ّاول :ظوردن و آشاويدن؛
ّدوم :ضهاع؛
ّ
سىم :استهناء؛

چهففاسم :حنــابر احتيــاط واضــب ،دروغ حســتن حــه ظداونــد وتعــال و پیــاوبر ا کــرم و

ضانشينان پیاوبر؛

پًجن :رساندن غبار غليظ حه حلق حنابر احتياط واضب؛
ششن :حاقی واندن بر ضناحت تا اعان صبح؛

هفتن :حاقی واندن ػن بر حيض و نفاس تا اعان صبح؛

هشتن :إواله کردن حا اشيای روان؛

يهن :قی کردن.

و احکام این ووارد ،در وساجل حعد عکر ویشود.

 .1صحيح بودن روػه ،حدین وعناست که روػهای که گرفته ،نياػ حه قضا  -طه قضای حقيقی و طه قضـا حـه
علت عقوحت  -ندارد.
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 .3 خوردن و آشاويدن

ً
مسأله  .51اگــر روػهدار حــا توضــه حــه اخنکــه روػه دارد عهــدا طيــزی حصــورد خــا بیاشــاود،
روػۀ او حاطل ویشود ،طه ظوردن و آشاويدن آن طيز وعهـول حاشـد ،وثـل نـان و آب،

طه وعهول نباشد ،وثل ظاک و شيره درظت و طه کن حاشد طه زخاد ،حتـی ا گـر آب

کهـــی اػ دهـــان بیـــرون آورد و دوحـــاره حـــه ده ــان ب ــرده و آن را ف ــرو ب ــرد ،روػهاش حاط ــل

ویشــود؛ وگــر آنکــه آن وقــدار آب آنقــدر انــدک حاشــد کــه در آب دهــان اػ بــین رفتــه

(وستهلک) حساب شود و در این حکن ،فرقی بین اقسام روػه نيست.

مسأله  .52اگر فرد هنگاوی که وشغول غغا ظـوردن اسـت حفههـد صـبح شـده ،حاخـد
ً
لقهــه را اػ دهــان بیــرون آورد و طنانشــه عهــدا فــرو ببــرد ،روػهاش حاطــل اســت و ح ــا
ً
توضيحی که حعدا عکر ظواهد شد ،کفاره هن بر او واضب ویشود.
ً
مسأله  .53اگــر روػهدار طيــزی را کــه بــین دنــدانها وانــده اســت ،عهــدا فــرو ببــرد،
روػهاش حاطل ویشود.

مسأله  .54کسی که ویظواهد روػه حگيرد ،الػم نيست پیش اػ اعان دنـدانهاخش را

ِظالل کند خا وسواک بزند ،ولی اگر حداند غغایی کـه بـین دنـدانها وانـده ،در روػ فـرو

ویرود ،حاخد ِظالل کند خا وسواک بزند.
ً
مسأله  .55اگر روػهدار سهوا طيـزی حصـورد خـا بیاشـاود ،روػهاش حاطـل نهیشـود و در
این حکن فرقی بین اقسام روػه نيست.

مسأله  .56فرو بـردن آب دهـان ،هرطنـد حـه علـت تصـور کـردن ترشـی و واننـد آن در
دهان ضهع شده حاشد ،روػه را حاطل نهی کند.

مسأله  .57فرو بردن اظالط سر و سينه ،تا ػوانی که حه فضای دهان نرسـيده حاشـد،

اشــکال نــدارد؛ حلکــه اگــر داظــل فضــای دهــان شــود و آن را فــرو ببــرد ،حــاػ هــن روػهاش

حاطل نهیشود ،هرطند احتياط وستحب است که آن را فرو نبرد.
مسأله  .58آوپــول و ِسـ ُـرم ،روػه را حاطــل نهی کنــد ،هرطنــد آوپــول تقــوختی خــا ســرم
قندی نهکی حاشد.
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مسأله  .59رخصتن دارو در طشن و گـوش ،روػه را حاطـل نهی کنـد ،هرطنـد وـزۀ آن حـه

گلو برسـد؛ اوـا ا گـر فـرد دارو را در بینـی بریـزد ،طنانشـه ندانـد حـه حلـق ویرسـد خـا نـه و
قصد رساندن آن حه حلق را هن نداشته حاشد ،روػه را حاطل نهی کند.

مسأله  .61اگــر حــه ضهــت عارضــهای ونفــغ و ســوراظی در حــدن اخســاد نهاخنــد کــه اػ

طریق آن آب و غغا وارد وعده و دستگاه گوارش شود و بـر داظـل شـدن غـغا اػ طریـق
ً
آن ،عرفا صدق ظوردن و آشاويدن کند ،روػه حاطل ویشود؛
ههشنــان کــه اگــر فــرد آب خــا طيــز دخگــر را اػ طریــق بینــی وارد حلــق و وــری نهاخــد،

آشاويدن صدق نهوده و روػه را حاطل وی کند.

مسأله  .61وارد کــردن دســـتگاه آندوســکوپی در وعــده بــراى عکســبردارى  -حــدون
اخنکه طيزى که وبطل روػه است ههـراه آن داظـل وـری خـا وعـده شـود  -روػه را حاطـل

نهیکند؛

اوا اگر دستگاه حـه ضهـت تسـهيل در وارد شـدن حـه حـدن خـا واننـد آن ،حـه روغـن خـا

وــواد طبــی آغشــته شــده کــه وارد وــری خــا وعــده وــیشــود ،ووضــب حاطــل شــدن روػه

وی گردد.

ً
مسأله  .62اگر فرد در حال روػه ظون دواغ گردد و نداند که  -وثال  -حلند کـردن سـر
ً
و واننــد آن ووضــب وارد شــدن ظــون حــه حلقــش وــیشــود خــا نــه و اتفاقــا و حــدون قصــد
ظون وارد حلق گردد ،اشکال ندارد و روػهاش صحيح است؛

ولــی ا گــر حــا اطــالع و توضــه ،اقــدام حــه ایــن کــار کنــد ،در صــورتی کــه وقــدار ظــون
ً
وارد شده حه حلق طوری حاشـد کـه عرفـا صـدق ظـوردن خـا آشـاويدن نهاخـد  -هرطنـد
کن  -روػهاش حاطل ویشود.

مسأله  .63فـــردی کـــه وبـــتال حـــه بیهـــاری ظــونریزی لثــه اســت و وــیدانــد در حــال

ظــواب ،ظــون لثــه بــیاظتيــار فــرو وــیرود ،اشــکال نــدارد و روػهاش صــحيح اســت و
بیدار واندن برای پیشگيری اػ فرو رفتن ظون بر وی الػم نيست؛

ولــی حــه وحــض بیــدار شــدن طنانشــه دهــان ظــونی حاشــد و ظــون وســتهلک (اػ
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بین رفته) وحسوب نشود ،حاخد وراقبت کرده ظون را بیرون بریـزد خـا دهـان را شستشـو
دهــد و اگــر آب دهــان ظــود را کــه ههــراه حــا ظــون غيــر وســتهلک اس ـت  -هرطنــد حــه
ً
ً
ضهــت وشــقت فــوقالعــاده کــه وعهــوال تحهــل نهــیشــود  -عهــدا فــرو ببــرد ،روػهاش

حاطل ویشود؛ ولی اگر ظون حدون اظتيار فرو رود خا فراوـوش کنـد کـه روػه اسـت و آن
را فرو دهد ،روػهاش صحيح است.

مسأله  .64احساس تشنگی خا ضعف داشتن ،حه تنهـایی ،عـغر شـرعی بـرای افطـار

روػه نيســت ،ولــی اگــر تشــنگی خــا ضــعف فــرد حــه قــدری ز خــاد اســت کــه در اثــر آن حــه
ً
ســصتی ز خــادی بیفتــد کــه وعهــوال نهیشــود آن را تحهــل کــرد ،ظــوردن روػه اشــکال

ندارد؛

ولــی طنــين شصصــی در وــاه وبــارک روضــان حنــابر احتيــاط واضــب حاخــد حــه وقــدار

ضرورت و اػ بین رفتن آن ضعف خا تشنگی فوقالعاده  -حا توضيحاتی که عکر شـد -
اکتفــا نهــوده و در حقيــۀ روػ اػ انســام کــاری کــه روػه را حاطــل وی کنــد ،پرهيــز نهاخــد،

هرطند در هر صورت ،روػه ،حا ظوردن خا آشاويدن وی حاطل ویشود.
ً
البته کسی کـه وـرخض اسـت و وـثال وبـتال حـه بیهـاری سـنگ کليـه خـا ػظـن وعـده
ویحاشد و روػه برای وی ضرر قابل توضه دارد و الػم است ضهت دروان خا پیشـگيری

اػ شــدت وــرض ،در بــین روػ زخــاد آب بیاشــاود خــا غــغا حصــورد ،روػه بــر وی واضــب
نيست و آشاويدن آب خا ظوردن غغا براخش ضـایز ویحاشـد و واضـب نيسـت در حقيـۀ
روػ اػ انسام کاری که روػه را حاطل وی کند ،ظودداری نهاخد.

مسأله  .65ضوخــدن غــغا بــرای حشــه خــا پرنــده و طشــيدن غــغا و واننــد اخنهــا کــه فــرد
ً
ً
قصد فرو بردن آن را ندارد و وعهوال نيز حه حلق نهیرسد ،هرطند اتفاقا فرو بـرود ،روػه
ً
را حاطل نهی کند؛ ولی اگر انسان اػ اول حداند که حه حلـق ویرسـد و ایـن کـار را عهـدا
انسام دهد ،روػهاش حاطل شده و قضا و کفاره بر او واضب ویشود.

مسأله  .66وضهضۀ زخاد برای روػهدار وکروه اسـت و ا گـر حعـد اػ وضهضـه حصواهـد
آب دهــان را فــرو ببــرد ،حاخــد آبــی کــه اػ بیــرون دهــان در هنگــام وضهضــه ،وارد دهــان
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شده  -و آن قدر کن نيست که در آب دهان اػ بین رفته (وسـتهلک) حسـاب شـود -
را بیرون بریزد و بهتر آن است کـه سـه ورتبـه آب دهـان را بیـرون بریـزد ،هرطنـد حـا خـک
حار هن آن آب ،اػ دهان ظارح شده حاشد.

مسأله  .67اگر انسان حداند حه ضهـت وضهضـه ،بـیاظتيـار خـا اػ روی فراووشـی آب

وارد گلوخش ویشود ،نباخـد وضهضـه کنـد و ا گـر در ایـن صـورت ،در روػۀ وـاه وبـارک
ً
روضان وضهضه کرد ،ولی اتفاقا آب فرو نرفت ،صحيح بودن روػهاش وحل اشکال
ً
است و حنابر احتياط واضب روػۀ آن روػ را تهام کند و حعدا قضای آن را حهضا آورد؛
حلکـــه اگـــر ف ــرد روػهدار ندانـــد حـــه ضه ــت وضهض ــه بیاظتي ــار آب ف ــرو و ــیرود،

طنانشه حـا توضـه حـه اخنکـه روػه اسـت بـرای «رفـع عطـش و تشـنگی» وضهضـه کنـد و

بیاظتيار آب فرو رود روػهاش حاطل ویشود و قضای آن واضب است و تفصـيل ایـن
وطلب در وسألۀ « »334وورد نهن ظواهد آود.
ِ .2 جهاع

مسأله  .68ضهاع (آويزش) روػه را حاطـل وی کنـد ،هرطنـد فقـط حـه وقـدار ظتنـهگـاه
داظل شود و ونی هن بیرون نياخد.

مسأله  .69اگــر کهتــر اػ وقــدار ظتنــهگــاه داظــل شــود و ونــی هــن بیــرون نياخــد ،روػه

حاطل نهیشود؛ ولی در وورد شصصی که ظتنهگاه ندارد ،اگر کهتر اػ وقدار ظتنهگـاه
داظل شود نيز روػهاش حاطل ویشود.
ً
مسأله  .71اگر فرد عهدا قصد ضهاع نهاخد و شک کند که حه انـداػ ظتنـهگـاه داظـل

شده خا نـه ،حکـن ایـن وسـأله اػ وسـألۀ « »31وعلـوم ویشـود و در هـر صـورت ا گـر فـرد
کاری که روػه را حاطل وی کند انسام نداده حاشد ،کفاره بر او واضب نيست.

مسأله  .71اگــر انســان فراوــوش کنــد کــه روػه اســت و ضهــاع نهاخــد ،خــا او را حــه ضهــاع
وسبـــور نهاخنـــد ،طـــوری کـــه اػ اظتيـــار او ظ ــارح ش ــود روػۀ او حاط ــل نهیش ــود ،ول ــی
طنانشه در بین ضهـاع خـادش بیاخـد ،خـا اضبـار اػ او برداشـته شـود و اظتيـار پیـدا کنـد

روػه /

ً
حاخد فورا اػ حال ضهاع ظارح شود و اگر ظارح نشود روػهاش حاطل است.
 .1 استهناء

مسأله  .72اگر روػهدار استهناء کنـد روػهاش حاطـل ویشـود .اسـتهناء ،خعنـی اخنکـه
ورد حا ظود خا حـه صـورت دخگـری غيـر اػ ضهـاع ،کـاری کنـد کـه ونـی اػ او بیـرون آخـد و

وحقق شدن این اور در وورد ػنان 1حا انسام کاری  -غير اػ ضهاع  -است کـه ووضـب

ضناحت آنان گردد و توضيح آن در ضلد اول وبحب «ضناحت» وسألۀ « »312عکر شد.
مسأله  .73اگر بیاظتيار ونی اػ انسان بیرون آخد ،روػهاش حاطل نيست.

مسأله  .74هــر گــاه روػهدار حدانــد کــه ا گــر در روػ حصواحــد وحــتلن ویشــود ،خعنــی در
ظواب ونی اػ او بیـرون ویآخـد ،ضـایز اسـت حصواحـد ،هرطنـد حـه سـبب نصوابیـدن حـه

ػحهت نيفتد و اگر وحتلن شود ،روػهاش حاطل نهیشود.

مسأله  .75اگـــر روػهدار در حـــال بیـــرون آوــدن ونــی اػ ظــواب بیــدار شــود ،واضــب
نيست اػ بیرون آودن آن ضلوگيری کند.

مسأله  .76روػهداری که وحـتلن شـده ،ویتوانـد ادرار کنـد هرطنـد حدانـد حـه سـبب
ادرار کردن ،حاقيهاندۀ ونی اػ وسرا بیرون ویآخد.

مسأله  .77روػهداری که وحـتلن شـده ،ا گـر حدانـد ونـی در وسـرا وانـده و در صـورتی
که قبل اػ غسل ادرار نکند ،حعد اػ غسل ونی اػ او بیـرون ویآخـد ،احتيـاط وسـتحب

آن است که پیش اػ غسل ادرار کند.
ً
ً
مسأله  .78کسی که عهدا حه قصد بیرون آوـدن ونـی ،وـثال حـا ػن ظـود حـاػی و شـوظی
کند و ونی اػ او بیرون نياخد ،در صـورتی کـه توضـه حـه وفطـر بـودن ایـن عهـل داشـته ،ا گـر

دوحــاره نيــت روػه نکنــد ،روػۀ او حاطــل اســت و طنانشــه دوحــاره نيــت روػه کنــد ،حنــابر

احتياط واضب ،حاخد روػه را حه قصد قرحت وطلقه 2تهام کند و قضا هن حنهاخد.

 .1که آن را «استشهاء» ویناوند.
 .2خعنی ظصوص روػۀ واضب را نيت نکند؛ حلکـه اػ وـبطالت روػه پرهيـز کنـد و قصـدش اػ ایـن کـار حـهطـور
ً
کلی ،قرحة إلی اهّلل حاشد.
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ً
مسأله  .79اگر روػهدار حدون قصد بیرون آودن ونی وثال حـا ػن ظـود حـاػی و شـوظی

کند ،طنانشه خقين خا اطهينان داشته حاشـد کـه ونـی اػ او ظـارح نهیشـود  -هرطنـد
ً
اتفاقا ونی بیرون آخد  -روػۀ او صحيح است ،ولی اگر اطهينان ندارد ،در صـورتی کـه
ونی اػ او بیرون آخد ،روػهاش حاطل است.

 .3 دروغ بستن به خداوند وتعال و پیاوبر و اجهۀ اطهار بنابر احتياط

مسأله  .81اگر روػهدار حا گفتن خا نوشتن خا اشـاره و واننـد اخنهـا حـه ظداونـد وتعـال خـا
ً
پیــاوبر اکــرم خــا اجهــۀ اطهــار عهــدا نســبتی را  -طــه در اوــور دخنــی و طــه در اوــور
ً
دنيــوی  -حدهــد کــه آن نســبت دروغ حاشــد ،هرطنــد فــورا حگو خــد «دروغ گفــتن» خــا توحــه
کند ،روػۀ او حنابر احتياط واضب حاطل است.
ً
حنابراین ،اگر وثال در روػۀ واه روضان طنين کنـد ،حنـابر احتيـاط واضـب حاخـد روػۀ
آن روػ را حه قصد قرحت وطلقه 1تهام کند و قضای آن را هن حگيرد.

ایــن حک ـن حنــابر احتيــاط وســتحب ،در وــورد دروغ حســتن حــه حضــرت ػهــرا و

سایر پیاوبران و ضانشينان آناننيز ضاری است.

2

شــاخان عکــر اســت اگــر روػهدار ظبــر دروغ وــغکور را در ظلــوت حگو خ ـد خ ـا در حضــور

شنوندهای که وعنای آن را نهیفههـد حگو خـد  -وثـل اخنکـه حـه فارسـی سـصن حگو خـد و

وصاطــب انگليس ـیزحــان خ ـا عــربزحــان بــوده و وعنــای آن را نفههــد  -روػهاش حاطــل

نهیشود؛ اوا اگر کسی که وعنای ظبر وغکور را ویفههد حشـنود خـا در وعـرض شـنيدن
طنين کسی حاشـد  -واننـد صـورتی کـه صـدا ضـبط شـده و در اظتيـار و ی قـرار گيـرد -
روػهاش حنابر احتياط واضب  -حا توضيحی که گغشت  -حاطل ویشود.

مسأله  .81اگر روػهدار حصواهد ظبری را حگوخد که دليل وعتبری بر راست بودن آن نـدارد
ً
و نهیداند راست است خا دروغ ،طنانشه آن را حه صورت نقل حگوخد و آن را وسـتقيها حـه
 .1ههان.

 .2البته ،دروغ حستن حه ظداوند و پیـاوبر و وعصـووين اػ ضهلـه حضـرت ػهـرا
است.

اػ گناهـان کبيـره
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پیــاوبر اکــرم  و اجهــۀ اطهــار  نســبت ندهــد ،روػهاش صــحيح اســت ،وگرنــه حنــابر

احتياط واضب روػهاش حه وعنایی که در وسألۀ قبل عکر شد ،حاطل است.

مسأله  .82اگر انسان طيزی را حه اعتقاد اخنکه راسـت اسـت اػ قـول ظداونـد وتعـال

خا پیاوبر اکرم خـا اجهـۀ اطهـار نقـل کنـد و حعـد حفههـد دروغ بـوده ،روػهاش حاطـل

نهیشود.

مسأله  .83اگــر فــرد طيــزی را کــه ویدانــد دروغ اســت ،حــه ظداونــد وتعــال خــا پیــاوبر

ا کرم خا اجهۀ اطهار نسبت دهد و حعد حفههد آنشه را که گفتـه راسـت بـوده ،ا گـر

توضه داشته کـه ایـن کـار روػه را حاطـل وی کنـد ،حنـابر احتيـاط واضـب ،حاخـد روػه را حـه
قصد قرحت وطلقه تهام کند و قضای آن را هن حهضا آورد.
ً
مسأله  .84اگــر انســان دروغــی را کــه دخگــری ســاظته ،عهــدا حــه ظداونــد وتعــال خــا

پیاوبر اکرم خا اجهۀ اطهار نسبت دهد ،حنـابر احتيـاط الػم ،روػهاش حـه وعنـایی
کـــه در وســـألۀ « »54عکـــر شـــد ،حاطـــل ویشــود؛ ولــی ا گــر اػ قــول کســی کــه آن دروغ را

ساظته ،حدون تأیید گفتۀ وی آن را نقل کند ،روػهاش حاطل نهیشود.

1

مسأله  .85اگــر اػ روػهدار بپرســند کــه آخــا پیــاوبر طنــين وطلبــی فروــودهانــدا و او
ً
ضایی که در ضواب حاخد حگوخد« :نه» ،عهدا حگوخد« :حلی» ،خا ضـایی کـه حاخـد حگو خـد:
ً
«حلـی» ،عهـدا حگو خــد« :نـه» ،روػهاش حنـابر احتيــاط واضـب ،حـه وعنــایی کـه در وســألۀ

« »54عکر شد ،حاطل ویشود و ایـن حکـن ،در وـورد ظداونـد وتعـال خـا اجهـۀ اطهـار
نيز ضاری است.

مسأله  .86اگـــر اػ قـــول ظداونـــد وتعـــال خــا پیــاوبر ا کــرم و اجهــۀ اطهــار حــرف
راســتی را حگوخــد ،حعــد در هنگــاوی کــه روػه اســت ،حگو خــد« :دروغ گفــتن» خــا حــه آنــان

 .1واننــد اخنکــه شصصــی نســبت دروغــی را حــه پیــاوبر اکــرم حدهــد و فــرد روػهدار در وقــام نقــل گفتــار وی
حگوخد« :آن شصص این طنـين گفتـه اسـت» .در ایـن وـورد ،روػهاش حاطـل نهیشـود ،اوـا ا گـر حعـد اػ نقـل
ً
وطلب کغب شـصص وـغکور ،آن را تأییـد هـن حنهاخـد ،وـثال حگو خـد« :آنشـه آن شـصص گفتـه ،صـحيح و
وطابق حا واقع ویحاشد» ،حنابر احتياط واضب  -حه وعنایی که در وسألۀ « »54بیان شـد  -روػهاش حاطـل
ویشود.
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ً
دروغی را نسبت حدهد و ووقعی که روػه ویحاشد ،حگوخد« :آنشـه قـبال گفتـهام راسـت

اســت» ،حنــابر احتيــاط الػم ،روػهاش حــه وعنــایی کــه در وســألۀ « »54عکــر شــد ،حاطــل
ویشود ،وگـر آنکـه ونظـورش ،بیـان حـال ظبـرش حاشـد کـه در ایـن صـورت ،روػهاش

حاطل نهیشود.

1

مسأله  .87فردی کـه قـرآن کـر خن را غلـط وـیظوانـد خـا حعضـی اػ کلهـات آن را اشـتباه

تلفــظ وـیکنــد ،و ـیتوانــد در حــال روػه قــرآن حصوانــد در صــورتی کــه قصــد حکاخـت اػ
ً
قرآنـی کــه حقيقــة اػ طــرف ظداونــد وتعــال نــاػل شــده اســت را نداشــته حاشــد و در ایـن
صورت روػهاش ،صحيح است.

 .1 رساندن غبار غليظ به حلق بنابر احتياط

مسأله  .88رساندن غبار غليظ حه حلق حنابر احتياط واضـب روػه را حاطـل وی کنـد،

طه غبار اػ طيزی حاشد که ظوردن آن حالل است وثل آرد ،خا غبـار طيـزی حاشـد کـه

ظوردن آن حرام است وثل ظاک.
ً
حنــابراین ،روػهداری کــه وــثال در روػۀ وــاه وبــارک روضــان غبــار غلــيظ حــه حلقــش

رسانده ،حنابر احتياط واضب حاخـد روػۀ آن روػ را حـه قصـد قرحـت وطلقـه 2تهـام کـرده و

قضای آن را هن حگيرد؛ البته اگر عرات غبار غليظ در داظل دهان طـوری ضهـع شـود
ً
که فرو بردن آن عرفا ظوردن وحسوب شود ،روػه حاطل ویشود.

 .1وثــل اخنکــه فــردی ،شــب در وسلســی ،ســصن دروغــی را حــه پیــاوبر اکــرم نســبت ویدهــد و در روػ ،حــه
هنگـاوی کـه روػه اسـت شصصـی اػ او سـؤال وی کنـد« :آخـا راسـت اسـت دخشـب شـها ،طنـين ســصنی را
گفتهاخــدا» و وی در پاســز حگوخــد «حلــی ،راســت اســت» .در ایــن صــورت ،روػهاش حاطــل نهیشــود ،ز یــرا
ونظور فرد ،تنها ظبر دادن اػ واقعهای است که در شب گغشته براخش رد داده اسـت و اوـا ا گـر هنگـاوی
که روػه است شصصی اػ او سؤال کند« :آخا آنشه دخشب شها حه پیاوبر اکرم نسبت دادهاخـد ،راسـت
است خا دروغا» و وی در پاسز حگوخد« :حلی ،سصنی کـه حـه پیـاوبر نسـبت دادم ،راسـت اسـت» ،در
این فرض ،حنابر احتياط واضب  -حه وعنایی که در وسألۀ « »54بیان شد  -روػهاش حاطل ویشود.
 .2خعنی ظصوص روػۀ واضب را نيت نکند؛ حلکـه اػ وـبطالت روػه پرهيـز کنـد و قصـدش اػ ایـن کـار حـهطـور
ً
کلی ،قرحة إلی اهّلل حاشد.

روػه /

مسأله  .89احتياط واضب آن است که روػهدار دود سيگار و تنباکو و وانند اخنهـا اػ

ســایر دظانيــات را حــه حلــق نرســاند .ههشنــين ،اػ رســاندن ســایر دودهــای غلــيظ حــه
حلق ،حنابر احتياط واضب ،پرهيز نهاخد.
ً
حنابراین ،اگر عهدا این کار را انسام دهد ،حنابر احتياط واضب حاخـد روػۀ آن روػ را

حه قصد قرحت وطلقه 1تهام کرده و قضای آن را هن حگيرد.

مسأله  .91رساندن غبار غير غليظ حه حلق ،روػه را حاطل نهی کند.

مسأله  .91حصار آب روػه را حاطل نهی کند ،هرطند غليظ حاشد؛ البته اگر در فضای
ً
دهان تبـدیل حـه قطـرات آب شـود و روػهدار عهـدا آن را فـرو دهـد ،کـه در ایـن صـورت
روػهاش حاطل ویشود؛ وگر آن قدر اندک حاشد که در آب دهان ،اػ بین رفته حسـاب

شود.

مسأله  .92ا گــر حــه علــت حــاد خــا طوفــان ،غبــاری غلــيظ پیــدا شــود و طــوری حاشــد کــه
ً
وعهوال طنين غباری ،در صورت عـدم وراقبـت ،حـه حلـق ویرسـد و انسـان حـا اخنکـه
وتوضه است و ویتواند وواظبت کند ،وواظبت نکند و آن غبار حه حلـق برسـد ،حنـابر

احتياط واضب روػهاش  -حا توضيحی که در وسألۀ « »55عکر شـد  -حاطـل ویشـود؛

اوا الػم نيست اػ گرد و غباری که در اثر وػش حاد خا طوفان پدخـد ویآخـد و پرهيـز اػ آن
ً
وعهوال دشوار و سصت است ،پرهيز شود.
مسأله  .93اگــر روػهدار وواظبــت نکنــد و غبــار خــا دود و واننــد اخنهــا وارد حلــق وی

شــود ،طنانشــه خقــين خــا اطهينــان داشــته کــه حــه حلــق نهیرســد ،روػهاش صــحيح
اســت .ههشنــين اســت حکــن ،اگــر گهــان وی کــرده کــه حــه حلــق نهیرســد و حــدین
ضهت وواظبت ننهوده است ،ولی احتياط وسـتحب آن اسـت کـه در ایـن صـورت،

قضای آن روػه را نيز حهضا آورد.

مسأله  .94اگر فرد فراووش کند که روػه است و وواظبت نکند ،خا بیاظتيار غبـار و
وانند آن حه حلق او برسد ،روػهاش حاطل نهیشود.

 .1ههان.
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مسأله « .95اســپری آســن» کــه بــرای تنگــی نفــس اســتعهال ویشــود ،ا گــر دارو را فقــط
وارد رخه و ششها وی کند و دارو وارد وری نهیشود ،روػه را حاطل نهی کند.
 .6 باقيهاندن بر جنابت تا اذان صبح

مسأله  .96فردی که ضنب است ،حاخد قبل اػ اعان صبح واه وبـارک روضـان غسـل
کنــد خــا طنانشــه وظيفــهاش تــيهن اســت تــيهن کنــد .توضــيح احکــام حــاقی وانــدن بــر

ضناحت در اقسام وصتلف روػه ،در وساجل آخنده عکر ویشود.
ً
مسأله  .97اگــر فــرد ضنــب عهــدا در وــاه روضــان تــا اعان صــبح غســل نکنــد خــا ا گــر

وظيفــهاش تــيهن اســت تــيهن ننهاخــد ،حاخــد روػۀ آن روػ را تهــام کنــد و حنــابر احتيــاط

واضــب ،آن را حــه نيــت قرحــت وطلقــه 1انســام دهــد؛ ســپس حاخــد روػ دخگــری را نيــز روػه
حگيرد و طون وعلوم نيست روػۀ آن روػ دخگـر ،قضـا اسـت خـا عقوحـت ،آن روػ را نيـز حـه
ً
قصد آنشه وظيفۀ اوست قرحة إلی اهّلل روػه حگيرد.

مسأله  .98حاقی واندن غير عهدی بر ضناحـت تـا اعان صـبح در وـاه وبـارک روضـان

اشکال ندارد؛

نيز کسی که اػ ضناحت ظوخش اطالع نداشته اسـت (ضاهـل حـه ووضـوع بـوده ،نـه

اخنکه حکن ضناحت را نهیدانسته) طنانشه در بین روػ وـاه وبـارک روضـان خـا حعـد اػ
آن وتوضه شود که ضنب بوده و حا حال ضناحـت روػه گرفتـه اسـت ،روػه اش صـحيح

ویحاشد.

ههشنــين ،کســی کــه ویدانســته ضنــب اســت و حــا اعتقــاد حــه اخنکــه در اعضــای

حدنش وـانعی نيسـت ،غسـل ضناحـت انسـام داده و روػه گرفتـه ،سـپس در بـین روػ خـا
ً
حعــد اػ آن وتوضــه شــود کــه اتفاقــا وــانعی در اعضــای حــدن حــه هنگــام غســل بــوده خــا حــه
دليــل دخگــری (حــه علــت ضهــل حــه ووضــوع) ،غســلش حاطــل بــوده ،وثــل اخنکــه حفههــد

 .1خعنی ظصوص روػه واضب را نيت نکند؛ حلکـه اػ وـبطالت روػه پرهيـز کنـد و قصـدش اػ ایـن کـار حـهطـور
ً
کلی ،قرحة إلی اهّلل حاشد.

روػه /

غسل براخش ضرر قابل توضهی داشته خا آب غسل نسس بوده است ،روػه او صـحيح

ویحاشد و قضا نيز ندارد ،ولی اگر حا آن حال نهاػ ظوانده ،نهاػش حاطل است.

مسأله  .99کســی کــه ویظواهــد قضــای روػۀ وــاه روضــان را حگيــرد ،هــر گــاه تــا اعان
ً
صبح عهـدا ضنـب حهانـد ،نهیتوانـد آن روػ را روػه حگيـرد و ا گـر اػ روی عهـد نباشـد،
ویتواند در آن روػ ،روػۀ قضای واه وبارک روضان حگيرد ،هرطند احتيـاط وسـتحب

است که آن روػ را روػۀ قضا نگيرد.
ً
وثال فردی که ویظواهد قضای روػۀ واه روضان را حگيرد ،ا گـر حعـد اػ اعان صـبح

اػ ظــواب بیــدار شــود و وتوضــه شــود وحــتلن شــده و حدانــد قبــل اػ اعان وحــتلن شــده

اســت ،ویتوانــد آن روػ را حــه قصــد قضــای وــاه روضــان روػه حگيــرد ،هرطنــد احتيــاط
وستحب ترک این کار است.

مسأله  .111اگــر فــرد ضنــب در غيــر روػۀ وــاه روضــان و قضــای آن  -هــر روػۀ واضــب خــا
ً
وســتحب دخگــر  -عهــدا تــا اعان صــبح بــر حــال ضناحــت حــاقی حهانــد ،اشــکال نــدارد و
ویتواند آن روػ را روػه حگيرد.
مسأله  .111اگر ضنب در واه روضـان غسـل را فراوـوش کنـد و حعـد اػ خـک روػ خـادش

بیاخد ،حاخد ر وػۀ آن روػ را قضا نهاخـد و ا گـر حعـد اػ طنـد روػ خـادش بیاخـد ،روػۀ هرطنـد
ً
روػی را که ویداند ضنب بوده قضا نهاخـد؛ وـثال ا گـر نهیدانـد سـه روػ ضنـب بـوده خـا
طهار روػ ،حاخد روػه سه روػ را قضا کند و ا گـر در ههـان روػ خـادش بیاخـد ،حاخـد روػۀ آن
روػ را تهــام کنــد و احتيــاط واضــب آن اســت کــه در آن ،قصــد قرحــت وطلقــه داشــته

حاشد و عالوه بر آن ،قضای روػه را نيز حاخد انسام دهد و ونظور اػ قضا در ایـن وسـأله،
حه وعنایی است که در وسألۀ « »33عکر شد.

شاخان عکر است ،این حکـن اظتصـاص حـه روػۀ وـاه وبـارک روضـان دارد و شـاول

سایر اقسام روػه نهیشود.

مسأله  .112کسی که ویدانسته ضنب است ،ولی واضب بـودن روػۀ فـردا خـا روػهـای
ً
حعــد در وــاه روضــان را فراوــوش نهــوده ،وــثال فراوــوش کــرده کــه فــردا اول وــاه روضــان

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

است و حعـد اػ اعان صـبح ولتفـت واضـب بـودن روػۀ آن روػ ویشـود ،حکهـی کـه در

وسألۀ « »35بیان شد در وورد آن ضاری ویشود .حنابراین ،اگر وفطری انسـام نـداده و
قبــل اػ ظهــر اســت حاخــد آن روػ را روػه حگيــرد و روػهاش صــحيح ویحاشــد و قضــا بــر

عهدۀ او ثاحت نيست.

مسأله  .113کســی کــه در شــب وــاه روضــان بــرای هــير کــدام اػ غســل و تــيهن وقــت

نــدارد و حــه وقــت نداشــتن هــن توضــه دارد ،ا گــر ظــود را ضنــب کنــد ،حکــن حاقيهانــدن
عهدی بر ضناحت را دارد که در وسألۀ « »33عکر شد.

مسأله  .114اگر فرد حداند وقت برای غسل ندارد و وقت او تنها حـه انـداػۀ تـيهن اسـت
و ظود را ضنب کند و در وقت حاقيهانده تيهن نهاخد ،روػهاش صحيح است.

شــاخان عکــر اســت ،حــه لح ـاظ حکــن تکليفــی ،احتيــاط واضــب در تــرک ایــن کــار

است.

1

مسأله  .115کســی کــه در شــب وــاه روضــان ضنــب اســت و وقــت بــرای غســل دارد،
ً
طنانشه عهدا غسل نکند تا وقت تنگ شـود ،حاخـد تـيهن کنـد و روػه حگيـرد و در ایـن
صورت روػهاش صحيح است ،هرطند گناهکار ویحاشد.
ً
مسأله  .116اگر روػهدار در روػ وحتلن شود 2،واضب نيست فورا غسل کند.

مسأله  .117کســی کــه وــس ويــت کــرده ،خعنــی ضــایی اػ حــدن ظــود را حــه حــدن ويــت

رسانده ،ویتواند حدون غسل وـس ويـت ،روػه حگيـرد و ا گـر در حـال روػه هـن ويـت را
وس نهاخد ،روػۀ او حاطل نهیشود.

مسأله  .118کســی کــه در شــب وــاه روضــان ضنــب اســت ،طنانشــه حدانــد خــا احتهــال
عقالیی دهـد کـه اگـر حصواحـد تـا اعان صـبح بیـدار نهیشـود ،حنـابر احتيـاط واضـب نباخـد

غسل نکرده حصواحد و در این حکن ،فرقی بین ورتبه اول ظوابیدن و دفعات حعد نيست.

 .1حرام بودن این کـار اػ نظـر حکـن تکليفـی وحـل اشـکال اسـت ،ههشنـان کـه فت ٰ
ـوی حـه ضـواػ آن نيـز وحـل
اشکال ویحاشد.
 .2خا حه هر طرخقیضنـب شـود و روػهاش صـحيح حاشـد ،واننـد وـوارد وسـألۀ « »31و حعضـی اػ وـوارد وسـاجل
« 33و «.»33

روػه /

ً
مسأله  .119اگــر فــردی کــه ضنــب اســت در شــب وــاه روضــان بــرای «حــار اول» ،عهــدا
حصواحد و تا اعان صبح بیدار نشود ،حکن روػۀ او صورتهای وصتلفی دارد:

 .1خقين خا اطهينان داشته حاشد که اگر حصواحد قبل اػ اعان صبح بیدار ویشود و

حا تصهين حه اخنکه حعد اػ بیدار شـدن غسـل کنـد ،حصواحـد؛ در ایـن صـورت ،روػۀ وی

صحيح است.

 .2خقين خا اطهينان داشته حاشد خـا احتهـال عقالیـی دهـد کـه ا گـر حصواحـد قبـل اػ

اعان صبح بیدار ویشود ،ولی نسبت حـه اخنکـه حعـد اػ بیـدار شـدن حاخـد غسـل کنـد،

توضه نداشته و غافل حاشد؛

در این صورت ،حاخد روػۀ آن روػ را تهام کند و حنابر احتياط واضب ،آن را حه قصـد

قرحت وطلقه انسام دهـد و قضـای آن را نيـز حـه وعنـایی کـه در وسـألۀ « »33عکـر شـد،

حهضا آورد.

 .3اطهينــان حــه بیــدار شــدن نداشــته حاشــد ،ولــی احتهــال وعقــول دهــد کــه بیــدار

شود و حا تصهين بر غسل کردن حصواحد؛

در این صورت ،حاخد روػۀ آن روػ را تهام کند و حنابر احتيـاط واضـب آن را حـه قصـد

قرحــت وطلقــه انســام دهــد و حنــابر احتيــاط واضــب قضــای آن را نيــز حــه وعنــایی کــه در
وسألۀ « »33عکر شد ،حهضا آورد.

 .4حداند اگر حصواحد تا اعان صبح بیدار نهیشود؛

 .5خقين خا اطهينـان داشـته حاشـد خـا احتهـال وعقـول دهـد کـه قبـل اػ اعان صـبح

بیدار شود ،ولی نصواهد حعد اػ بیدار شدن غسل کند؛

در این دو صورت ( 3و  ،)3حاخد روػۀ آن روػ را تهام کند و حنابر احتياط واضـب آن

را حه نيت قرحت وطلقه انسام دهد و قضا  -حه وعنایی که در وسألۀ « »33عکـر شـد -
و کفاره بر او واضب ویشود.
 .6خقين خا اطهينـان داشـته حاشـد خـا احتهـال وعقـول دهـد کـه قبـل اػ اعان صـبح

بیدار ویشود ،ولی تردخد داشته حاشد که حعد اػ بیدار شدن غسل کند خا نه؛

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

این صورت ،حنابر احتياط واضب حکن وورد قبل را دارد.

مسأله  .111اگر ضنب در شب وـاه روضـان حصواحـد و بیـدار شـود و خقـين خـا اطهينـان

داشته حاشد خا احتهال وعقـول دهـد کـه ا گـر دو حـاره حصواحـد ،قبـل اػ اعان صـبح بیـدار

ویشود و تصهين هن داشته حاشد که حعد اػ بیدار شدن غسل کنـد ،طنانشـه دو حـاره
حصواحد و تا اعان بیدار نشود ،حاخد آن روػ را روػه حگيرد و حنابر احتياط واضب ،آن را حـه

نيــت قرحــت وطلقــه انســام دهــد .ســپس حاخــد روػۀ آن روػ را حــه وعنــایی کــه در وســألۀ
« »33عکر شد ،قضا کند؛

حکن وغکور برای کسـی کـه اػ ظـواب دوم بیـدار شـده و حـا شـراخطی کـه عکـر شـد،

برای ورتبه سوم حصواحد ،نيز ضاری است؛ البته در ایـن صـورت (ظـواب سـوم) حـهطـور
کلــی و در صــورت اول (ظــواب دوم) ا گــر احتهــال عقالیــی بیــدار شــدن وــیداده ،اوــا

اطهينان حه آن نداشته است ،احتياط وستحب است که کفاره هن حدهد.

مسأله  .111ظــوابی کــه در آن احــتالم صــورت گرفتــه اســت« ،ظــواب اول» حســاب

ویشــود .حنــابراین ،اگــر فــرد پــس اػ بیــدار شــدن اػ ظــواب احــتالم ،دو حــاره حصواحــد و تــا

اعان صبح بیدار نشود ،ههشنان کـه در وسـألۀ قبـل عکـر شـد ،حاخـد حـه وعنـایی کـه در

وسألۀ « »33بیان شد ،روػۀ آن روػ را قضا کند.

مسأله  .112اگر فرد ضنب در شب واه وبـارک روضـان ،حـه دليـل تنگـی وقـت خـا ضـرر
داشتن آب و وانند آن وظيفهاش تيهن حاشد ،واضـب اسـت تـيهن نهاخـد؛ ولـی حعـد اػ

انسام تيهن الػم نيست تا اعان صبح بیدار حهاند و ویتواند حصواحد.
 .7 باقيهاندن زن بر حيض و نفاس تا اذان صبح

مسأله  .113ػنی که در شب واه وبارک روضان اػ حـيض خـا نفـاس پـاک شـده اسـت
قبــل اػ اعان صــبح وــاه وبــارک روضــان حاخــد غســل کنــد خــا طنانشــه وظيفــهاش تــيهن

است تيهن کند و توضـيح احکـام حاقيهانـدن بـر حـيض خـا نفـاس در اقسـام وصتلـف
روػه در وساجل حعد عکر ویشود.

روػه /

مسأله  .114اگر ػن در شـب وـاه روضـان قبـل اػ اعان صـبح اػ حـيض خـا نفـاس پـاک
ً
شود و عهدا غسل نکند و اگر وظيفهاش تيهن است تيهن ننهاخـد ،روػۀ آن روػ را حاخـد
تهام کند و حنابر احتياط واضب آن را حه نيت قرحت وطلقه 1انسام دهـد ،سـپس حاخـد
در روػ دخگــری قضــای آن را نيــز حگيــرد و طــون وعلــوم نيســت روػۀ آن روػ دخگــر ،قضــا

است خا عقوحت است ،آن روػ را نيز حه قصد قرحت وطلقه روػه حگيرد.

مسأله  .115حاقيهانـدن غيـر عهـدی بـر حـيض خـا نفـاس تـا اعان صـبح در وـاه وبـارک
روضان اشکال ندارد .حنابراین ،هـر گـاه ػن در شـب وـاه روضـان پـیش اػ اعان صـبح

در واقع پاک شده حاشد ،ولی ظودش حا خقين خا اطهينـان حـه اخنکـه هنـوػ پـاک نشـده،
ً
غسل ننهاخد و پس اػ اعان صبح ،وثال بینالطلوع ْين وتوضـه شـود ،حاخـد روػه حگيـرد و

روػهاش صحيح است.

ً
مسأله  .116در روػه قضای واه روضان اگر ػن عهدا غسـل و تـيهن را تـرک کنـد ،حنـابر

احتيــاط واضــب نهیتوانـــد آن روػ را روػۀ قضــا حگيــرد و طنانشــه غيــر عهــدی بــوده،
اشکال ندارد.

مسأله  .117در غي ـــر روػۀ وــــاه روضــــان و قضـ ــای آن ،اػ اقسـ ــام روػهه ـــای واضـ ــب و
ً
وستحب ،اگر ػن عهدا غسل و تيهن را ترک کند و تـا اعان صـبح بـر حـيض خـا نفـاس

حاقی حهاند اشکال ندارد و ویتواند آن روػ را روػه حگيرد.

مسأله  .118اگر ػن قبل اػ اعان صبح در وـاه روضـان اػ حـيض خـا نفـاس پـاک شـود و

برای غسل وقت نداشته حاشد ،حاخد قبل اػ اعان صـبح تـيهن نهاخـد و در ایـن صـورت

روػهاش صــحيح اســت .ههشنــين ،ا گــر وقــت وســعت دارد ولــی آب بــرای ػن ضــرر

داشته حاشد ،وظيفۀ او تيهن است.
ً
مسأله  .119ػنــی کــه در شــب وــاه روضــان اػ حــيض خــا نفــاس پــاک شــده ،ا گــر عهــدا

غســل نکنــد تــا وقــت تنــگ شــود ،حاخــد تــيهن نهاخــد و در ایــن صــورت روػۀ آن روػش
صحيح است.

 .1خعنی ظصوص روػۀ واضب را نيت نکند؛ حلکه اػ وبطالت روػه پرهيـز کنـد و قصـدش اػ ایـن کـار حـهطـور
ً
کلی ،قرحة إلی اهّلل حاشد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

مسأله  .121اگر ػن نزدخک اعان صبح در واه وبارک روضان اػ حيض خـا نفـاس پـاک

شود و برای هير کدام اػ غسل و تيهن وقت نداشته حاشد ،روػهاش صحيح است.

مسأله  .121اگــر ػن در وــاه وبــارک روضــان غســل حــيض خــا نفــاس را فراوــوش کنــد و
حعد اػ خـک خـا طنـد روػ خـادش بیاخـد ،روػههـایی کـه گرفتـه صـحيح اسـت .حنـابراین،

وسألۀ « ،»343شاول غسل حيض خا نفاس نهیشود.

مسأله  .122اگر ػن قبل اػ اعان صبح در واه روضـان اػ حـيض خـا نفـاس پـاک شـود،

ولــی حصواحــد و در انســام غســل کوتــاهی کــرده و تــا اعان غســل نکنــد و در تنگــی وقــت

تيهن هن ننهاخد ،حاخـد روػۀ آن روػ را تهـام کنـد و حنـابر احتيـاط واضـب ،آن را حـه نيـت
قرحت وطلقه انسام دهـد .سـپس روػۀ آن روػ را حـه وعنـایی در وسـألۀ « »333عکـر شـد،

قضا کند؛

ولی طنانشه کوتاهی نکند ،هرطند سـه ورتبـه حصواحـد و تـا اعان غسـل نکنـد و در

تـيهن کـردن نيـز کوتـاهی نکنـد ،روػۀ او صـحيح اسـت .حنـابراین ،احکـام ظاصـی کـه

بــرای ظــواب اول و دوم و بیشــتر ،بــرای فــرد ضنــب بیــان شــد ،در وــورد فــرد حــاجض و

نفساء ،ضاری نيست.

مسأله  .123اگر ػن قبل اػ اعان صبح در واه روضان اػ حـيض خـا نفـاس پـاک شـود و
وظيفــهاش حــه علــت کهــی وقــت خــا ضــرر داشــتن آب و واننــد آن تــيهن حاشــد ،واضــب

اســت تــيهن کنــد ،ولــی حعــد اػ انســام تــيهن الػم نيســت تــا اعان صــبح بیــدار حهانــد و

ویتواند حصواحد.

مسأله  .124ػنی که در حال استحاضۀ کثيره اسـت  -هرطنـد غسـلهای ظـود را حـا

توضــيحی کــه در فصــل احکــام استحاضــه گفتــه شــد حـهضــا نيــاورد  -روػۀ او صــحيح
است؛ ههشنان که در استحاضۀ وتوسطه  -هرطند غسل نکند  -روػهاش صـحيح

اســت؛ البتــه احتيــاط وســتحب اســت کــه وستحاضــۀ وتوسـطه خــا کثيــره غســلهای
روػانه ظود را انسام دهد.

1

 .1این احتياط وستحبی ،وربوط حه حکن روػه ویحاشد و انسام غسلها ،برای صحت نهاػ الػم ویحاشد.

روػه /

مسأله  .125اگر ػن روػهدار حعد اػ اعان وغرب وتوضه شـود کـه حـيض شـده و ندانـد
آغــاػ حــيض وی در بــین روػ واقــع شــده خــا حعــد اػ اعان وغــرب بــوده ،روػۀ آن روػ وی

صحيح است.

مسأله  .126اگر ػنی که حاجض بوده حعد اػ اعان صبح واه روضان اػ ظواب بیدار شود و
ولتفت شود اػ حيض پاک شده است و شک نهاخـد قبـل اػ اعان صـبح اػ حـيض پـاک
شده خا حعد اػ آن ،روػۀ آن روػ بر وی واضب نيست و حاخد قضای آن را انسام دهد؛

اوــا ا گــر ػن در بــین روػی کــه روػه گرفتــه شــک نکنــد و حعــد اػ اعان وغــرب شــک

نهاخـــد کـــه قبـــل اػ اعان ص ــبح اػ حـــيض پ ــاک ش ــده خ ــا حع ــد اػ آن ،روػۀ آن روػ وی

صحيح است.

مسأله  .127اگر ػن حاجض قبل اػ اعان صبح واه روضان احتهال عقالیی دهد کـه اػ
ظون حـيض پـاک شـده ،حاخـد در صـورت اوکـان حـه کيفيتـی کـه در ضلـد اول ،وبحـب

«حــيض» ،وســألۀ « »344بیــان شــد اســتبراء نهاخــد و نهــیتوانــد در صــورت شــک ،حــدون

استبراء حنا بر حاقی بودن حيض حگغارد و غسل حيض خا تيهن حدل اػ غسل حيض کـه

در فرض پاک شدن اػ حيض ،برای ورود حه صبح ،واضب است را ترک نهاخد.
ً
در صورت وغکور ،طنانشه عهدا و حدون عغر استبراء را ترک نهاخد و حعـد اػ اعان

صبح ظود را پـاک ببينـد و ندانـد پـا کی اػ حـيض حعـد اػ اعان صـبح حاصـل شـده خـا

قبل اػ آن ،الػم اسـت احتيـاط نهاخـد حـه اخنکـه آن روػ را روػه حگيـرد و قضـای آن را نيـز
انسام دهد  -حا توضيحی که در وسألۀ « »333عکر شد  -و حنابر احتياط واضب کفـارۀ
حقای عهدی بر حيض نيز بر عهدۀ وی ثاحت ویشود.

شاخان عکر است ،حکن وغکور در وورد ػن نفساء نيز ضاری ویشود.

اوا اگر طنين ػنی توانایی استبراء نداشته خا اطهينـان داشـته کـه در حـاطن تـا اعان

صبح اػ حيض پاک نهیشود و حعد اػ اعان صبح ظود را پاک ببيند و ندانـد پـا کی اػ
حيض حعد اػ اعان صبح حاصل شده خا قبل اػ آن ،حکهـی کـه در وسـألۀ قبـل بیـان

شد در وورد وی ضاری ویشود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

 .8 إواله كردن یا تنقيه

مسأله  .128إوالـــه کـــردن 1حـــا شـــیء روان ،هرطنــد اػ روی ناطــاری و بــرای وعالســه

حاشد ،روػه را حاطل وی کند؛

ولی إواله کردن حا شیء ضاود وثـل شـياف ،روػه را حاطـل نهی کنـد؛ وگـر آنکـه در

احتدای ورود ،حه علت حرارت حدن ،تبدیل حه واخع روان شـده و حـه داظـل نفـوع کنـد و

اوا اگر در ههانضا وواد دارو یـی آن ضـغب حـدن شـود ،اشـکال نـدارد .ههشنـين ،ا گـر
ػ ن شیء ضاود خا واخع را در و ْه ِبل وارد نهاخد روػهاش صحيح است.
 .9 قی كردن

ً
مسأله  .129هــر گــاه روػهدار عهــدا قــی (اســتفراغ) کنــد ،هرطنــد حــه دليــل بیهــاری خــا

برای نسات اػ وسهوويت و وانند آن ناطار حه این کار حاشد ،روػهاش حاطل ویشـود؛
ً
ولی اگر سهوا خا بیاظتيار قی کند ،روػهاش صحيح است.
مسأله  .131اگر فرد در شب هنگام طيـزی حصـورد کـه ویدانـد حـه علـت ظـوردن آن،
در روػ بیاظتيار قی وی کند ،روػهاش صحيح است.

مسأله  .131اگر روػهدار حتواند اػ قی کردن ظودداری کند ،طنانشه قـی ظـود حـه ظـود
ً
انسام شده  -حه گونـهای کـه عرفـا نگوخنـد فـرد ،ظـودش را وادار حـه قـی کـردن نهـوده -
الػم نيست اػ آن ضلوگيری کند و روػهاش صحيح ویحاشد.
مسأله  .132اگــر ظردههــای غــغا خــا اشــيای ر یــز دخگــر ،در گلــوی روػهدار بــرود ،طنــد
صورت دارد:

الف .حه انداػهای پایین رفته حاشد که حه فرو دادن آن ،ظوردن گفته نشـود؛ در ایـن

صـــورت الػم نيســـت آن را بیـــرون آورد؛ حلک ــه نباخ ــد آن را ح ــا ق ــی ک ــردن بی ــرون آورد و

روػهاش صحيح است.

ب .حه وقـداری کـه در قسـهت «الـف» عکـر شـد ،فـرو نرفتـه و وسبـور حاشـد خـا آن را

 .1ونظور ،داظل کردن داروی واخع و وانند آن حه کهک وسيلۀ وصصوص در رودۀ بزرگ انسان است.

روػه /

ببلعد خا بیرون آورد؛ در این صورت نباخد آن را ببلعد؛ حلکه واضب اسـت بیـرون آورد،

هرطند برای این کار وسبور حه قی کـردن شـود؛ وگـر در صـورتی کـه قـی کـردن بـرای او
ً
ضرر قابل توضه ،خا سصتی زخادی  -که وعهوال قابـل تحهـل نيسـت  -داشـته حاشـد و
در هر دو صورت (حلعيدن و قی کردن) ،روػهاش حاطل ویشود.
ً
مسأله  .133اگــر انســان ســهوا طيــزی را فــرو ببــرد و پــیش اػ رســيدن حــه وعــده خــادش

بیاخد که روػه است ،طنانشه اػ حلق گغشته و حه قدر ی پایین رفتـه حاشـد کـه ا گـر آن

را داظـــل وعـــده کنـــد حـــه آن ظـــوردن نگوخن ــد ،الػم نيس ــت آن را بی ــرون آورد و روػۀ او

صحيح است.

مسأله  .134اگـــر روػهدار حدان ــد ح ــه عل ــت آروغ ػدن ،طي ــزی اػ گل ــو بی ــرون ویآخ ــد،
ً
ً
طنانشه طوری حاشد که عرفا بر آن ،قی کردن صدق کند ،نباخد عهدا آروغ بزند؛ ولـی
اگر نداند ،اشکال ندارد.

مسأله  .135اگــر فــرد آروغ بزنــد و طيــزی در فضــای دهــانش بیاخــد ،حاخــد آن را بیــرون
ً
بریزد و اگر بیاظتيار فرو رود ،روػهاش صحيح است و طنانشه عهـدا آن را فـرو ببـرد،
حنابر احتياط واضب روػهاش حاطل ویشود.
ً
حنابراین ،طنانشه وثال در روػۀ واه روضان طنين کند ،حاخد روػۀ آن روػ را حه قصد

قرحت وطلقه 1حه پاخان برده و قضـای آن را هـن حـهضـا آورد و حاخـد حنـابر احتيـاط واضـب
کفاره هن حدهد.

شاخان عکر است ،اگر حا آروغ ػدن ،شـيجی در دهـان فـرد بیاخـد کـه ظـوردن آن حـرام
ً
است  -وثل ظون خا غغایی که اػ صورت غغا بودن ظارح شده ،حه گونـهای کـه عرفـا
ً
اػ ظباجــب وحســوب شــده  -و عهــدا آن را فــرو بــرد ،ههــين حکــن در وــورد آن ضــاری
است ،ولی احتياط وستحب است در این صورت کفارۀ ضهع حدهد.

 .1خعنی ظصوص روػه واضب را نيت نکند؛ حلکـه اػ وـبطالت روػه پرهيـز کنـد و قصـدش اػ ایـن کـار حـهطـور
ً
کلی ،قرحة إلی اهّلل حاشد.
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احكام وبطالت روزه

ً
مسأله  .136اگر انسان عهـدا و حـا اظتيـار و حـا اخنکـه حکـن شـرعی را ویدانـد ،کـاری
که روػه را حاطل وی کند انسام دهد ،روػۀ او حاطل 1ویشود.

2

مسأله  .137ا گــر انســان خکــی اػ وفطــرات روػه را حــهطــور غيــر عهــدی ورتکــب شــود،
اشــکال نــدارد و روػهاش صــحيح اســت و در وــوارد غيــر عهــد ،بــین ســهو ،فراووشــی،
غفلت و عدم اظتيار فرقی نيست؛ ولی وواردی اػ این حکن استثنا ویشود:

الف .اگر فرد برای «رفع تشنگی و ظنک شدن» ،آب در دهان حگرداند و در حالی

که ویداند روػه اسـت ،آب بیاظتيـار فـرو رود ،ههـان طـور کـه در وـورد نهـن اػ وسـألۀ

« »334عکر ویشود ،قضای آن روػ بر او واضب ویشود.

ب .اگر فـرد در وـاه وبـارک روضـان ،غسـل ضناحـت را فراوـوش کنـد و روػه حگيـرد و

حعد اػ سپری شدن خک خا طند روػ ،خادش بیاخد ،ههـان طـور کـه در وسـألۀ « »343عکـر

شد ،حاخد قضای آن را حه قصد قرحت وطلقه انسام دهد.

ج .اگر ضنب حا توضيحی که در حصش حاقیوانـدن بـر ضناحـت عکـر شـد ،حصواحـد و

تا صـبح غسـل نکنـد ،حاخـد روػۀ آن روػ را تهـام کـرده و حنـابر احتيـاط واضـب ،آن را حـه

نيت قرحت وطلقه انسام دهد ،سـپس روػ دخگـری را حـا نيتـی کـه در وسـألۀ « »33عکـر
شد ،روػه حگيرد.

مسأله  .138اگر انسان نداند که حعضـی اػ آنشـه حـه عنـوان وفطـرات عکـر شـد ،روػه را

حاطـــل وی کنــد و حــه علــت ندانســتن حکــن ،آن را انســام دهــد ،طنانشــه آن وفطــر،

«ظوردن» خا «آشاويدن» خا «ضهاع» حاشد ،در هر صورت رو ػهاش حاطـل وـیشـود و ا گـر

سایر وفطرات بوده ،طند صورت دارد:

 .1ایــن حاطــل شــدن ،در حعضــیاػ وــوارد وثــل دروغ حســتن بــر ظداونــد وتعــال و پیــاوبر اکــرم حنــابر احتيــاط
واضــب ویحاشــد و در طنــين وــواردی ،احتيــاط واضــب آن اســت کــه در حقيــۀ روػ و ـاه وبــارک روضــان،
اوساک فرد حه قصد قرحت وطلقه حاشد.
ً
 .2البته توضيح حکن در وورد حاطل شدن روػۀ کسـی کـه عهـدا تـا اعان صـبح برضناحـت خـا حـيض خـا نفـاس
ً
حاقیوانده ،قبال عکر شد.
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الف .اگر در خادگيری وسأله کوتاهی کرده حاشد (که در این صـورت ضاهـل وقصـر

وحسوب ویشود) روػهاش حاطل ویشود.

ب .اگــر در خـــادگيری وســـأله کوتـــاهی نکــرده و هنگــام انســام وبطــل ،تردخــد هــن

نداشته است (که در این صورت ضاهل قاصر ویحاشد) روػهاش صحيح ویحاشد.

1

ج .طنانش ــه فـــرد ،در هنگـــام انســـام وفط ــر ،ب ــرای ارتک ــاب آن ،حس ــت ش ــرعی

داشته حاشد (که در ایـن صـورت هـن ضاهـل قاصـر وحسـوب ویشـود) روػهاش حاطـل

نهیشود.
ً
مسأله  .139اگر روػهدار سهوا خکی اػ کارهایی که روػه را حاطل وی کنـد ،انسـام دهـد
ً
و حه اعتقاد اخنکه روػهاش حاطل شـده ،عهـدا دو حـاره خکـی اػ آنهـا را حـهضـا آورد ،حکـن
وسألۀ قبل درحارۀ او ضاری ویشود.

مسأله  .141اگــر طيــزی حــه زور در گلــوی روػهدار بریزنــد ،روػۀ او حاطــل نهیشــود ،ولــی

اگــر وسبــورش کننــد کــه روػۀ ظــود را حــه خکــی اػ ســه وــورد «ظــوردن» خــا «آشــاويدن» خــا
ً
«ضهاع» حاطل کند (ا کراه) ،وثال حه او حگوخند« :اگر غغا نصوری ضرر والی خا ضـانی خـا
آبرویی حه تو ویػنين» و ظودش اػ روی ناطاری برای ضلوگيری اػ ضرر طيزی حصـورد،
روػۀ او حاطل ویشود و در غير آن سه وورد اػ سایر وفطرات نيز ،حنابر احتياط واضـب،

روػهاش حاطل ویشود و این حکن در وورد تقيه نيز کـه افطـار بـر فـرد واضـب وـیشـود،

ضاری است.

2

مسأله  .141روػهدار نباخـــد ضــایی بــرود کــه ویدانــد طيــزی در گلــوخش ویریزنــد خــا
بودن عهلی دارد و احتهال وفطر بودن آن را ویدهـد ،ولـی
 .1شاخان عکر است ،فردی که شک در وفطر روػه ِ
قــادر حــه خــادگيری حکــن شــرعی وربــوط حــه آن نيســت ،وظيفــهاش احتيــاط اســت ،خعنــی حاخــد آن عهــل را
ً
انســام ندهــد و طنانشــه حــا اوکــان احتيــاط ،عهــدا آن عهــل را انســام دهــد ،وقصــر وحســوب ویشــود.
حنابراین ،ضاهل قاصر حه حساب نهیآخد.
 .2شاخان عکر اسـت ،در وـورد تقيـه خـا ا کـراه حـه ظـوردن خـا آشـاويدن خـا ضهـاع ،روػۀ وـاه وبـارک روضـان حاطـل
است و اوساک حنابر احتياط واضـب ،در صـورت اوکـان در حاقيهانـدۀ روػ الػم اسـت و حاخـد قضـای آن را
ً
هن حعدا انسام دهد و غير ووارد سهگانه ،اػ سایر وفطرات حنابر احتياط واضب در صورت اوکان ،حاخد حه
قصد قرحت وطلقه آن روػ را روػه حگيرد و قضای آن را هن حنابر احتياط واضب ،حاخد انسام دهد.
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وسبــورش وی کننــد کــه ظــودش روػۀ ظــود را حاطــل کنــد و ا گــر بــرود و اػ روی ناطــاری
ظودش کاری که روػه را حاطل وی کند انسام دهـد ،روػۀ او حاطـل ویشـود .ههشنـين

است حنابر احتياط الػم ،طنانشه طيزی را در گلوخش بریزند.

مسأله  .142تظــاهر حــه روػهظــواری کــه وصــداق هتــک حروــت وــاه وبــارک روضــان
است حرام ویحاشد ،هرطند فرد در روػه نگرفتن عغر شرعی داشته حاشد؛

البته اگر وعغور بودن وی در بـین اهـل عـرف اوـر روشـن و آشـکاری حاشـد  -واننـد
ً
پیروــرد کهنســالی کــه حــه ضهــت وشــقت ز خــادی کــه وعهــوال تحهــل نهــیشــود روػه

نهــیگيــرد خــا ورخضــی کــه رزوه بــراخش ضــرر دارد و بیهــارخش عيــان و آشــکار اســت -
ً
طــوری کــه تظــاهر وی حــه روػهظــواری عرفــا وصــداق هتــک نباشــد اشــکال نــدارد؛ اوــا
برای بیهاری که عغرش آشکار نيست ،تظاهر حه روػهظوار ی ضایز نيست.
وواردی كه برای روزهدار وكروه شهرده شده است

مسأله  .143طند وورد برای روػهدار وکروه شهرده شده و اػ آن ضهله است:

 .1فرو بردن تهام سر در آب که این کار روػه را حاطل نهی کند؛ ولی کراهت شدخد

دارد و احتياط وستحب در ترک آن است.

 .2رخصتن دارو در طشن و سروه کشيدن ،در صـورتی کـه وـزه خـا بـوی آن حـه حلـق

برسد.

 .3انســام دادن هــر کــاری واننــد ظــون گــرفتن و حهــام رفــتن کــه حاعــب ضــعف

ویشود.

 .4دارو در بینی رخصتن در صورتی که نداند حه حلق ویرسد و اگر حداند حه حلق

ویرسد ،ضایز نيست.

 .5بــو کــردن گياهــان وعطــر ،ولــی اســتفاده اػ عطــر درحــال روػه ،اشــکال نــدارد و

وکروه نهیحاشد.

 .6تر کردن لباسی که در حدن است.
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 .7نشستن ػن در آب.
 .8استعهال شياف.

 .9کشيدن دندان و هر کاری که حه سبب آن اػ دهان ظون بیاخد.
 .11وسواک کردن حا طوب تر.

1

 .11بیضهت ،آب خا واخع دخگری در دهان کردن.

2

 .12اخنکه انسان حدون قصد بیرون آودن ونی ،کاری کند کـه شـهوتش تحر خـک

شود.

احكام روزه قضا
 بعضی از وواردی كه قضای روزه ،واجج نيست

مسأله  .144در ووارد زیر الػم نيست وکلف قضای روػه را انسام دهد:

 .1اگــر دیوانــه عاقــل شــود ،واضــب نيســت روػههــای وقتــی را کــه دیوانــه بــوده قضــا

نهاخد؛ وگر وورد استثنایی که در وسألۀ « »3عکر شد.

 .2هنگاوی که فرد حالغ گردخد ،واضب نيست قضای روػههایی را که در اخام قبل

اػ حلوغ نگرفته است حهضا آورد.

 .3اگــر کــافر وســلهان شــود ،واضــب نيســت روػههــای وقتــی را کــه کــافر بــوده قضــا

نهاخد.
ُ
 .4اگر فرد بیهوش خا شصصی که در کها است هوشيار گردد و اػ حالت بیهوشی خـا
ُ
ُ
کها بیـرون آخـد ،روػههـای روػهـایی را کـه بیهـوش بـوده خـا در کهـا حـه سـر ویبـرده و نيـت
روػه نداشته ،الػم نيست قضا نهاخد؛ وگر وورد استثنایی که در وسألۀ « »3عکر شد.

 .1اگر طوب خا وسواک دارای رطوحتی حاشد که در آب دهان وستهلک وحسوب نهیشود ،فـرد روػهدار حاخـد
حکهی را که در وسألۀ « »33بیان شد رعاخت نهاخد.
 .2البته ،اگر انسان حداند حه ضهت وضهضه ،بیاظتيار آب وارد گلوخش ویشود ،نباخد وضهضه کنـد ،کـه
توضيح آن در وسألۀ « »33عکر شد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

 .5روػههــایی را کــه فــرد وصــالف ،وطــابق حــا وــغهب ظــوخش انســام داده اســت خــا

وطــابق وــغهب تشــيع  -در صــورتی کــه قصــد قرحــت اػ او حاصــل شــده  -حـهضــا آورده

است ،حعد اػ آنکه شيعۀ دواػده اواوی گردخد ،الػم نيست قضا نهاخد.

 .6اگر فرد حه دليل بیهاری خا حيض خـا نفـاس ،روػۀ وـاه روضـان را نگيـرد و قبـل اػ

گغشت ػوانی که حتواند آن روػههایی را که نگرفته قضا کند ،حهيـرد ،آن روػههـا قضـا
ً
ندارند؛ وـثال پـدری کـه در وـاه وبـارک روضـان حـه علـت بیهـاری روػه نگرفتـه و در روػ

عيد فطر ههان سال اػ دنيا رفته است ،بر پسر بزرگتر الػم نيسـت قضـای روػههـای او

را حگيرد.

 بعضی از وواردی كه قضای روزه ،واجج است

مسأله  .145در ووارد زیر واضب است وکلف قضای روػه را حهضا آورد:

 .1روػهای کــه انســان حــه علــت وســتی انســام نــداده ،حاخــد قضــا نهاخــد ،هرطنــد

طيزی را که حه سبب آن وست شده ،برای وعالسه و دروان ظورده حاشد.

 .2اگر وسلهانی کافر شود (ورتد گردد) و دوحاره وسلهان گردد ،روػههـای وقتـی را

کــه ورتــد بــوده حاخــد قضــا نهاخــد و در ایــن حکــن ،فرقــی بــین ورتــد فطــری و ورتــد ولــی

نيست.

 .3روػههایی را که فرد حه علت سفری که روػه گرفتن در آن ضایز نيسـت ،نگرفتـه

است ،حعد اػ برطرف شدن عغر ،واضب است قضا نهاخد.

 .4روػههــایی را کــه فــرد وصــالف انســام نــداده ،حعــد اػ آنکــه شــيعه شــد ،واضــب

است قضا نهاخد.

 .5روػههــایی را کــه ػن حــه ضهــت حــيض خــا نفــاس نگرفتــه ،حعــد اػ برطــرف شــدن

عغر ،واضب است قضا نهاخد.

 .6اگر فرد در یوم الشک که نهیداند آظر واه شـعبان اسـت خـا اول وـاه روضـان روػه
ً
نگيرد و حعدا حفههد واه وبارک روضان بوده ،واضب است قضای آن را حهضا آورد.

روػه /

ً
 .7اگر فرد حه اعتقـاد اخنکـه روػ عيـد فطـر اسـت روػه نگيـرد و حعـدا وتوضـه شـود آن

روػ ،روػ آظر واه وبارک روضان بوده ،واضب است قضای آن روػ را حهضا آورد.
ً
مسأله  .146ا گــر انســان روػۀ وــاه روضــان را عهــدا نگيــرد ،احکــام عیــل در وــورد وی
ضاری ویحاشد:
ً
الف .حاخد اػ روػهظواری ظوخش ضدا حه درگاه الهی توحه نهاخد.
ب .واضب است قضای آن را حهضا آورد.

ج .حــا شــراخطی کــه در وبحــب کفــارۀ روػه عکــر ویشــود ،کفــارۀ عهــد وــاه وبــارک

روضان بر عهدۀ او ثاحت ویشود و واضب است بـرای هـر روػ روػهظـواری دو وـاه روػه

حگيرد ،خا حه شصت فقير طعام حدهد ،خا خک حنده آػاد کند.

د .طنانشــه تــا وــاه روضــان آخنــده قضــای آن روػه را ح ـهضــا نيــاورد ،حنــابر احتيــاط
واضب ،برای هر روػ خک ُود طعام نيز حاحت کفارۀ تأظير حدهد.
 احكام دیگر روزۀ قضا

مسأله  .147کســی کــه طنــد روػ روػۀ قضــای وــاه وبــارک روضــان دارد و تعــداد آنهــا را
ً
نهیداند خا فراوـوش کـرده ،وـثال نهیدانـد کـه سـه خـا طهـار خـا پـنذ روػ بـوده ،طنانشـه

وقــدار وــورد خقــين خــا اطهينــان  -در ایــن وثــال ســه روػ  -را روػه حگيــرد ،کــافی اســت و
واضب نيست تعداد بیشتر اػ آن را ،که وشکوک است حهضا آورد؛

البته احتياط وستحب است حه قدری روػه حگيرد که خقين خا اطهينان کند تهام
ً
آنهــا را انســام داده اســت .حنــابراین ،در وثــال عکــر شــده ،بهتــر اســت احتياطــا پــنذ روػ

روػۀ قضا حگيرد.
ً
مسأله  .148اگر انسان تعداد روػههای قضا را که بر عهـدهاش اسـت وـیدانـد  -وـثال
1

پنذ روػ  -ولی نهیداند طه تعداد اػ آنها را حهضا آورده اسـت ،حاخـد وقـدار وشـکوک را

انسام دهد .حنابراین ،در وثال وغکور اگر ویداند که دو روػ اػ روػههای قضا را انسـام

 .1شاخان عکر است ،حکن وغکور در وورد روػۀ کفاره و نيز کفارات روػه نيز ضاری است.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

داده و نسبت حه سه روػ دخگر شک دارد ،حاخد سه روػ دخگر روػۀ قضا حگيرد.

1

مسأله  .149اگر انسان حه ضهت عغری طند روػ روػه نگيرد و حعد شک کند که طه
وقت عغر او برطرف شده ،واضب نيست وقدار بیشتری را که احتهـال ویدهـد روػه

نگرفته قضا نهاخد؛
ً
وــثال کســی کــه قبــل اػ وــاه روضــان وســافرت کــرده و نهیدانــد عصــر پــنسن وــاه
ً
روضان اػ سفر برگشـته خـا عصـر ششـن و خـا اخنکـه وـثال در اواظـر وـاه روضـان وسـافرت
کــرده و حعــد اػ وــاه روضــان برگشــته و نهیدانــد کــه شــب بیســت و پــنسن وــاه روضــان

وسافرت کرده خا شب بیست و ششـن ،در هـر دو صـورت ویتوانـد وقـدار کهتـر خعنـی

پــنذ روػ را (در وثــال دوم ،در صــورت کاوــل بــودن وــاه) قضــا کنــد ،هرطنــد احتيــاط
وستحب آن است که وقدار بیشتر خعنی شش روػ را قضا نهاخد.

مسأله  .151اگر انسان اػ طند واه روضان روػۀ قضـا داشـته حاشـد ،رعاخـت ترتيـب در

قضای آنها الػم نيست .حنابراین ،قضای هر کدام را که اول حگيرد اشکال ندارد.؛

ولی اگر وقت قضای روػۀ واه روضان آظر نسبت حه ػوـان فـرا رسـيدن وـاه روضـان
ً
ضدخد کن حاشد ،وثال پنذ روػ اػ واه روضان آظـر قضـا داشـته حاشـد و پـنذ روػ هـن حـه
وــاه روضــان ضدخــد وانــده حاشــد ،احتي ـاط وســتحب آن اســت کــه اول قضــای وــاه
روضان آظر را حگيرد.

مسأله  .151اگر قضای روػۀ طند واه روضان بر انسان واضب حاشد و در نيت ،وعـين

نکنــد روػهای را کــه وی گيــرد قضــای کــدام وــاه روضــان اســت ،قضــای آظــرین ســال

حساب نهیشـود .حنـابراین ،هرطنـد ایـن کـار  -حـا توضـيحی کـه در وسـألۀ قبـل بیـان
ً
شد  -تکليفا ضایز است ،ولی کفارۀ تأظير در ووارد وضوب آن ساقط نهیشود.
مسأله  .152در روػههای قضا ،رعاخـت وـواالت الػم نيسـت .حنـابراین ،ا گـر کسـی خـک
هفته پشت سر هن روػۀ واه وبارک روضان را  -طه حـا عـغر و طـه حـدون عـغر  -نگرفتـه،
در هنگام قضای آن ،واضب نيست هفت روػ روػه را ،پشت سر هن انسام دهد.
 .1ههان.

روػه /

مسأله  .153روػهداری که قضای روػۀ واه روضـان اػ ظـودش دارد و روػۀ قضـا گرفتـه

است ،ویتواند قبل اػ اعان ظهر ،روػۀ ظود را حاطل نهاخد ،ولـی ا گـر وقـت قضـای روػۀ
واه روضان آظر نسبت حه ػوان فرا رسـيدن وـاه روضـان ضدخـد کـن حاشـد ،وثـل اخنکـه

فــرد ،خــک هفتــه روػۀ قضــا اػ وــاه روضــان ســال قبــل دارد و فقــط هفــت روػ هــن حــه وــاه
روضان سال ضدخد حاقی وانده اسـت ،در ایـن صـورت ،احتيـاط وسـتحب آن اسـت

که روػۀ ظوخش را حاطل ننهاخد.

1

اوا حعد اػ اعان ظهر ،افطار عهدی روػۀ قضـای وـاه روضـان ضـایز نيسـت و کفـاره

دارد ،که توضيح آن در وسألۀ « »333عکر ویشود.

مسأله  .154اگر فردی قضای روػۀ ويتی را گرفته حاشد ،احتياط وسـتحب آن اسـت
که حعد اػ اعان ظهر روػه را حاطل نکند.

2

مسأله  .155کسی که قضای روػۀ واه روضان ظودش را گرفتـه ،ا گـر حعـد اػ اعان ظهـر
ً
عهدا حا «ظوردن» خا «آشـاويدن» خـا «ضهـاع» خـا «اسـتهناء» روػۀ ظـوخش را حاطـل کنـد،
واضب است ده فقير را سير کنـد خـا حـه هـر کـدام خـک ُوـد طعـام حدهـد و ا گـر نهیتوانـد
سه روػ روػه حگيرد؛

البته طنانشـه افطـار روػۀ قضـا در حعـد اػ ظهـر حـا وبطال تـی کـه عکـر شـد ،حـه علـت

ندانستن وسأله و حکن شرعی حاشـد ،در صـورتی کـه ضاهـل قاصـر حاشـد ،کفـاره بـر او

واضب نيست ،ولی ا گـر ضاهـل وقصـر حاشـد  -حتـی حنـابر احتيـاط واضـب در وـوردی

که هنگام ارتکاب وبطل ،تردخد نداشته  -پرداظت کفاره الػم ویحاشد.
 وواردی كه قضا و كفارۀ روزه واجج است

مسأله  .156اگــر کســی روػۀ وــاه روضــان را حــا «ظــوردن» خــا «آشــاويدن» خــا «ضهــاع» خــا
 .1شاخان عکر است ،آنشه عکر شد در صورتی است که انسـام روػۀ ظصـوص آن روػ  -حـه سـبب نـغر و واننـد
آن  -بر فرد ،واضب نشده حاشد ،وگرنه افطار و حاػ کردن روػه ،حتی قبل اػ ظهر ضایز نيست.
 .2البته ،این در صورتی است که اتهام روػۀ ههان روػ ،حه سـبب شـرط ضـهن عقـد اضـاره و واننـد آن وعـين
ً
نشده حاشد ،وگرنه افطار و حاػ کردن روػه وطلقا ضایز نيست.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

«استهناء» خا «حاقی واندن بر ضناحت» حاطل کند 1،در صورتی که عهـدی و حـا اظتيـار

حاشــد و حــه علــت ناطــاری و اضــطرار خــا ا کــراه نباشــد ،عــالوه بــر قضــا ،کفــاره هــن بــر او

واضــب ویشــود و حنــابر احتيــاط واضــب «حــاقی وانــدن بــر حــيض و نفــاس» نيــز حکــن
ضناحت را دارد؛

ولــی کســی کــه ســایر وــبطالت روػه را عهــدی و حــا اظتيــار ورتکــب شــده وثــل قــی

کــردن ،إوالــه کــردن ،دروغ حســتن حــه ظداونــد وتعــال و پیــاوبر ظــدا و اواوــان،

پرداظت کفاره بر او واضب نيست ،هرطند احتياط وستحب آن اسـت کـه عـالوه بـر

قضا ،کفاره هن حدهد.

مسأله  .157اگر کسی خکی اػ ووارد ششگانه 2را که در وسألۀ قبل عکر شد ،حه علت

ندانستن وسأله انسام دهد ،خعنی نهیدانسته که ایـن وـوارد ،روػه را حاطـل وی کنـد و
آن را انسام دهد ،طند صورت دارد:

الف .در فراگيری وسأله کوتاهی کرده (ضاهل وقصر وحسـوب شـود) و در هنگـام

انسام وفطر تردخد داشته و احتهال وفطر بودن آن را ویداده؛ در این صورت ،کفاره بر

او حنابر احتياط الػم ،واضب ویشود.

ب .در فراگيــری وســأله ،کوتــاهی نکــرده حاشــد (ضاهــل قاصــر حاشــد) و خــا حتــی

کوتــاهی کــرده حاشــد (ضاهــل وقصــر حاشــد) ،اوــا در هــر دو صــورت ،در هنگــام انســام

وفطر تردخد نداشته حاشد؛ در این فرض ،کفاره بر او واضب نهیشود.

ج .برای انسام وفطر ،در هنگـام ارتکـاب آن ،حسـت شـرعی داشـته حاشـد (کـه در

ایــن وــورد هــن ضاهــل قاصــر حــه حســاب ویآخــد)؛ در ایــن صــورت ،کفــاره بــر او واضــب

نيست.

حنابراین ،کسی که عقيدۀ قطعی داشته که این وفطرات ،روػه را حاطـل نهی کنـد،

ً
 .1حاطل شدن در وورد حاقیواندن بر ضناحت ،حه وعنایی است که قبال عکر شد.
 .2ونظـور اػ وـوارد شــشگانـه ،ظـوردن ،آشــاويدن ،ضهـاع ،اسـتهناء ،حــاقی وانـدن بـر ضناحــت تـا اعان صــبح،
حاقی واندن بر حيض خا نفاس تا اعان صبح ویحاشد.

روػه /

هرطند در وقدوات طنين عقيدهای وقصـر حاشـد ،وثـل اخنکـه در فراگيـری وفطـرات
روػه ،کوتاهی کرده حاشد ،کفاره بر او واضب نيست.

این حکن در وورد کسی کـه نهیدانسـته روػه بـر او واضـب اسـت ،واننـد کودکـانی

که در اواجل سن حلوغ هستند و اعتقاد داشتهاند که روػه بر آنان واضب نهیحاشد ،نيـز

ضاری است.

مسأله  .158کسـی کـه ویدانسـته وـوارد شــشگانـهای کـه در وسـألۀ « »333عکـر شــد

1

روػه را حاطــل وی کنــد ،ولــی نهیدانســته کــه حــا انســام آنهــا کفــاره بــر عهــدۀ او واضــب

ویشود ،کفاره اػ او ساقط نهیشود و حاخد کفاره حدهد.

مسأله  .159اگــر کســی در حــال روػۀ وــاه وبــارک روضــان کــاری را انســام دهــد کــه حــا

صرفنظر اػ اخنکه وفطر روػه است ،حه ظـودی ظـود ،حـرام ویحاشـد  -وثـل اسـتهناء

 -و این در حالی حاشد که حرام بودن آن را ویدانسته ،ولی احتهال وفطـر بـودن آن را

نهــیداده و عقيــده داشــته کــه روػه را حاطــل نهی کنــد ،در ایــن صــورت نيــز کفــاره بــر او
واضب نهیشود.

 وواردی كه فقط قضای روزه ،واجج است

ً
مسأله  .161در طند وورد غير اػ وواردی که قبال حه آنها اشاره شد ،فقـط قضـای روػه

بر انسان واضب است و کفاره واضب نيست:

 .1در شب واه روضان ضنب حاشد و حا توضـيحی کـه در وسـألۀ « »334عکـر شـد تـا

اعان صــبح اػ ظــواب دوم خــا ســوم بیــدار نشــود و نيــز ظــواب اول ،حــه تفصــيلی کــه در
وسألۀ « »343عکر شد.

 .2در واه روضان غسل ضناحت را فراووش کند و حا حال ضناحت خک خـا طنـد روػ

روػه حگيرد که توضيح آن در وسألۀ « »343عکر شد.

 .3کاری که روػه را حاطل وی کند انسام ندهد ،ولی نيت روػه نکنـد خـا ر خـا کنـد خـا

 .1ههان.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

قصد کند که روػه نباشـد و نيـز ا گـر قصـد کنـد کـاری کـه روػه را حاطـل وی کنـد انسـام
ً
دهد ،ولی آن را انسام ندهد ،حه توضيحی که قبال در نيت روػه عکر شد.
 .4در وــاه روضــان حــدون اخنکــه تحقيــق کنــد صــبح شــده خــا نــه ،کــاری کــه روػه را

حاطل وی کند انسام دهد ،حعد وعلوم شود صبح بوده است.

 .5کسی حگوخد« :صبح نشده» و انسان حه گفتۀ او کاری که روػه را حاطـل وی کنـد

انســام دهــد ،حعــد وعلــوم شـود صــبح بــوده اســت .ههشنــين اســت حکــن ،ا گــر فــرد حــا
اعتهاد حه ساعت خا رادیو و وانند آن اطهينان نهاخد که صبح نشده و کاری کـه روػه

را حاطل وی کند انسام دهد ،حعد وعلوم شود صبح بوده است.

 .6کســی حگوخــد« :صــبح شــده» و انســان حــه گفتــۀ او خقــين خــا اطهينــان نکنــد ،خــا

ظيــال کنــد شــوظی وی کنــد و ظــودش هــن تحقيــق نکنــد و کــاری کــه روػه را حاطــل

وی کند انسام دهد ،حعد وعلوم شود صبح بوده است.
ً
 .7حه گفتۀ فرد دخگری که حرف او شرعا براخش حست است ،خا انسان حه اشتباه
وعتقد حاشـد کـه حـرف او حسـت اسـت ،افطـار کنـد ،حعـد وعلـوم شـود وغـرب نبـوده

است.

 .8خقين خـا اطهينـان کنـد کـه وغـرب شـده و افطـار کنـد ،حعـد وعلـوم شـود وغـرب

نبوده است ،هرطند این اور حه سبب وضود علتی در آسهان واننـد هـوای ابـری حاشـد
که در این صورت ،قضا حنابر احتياط واضب است.

1

 .9حــه علــت «عطــش و تشــنگی» وضهضــه کنــد ،خعنــی آب در دهــان حگردانــد و

بیاظتيار فرو رود؛

ولی اگر فراووش کند که روػه است و آب را فرو دهد ،خا حه ضهتی غيـر اػ عطـش و

تشنگی وثل وواردی که وضهضه در آن وستحب است وانند وضـو ،وضهضـه کنـد

و بیاظتيــار فــرو رود ،قضــا نــدارد .ههشنــين ،ا گــر روػهدار غيــر آب ،طيــز دخگــری را در
 .1شاخان عکر است ،اگر در هوای ابری و وانند آن ،فرد حدون حصول خقين خا اطهينان حه اخنکـه وغـرب شـده
افطار کند ،حعد وعلوم شود وغرب نبوده ،حنابر احتياط الػم کفاره نيز بر وی واضب ویشود.

روػه /

دهان ببرد و بیاظتيار فرو رود ،خا آب داظل بینی کند و بیاظتيار فرو رود ،قضـا بـر او
واضب نيست.

 .11حدون تهاس و والعبه حا ػن ،کاری انسام دهد که ووضب تحر خـک شـهوتش

شود  -وانند نگاه حه ههسر خا صحبت حا وی  -و ایـن در حـالی بـوده کـه قصـد بیـرون
آوــدن ونــی نداشــته و اػ عــادتش نيــز ظــارح شــدن ونــی نبــوده ،ولــی احتهــال عقالیــی

ویداده که این اور حاعب شود ونی حدون اظتيار اػ وی بیرون آخد و حـا انسـام آن ونـی
اػ او ظارح شود.

شاخان عکر است ،اگر این اور ههراه حا تهاس حا ػن بوده  -واننـد لهـس خـا بوسـيدن

خا والعبه  -قضا و کفاره هر دو واضب است.

البته ،در هر صورت اگـر خقـين خـا اطهينـان داشـته کـه ونـی ظـارح نهـیشـود ،ولـی
ً
اتفاقا بیاظتيار ونی بیرون آوده ،روػهاش صحيح است و قضا و کفاره ندارد.
 .11حــه ضهــت ا کــراه خــا اضــطرار خــا تقيــه افطــار کنــد و وــورد ا کــراه ،اضــطرار و تقيــه،

«ظـــوردن» خـــا «آشـــاويدن» خـــا «ضهـــاع» حاشــد؛ البتــه در غيــر ایــن وفطــرات نيــز ،حنــابر
احتياط واضب این حکن (وضوب قضا) ضاری است.

مسأله  .161در وسألۀ قبل در «وورد اول» حاخد فرد آن روػ را روػه حگيرد و حنابر احتيـاط

واضب ،آن را حه نيت قرحت وطلقه 1انسام دهد ،سپس حاخد قضای آن را هن حـه قصـد
وا فی الغوه اعن اػ قضا و عقوحت حهضا آورد.

در «و ــورد دوم» هـــن اگ ــر در بـــین روػ اس ــت حاخ ــد ف ــرد آن روػ را روػه حگي ــرد و حن ــابر

احتياط واضب ،آن را حه نيت قرحت وطلقه انسام دهد و در هـر صـورت ،حاخـد قضـای
آن را هن حه قصد وا فی الغوه اعن اػ قضا و عقوحت انسام دهد.

در «وورد سوم» در صورتی که روػۀ رخایی گرفتـه خـا در تهـام روػ نيـت روػه نکـرده خـا

قصد کرده روػه نباشد ،روػهاش حاطل اسـت و حاخـد قضـای آن را انسـام دهـد و انسـام
 .1خعنی ظصوص روػۀ واضب را نيت نکند؛ حلکـه اػ وـبطالت روػه پرهيـز کنـد و قصـدش اػ ایـن کـار حـهطـور
ً
کلی ،قرحة إلی اهّلل حاشد.
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وفطرات بر او حرام ویحاشد و طنانشه افطار کند ،دو وعصيت کرده؛ خکی تـرک روػه
و دخگری افطار کردن و در وفطراتی که کفاره دارد ،کفاره هن بر او واضب ویشود؛

اوا اگر در بین روػ رخا کرده خا قصد کرده روػه نباشد و حعد پشـيهان شـده خـا قصـد

کـــرده کـــاری کـــه روػه را حاطـــل وی کنـــد انس ــام دهــد ،ولــی آن را انس ــام نــداده و حع ــد

پشيهان شده خا اػ احتدای روػ نيت روػه نکرده و وفطری هـن ورتکـب نشـده و در بـین
روػ پشيهان شده ،حنابر احتياط واضب ،حاخد ً
رضاء آن روػ را روػه حگيرد و قضای آن را

هن حنابر احتيـاط واضـب ،انسـام دهـد و ارتکـاب وفطـرات در هـر صـورت ،بـر او حـرام
است و در صورت انسام وفطری که کفاره دارد ،کفاره هن الػم ویشود.

مسأله  .162در «وــوارد طهــارم تــا دهــن» اػ وســألۀ « »334روػه حاطــل اســت و حاخــد تــا
انتهای روػ اوساک کند و قضای آن را هن انسام دهد.

و در «وــورد خــاػدهن» نســبت حــه «ظــوردن» خــا «آشــاويدن» خــا «ضهــاع» روػه حاطــل

است و اوساک حنابر احتياط واضب ،در صـورت اوکـان الػم اسـت و حاخـد قضـای آن

را هــن انســام دهــد و غيــر وــوارد ســهگانــه اػ ســایر وفطــرات ،حنــابر احتيــاط واضــب در
صورت اوکان ،حاخد حه قصد قرحت وطلقه آن روػ را روػه حگيرد و قضای آن را هن حنـابر

احتياط واضب ،انسام دهد.

مسأله  .163اگر انسان شک کند که صـبح شـده خـا نـه ،قبـل اػ تحقيـق هـن ویتوانـد
ً
کاری که روػه را حاطل وی کند انسام دهد؛ ولی ا گـر حعـدا وعلـوم شـود کـه صـبح بـوده،

حاخد قضای آن را حهضا آورد ،اوا کفاره ندارد.

مسأله  .164اگــر در وــاه روضــان ،حعــد اػ تحقيــق (نگــاه کــردن حــه افــق بــرای وشــاهدۀ

فســر صــادق) ،بــرای انســان وعلــوم نشــود کــه صــبح شــده و کــاری کــه روػه را حاطــل
وی کند انسام دهد ،حعد وعلوم شود صبح بـوده ،روػهاش صـحيح اسـت و قضـا الػم

نيست.

شاخان عکر اسـت ،کـه تحقيـق حـه وسـيله سـاعت خـا رادیـو و واننـد آن در وـورد ایـن

حکن کافی نيست و حکن نگاه کردن حه افق برای وشاهدۀ فسر صادق را ندارد.

روػه /

كفارههای روزه

در این وبحب ،حه بیان احکام وربوط حه کفارههای روػه پرداظته ویشود.
 اقسام كفارههای روزه

کفارههــای وربــوط حــه روػۀ وــاه وبــارک روضــان را ویتــوان حــه طهــار دســته تقســين

نهود ،که در وساجل حعد حه توضيح آن پرداظته ویشود.

1

 oدستۀ اول از اقسام كفاره :كفارۀ افطار عهدی در واه وبارک روضان

ً
مسأله  .165کفارۀ افطار عهدی در وـاه وبـارک ،اظتصـاص حـه فـردی دارد کـه عهـدا

روػۀ ظــود را حــا ارتکــاب خکــی اػ وــواردی کــه در وســألۀ « »333عکــر شــد ،حاطــل نهــوده

است.

مسأله  .166در کفارۀ افطار عهدی روػۀ واه روضان ،فرد حاخد خـک حنـده آػاد کنـد ،خـا
ً
حه دستوری که حعدا گفته ویشود 2دو واه روػه حگيـرد ،خـا شصـت فقيـر را سـير کنـد خـا
ً
حــه هــر کــدام خــک ُوــد کــه تقریبــا « 334گــرم» اســت ،طعــام خعنــی گنــدم خــا ضــو خــا نــان و
وانند اخنها حدهد.

مسأله  .167اگر در کفارۀ افطار عهدی روػۀ واه روضان انسام هير کدام اػ سه وورد

عکر شده در وسألۀ قبل برای فرد وهکن نباشد ،حاخد حه هر تعداد فقيری کـه ویتوانـد،
خک ُود طعام بپرداػد و اگر آن هن وهکن نيست ،استغفار نهاخد و احتياط واضب آن
اســت کــه در ایــن دو صــورت (صــدقه و اســتغفار) ،هــر وقــت در آخنــده بــراخش توانــایی

حاصل گردخد ،کفاره را بپرداػد خا آن را کاول نهاخد.
ً
مسأله  .168کسی که کفارات وتعدد عهد اػ واه وبارک روضان بر عهده دارد و فعال

اػ اخنکه ههۀ آنها را حهطور کاول پرداظت کنـد نـاتوان اسـت ،ولـی وـی توانـد در آخنـده

 .1توضيحات تکهيلی در وورد احکام کفارات روػه ،در فصل «کفارات» عکر ویشود.
 .2حه فصل «کفارات» ،وساجل « 3335تا »3323وراضعه شود.
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ً
ً
تدرخسا کفارات را بپرداػد ،وثال در طی طند سال آنها را ادا نهاخد ،الػم است این کار
را انسام دهد و در این صورت ،نوحت حه اخنکه حه هـر تعـداد فقيـری کـه ویتوانـد ،خـک
ُود طعام حدهد نهیرسد.

شاخان عکر است ،در فرضـی کـه فـرد بـرای ههيشـه نـاتوان اسـت و در آخنـده هـن حـه
تدرخذ نهیتوانـد کفـارات را بپـرداػد ،حاخـد حـه هـر تعـداد فقيـری کـه وـیتوانـد ،خـک ُوـد

طعــام حدهــد و الػم اســت وقــدار طعــاوی را کــه تهکــن اػ اعطــای آن حــه فقــرا دارد ،بــر

تعداد روػهایی که افطار عهدى کرده ،توزخع نهاخد حا رعاخت اخنکه حه هر فقير کهتر اػ
خک ُود داده نشود و طنانشـه طعـام حـا توز خـع حـه صـورت وـغکور بـراى تهـام اخـام کـافی
ً
نباشد ،براى وقدارى که کافی نيست استغفار نهاخد؛ وثال اگر فرد  34کفارۀ عهـد وـاه
وبــارک روضــان بــر عهــده دارد و فقــط تــا آظــر عهــر توانــایی پرداظــت ُ 144وــد طعــام را
دارد ،حاخــد بــرای کفــارۀ هــر روػ ،پــنذ ُوــد طعــام لحــاظ نهاخــد و هــر ُوــد را حــه خــک فقيــر

بپرداػد.

مسأله  .169کسی که حاخد برای کفارۀ خـک روػ ،حـه شصـت فقيـر طعـام حدهـد ،ا گـر حـه

تهــام شصــت نفــر دسترســی دارد ،نهیتوانــد حــه ضــای آنکــه حــه شصــت فقيــر ،شصــت

طعــام حدهــد ،حــه تعــداد کهتــری فقيــر ،طعــام بیشــتری حدهــد کــه در وسهــوع ههــان
ً
شصت طعام حشود؛ وثال ضایز نيست حه سی نفر هر کدام دو ُود طعـام حدهـد و حـه آن
اکتفا کند؛

ولی ویتواند برای هر فرد اػ عيال و ظانوادۀ فقير  -هرطند ناحالغ حاشـند -خـک ُوـد

حه آن فقير حدهـد و فقيـر ویتوانـد حـه وکالـت اػ عاجلـه و ظـانواده خـا والخـت بـر آنهـا  -ا گـر

ناحالغ حاشند  -قبول نهاخد؛

ً
البته اگر فرد نتواند شصت نفر فقير را پیدا کند و وثال فقط سی نفر را پیـدا نهاخـد،
ویتواند حه هر کدام دو ُود طعـام حدهـد ،ولـی حنـابر احتيـاط واضـب ،هـر گـاه در آخنـده
توانایی پیدا کرد ،حه سی نفر فقير دخگر نيز خک ُود طعام حدهد.

مسأله  .171اگر فرد روػۀ ظود را حا شیء حرام خا عهـل حـرام حاطـل کنـد ،طـه ظـود آن
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شـیء خــا عهــل ،در اصـل حــرام حاشــد وثــل شـراب ،ػنــا و اســتهناء ،خـا حــه ضهتــی حــرام

شــده حاشــد ،واننــد ظــوردن غــغای حاللــی کــه بــرای انســان ضــرر کلــی و وهــن دارد و
نزدخکــی کــردن حــا ههســر ظــود در حــال حــيض ،خــک کفــاره کــه توضــيح آن در وســألۀ

« 333و  »333عکر شد ،کافی است؛

ولــی احتيــاط وســتحب آن اســت کــه «کفــارۀ ضهــع» حدهــد؛ خعنــی خــک حنــده آػاد
کند 1و دو واه روػه حگيرد و شصت فقير را سير کند خا حه هر کدام آنها خک ُود گندم خـا
ضو خا نان و وانند اخنها حدهد؛ توضيح بیشتر در وورد کفارۀ ضهع در فصل «کفارات»،

وسألۀ « »3343عکر ویشود.
ً
مسأله  .171اگــر روػهدار دروغــی را حــه ظداونــد وتعــال و پیــاوبر ا کــرم عهــدا نســبت

دهد ،کفاره ندارد ،ولی احتياط وستحب آن است که کفاره حدهد.

مسأله  .172اگر روػهدار در خک روػ واه روضان وفطراتی کـه حاعـب کفـاره ویشـود را

بیش اػ خک حار انسام دهد ،طه اخنکه خکی اػ آنها را طند حـار تکـرار کنـد ،خعنـی طنـد

ورتبه حصورد خا بیاشاود خا طند ورتبه ضهاع خا طند ورتبه استهناء نهاخـد و طـه اخنکـه
ً
طنـد وفطـر وصتلـف را انســام دهـد ،وـثال آب ظـورد و حعــد ضهـاع خـا اسـتهناء نهاخــد،
خک کفاره برای ههۀ آنها کافی است و الػم نيست کفارههای وتعدد حدهد.
ً
ههــين طــور اگــر فــرد ،روػۀ واضــب وــاه روضــان را عهــدا نگيـرد و نيــت روػه نداشــته
حاشد و در روػ طند حار وفطر انسام دهد  -هرطند ضهـاع خـا اسـتهناء حاشـد  -حـاػ هـن

پرداظت خک کفاره کافی است.

مسأله  .173اگــر روػهدار در وــاه روضــان حــا ػن ظــود کــه روػهدار اســت ضهــاع کنــد،
طنانشه ػن را ا کراه کرده حاشد ،حاخد کفارۀ روػه ظودش و حنابر احتياط واضب ،کفارۀ

دخگری حاحت ا کراه ػن حدهد و بر ػن کفاره واضب نيست ،اوا اگر ػن حـه ضهـاع راضـی

بوده ،بر هر کدام خک کفاره واضب ویشود.

 .1شاخان عکر اسـت ،طـون اوـروػه آػاد کـردن حنـده ويسـر نيسـت ،احتيـاط آن اسـت کـه حـه ضـای آن اسـتغفار
نهاخد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

مسأله  .174اگــر ػنــی ،شــوهر روػهدار ظــود را بــر ضهــاع ا کــراه نهاخــد ،حاحــت افطــار روػۀ

ظودش خک کفاره بر او واضب ویشود ،ولی واضب نيست حه علت ا کراه وـرد ،کفـارۀ
دخگری حدهد و در این صورت (حالت ا کراه) ،بر شوهر او نيز کفاره واضب نيست.

مسأله  .175اگــر روػهدار در وــاه روضــان ،ػن ظــود را بــر ضهــاع ا کــراه کنــد و در بــین
ضهــاع ػن راضــی شــود ،بــر هــر کــدام خــک کفــاره واضــب ویشــود ،هرطنــد احتيــاط
وستحب آن است که ورد دو کفاره حدهد.

مسأله  .176اگــر روػهدار در وــاه وبــارک روضــان حــا ػن روػهدار ظــود کــه ظــواب اســت
ضهاع نهاخد ،خک کفاره بر او واضب ویشود و روػۀ ػن صـحيح اسـت و کفـاره هـن بـر
او واضب نيست.

مسأله  .177اگــر وــرد ،ػن ظــود را خــا ػن ،شــوهر ظــود را ا کــراه کنــد کــه غيــر ضهــاع کــار
دخگــری کــه روػه را حاطــل وی کنــد وثــل ظــوردن و آشــاويدن خــا والعبــهای کــه ووضــب
ظارح شدن ونی ویشود ،حهضا آورد ،بر هـير خـک اػ آنهـا اػ حاحـت ا کـراه طـرف وقابـل

کفــاره واضــب نيســت و طنانشــه وفطــری کــه ورتکــب شــده کفــاره دارد ،کــافی اســت
کفاره افطار عهدی وربوط حه ظود را حدهد.

مسأله  .178کســی کــه حــه علــت وســافرت خــا بیهــاری روػه نهی گيــرد ،نهیتوانــد ػن
روػهدار ظــود را ا کــراه بــر ضهــاع کنــد ،ولــی ا گــر او را ا کــراه نهاخــد ،کفــاره بــر وــرد واضــب

نيست.
ً
مسأله  .179کسی کـه عهـدا روػۀ ظـود را حاطـل کـرده ،ا گـر حعـد اػ اعان ظهـر وسـافرت
کند ،خا قبل اػ ظهـر بـرای فـرار اػ کفـاره سـفر نهاخـد ،کفـاره اػ او سـاقط نهیشـود؛ حلکـه
اگر قبل اػ اعان ظهر وسافرتی برای او پیش بیاخد نيز ،کفاره بر او واضب است.
ً
مسأله  .181اگر فردی ،عهـدا روػۀ ظـود را حاطـل کنـد و حعـد عـغری واننـد حـيض خـا

نفــاس خــا وــرض بــرای او پیــدا شــود ،احتيــاط وســتحب آن اســت کــه کفــاره حدهــد،
ً
وصصوصا اگر حه وسيلهای وانند دارو ،حيض خا ورضی را حه وضود بیاو رد.

مسأله  .181اگر انسان شک کند وغرب شـده خـا نـه ،نهیتوانـد افطـار کنـد و طنانشـه
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در واه وبارک روضان افطار نهاخد ،عالوه بر اخنکـه حاخـد قضـای روػه را انسـام دهـد ،حـا

توضيحی که در وسألۀ « »333عکر شد ،کفاره هن بر او واضب ویشود.
ً
مسأله  .182اگر روػهدار حه گفته کسـی کـه وی گو خـد« :وغـرب شـده» و گفتـۀ او شـرعا

وعتبــر نيســت ،افطــار کنــد و حعــد حفههــد وغــرب نبــوده خــا شــک کنــد کــه وغــرب بــوده

است خا نه ،قضا و کفاره بر او واضب ویشود؛

اوا اگر وعتقد بوده گفتۀ او حست اسـت خـا آنکـه حـه طریـق عقالیـی دخگـری بـرای

وی اطهينان حاصل شده ،فقط قضا الػم ویحاشد و کفاره واضب نيست.

مسأله  .183اگر انسـان خقـين خـا اطهينـان کنـد کـه روػ اول وـاه روضـان اسـت خـا دو وـرد
ً
عادل حه عنوان بینه شهادت دهند که روػ اول واه روضان است اوا وی عهدا روػۀ ظـود
را حاطل کند ،حعد وعلوم شود که آظر واه شعبان بوده ،کفاره بر او واضب نيست.

مسأله  .184اگر انسـان شـک کنـد آظـر وـاه روضـان اسـت خـا اول شـوال (عيـد فطـر) و
ً
عهــدا روػۀ ظــود را حاطــل کنــد ،حعــد وعلــوم شــود اول شــوال بــوده ،کفــاره بــر او واضــب

نيست.

 oدستۀ دوم از اقسام كفاره :فدیۀ ساالنه

مسأله  .185اگر انسان حه علت بیهاری ،روػۀ واه روضان را نگيرد و بیهاری او تا واه

روضان سال حعد طول حکشد ،حه گونهای کـه در تهـاوی اخـام سـال نتوانـد روػه حگيـرد،
قضــای روػههــایی را کــه نگرفتــه بــر او واضــب نيســت؛ ولــی حاخــد بــرای هــر روػ خــک ُوــد
ً
(تقریبا  334گرم) طعام ،خعنی گندم خا ضو خا نان خـا بـرنذ و واننـد اخنهـا حـه فقيـر حدهـد
که آن را «فدخۀ ساالنه» هن ویناوند.

1

مسأله  .186پرداظت کفارۀ وغکور در وسألۀ قبل (فدخۀ سـاالنه) ،قبـل اػ فـرا رسـيدن
واه روضان سال حعـد ،در بـین سـال  -قبـل اػ گغشـتن ػوـان قضـای روػه  2-صـحيح

 .1توضيح بیشتر پیراوون احکام فدخۀ ساالنه ،در فصل «کفارات» عکر ویشود.
 .2حه عبارتی قبل اػ ػوان واضب شدن فدخه.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

نيست؛ 1حلکه الػم است حه وقداری صبر نهاخد تا ػوان قضای روػه حگغرد.
ً
وــثال کســی کــه ســی روػ کفــاره (فدخــه) اػ وــاه روضــان قبــل حــه عهــده دارد ،ویتوانــد حــا

اتهام روػ پانزدهن واه شعبان ،کفارۀ پانزده روػ را بپـرداػد ،و نيـز کسـی کـه کفـارۀ ده روػ حـه

عهدۀ اوست ،حا اتهام روػ بیست و پنسن واه شعبان ،ویتواند کفارۀ پنذ روػ را بپرداػد.

مسأله  .187بــرای پرداظــت کفــارۀ وــورد وــغکور در وســألۀ «( »353فدخــۀ ســاالنه) و
ههــين طــور وــوارد عکــر شــده در وســاجل حعــدی ،ســير کــردن فقيــر کــافی نيســت و الػم
است خک ُود طعام را حه عنوان اخنکه وال و ولک فقير حاشد حه وی بپرداػد.

مسأله  .188اگر فردی که بیهاری وسـتهر دارد و روػه نهـیگيـرد ،حـه ضهـت ندانسـتن
وسأله ،کفاره روػهاش را در سالهای وتعدد ،حعد اػ وـاه روضـان ،قبـل اػ فـرا رسـيدن

ػوان وضوب کفاره (فدخه) پرداظت وـیکـرده ،وـیتوانـد آنشـه را هـر سـال حاحـت کفـارۀ

ورخضی ههان سال پرداظته ،برای سال خا سالهای گغشتهاش حساب نهاخد و ا گـر

آنشـه را تــا کنـون پرداظتــه حـه تعــداد کفـارات ورخضــی سـالهــای گغشـته بــوده اســت،

کفــارات ســالهــای گغشــته ادا شــده اســت و در ایــن صــورت ،تنهــا الػم اسـت کفــارۀ
سال اظير را حعد اػ فرا رسيدن ػوان آن ،پرداظت نهاخد.

2

مسأله  .189اگر بیهاری انسان طند سال طول حکشد ،حعد اػ آنکه در بین سـال آظـر

ظوب شد ،حاخد قضـای وـاه روضـان سـال آظـر را حگيـرد و قضـای روػۀ سـالهای قبـل

که حه علت بیهاری ،نگرفتـه بـر او واضـب نيسـت؛ ولـی حاخـد بـرای هـر روػ اػ سـالهای
3
قبل خک ُود طعام حه فقير حدهد.
 .1هرطند حداند بیهاری او تا واه روضان حعد اداوه دارد و نهیتواند قضای روػهها را حهضا آورد.
 .2وشــاحه حکــن وــغکور ،در وــورد فــردی کــه کفــارههــای تــأظير روػه قضــای ظــوخش را زودتــر اػ ػوــان وضــوب آن
پرداظت ویکرده نيز ضاری است.
ً
 .3وثال فردی که حه ضهت بیهاری ،سه سـال پـی در پـی روػه نگرفتـه و قبـل اػ فـرا رسـيدن وـاه روضـان سـال
طهارم ،در اول واه رضب ،بیهاری او بر طرف شـده .در ایـن صـورت ،قضـای روػههـای سـال اول و دوم اػ
او ساقط است و حاخد برای هر روػ اػ آن دو سال ،کفاره (فدخه) پرداظت نهاخد و اوا نسبت حه سـال سـوم،
حاخــد قضــای روػههــای آن ســال را انســام دهــد و در صــورتی کــه قضــای روػههــای ســال ســوم را تــا قبــل اػ
فرا رسيدن واه روضان سال طهارم حهضا آورد ،پرداظت فدخه و کفارۀ تأظير حاحت سال سـوم بـر او واضـب
نيست.

روػه /

مسأله  .191اگر انسان حـه سـبب بیهـاری وـاه روضـان روػه نگيـرد و بیهـاری او حعـد اػ
وــاه روضــان نيــز اســتهرار پیــدا کنــد و در بــین ههــان ســال ،قبــل اػ فــرا رســيدن ػوــان
ً
وضــوب کفــاره (فدخــه) - 1وــثال حعــد اػ گغشــت شــش وــاه اػ وــاه روضــان قبــل  -فــوت

نهاخد ،روػههایی که نگرفته قضا و کفاره ندارد؛

ً
حلکه اگر ػوـان وـغکور نيـز سـپری شـده ،وـثال حعـد اػ فـرا رسـيدن وـاه روضـان سـال

حعد فوت نهاخد ،روػههایی که نگرفته قضا ندارد و نسبت حه کفـارۀ روػهاش طنانشـه
وصيت حه ادای آنها نهوده ،واضب است اػ ثلب والش پرداظـت شـود و ا گـر وصـيت
نکرده بر ورثۀ وی طيزی واضب نيست.

2

مسأله  .191اگر انسان حه علت عغر دخگری غيـر اػ بیهـاری روػه نگرفتـه حاشـد و عـغر

او تا وـاه روضـان حعـد حـاقی حهانـد ،روػههـایی را کـه نگرفتـه حاخـد قضـا کنـد و احتيـاط
واضب آن است که برای هر روػ خک ُود طعام حه فقير حدهد.

مسأله  .192اگر فرد حه علت بیهاری ،روػۀ واه روضان را نگيرد و حعد اػ واه روضان،

بیهــاری او برطــرف شــود ولــی عــغر دخگــری پیــدا کنــد کــه نتوانــد تــا وــاه روضــان حعــد
قضای روػه را حگيرد ،حاخد روػههایی را که نگرفته قضا نهاخد و حنـابر احتيـاط واضـب،
برای هر روػ خک ُود طعام نيز حه فقير حدهد؛

ههين طور ،اگر در واه روضان حه ضز بیهاری ،عـغر دخگـری داشـته حاشـد و حعـد اػ

واه روضان آن عغر برطـرف شـود و تـا وـاه روضـان سـال حعـد حـه علـت بیهـاری نتوانـد

روػه حگيرد ،حاخد روػههایی را که نگرفته قضـا نهاخـد و حنـابر احتيـاط واضـب ،بـرای هـر
روػ خک ُود طعام نيز حه فقير حدهد.
 oدستۀ سوم از اقسام كفاره :كفارۀ تأخير

مسأله  .193ا گــر انســان در وــاه روضــان حــه علــت عــغری روػه نگيــرد و حعــد اػ وــاه
 .1ػوان واضب شدن کفاره حاحت ورخضی وستهر ،در وسألۀ « »353عکر شد.
 .2هرطنــد احتيــاط وســتحب اســت ورثــۀ حــالغ رشــيد (غيــر وحســور) ،کفــارات وتــوفی را اػ ســهن ظــوخش
بپرداػند.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

ً
روضان ،عغر او برطرف شود و تا وـاه روضـان آخنـده عهـدا قضـای روػه را نگيـرد ،حاخـد
ً
روػه را قضا کند و برای هر روػ خک ُود (تقریبا  334گرم) طعـام ،خعنـی گنـدم خـا ضـو خـا

نان خا بـرنذ و واننـد اخنهـا حـه فقيـر حدهـد؛ کفـارۀ وـغکور کـه حاحـت تـأظير در انسـام روػۀ

قضا است« ،کفارۀ تأظير» ناويده ویشود.

1

برای پرداظت کفـارۀ وـغکور در ایـن وسـأله (کفـارۀ تـأظير) و ههـين طـور وـوارد عکـر
شده در وساجل حعدی ،سير کردن فقير کافی نيست و الػم اسـت خـک ُوـد طعـام را حـه
عنوان اخنکه وال و ولک فقير حاشد حه وی بپرداػد.

مسأله  .194اگر انسان در وـاه روضـان حـدون عـغر روػه نگيـرد و تـا وـاه روضـان آخنـده
ً
عهدا قضای روػه را هـن حـهضـا نيـاورد ،حاخـد روػه را قضـا کنـد و حنـابر احتيـاط واضـب،
برای هر روػ خک ُود طعام هن حاحت کفارۀ تأظير حه فقير حدهد.
ً
شاخان عکر است ،اػ آنسا که فرد عهدا روػۀ واه روضان را نگرفته ،حاخد در وواردی
که در وسألۀ « »333عکر شد ،کفارۀ افطار عهدی را نيز بپرداػد.

مسأله  .195ا گــر انســان در وــاه روضــان حــه علــت عــغری روػه نگيــرد و حعــد اػ وــاه

روضان ،عغر او برطرف شود و اػ روی عهـد خـا سـهلانگـاری ،قضـای روػه را نگيـرد تـا

آنکه وقت قضای روػۀ واه روضان قبل نسبت حه ػوان فرا رسيدن وـاه روضـان ضدخـد
ً
کن حاشد ،وثال اگر خک هفته روػۀ قضا اػ واه روضان سال قبـل دارد خـک هفتـه حـه وـاه

روضان ضدخد حاقی حاشد و در این فاصلۀ ػوانی نيز عغر پیـدا کنـد ،حاخـد قضـا را حعـد
اػ برطرف شـدن عـغر حگيـرد و بـرای هـر روػ خـک ُوـد طعـام حاحـت کفـارۀ تـأظير حـه فقيـر

حدهد.

مسأله  .196ا گــر انســان در وــاه روضــان حــه علــت عــغری روػه نگيــرد و حعــد اػ وــاه

روضان ،عغر او برطرف شود و حعد اػ برطرف شدن آن عغر تصـهين داشـته حاشـد کـه
روػههای ظود را قضا کند ،ولی قبل اػ آنکه قضا نهاخـد ،در کهـی وقـت  -حـه وعنـایی

که در وسألۀ قبل بیان شد  -عغر دخگری پیدا کند ،حاخد قضا را حعد اػ برطـرف شـدن
 .1توضيح بیشتر پیراوون کفارۀ تأظير ،در فصل «کفارات» عکر ویشود.

روػه /

عغر حگيرد و نيز الػم است  -حتی حنابر احتياط واضب اگر عغر عرفی بـرای تـأظير در
انسام قضای روػه تا ػوان پدخد آودن عغر ضدخد داشته حاشد  -بـرای هـر روػ خـک ُوـد
طعام حاحت کفارۀ تأظير حه فقير حدهد.

مسأله  .197اگــر فــردی حــه ســبب ندانســتن حکــن شــرعی وعتقــد بــوده کــه روػۀ وــاه
روضــان بــر او واضــب نيســت و روػه نگرفتــه و قضــای روػههــا را نيــز تــا ســال حعــد حـهضــا

نياورده ،الػم است قضای روػه را انسام دهد و در صورتی که نسبت حـه واضـب بـودن
قضای روػه ،ضاهل قاصر بوده ،پرداظت کفارۀ تأظير الػم نيست.

مسأله  .198اگر کسـی وـیدانسـته روػۀ قضـا دارد ،ولـی نهـیدانسـته تـأظير در انسـام
روػۀ قضا تا واه روضان سال حعـد ،ووضـب ثاحـت شـدن کفـارۀ تـأظير وـیشـود ،کفـارۀ

تأظير اػ وی ساقط نهیشود.

 oدستۀ چهارم از اقسام كفاره :فدیۀ روزانه

بـر طهــار گـروه ،حــا توضـيحی کــه در ایــن وبحـب عکــر ویشـود ،روػه گــرفتن واضــب

نيست ،حلکه در حعضی اػ ووارد آن ضایز نيسـت .ایـن طهـار گـروه حـا شـراخطی کـه عکـر
ویشود ،حاخد کفاره (فدخـۀ روػانـه) پرداظـت نهاخنـد 1و احکـام آن در وسـاجل حعـد عکـر
ویشود.

 گروه اول از ووارد فدیۀ روزانه

مسأله  .199بــر پیروــرد خــا پیرػنــی کــه روػه گــرفتن حــه ســبب پیــری ،بــرای وی وهکــن
ً
نيست خا سصتی فوقالعادهای دارد کـه وعهـوال تحهـل نهـیشـود ،روػه واضـب نيسـت و
ً
در صورت دوم (سصتی فـوقالعـاده) حاخـد بـرای هـر روػ خـک ُوـد طعـام (تقریبـا  334گـرم)
گندم خا ضو خا نان و وانند اخنها حه فقير حدهد.

2

 .1این طهار گروه ،در وبحب «شراخط واضب شدن روػه» حهطور اضهالی عکر شد.
 .2کفارۀ وغکور در این وسأله و وساجل حعد را« ،فدخه» خا «فدخۀ روػانه» ویناوند.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

مسأله  .211برای پرداظت کفاره (فدخه) در وورد وسألۀ قبل و ههين طور وواردی کـه
در وساجل حعد عکر ویشود ،سير کردن فقير کافی نيسـت و الػم اسـت خـک ُوـد طعـام
را حه عنوان اخنکه وال و ولک فقير حاشد حه او حدهد.

مسأله  .211کسی که حه سبب پیری روػه نگرفته ،طنانشه حعد اػ وـاه روضـان حتوانـد
روػه حگيــرد ،احتيــاط وســتحب آن اســت کــه قضــای روػههــایی را کــه نگرفتــه ،حـهضــا

آورد.

مسأله  .212پیرورد خا پیرػنی که عالوه بر عغر پیری و کهولت سن ،وبتال حه ورخضـی

وســتهر در طــول ســال ویحاشــد و روػه بــراخش ضــرر دارد ،روػه بــر وی واضــب نيســت و

الػم نيســت آن را قضــا نهاخــد و طنانشــه پیــری وی طــوری حاشــد کــه ا گــر وــرخض هــن
ً
نبود ،روػه گرفتن برای وی حـه ضهـت کهولـت سـن سـصتی فـوقالعـادهای کـه وعهـوال
تحهل نهیشود داشت ،پرداظت فدخۀ روػانه ضهت پیری کافی است و الػم نيست

ضهت ورخضی فدخـۀ دخگـری بپـرداػد ،حلکـه در ایـن صـورت ا گـر اػ انسـام روػه عـاضز و
ً
ناتوان حاشد ،اصال تکليفی حاحت فدخه ندارد.
 گروه دوم از ووارد فدیۀ روزانه

مسأله  .213اگــر انســان وبــتال حــه بیهــاری حاشــد کــه ز خــاد تشــنه ویشــود و نهیتوانــد
ً
تشــنگی و عطــش را تحهــل کنــد خــا بــرای او ســصتی فــوقالعــادهای دارد کــه وعهــوال

تحهـ ــل نهـ ــیشــــود 1،روػه بـــــر او واضــــب نيسـ ــت ،ولـ ــی در صـ ــورت دوم (سـ ــصتی
فوقالعاده) ،حاخد برای هر روػ خک ُود طعام حه فقير حدهـد و فـرد وـغکور در صـورتی کـه
حعد حتواند روػه حگيرد ،واضب نيست قضا نهاخد.

البتــه ایــن حکــن ،اظتصــاص حــه بیهــاری استســقاء نــدارد و شــاول هــر ورضــی کــه

وانند آن حاشد و ووضب احساس عطش و تشنگی شدخد در فـرد گـردد نيـز ویحاشـد؛
 .1وانند اخنکه حه ورض «استسقاء» وبتال شده و برای رفع تشنگی ناطار است زخاد آب حنوشد.

روػه /

اوا این حکن شاول بیهاران کليوی 1و وانند آنکه روػه برای آنان ضرر دارد نهیشود.
 گروه سوم از ووارد فدیۀ روزانه

مسأله  .214ػنــی کــه وقــت ػاخهــان او نزدخــک اســت و روػه بــرای ظــودش خــا حشــهاش

ضــرر دارد 2،روػه بــر او واضــب نيســت؛ حلکــه در وــوارد ضــرر حــرام ،نباخــد روػه حگي ـرد و
ً
حاخد برای هر روػ خک ُود طعام حه فقير حدهد و در هر دو صورت حاخد حعدا روػههـایی را
که نگرفته ،قضا نهاخد و قضای روػه ،حه دليل حاولگی اػ او ساقط نهیشود.
شاخان عکر است ،این حکن (پرداظـت ُوـد) اظتصـاص حـه ػن حاولـهای دارد کـه
وقت ػاخهان او نزدخک است 3وثل اخنکه وارد وـاه نهـن حـاولگی شـده اسـت و شـاول

ػن حاولهای که ػوان ػاخهان او نزدخک نيست ،نهیشود.
 گروه چهارم از ووارد فدیۀ روزانه

مسأله  .215ػنی که حشه شير ویدهد و شير او کن است ،طه وادر حشه خا داخۀ او حاشـد،

خا حدون اضـرت شـير دهـد ،طنانشـه روػه بـرای ظـودش خـا حشـهای کـه شـير ویدهـد ضـرر

داشته حاشد ،روػه بر او واضب نيست ،حلکه در ووارد ضرر حرام ،نباخـد روػه حگيـرد و حاخـد
برای هر روػ خک ُود طعام حه فقير حدهد و در هر دو صـورت ،روػههـایی را کـه نگرفتـه حاخـد
ً
حعدا قضا نهاخد و قضای روػه حه سبب شير دادن اػ او ساقط نهیشود.
شاخان عکر است ،حنابر احتياط واضب ،این حکن اظتصاص حـه وـوردی دارد کـه

شير دادن حشه ،تنها ههين راه را داشته حاشد ،اوا اگر راه دخگری برای شـير دادن حشـه
ً
حاشــد ،وــثال طنــد ػن در شــير دادن او شــرکت کننــد ،خــا حتوانــد اػ شــيرهای ضــاخگزین
 .1شـاخان عکــر اســت ،ایـن بیهــاران احســاس عطـش و تشــنگی شــدخد نهـیکننــد ،ولــی حـه ضهــت ســنگســاػ
ُ
بودن کليه خا احتالی حه قلنذ کليه و وانند آن ،الػم است در طول روػ زخاد آب بیاشاوند.
 .2در این وسأله و وسألۀ حعد ،احتهال عقالیی ضرر قابل توضه ،طوری کـه طنـين احتهـالی ووضـب ظـوف
(ترس) شود ،کافی است.
ُْ
 .3وی را در لغت عربی «حاول وق ِرب» ناوند.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

وثل شير ظشک ،کهک حگيـرد ،حنـابر احتيـاط واضـب رو ػه نگـرفتن بـرای طنـين ػنـی

ضایز نيست؛

البته اگر داخـۀ دخگـری غيـر وـادر نباشـد و ظـوردن شـير ظشـک (و واننـد آن) بـرای

کودک هرطند در آخنده ووضب ضرر قابـل توضـه حاشـد ،واننـد نـوػادی کـه در وـاههـای

اول ش ــيرظوارخش حاشـــد و ظـــوردن شـــير ظش ــک س ــبب ش ــود حع ــد اػ و ــاه روض ــان اػ

ظوردن شير وـادر اوتنـاع ورػد و ایـن اوـر بـرای نـوػاد ضـرر قابـل توضـه داشـته حاشـد ،در

این صورت ههانند حالت اول روػه نگرفته و حه ضاخش قضا و فدخه ثاحت ویشود.

مسأله  .216ا گــر ػن حاولـــه خـــا ػن شـــيرده کــه در وســاجل « 243و  »243عکــر شــد ،حــه

ضهت عغر حيض خا سفر حه حد وسافت شرعی واضب نباشد روػه حگيرد ،پرداظت

فدخه بر وی الػم نيست و فقط قضای روػه بر او واضب است.
 احكام دیگر كفاره روزه

مسأله  .217کسی که حاخد برای هر روػ خک ُود طعام حه فقير حه عنوان کفـارۀ تـأظير خـا

فدخه حدهد ،ویتواند کفاره خا فدخۀ طند روػ را حه خک فقير حدهد.

مسأله  .218اگر کفاره خا فدخه بـر انسـان واضـب شـود و طنـد سـال آن را حـهضـا نيـاورد،
طيزی بر آن اضافه نهیشود.

حنابراین ،اگر فرد قضای روػۀ واه روضان را طند سال حه تأظير بینـداػد ،حاخـد قضـا
ً
را حگيرد و حه علت تأظير در سال اول  -حا توضـيحی کـه قـبال بیـان شـد  -بـرای هـر روػ
خک ُود طعام حـه فقيـر حدهـد و اوـا بـرای تـأظير طنـد سـال حعـدی ،طيـزی بـر او واضـب
نيست و کفارۀ تأظير وکرر نهیشود.

1

مسأله  .219انســان نباخــد در ح ـهضــا آوردن کفارههــای روػه کوتــاهی و ســهلانگــاری
ً
کند ،ولی الػم نيست فورا آنها را انسام دهد.
ً
 .1وثال فردی که خـک روػ روػۀ قضـا داشـته و انسـام آن را پـنذ سـال حـه تـأظير انداظتـه اسـت ،پرداظـت خـک
کفارۀ تأظير (خک ُود طعام) بر او واضب است و الػم نيست حه علت تأظير پـنذ سـاله ،پـنذ کفـارۀ تـأظير
بپرداػد.

روػه /

مسأله  .211ا گــر انســان نــغر کنــد کــه روػ وعينــی را روػه حگيــرد ،طنانشــه در آن روػ
ً
عهــدا روػۀ ظــود را حاطــل کنــد ،حاخــد کفــاره حدهــد و کفــارۀ آن در فصــل «احکــام نــغر» و

فصل «کفارات» ظواهد آود.

احكام روزۀ قضای واه روضان پدر (كه بنابر احتياط الزم ،بر پسر بزرگتر واجج است)

مسأله  .211حعــد اػ وــرگ پــدر ،پســر بــزرگتــر ،حنــابر احتيــاط الػم حاخــد قضــای روػۀ وــاه
روضان او را حا توضيحی که در فصل (نهاػ قضای پدر) بیان شد ،حهضا آورد؛
ً
البته وی ویتواند حه ضای هر روػ خک ُوـد (تقریبـا  334گـرم) طعـام حـه فقيـر حدهـد

که در این صورت ،قضای روػههای پدر ،بر او واضب نيسـت؛ ولـی ا گـر ويـت وصـيت
کرده کـه بـرای روػههـاخش اضيـر حگيرنـد ،دادن طعـام کـافی نيسـت و در ایـن صـورت،

حاخد اػ ثلب وال او برای روػههای قضاخش ،فردی را اضير کنند.

1

مسأله  .212اگــر پــدر غيــر اػ روػۀ وــاه روضــان ،روػۀ واضــب دخگــری واننــد روػۀ نــغر را

نگرفته حاشد خا برای قضای روػه اضير شده و نگرفتـه حاشـد ،قضـای آن بـر پسـر بـزرگتـر
الػم نيست.

مسأله  .213حعد اػ ورگ وادر احتياط وستحب است پسر بـزرگتـر ،قضـای روػۀ وـاه
روضــان او را حــه تفصــيلی کــه در ضلــد اول فصــل (نهــاػ قضــای پــدر) بیــان شــد ،حـهضــا

آورد؛
ً
ههشنان که کافی است حه ضای هر روػ خک ُوـد (تقریبـا  334گـرم) طعـام حـه فقيـر

حدهد ،ولی اگر وادر وصيت کرده که برای روػههاخش اضير حگيرند ،دادن طعام کافی

نيســت و در ایــن صــورت ،حاخــد اػ ثلــب وــال وــادر بــرای روػههــای قضــاخش ،فــردی را
اضير کنند.

 .1شاخان عکر است ،ههۀ احکام و شراخط واضب شدن قضای روػۀ پدر بـر پسـر بـزرگتـر ههاننـد نهـاػ قضـای
پدر است؛ برای آشنایی بیشتر حا احکام آن ،حه ضلد اول ،فصل وربوط حه نهاػ قضای پدر ،وراضعه شود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

احكام روزه وسافر

مسأله  .214وســافری کــه حاخــد نهاػهــای طهــار رکعتــی را در ســفر دو رکعــت حصوانــد،

نباخــد روػه حگيــرد  -طــه روػۀ واضــب حاشــد 1و طــه روػۀ وســتحب  -و اػ ایــن حکــن،
ووارد زیر استثنا ویشود:

الف .کسی که اػ قرحانی واضب در حذ تهتع ناتوان است ،واضب اسـت حـه ضـای

آن ده روػ ،روػه حگيــرد کــه حاخــد ســه روػ اول آن را در بــین ههــان ســفر حــذ روػه حگيــرد،

هرطنــد وســافر حاشــد و هفــت روػ حاقيهانــده را پــس اػ برگشــتن حــه وطــن ح ـهضــا آورد.
توضيح احکام آن ،در کتاب «وناسک حذ» عکر شده است.

ب .کســی کــه در وناســک حــذ تهتــع در وقــوف عرفــات ،قبــل اػ غــروب آفتــاب ،اػ

سرػوين عرفات ظارح شود و دوحاره حه عرفات برنگردد ،حاخـد خـک شـتر کفـاره حدهـد و

اگر نتواند این کفاره را حدهد ،حاخد هيسـده روػ روػه حگيـرد و ویتوانـد ایـن هيسـده روػ
را در ههان حال سـفر در وکـه و خـا در راه برگشـتن و خـا حعـد اػ حاػگشـت حـه وطـن حـهضـا

آورد .تفصيل احکام آن ،در کتاب «وناسک حذ» عکر شده است.

ج .کسی که روػۀ وستحبی روػ وعينی را نغر کرده که آن را در سـفر خـا آنکـه طـه در

ســـفر حاشـــد خـــا در ســـفر نباشـــد ،حـــهضـــا آورد .توض ــيح آن ،در وبح ــب «احک ــام روػۀ
وستحبی» عکر ویشود.

د .وسافری که ویظواهد در ودخنۀ ونوره برای طلب حاضت سه روػ روػه حگيـرد.

توضيح آن ،در وبحب «احکام روػۀ وستحبی» عکر ویشود.

مسأله  .215وسافری که نهاػش را تهام ویظواند وثل کسی کـه شـغلش وسـافرت،

خا سفر او سفر وعصيت است ،ویتواند در سفر روػه حگيرد؛ حلکه در وورد روػۀ واضـب
وعين وثل روػۀ واه وبارک روضان حاخد در سفر روػه حگيرد.

مسأله  .216وسافرت در واه روضان اشکال نـدارد؛ ولـی وسـافرت بـرای فـرار اػ روػه،
 .1وانند روػۀ قضا خا کفارۀ واه روضان.

روػه /

وکروه اسـت؛ طـه قبـل اػ گغشـتن بیسـت و سـوم وـاه روضـان و طـه حعـد اػ آن حاشـد؛

حلکه حهطور کلی سفر در واه روضان کراهت دارد ،وگر اخنکه برای حذ خـا عهـره خـا حـه
سبب ضرورتی حاشد.

مسأله  .217اگــر غيــر روػۀ وــاه روضــان ،روػۀ وعــين دخگــری بــر انســان واضــب حاشــد،
طنانشه حا اضاره خا وانند آن واضب شده حاشد خا روػ سوم اػ روػهای اعتکاف حاشـد،

نهیتوانــد در آن روػ وســافرت کنــد و ا گــر در ســفر حاشــد ،طنانشــه وهکــن اســت حاخــد
قصد کند که ده روػ در ضایی حهاند و آن روػ را روػه حگيرد و حکن روػۀ وستحبی کـه

حا نغر بر فرد واضب شده ،در وبحب «احکام روػۀ وستحبی» عکر ویشود.

مسأله  .218کسی که حه سبب ندانسـتن وسـأله ،در سـفر روػه گرفتـه (روػه واضـب خـا
وسـتحب) و در بــین روػ وسـأله را فههيــده ،روػهاش حاطـل اســت و ا گـر حعــد اػ وغــرب

وســأله را حفههــد ،روػهای کــه گرفتــه صــحيح اســت و فرق ـی نــدارد کــه اصــل وســألۀ

شرعی نبودن روػۀ وسافر را نداند خا اخنکه اصل آن وسأله را ویدانسته ،ولـی حـه علـت
ندانستن حعضی اػ ظصوصيات احکام وسافر ،در سفر روػه گرفته است.

1

مسأله  .219فردی که ویداند روػه در سفر ،شرعی نيسـت ،ا گـر حـه ضهـت اشـتباه در
وطاحقت دادن حکن وسأله حا وضعيت ظوخش 2،ظـود را وسـافر ندانـد و روػه حگيـرد و

حعــد اػ وغــرب وتوضــه اشــتباه ظــوخش گــردد ،روػهاش صــحيح اســت؛ وثــل فــردی کــه
وعتقد بوده سفر او تا وقصد وعين کهتـر اػ هشـت فرسـز اسـت و روػه گرفتـه اسـت و

حعــد اػ وغــرب وتوضــه شــود کــه آن فاصــله ،هشــت فرســز خــا بیشــتر بــوده اســت؛ اوــا
طنانشه در بین روػ وتوضه گردد ،روػهاش حاطل است.

مسأله  .221اگر فرد فراووش کند وسافر است خا فراووش کند روػه گرفتن برای وسافر

حاطل ویحاشد و در سفر روػه حگيرد  -حتی حنابر احتياط واضب در صورتی که حعـد اػ
وغرب وتوضه شود  -روػۀ او حاطل ویحاشد.

 .1برای توضيح بیشتر در وورد کسی که ظصوصيات احکام وسافر را نهیدانسته ،حه ضلد اول ،فصل «نهـاػ
وسافر» ،وثالهای وسألۀ « »3533وراضعه شود.
ً
 .2اصطالحا گفته ویشود ضاهل حه ووضوع است.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

مسأله  .221اگر روػهدار حعد اػ اعان ظهر وسافرت نهاخد ،حنابر احتيـاط واضـب ،حاخـد
ً
روػۀ ظود را تهام کند ،ظصوصا اگر اػ شب نيت سـفر نداشـته حاشـد و در صـورتی کـه
حه این احتياط واضب عهل کرده و روػه را تهام کند ،قضای آن الػم نيست.

مسأله  .222اگ ــر روػهدار قبـــل اػ اعان ظه ــر وس ــافرت کن ــد ،حن ــابر احتي ــاط واض ــب
ً
نهیتواند آن روػ را روػه حگيرد ،ظصوصا اگر اػ شب نيت سفر داشته حاشد؛
ً
البته نباخد پیش اػ رسيدن حه حد ترظص ،عهدا عهلی که روػه را حاطـل وی کنـد
انســام دهــد ،وگرنــه حــا توضــيحی کــه در وســألۀ « »333عکــر شــد ،کفــاره بــر او واضــب
ویشود.

مسأله  .223اگر فردی که روػۀ واه روضـان گرفتـه ،قبـل اػ اعان ظهـر اػ وطـن ظـود حـه
وسافرت برود ،ولی پیش اػ رسيدن حه طهار فرسز اػ قصد ظود ونصرف شده و قبل
اػ اعان ظهر حه وطنش برگردد 1،طنانشه کاری که روػه را حاطل وـیکنـد انسـام نـداده،

حاخد نيت روػه نهاخد؛

اوا اگر کاری که روػه را حاطل ویکند انسام داده ،احتياط واضب آن اسـت کـه در

حقيۀ روػ اػ انسام دادن وفطرات ظـودداری نهاخـد و قضـای روػۀ آن روػ بـر وی واضـب
است.

مسأله  .224اگر وسافر در واه روضان قبل اػ اعان ظهر حه وطنش برسد ،خـا حـه ضـایی

برســد کــه ویظواهــد ده روػ در آنســا حهانــد ،طنانشــه کــاری کــه روػه را حاطــل وی کنــد

انسـام نــداده ،حنـابر احتيــاط واضـب ،حاخــد آن روػ را روػه حگيـرد و در ایــن صـورت قضــا
ندارد؛

اوا اگر کاری که روػه را حاطل وی کند انسام داده ،روػۀ آن روػ بر او واضـب نيسـت

و حاخد آن را قضا کند.

مسأله  .225اگر وسافر در واه روضان حعد اػ اعان ظهر حه وطنش برسـد ،خـا حـه ضـایی

برسد که ویظواهد ده روػ در آنسـا حهانـد ،در صـورتی کـه در سـفر خکـی اػ وفطـرات را
 .1طوری که وسهوع رفت و برگشت وی ،کهتر اػ هشت فرسز حاشد.

روػه /

انسام داده ،نهیتواند روػه حگيرد و حاخد آن روػ را قضا کند؛

اگــر وفطــر انســام نــداده اســت ،واضــب نيســت آن روػ را روػه حگيــرد و کــافی اســت
ً
حعــدا قضــای آن را انســام دهــد؛ حلکــه ا گــر روػه حگيــرد ،حنــابر احتيــاط واضــب روػهاش
حاطل است و نهیتواند حه آن اکتفا نهاخد.

مسأله  .226وال ک در شروع سفر قبل اػ اعان ظهر خا حعد اػ اعان ظهـر« ،ظـارح شـدن
اػ ظود شهر است ،نه حد ترظص آن».

حنابراین ،کسی که قبل اػ اعان ظهر اػ وطن ظوخش ظـارح شـده ،ولـی حعـد اػ اعان

ظهر اػ حد ترظض وطن ظارح ویشود ،در وورد روػه حکن وسافری را دارد که قبـل اػ
ظهر وسافرت رفته است.

ههشنـــين ،در برگشـــت حـــه وطـــن ني ــز ،و ــال ک ،رس ــيدن ح ــه «ظ ــود ش ــهر» اس ــت.

حنابراین ،اگر فرد ،قبل اػ اعان ظهر حه نزدخکی وطـنش برسـد حـه گونـهای کـه ظانـههای
آظــر شــهر دخــده شــود ،ولــی حعــد اػ اعان ظهــر وارد شــهرش گــردد ،در وــورد روػه حکــن
وسافری را دارد که حعد اػ اعان ظهر حه وطن رسيده است.
احكام ویژه روزۀ وستحبی

مسأله  .227کسی که وبطل روػه انسام نداده ،طنانشه در هر وقت اػ روػ نيـت روػۀ
وستحبی حکند ،هرطند فاصله کهی تا انتهای روػ حاشد ،روػۀ او صحيح است؛

البته اگر فرد ویداند خا وطهجن است که آفتاب غروب کرده و حصواهـد در فاصـله

بین غروب آفتاب تا وغرب نيت روػۀ وستحبی نهاخد ،حنابر احتيـاط واضـب روػهاش
صحيح حه حساب نهیآخد.

مسأله  .228در روػۀ وستحب ،اگر فرد قصد کند که روػه نباشد ،خـا وـردد شـود روػه

حاشد خا نباشد ،خا قصد کند کاری که روػه را حاطل وی کند انسام دهد ،خـا وـردد شـود

که حهضا آورد خا نه ،طنانشه آن وفطر را حهضا نياورد و قبل اػ پاخان روػ طـه قبـل اػ ظهـر
و طه حعد اػ ظهر دوحاره نيت روػه کند ،روػۀ او صحيح است.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

مسأله  .229اگــر کســی روػۀ وســتحبی حگيــرد ،واضــب نيســت آن را حــه آظــر برســاند،

حلکه اگر برادر وؤونش او را حه غغا دعوت کند وستحب است دعوت او را قبول کنـد

و در بین روػ ،هرطند حعد اػ ظهر حاشد ،افطار نهاخد؛

این حکن وستحبی شاول هر وـوردی کـه اضاحـت درظواسـت بـرادر وـؤون ضهـت

ظوردن خا آشاويدن ووضب سرور و ظوشحالی وی ویگردد نيز ویشـود؛ واننـد اخنکـه

فــرد بـــرادر دخنــيش را زخـــارت کنــد و او حــه ضهــت تکــرخن و وههــاننــواػی ،شــرحت خــا

شــيرخنی حــه وی تعــارف نهاخــد ،در ایــن حــال وســتحب اســت افطــار کنــد تــا ووضــب
ظوشحالی او گردد و بهتر است روػهدار بودن ظوخش را حه وی اطالع ندهد.

شــاخان عکــر اســت ،حکــن وــغکور اظتصــاص حــه روػۀ وســتحبی دارد و شــاول روػۀ

قضا خا کفاره نهیشود و نيز شاول وورد نياحت  -وانند روػۀ نيـاحتی قضـا خـا وسـتحبی

برای وتوفی  -نهیگردد.

مسأله  .231وسافر نهیتواند در سفر روػۀ وستحبی حگيرد ،وگر در «ودخنۀ طيبه» کـه

ویتوانــد بــرای حاضــت ظواســتن ،در آنســا ســه روػ روػۀ وســتحبی حگيــرد و احتيــاط
واضب است که آن سه روػ ،روػهای طهارشنبه و پنسشنبه و ضهعه حاشد.

1

مسأله  .231اگر فرد نغر کند روػی را  -طه وعـين و طـه غيـر وعـين  -روػۀ وسـتحبی

حگيرد ،نهیتواند آن را در سفری کـه نهـاػ در آن شکسـته اسـت حـهضـا آورد ،وگـر آنکـه
نغر روػۀ وعين حاشد و در نيت نغر ،لحاظ کرده حاشـد کـه روػه را در سـفر انسـام دهـد
خا آنکه طه وسافر حاشد طه وسافر نباشد ،روػه حگيرد.

2

مسأله  .232ا گــر فــرد نــغر کنــد روػ غيــر وعينــی را در ســفری کــه نهــاػ در آن شکســته

است روػۀ وستحبی حگيرد خا نغر کند روػ غير وعينی را روػۀ وستحبی حگيرد ،اعـن اػ

 .1البته اگر فرد روػۀ قضای واه روضان حه عهده دارد ،صحت روػۀ وستحبی وغکور وحل اشکال است.
 .2شاخان عکر است ،نغر روػۀ وسـتحبی بـرای کسـی کـه روػۀ قضـای وـاه وبـارک روضـان اػ ظـودش بـر عهـده
دارد ،احکام ظاصی دارد که تفصيل آن در وسألۀ « »233ظواهـد آوـد .ههشنـين ،در وـواردی کـه در ایـن
وسأله و وساجل حعد حکن حه صحت نغر روػۀ وستحبی شده است ،ونظور اػ آن نغری است که صـيغۀ
شرعی آن ظوانده شده و سایر شراخط صحت را دارا ویحاشد.

روػه /

اخنکــه در وطــن حاشــد خــا در ســفری کــه نهــاػ در آن شکســته اســت ،نــغر او صــحيح

نيست و نهیتواند در سفر روػۀ وستحبی حگيرد.

اوــا طنانشــه فــرد نــغر کنــد کــه روػ غيــر وعينــی را در ســفری کــه نهــاػ در آن تهــام

است 1روػۀ وستحبی حگيرد خا نغر کند روػ غير وعينـی را روػۀ وسـتحبی حگيـرد ،اعـن

اػ اخنکـــه در وطـــن حاشـــد خـــا در ســـفری کــه نهــاػ در آن تهــام اســت ،نــغر او صــحيح

ویحاشد و در هر دو صورت ،حاخد طبق نغر وغکور عهل نهاخد.

مسأله  .233در کلي ــۀ و ــواردی ک ــه ن ــغر روػۀ وس ــتحبی در س ــفری ک ــه نه ــاػ در آن
شکسته است ضایز ویحاشد ،الػم نيست انسان قبل اػ رفـتن حـه وسـافرت نـغر کنـد،

حلکه ویتواند در حال سفر نيز نغر کند که در ههان سفر روػۀ وستحبی حگيرد؛

ولی اگر در بین روػ حصواهد روػۀ ههان روػ را در سـفر نـغر کنـد ،صـحت آن وحـل

اشکال است.

مسأله  .234اگر فرد نغر کند روػ وعينی را در وطن خا ضایی کـه قصـد اقاوـت ده روػ

نهوده ،روػۀ وستحبی حگيرد خا نغرش ،شاول روػه در حال سفر نشود ،ویتوانـد در آن
روػ حا اظتيار ظود ،حه حد وسافت شرعی وسافرت کند و روػۀ وستحبی که حا نغر بـر

ظود واضب کرده است را نگيرد و طنانشه در سفر حاشد الػم نيست قصـد اقاوـت ده
روػ ک ــرده و روػه حگيـــرد ،هرطنـــد احتي ــاط وس ــتحب آن اس ــت ک ــه ت ــا ناط ــار نش ــود

وسافرت نکند و طنانشه در سفر است قصد اقاوت نهاخد.

شاخان عکر است ،ولحق بودن عهد خا قسن در حکن وغکور حـه نـغر ،وحـل اشـکال

اســـت و در صـــورت عهـــد خــا قســن شــرعی در ایــن وــورد ،حنــابر احتيــاط واضــب فــرد

نهیتواند در آن روػ وسافرت برود و اگر در سفر حاشد ،حنابر احتياط واضب حاخـد قصـد
اقاوت ده روػ کند و آن روػ را روػه حگيرد.

 .1ونظــور ،ســفری اســت کــه نهــاػ در آن تهــام اســت و روػه گــرفتن هــن ضــایز ویحاشــد ،واننــد ســفر فــرد کثيــر
الســفر؛ اوــا شــاول اوــاکن تصيیــر نهیشــود کــه فــرد وســافر هرطنــد ضــایز اســت نهــاػ را تهــام حصوانــد ،ولــی
نهیتوانــد روػه حگيــرد .توضــيح اوــاکن تصيیــر و احکــام وربــوط حــه آن در ضلــد اول ،فصــل «نهــاػ وســافر»،
وساجل « 3531تا  »3533عکر شد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

مسأله  .235در وــواردی کــه فــرد حــه صــورت صــحيح نــغر کــرده روػ وعينــی را روػۀ
ً
وســتحبی حگيــرد ،حاخــد ههــان روػ را روػه حگيــرد و در صــورتی کــه عهــدا آن روػ را روػه
ً
نگيــرد ،گناهکــار اســت و حاخــد قضــای آن روػ را حعــدا حـهضــا آورد و عــالوه بــر آن واضــب
است کفارۀ شکستن نغر  -که در وسألۀ « »3343عکر ویشود  -را بپرداػد.

اوا طنانشه حه سبب عغر شرعی وثل وسافرت حه حد وسافت شرعی خا بیهاری
ً
خا حيض خا نفاس روػۀ نـغر شـده را نگيـرد ،الػم اسـت قضـای آن را حعـدا انسـام دهـد؛

ولی کفاره ندارد.

مسأله  .236اگر فرد حا رعاخت شراخط صحت عهد خـا قسـن ،حـا ظداونـد وتعـال عهـد
کند خا قسن حه ظداوند وتعال حصـورد کـه روػ وعينـی را روػۀ وسـتحبی حگيـرد و حـا ایـن

عهـــل ،روػۀ وس ــتحبی را ب ــر ظ ــود واض ــب نهاخ ــد ،حاخ ــد هه ــان روػ را روػه حگي ــرد و در
ً
صورتی که عهدا روػه نگيرد ،گناهکار است و واضب است کفارۀ شکستن عهـد  -کـه
در وســاجل « 3433و  »3213عکــر وــیشــود  -خــا کفــارۀ شکســتن قســن  -کــه در وس ـ ـاجل

« 3343و  »3333عکر وـیشـود  -را بپـرداػد ،ولـی واضـب نيسـت قضـای آن روػه را انسـام
دهد.

مسأله  .237کســـی کــــه روػۀ قضـــای وـــاه روض ــان اػ ظ ــودش دارد ،نهیتوانـــد روػۀ

وستحبی حگيرد 1و طنانشه فراووش کند و روػۀ وستحبی حگيرد ،در صورتی کـه بـین
روػ خادش بیاخد روػۀ وستحبی او حه هن ویظـورد و طنانشـه قبـل اػ اعان ظهـر اسـت،

ویتوانــد نيــت روػۀ قضــا حنهاخــد و ا گــر حعــد اػ اعان ظهــر وتوضــه شــود ،حنــابر احتيــاط
واضــب نهــیتوانــد نيــت روػۀ قضــا نهاخــد ،اوــا ا گــر حعــد اػ وغــرب خــادش بیاخــد ،روػۀ

وستحبیاش صحيح ویحاشد.

مسأله  .238کسی کـه نهـیدانسـته روػۀ قضـا دارد (ضهـل حـه ووضـوع) طنانشـه روػۀ
وستحبی گرفته ،حکن صورت فراووشی  -که در وسألۀ قبل بیـان شـد  -در وـورد وی

 .1فــردى کـــه احتهـــال ویدهـــد روػۀ قضــا دارد ،ولـــی اطهينـــان حـــه داشـــتن روػۀ قضـــا نـــدارد ،ویتوانــد روػۀ
وستحبی حگيرد.

روػه /

ضاری وـیشـود؛ اوـا کسـی کـه نهـیدانسـته حـا داشـتن روػۀ قضـا اػ ظـودش نهـیتوانـد

روػۀ وستحبی حگيرد (ضهل حه حکن) و بین روػ خا حعد اػ وغـرب وسـأله را خـاد گرفتـه،
روػۀ وستحبیاش حاطل است.

1

مسأله  .239کسی که روػۀ قضای دخگـری غيـر اػ قضـای وـاه وبـارک روضـان  -وثـل
قضای روػۀ نغر وعين  -بر عهده دارد ،ویتواند روػۀ وستحبی حگيرد.

مسأله  .241کســی کــه روػۀ کفــاره دارد ،ویتوانــد روػۀ وســتحبی حگيــرد .ههشنــين،

کســی کــه بــرای ح ـهضــا آو ردن روػۀ واضــب ويتــی اضيــر شــده ،طنانشــه روػۀ وســتحبی

حگيرد اشکال نـدارد و نيـز کسـی کـه روػۀ قضـا خـا روػۀ کفـاره اػ ظـودش دارد ،ویتوانـد
روػۀ قضای استيساری خا وسانی برای ويت انسام دهد.

مسأله  .241فــردی کــه روػۀ قضــای وــاه روضــان بــر عهــده دارد و ویظواهــد نــغر روػۀ
وســتحبی کنــد ،در صــورتی کــه روػ آن را وعــين نکنــد ،خــا آنکــه آن را وعــين کنــد در

حــالی کــه فرصــت کــافی و اوکــان انســام روػۀ قضــا ،قبــل اػ روػۀ نــغر ،وضــود داشــته

حاشـد ،نــغرش صـحيح اســت؛ ولــی در هـر دو صــورت ضــایز نيسـت روػۀ نــغر را قبــل اػ
روػۀ قضا انسام دهد؛

اوا اگر نغر روػۀ وعين کند و فرصت و اوکان برای انسـام روػۀ قضـا قبـل اػ انسـام

روػه نغر وضود نداشته حاشد ،نغرش حاطل است.
اقسام روزه

مسأله  .242روػه بــر طهــار قســن ویحاشــد :الففف .روػۀ واضــب؛ ب .روػۀ وســتحب؛

ج .روػۀ حرام؛ د .روػۀ وکروه.

روػههای واضب دارای اقساوی ویحاشد که اػ ضهلۀ آنها ،ووارد زیر ویحاشد:

 .1روػۀ واه وبارک روضان؛

 .1حنابراین ،ضهل حه حکن  -طه اخنکه فرد ضاهل قاصر حاشد و طه وقصر  -در ایـن وـورد ،حکـن فراووشـی را
ندارد.
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 .2روػۀ قضا؛

 .3روػۀ کفاره؛

 .4روػهای که حه سبب نغر خا عهد خا قسن واضب شده است؛

 .5روػهای که حه سبب اضير شدن خا شرط ضهن عقد واضب شده است؛

 .6روػه در عوض قرحانی حذ تهتع که توضيح آن در وسألۀ « »233عکر شد؛
 .7روػۀ روػ سوم اخام اعتکاف.
 روزههای وستحج

ً
مسأله  .243روػۀ تهــام روػهــای ســال ،غيــر اػ روػهــای حــرام و وکــروه کــه حعــدا عکــر

ویشود ،وستحب ویحاشد و برای حعضی اػ روػها بیشـتر سـفارش شـده اسـت کـه اػ
آن ضهله است:

 .1پنسشنبۀ اول و پنسشنبۀ آظر هر واه قهری و طهارشنبۀ اولـی کـه حعـد اػ روػ دهـن

واه قهری است و اگر کسی آنهـا را حـهضـا نيـاورد ،وسـتحب اسـت قضـا نهاخـد و طنانشـه
ً
ً
اصـال نتوانـد روػه حگيـرد ،وسـتحب اسـت بـرای هـر روػ خـک ُوـد طعـام (تقریبـا  334گــرم)
گندم خا ضو خا نان و وانند اخنها خا  32/3نصود سکۀ نقره( 1خک درهن) حه فقير حدهد.
 .2سيزدهن و طهاردهن و پانزدهن هر واه قهری.

 .3تهام واه رضب و شعبان و حتی حصشی اػ این دو واه هرطند خک روػ حاشد.
 .4روػ عيد نوروػ.

 .5روػهای طهارم تا نهن شوال.

 .6روػ بیست و پنسن و بیست و نهن عیقعده.

 .7روػ اول عیحسه تا روػ نهن عیحسـه (روػ عرفـه)؛ وگـر وـورد اسـتثنایی کـه در

روػههای وکروه عکر ویشود.

 .1در ایــن ػوــان ،کــه ســکۀ نقــره راخــذ نهیحاشــد ،الػم نيســت ســکه حاشــد و توضــيح بیشــتر در وــورد وقــدار
«درهن» حه گرم ،در ضلد طهارم ،فصل «دخات» عکر ویشود.

روػه /

 .8روػ عيد سعيد غدیر ( 35عیحسه).
 .9روػ وباهله ( 23عیحسه).

 .11روػ اول و سوم و هفتن وحرم.

 .11روػ ويالد وسعود پیغهبر اکرم 33( ربیع األول).
ٰ
األولی.
 .12روػ پانزدهن ضهادی
 .13روػ وبعب حضرت رسول اکرم 23( رضب).
 روزههای حرام

مسأله  .244اکثر روػههای حرام اػ این قرار ویحاشند:
 .1روػه گرفتن در روػ عيد فطر و عيد قرحان.

 .2روػی را که انسان نهیداند آظر واه شعبان است خـا اول وـاه روضـان ،حـه نيـت

اول واه وبارک روضان.

 .3روػۀ وصــال؛ وثــل اخنکــه فــرد خــک شــبانهروػ اػ اعان صــبح تــا ســحر رو ػ حعــد حــه

نيــت روػه ،روػه حگيــرد ،خــا دو شــبانه روػ را حــدون اخنکــه در بــین آن افطــار کنــد ،روػه

حگيرد؛ ولی ا گـر فـرد افطـار کـردن را تـا سـحرگاه شـب حعـد خـا تـا شـب دوم ،حـدون نيـت

روػه حه تأظير بینداػد ،اشـکال نـدارد ،هرطنـد احتيـاط وسـتحب آن اسـت کـه حـدون

قصد روػه نيز افطار کردن را تا سحرگاه حه تأظير نينداػد.

 .4روػۀ وســتحبی زوضــه خــا روػۀ واضــب غيــر وعــين وی  -واننــد روػۀ نــغر خــا روػۀ

اســتيساری غيــر وعــين - 1طنانشــه حــا حــق واضــب بهــرهوری ضنســی شــوهرش(حق
استهتاع) ناساػگار حاشد ،حرام است و حنابر احتياط واضب ،روػهاش حاطل است.

حلکـه حکــن وـغکور در وــوردی کـه شــوهر ،ػن را اػ گـرفتن روػۀ وســتحبی خـا واضــب

غيــر وعــين نهــی نهاخــد ،هرطنــد حــا حــق او ناســاػگار نباشــد نيــز حنــابر احتيــاط واضــب
 .1ههشنين است حکن نسبت حه روػۀ قضـای وـاه روضـان ظـودش ،در صـورتی کـه شـوهرش قبـل اػ ظهـر اػ
وی وطالبۀ تهکين نهاخد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

ً
ضــاری اســت و احتيــاط وســتحب آن اســت کــه ػن وطلقــا حــدون اضــاػۀ شــوهر ،روػۀ
وستحبی خا واضب غير وعين نگيرد.

 .5روػۀ وســتحبی فرػنــد 1،در صــورتی کــه ووضــب اعخــت پــدر خــا وــادر شــود و ایــن

اعخــت ،اػ روی دلســوػی حاشــد و اگــر فرػنــد حــدون اضــاػۀ پــدر خــا وــادر ،روػۀ وســتحبی

حگيــرد و در بــین روػ ،پــدر خــا وــادر وطلــع شــده و او را نهــی کنــد ،طنانشــه وصالفــت

نهودن فرػند ووضب اعخت آنان شود و ایـن اعخـت ،اػ روی دلسـوػی حاشـد ،وصالفـت
حا آنان حرام است و حاخد افطار نهاخد.

 .6روػهای که برای فرد ضرر دارد و آن ضـرر حـه گونـهای اسـت کـه ووضـب وـرگ خـا

ضرر شدخد ههشون ورگ وغزی ،قطع خا نقص اعضـا خـا اػ بـین رفـتن برظـی اػ حـواس
وانند نابینایی شود.

2

غيــر اػ روػههــایی کــه گفتــه شــد ،روػههــای حــرام دخگــری هــن هســت کــه در ســایر

کتب حهطور وفصل عکر شده است.
 روزههای وكروه

مسأله  .245حعضی اػ روػههای وکروه اػ این قرار ویحاشد:

 .1روػۀ روػی که انسان شک دارد روػ عرفه است خا عيد قرحان.

 .2روػۀ روػ عرفه طنانشه حه علت ضعف روػه ،ناتوان اػ دعا در روػ عرفه شود.

 .3روػه گرفتن در روػ عاشورا؛ البته سزاوار است در روػ عاشورا انسان حدون قصـد

روػه تا عصر اػ ظوردن و آشاويدن ظودداری کند.

 .1ایــن حکــن ،در وــورد روػۀ واضــب غيــر وعــين  -واننــد روػۀ نــغر خــا روػۀ اســتيساری غيــر وعــين  -نيــز ضــاری
است .حنابراین ،اگر طنين روػهای ووضـب اعخـت پـدر و وـادر شـود و ایـن اعخـت ،اػ روی دلسـوػی حاشـد،
روػۀ وغکور حرام است و صحيح بودن آن نيز وحل اشکال است.
ً
 .2شاخان عکر است ،ههشنان که قبال عکر شد ،اگر انسان خقين خا اطهينان خا گهان داشته حاشـد روػه بـراخش
ً
ضــرر قابــل تــوضهی دارد کــه وعهــوال تحهــل نهــیشــود خــا احتهــال وعقــول آن را دهــد طــوری کــه طنــين
احتهالی ونشأ ظوف (ترس) براخششود ،روػهاش صحيح نهیحاشد ،هرطند ضرر وغکور حه حد حروت
نرسد و ونظور اػ ضرر حرام ،ضرری است که ووضب هال کت و ورگ ،ورگ وغزی ،قطع خـا نقـص اعضـا و
وانند آن حاشد.

روػه /

 .4روػۀ وستحبی فرػند حدون اعن پدر ،حلکه احتياط وستحب ترک آن است.

شـــاخان عکــــر اســــت ،ایـــن حکـــن در وـــورد روػۀ وســـتحبی نـــوه نســـبت حـــه اعن اػ

پــدربزرگش نيــز ضــاری اســت و بهتــر اســت فرػنــد بــرای روػۀ وســتحبی اػ وــادرش نيــز
اضاػه حگيرد.

1

 .5روػۀ وســتحبی خــا روػۀ واضــب غيــر وعــين وههــان حــدون اضــاػه ويزحــان؛ حلکــه
ً
احتيــاط وســتحب در تــرک آن اســت ،ظصوصــا در صــورتی کــه ويزحــان اػ روػه گــرفتن

نهی کرده حاشد.

چند حكن وتفرقۀ روزه (وستحج و وكروه)

مسأله  .246برای طند نفر وستحب است در واه روضـان  -هرطنـد روػه نيسـتند -
اػ کاری که روػه را حاطل وی کند ،ظودداری نهاخند:
ّاول :وسافری که در سفر کاری که روػه را حاطل وی کند انسام داده حاشـد و قبـل اػ
اعان ظهر حه وطنش خا حه ضایی که ویظواهد ده روػ در آنسا حهاند ،برسد.
د ّوم :وسافری که حعد اػ اعان ظهر حـه وطـنش خـا حـه ضـایی کـه ویظواهـد ده روػ در

آنسا حهاند ،برسد.
ّ
سىم :ورخضـی کـه حعـد اػ اعان ظهـر ظـوب شـود؛ ههشنـين اسـت ا گـر قبـل اػ اعان
ظهــر ظــوب شــود و کــاری کــه روػه را حاطــل وی کنــد انســام داده حاشــد و اوــا طنانشــه

انسام نداده حاشد ،حنابر احتياط واضب ،حاخد روػه حگيرد.

چهاسم :ػنی که در بین روػ اػ ظون حيض خا نفاس پاک شود.
ً
پًجن :کافری کـه در بـین روػ وسـلهان شـود و قـبال کـاری کـه روػه را حاطـل وی کنـد

انسام داده حاشد.

مسأله  .247وســافر و کســی کــه در روػه نگــرفتن عــغر دارد ،وکــروه اســت در روػ وــاه
ً
روضان نزدخکی (ضهاع) نهاخد و در ظوردن و آشاويدن کاوال ظود را سير کند.
 .1حکن صورتی که روػه گرفتن ووضب اعخت والدین گردد ،در وبحب «روػههای حرام» بیان شد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

مسأله  .248وستحب است روػهدار نهاػ وغرب را قبل اػ افطار کـردن حصوانـد؛ ولـی

اگر کسی ونتظر اوست خا ويل زخـادی حـه غـغا دارد کـه نهیتوانـد حـا حضـور قلـب نهـاػ

حصواند ،بهتر اسـت اول افطـار کنـد؛ البتـه تـا حـد اوکـان نهـاػ را در وقـت فضـيلت آن

حهضا آورد.

راههای ثابت شدن اول واه

مسأله  .249اول هر واه قهری حه طهار طيز ثاحت ویشود:
ّاول :آنکه ظود انسان واه را ببيند و دخدن ،حاخد حا طشن وعهولی خعنـی طشـن غيـر

وسـلح حاشـد .حنـابراین ،طنانشـه هـالل وـاه حـا طشـن وعهـولی قابـل وشـاهده نباشــد،
دخده شدن آن حا تلسکوپ کافی نيست.

1

 .1اػ ػوان قدخن «هالل» نـزد عـرب ،ويقـاتی بـوده کـه حـا آن وـاه قهـری را آغـاػ کـرده و در اوـور وصتلـف ػنـدگی
ظود حه آن اعتهاد وی کردند .اسالم نيز ،ههين اور را تأیید نهود .قرآن کرخن در سورۀ وبارکۀ حقـره ،آخـۀ 353
در این حاره ویفرواخد« :خ ْسج ُلونك عن األهلة ُق ْل هی و ُ
اس والحذ»؛ در حـارۀ هاللهـای وـاه اػ تـو
ِ ِ ِ
ٖ
واقيت ِللن ِ
ِ
سؤال وی کنند ،حگو :آنها ،بیان اوقات (و تقوخن طبيعی) برای (نظام ػنـدگی) وـردم و (تعيـین وقـت) حـذ
است.
در حقيقت ،واه خک تقوخن طبيعی برای افراد حشر وحسوب ویشود کـه وـردم اعـن اػ حاسـواد و بیسـواد و
در هر نقطهای اػ ضهان حاشند ،ویتواننـد اػ ایـن تقـوخن طبيعـی اسـتفاده کننـد و حـدیهی اسـت نظـام ػنـدگی
اضتهاعی حشر حدون تقوخن  -خعنی خک وسـيلۀ دقيـق و عهـووی بـرای تعيـین تـارخز  -اوکـانپـغیر نيسـت؛ حـه
ههين دليل ظداوند بزرگ برای نظام ػندگی ،این تقوخن ضهانی را در اظتيار ههگان قرار داده است.
ً
اصوال خکی اػ اوتياػات قوانين اسالم این است که دستورات آن بـر طبـق وقياسهـای طبيعـی قـرار داده
شده ،زیرا وقياسهای طبيعی وسـيلهای اسـت کـه در اظتيـار ههگـان قـرار دارد و گغشـت ػوـان اثـری بـر آن
نهیگغارد؛
اوا حه عکس ،وقياسهای غير طبيعی در اظتيار ههه نيست .حه ههين دليل ویبینين اسـالم ،وقيـاس
را گــاهی «وضــب» ،گــاهی «گــام» و گــاهی «حنــد انگشــتان» و گــاهی «طــول قاوــت» و در وــورد تعيــین وقــت،
«غروب آفتاب» و «طلوع فسر» و «گغشتن ظورشيد اػ نصف النهار» و «دخدن واه» قرار داده است.
حدیهی است آنشه صالحيت ويقات بودن برای وردم را  -آن هن حه صورت عـام  -دارد (آنطنـان کـه در
آخۀ شرخفه آوده است) ،هالل واهی است که قابل رؤخت حا طشن غير وسلح حاشد؛ اوا هـالل وـاهی کـه تنهـا
حــا دوربــین و تلســکوپ دخــدن آن اوکــانپ ـغیر اســت و حعــد اػ کنــار ػدن آن ابــزار ،دخگــر قابــل دخــدن حــا طشــن
وعهولی نباشد ،صالحيت ندارد ويقات برای عهوم وردم در ػوانهای وصتلف قرار داده شده حاشد.
ههشنان که اگر ويزان شرعی ،دخدن حا تلسکوپ حاشد ،وستلزم آن است که روػۀ پیاوبر ظدا و اجهۀ

روػه /



و عيد فطر آنان و حذ و سایر اعهالی که در روػهای ظاص اػ سال در شرع وقدس قـرار داده
وعصووين
شده ،در برظی اػ حاالت در اخام واقعی آن واقع نشده حاشد و روشن اسـت کـه آن بزرگـواران در وـورد آغـاػ وـاه
قهــری ،بــر دخــدن حــا طشــن غيــر وســلح اعتهــاد وی کردهانــد و رواخــات و نصــوص صــادره اػ وعصــووين
انصراف اػ دخدن حا ابزارهای بزرگنهایی وثل دوربین خا تلسکوپ دارد.
حه عبارت دخگـر ،در تقـوخن قـراردادی کـه اػ قـدخن االخـام راخـذ بـوده ،شـبی حـه عنـوان شـب اول وـاه قلهـداد
ویشده که هالل واه پس اػ دو خا سه شب دخده نشـدن (در آظـر هـر وـاه) ،حـه حـد و وـوقعيتی برسـد کـه قابـل
دخده شدن حا طشن غير وسلح حاشد؛ قرار گرفتن واه در طنين وضـعيت و وـوقعيتی ،بـرای تعيـین خـک «حـد
ػوانی» است که حتواند وال کی ضهت شروع واه قهری برای عهوم وردم حاشد (واننـد حـد تـرظص کـه تعيـین
خک حد وکانی است برای وحلی که وسافر حاخد نهاػ را اػ آنسا شکسته حصواند).
روشن است اگر این حد ػوانی ،وقتی حاشد که واه قاحليت رؤ خـت حـا ابـزار را پیـدا وی کنـد ،حـا توضـه حـه اخنکـه
وحقق شدن آن ،در ووارد زخادی خک شب زودتر اػ ػوان دخده شدن آن حا طشن غير وسلح واقـع ویشـود ،عـالوه
بر اخنکه خک ويزان قابل دسترس بـرای عهـوم ػوانهـا و وکانهـا و اعصـار نصواهـد بـود ،وـال ک آغـاػ وـاه ،طيـزی
غير اػ آنشه در بین وردم عصر پیاوبر ظدا و اجهۀ وعصووين حه عنوان تقـوخن وتـداول بـوده ظواهـد شـد و
ً
حاخــد حگــویین اســالم ،تقــوخن ضدخــدی را وطــرح نهــوده کــه البتــه عهــوم وــردم در آن ػوــان اصــال حــه آن دسترســی
نداشــتند و ایــن اوــری غيــر قابــل پــغیرش اســت؛ حلکــه ظــاهر آخــات شــرخفه و رواخــات و عهــل وعصــووين آن
است که اساس تقوخن وورد تأیید اسالم ،ههان تقوخن وتداول در آن اعصار بوده است.
اػ پیاوــدهای دخگــر وعتبــر دانســتن رؤ خــت حــا طشــن وســلح آن اســت کــه حــا اظتــراع ابــزار ضدخــد و ثبــت
رکوردهای تاػۀ رؤخت هالل ،حد رؤختپغیری در دورههای ػوانی وصتلف عقبتـر وـیرود ،طـوری کـه وقتـی
ابزار نسـووی ضدخـد حـا قاحليتهـا و کيفيتهـای حـاالتر در اظتيـار رصـدگران قـرار وی گيـرد ،هاللهـایی دخـده
ویشـوند کــه ســالهــای قبــل ،هــالل وــاه حـا ههــان وصتصــات و ویژگیهــا ،قاحليــت رؤ خــت نداشــتند و وعلـوم
ویشود در سالهـای گغشـته اول واههـای وتعـددی و حـه تبـع آن روػه و افطـار و اعهـال وـردم حـه اشـتباه و حـه
ضهـت نداشـتن ابـزار قـویتر ،دیرتـر اػ آنشـه در واقعيـت بـوده ،تعيـین گردخـده اسـت و ایـن اوـری اسـت کـه در
سالهای اظير رد داده و حد رؤختپغیری هالل حهطور وکرر عقبتر رفته است ،طوری که وهکـن اسـت در
سالهای حعد حا کشف ابزار ضدخد و قاحليت رؤخت هاللهایی که اکنون نهـیبینين ،وعلـوم شـود اول برظـی
واهها زودتر اػ آنشه اکنون ویپندارخن حاشد.
عــالوه بــر نکــات فــوق ،اگــر ويــزان ،رســيدن وــاه حــه حــد و وــوقعيتی حاشــد کــه حــا ابــزار قابــل رؤ خــت اســت،
استهالل پیاوبر اکرم و اجهۀ ه ٰ
و ههين طور تأ کيـد آنـان در رواخـات بـر اسـتهالل ،حـه نـوعی لغـو حـه
دی
شــهار ویآخــد ،زیــرا هــدف اػ اســتهالل وعهــول در آن اعصــار کــه حــا طشــن و حــدون اســتفاده اػ ابــزار صــورت
ویگرفته ،آن بوده که اگر واه دخده شد ،وعلوم شود واه ضدخد آغاػ شـده و اگـر آسـهان صـاف بـود و وـاه دخـده
نشـــد ،وش ــصص ش ــود ک ــه اول و ــاه ش ــب حع ــد ویحاشـــد؛ در حـــالی کـــه وقتـــی وي ــزان ،قاحلي ــت رؤ خ ــت ح ــا
تلسکوپهای قوی حاشد ،دخده نشدن آن حا طشن ،طيزی را ثاحت نهی کند.
حه عنوان وثال ،در رواختـی کـه اوـام کـاظن وعنـای تأ کيـد بـر روػه گـرفتن یـوم الشـک را شـرح ویدهنـد
این وضهون را حه وصاطب ظود تصرخح وی کنند که «وقتی هوا صاف بوده و هالل دخده نشـده ،شـکی حـاقی
نهیواند که فـرد حصواهـد حـه ضهـت درک احتهـالی وـاه روضـان روػه حگيـرد»؛ در حـالی کـه واضـح اسـت ا گـر
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حدیهی است استفاده اػ دوربین خا تلسـکوپ خـا وسـایل و ابـزار بـزرگنهـایی واننـد

آن ،بــرای پیــدا نهــودن و رصــد ووقعيــت وکــانی هــالل وــاه در آســهان ،اشــکال نــدارد؛

ولــی حاخــد دخــدن وــاه حــه گونــهای حاشــد کــه ا گــر دور بــین خــا تلســکوپ کنــار رود ،حــاػ هــن

هالل واه قابل وشاهده حا طشن وعهولی (غير وسلح) حاشد.

1

ويزان اول واه رسيدن واه حه حدی حاشد که هالل حا ابزار قابل رؤخت حاشد ،در ػوـانی کـه افـراد طشـن وسـلح
در اظتيار نداشتند ،نهیتـوان حـه ِصـرف دخـده نشـدن هـالل حـا طشـن ،احتهـال وـاه روضـان بـودن شـب و روػ
پیش رو را ونتفی دانست.
حنابراین ،رؤخت هالل نيـز ههاننـد حسـياری اػ وال کهـای دخگـر شـرعی ،خـک ويـزان عرفـی و آشـنا بـرای وـردم
است؛ ههشنان که اگر لباس آلوده حه ظون حا آب تطهير شده و عـين ظـون اػ آن برطـرف شـده حاشـد ،ولـی رنـگ
آن (لــون) حــاقی وانــده حاشــد پــاک اســت و حــاقی وانــدن عرۀ حســيار کــوطکی اػ ظــون بــر روی لبــاس کــه آن عره ،حــا
طشن وعهولی قابل وشاهده نبوده و فقط در زیر ويکروسکپهای حسـيار قـوی قابـل وشـاهده اسـت را نهیتـوان
وعيار برای حقای نساست لباس وغکور قرار داد و حکن نهود که آن لباس هنـوػ نسـس اسـت خـا در وبحـب حـد
ترظص که توضيح آن در شرط نهن اػ شراخط شکسته شدن نهاػ وسافر گغشـت ،وعيـار ،دخـدن حـا طشـن عـادی
است و هرگز نهیتوان دخدن حا دوربین خا تلسکوپ را ويزان در تعيین حد ترظص شهر قرار داد.
ظوانندگان وحترم برای آشنایی حا وبانی فقهـی وعظـن لـه در وبحـب رؤ خـت هـالل ،ویتواننـد حـه کتـاب
«يسجلة حول رؤخة الهالل وع يضوحتها ،وفق وا يفاده سهاحة السيد السيستانی» وراضعه نهاخند.
ً
 .1ههشنــان کــه وــثال بــرای اطــالع اػ رســيدن حــه حــد تــرظص (کــه خــک حــد طبيعــی اســت و در حســياری اػ
ػوانها و وکانها ویتوان حا نگاه کردن و دخده نشدن اهـالی آظـر شـهر حـه آن پـی بـرد) ،ویتـوان حـا تعيـین
وقدار آن حه کيلووتر و ابزاری ههشون کيلووترشهار ظودرو ،راحتتر حه آن دست پیدا کرد.
ههــين طــور ،بــرای ســهولت بیشــتر در تعيــین ػوــان طلــوع و غــروب ظورشــيد و ســایر اوقــات شــرعی کــه
تشـصيص آنهـا در حســياری اػ اوقـات حــهطـور طبيعــی اوکـانپـغیر اســت ،ویتـوان اػ وحاســبات نـرم افــزاری و
نسووی استفاده نهود؛
نيز برای پی بردن حـه ظصوصـيات رؤ خـتپـغیری وـاه و وعلـوم شـدن شـهرهای هنافـق در وبحـب رؤ خـت
هالل که در وسألۀ « »233توضيح داده ویشود ،ویتوان اػ نقشههای رؤختپغیری که بر اساس وحاسـبات
و توسط نرم افزارها صورت وی گيرد استفاده نهود.
حا این توضيحات ،روشن شد استفاده اػ تکنولوؼی و ابزار برای دسـتيابی آسـانتر حـه وـال ک شـرعی ،فـرق
دارد حا اخنکـه شـرع وقـدس طيـزی را وـال ک حکـن شـرعی بـرای عهـوم وـردم قـرار داده حاشـد کـه در حسـياری اػ
ووارد فقط حا ابزار و تکنولوؼی ویتوان حه آن دست پیدا نهود.
ً
عالوه بر اخنکه ههـان طـور کـه سـاحقا گغشـت ،وـال ک قـرار دادن رؤخـت حـا ابـزار ،حـدین وعناسـت کـه شـرع
وقـدس طيــزی را وعيـار قــرار داده کـه عهــوم وــردم بـیش اػ  3444ســال نـه تنهــا آن را در اظتيـار نداشــتند ،حلکــه
ً
ً
اصال درک و تصور صحيحی هن نسبت حه آن نداشتند تا وثال حصواهند احتياط کنند و البته هنوػ هن عـدۀ
زخادی اػ وردم دسترسی حه آن ندارند.

روػه /

البته ،اگر وانعی وثل ابر خا غبار زخـاد در آسـهان حاشـد ،طنانشـه طـوری اسـت کـه
ً
اگر آن وانع (عارضـی) در آسـهان وضـود نداشـت وطهجنـا وـاه حـا طشـن وعهـولی قابـل

دخدن بود ،اول واه ثاحت ویشود.
ّدوم :عــدهای کــه اػ گفت ـۀ آنــان خقــين خــا اطهينــان پیــدا ویشــود ،حگوخنــد وــاه را حــا
طشن غير وسلح در ههان شهر خا شهرهایی که حا آن شهر اتحـاد افـق دارنـد دخـدهاخـن.

ههشنين است هر طيزی که حه وسـيلۀ آن خقـين پیـدا شـود و نيـز هـر راه وعقـولی کـه اػ

آن راه اطهينان پیدا شود.
ّ
سىم :دو ورد عادل حگوخند« :واه را حا طشن غير وسـلح دخـدهاخـن»؛ ولـی ا گـر ویژگـی
واه را برظالف خکدخگر حگوخند ،اول واه ثاحت نهیشود؛

ههشنــين اســت اگــر انســان ،خقــين خــا اطهينــان حــه اشــتباه آنهــا داشــته حاشــد خــا

شهادت دارای وعارض خا طيزی در حکن وعارض حاشد؛
ً
وثال اگر گروه ز خـادی اػ وـردم شـهر حـه دنبـال دخـدن وـاه حاشـند (اسـتهالل نهاخنـد)

ولی بیش اػ دو نفر عـادل ،کسـی دخگـر ادعـای دخـدن وـاه را نکنـد ،خـا آنکـه گروهـی حـه
دنبال دخدن واه حاشند (استهالل نهاخند) و دو نفـر عـادل اػ ويـان آنـان ادعـای دخـدن

واه کنند و دخگران نبيننـد ،درحالی کـه دو نفـر عـادل دخگـر در ويـان آنهـا حاشـد کـه در

دانســتن ضــای هــال ل و در تيز بینــی ،واننــد آن دو عــادل اول حاشــند و آســهان صــاف
حاشــد و وــانع احتهــالی اػ دخــدن آن دو نباشــد ،در ایــن طنــين وــواردی ،اول وــاه حــه
شهادت دو عادل ثاحت نهیشود.

چهاسم :سی روػ اػ اول هر واه حگـغرد کـه در ایـن صـورت ،وـاه حعـد ثاحـت ویشـود؛
ً
وثال وقتی سی روػ اػ اول واه شعبان حگغرد ،اول واه روضان ثاحت ویشود و خـا وقتـی

سی روػ اػ اول واه روضان حگغرد ،اول واه شوال ثاحت ویشود.

مسأله  .251تحقيق و تفحص اػ ثاحت شدن واه ،نسبت حـه روػی کـه اول وـاه بـودن

آن وعلوم نيست ،الػم نهیحاشد و انسان در صـورتی کـه حـا خکـی اػ راههـای عکـر شـده

در وســألۀ قبــل ،اول وــاه بــراخش ثاحــت نشــده  -ظــواه تحقيــق کــرده حاشــد خــا نــه  -روػ
وشکوک را ضزء ههان واهی که در آن قرار داشته حه حساب ویآورد.
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ً
حنــابراین ،کســی کــه نهیدانــد وــثال فــردا روػ ســیام وــاه شــعبان اســت خــا اول وــاه

روضــان ،ویتوانـــد حـــدون اخنکـــه ســـؤال و ضســتسو نهاخــد آن روػ را اػ وــاه شــعبان حــه
حســاب آورده و روػه نگيــرد .ههــين طــور ،ا گــر نهیدانــد روػ حعــد ،ســیام وــاه روضــان

است خا اول شوال (عيد فطر) ،ویتواند سؤال و تحقيق ننهوده و در ایـن صـورت حاخـد
ً
آن روػ را روػه حگيرد و در هر خک اػ دو صورت ،طنانشـه حعـدا وعلـوم شـود آن روػ ،اول

واه بوده ،فرد ورتکب گناهی نشده است.

مسأله  .251اول واه حه حکن حاکن شرع ثاحت نهیشود؛ وگر اخنکه اػ حکن حاکن شـرع
خا ثاحت شدن واه نزد او ،اطهينان خا خقين حه دخده شدن وـاه حـا طشـن غيـر وسـلح (طشـن
وعهولی) در ههان شهر خا شهرهایی که حا آن شهر اتحاد افق دارند ،حاصل شود.

مسأله  .252اول واه حا پیشگویی ونسهين ثاحت نهیشود ،وگر اخنکه اػ گفتـۀ آنـان

برای فرد خقين خا اطهينان حه دخده شدن واه حا طشـن غيـر وسـلح (طشـن وعهـولی) در

ههان شهر خا شهرهایی که حا آن شهر اتحاد افق دارند حاصل شود.

1

مسأله  .253حلند بودن وـاه خـا دیـر غـروب کـردن آن ،و ههـين طـور نـاػک نبـودن وـاه،

دليل نهیشود که شب قبل ،شب اول واه بوده است.

2

 .1حنــابراین ،طنانشــه ونسهــين و کارشناســان وــورد اعتهــاد ،کــه اػ گفتــۀ آنــان اطهينــان پیــدا ویشــود ،اػ
ظصوصــيات وــاه در تــارخز وعينــی  -حتــی اػ واههــا خــا ســالها قبــل  -اطــالع دهنــد و ظصوصــيات عکــر
شده طوری حاشد که فرد ،اطهينـان پیـدا کنـد کـه وـاه در ونطقـۀ او حـا طشـن وعهـولی (غيـر وسـلح) قابـل
رؤخت ویحاشد ،حا این اطهينان ،اول واه برای وی ،ثاحت ویشود.
 .2هرطند هالل واه در شب اول ،گاه درصد روشنایی کهی داشته (حسيار ناػک بوده) و وـدت وکـب کهـی
ـنایی قابـل توضـه
حعد ً اػ غروب آفتاب دارد ،اوا در ووارد وتعددی هن هـالل ًوـاه شـب اول ،حـا درصـد روش ِ
وــثال  2خــا  1درصــد (و گــاه بیشــتر) و وــدت وکــب ز خــاد وــثال بــیش اػ خــک سـاعت حعــد غــروب ظورشــيد و
حتی بیشتر اػ این وقدار در آسهان ظاهر ویشود و این در حـالی اسـت کـه در شـب قبـل ،اوکـان رؤ خـت
ً
آن وضــود نداشــته و وطهجنــا ههــان شــب ،شــب اول وــاه وــیحاشــد و ایــن اوــر اػ ضهــت کارشناســی اوــری
ثاحت و قطعی است.
اػ نظر علهی ،ودت وکب و درصد روشنایی واه شب اول حستگی حه عـواولی ههشـون ػوـان وقارنـۀ وـاه
و ظورشــيد و نيــز در اوح خــا حضــيض بــودن وــاه دارد کــه توضــيح آنهــا در کتــب علهــی ووضــود اســت؛ ههــين
ً
عواول حاعب وـیشـود گـاهی کاوـل شـدن وـاه در غيـر اػ شـب طهـاردهن  -وـثال شـب سـيزدهن خـا پـانزدهن -
واقع شود.

روػه /

ههشنين ،اگر واه «طوق» داشته حاشد 1دليـل نهیشـود کـه شـب دوم حاشـد و نيـز

کاول بودن واه دليل بر این نهیشود که آن شب ،شب طهاردهن واه حاشد.

مسأله  .254رؤخـــت هــالل حعـــد اػ زوال (اعان ظهــر) و قب ــل اػ غــروب حــا طشــن غيــر
وسلح دليل است بر اخنکه شبی که در پیش است ،شب اول واه ویحاشد؛

اوا طنانشه هالل واه حا طشن غير وسلح قابل وشاهده نباشـد ،دخـده شـدن آن حـا

تلسکوپ کافی نيست.

2

مسأله  .255ا گــر در شــهری اول وــاه ثاحــت شــود ،در شــهرهای دخگــر کــه در افــق حــا آن

شهر وتحد ویحاشند (اتحاد افق داشته حاشـند) ،نيـز اول وـاه ثاحـت ویشـود و ونظـور
اػ «اتحاد افق» در اخنسا آن است که ا گـر در شـهر اول وـاه دخـده شـود ،در شـهر دوم ا گـر
وانعی وانند ابر خا گرد و غبار نباشد ،دخده ویشود.

حه عبارت دخگر ،طنانشه دخده شـدن وـاه در خـک شـهر «والػوـه» داشـته حاشـد حـا
ً
رؤخت در شهر دخگر (خعنی طوری است که اگر واه در شهر «الف» دخده شود ،وطهجنا

در شــهر «ب» هــن دخــده ویشــود) ،دخــده شــدن وــاه در شــهر الــف ،اول وــاه را در شــهر

«ب» نيز ثاحت وی کند؛ برای روشن شدن این اور ،توضه حه طند نکته وفيد است:

 .1والػوه داشتن در وورد رؤخت هالل دو ونطقه ،حه وقـت اعان آن دو ونطقـه و خـا

ػوان طلوع و غروب ظورشيد در آن دو ،وربوط نيست؛

پس وهکـن اسـت در دو شـهری کـه اػ نظـر طلـوع و غـروب ظورشـيد و وقـت اعان،

هنافق خا قرخـب االفـق هسـتند ،هـالل وـاه در خکـی حـه راحتـی دخـده شـود و در دخگـری

دخده نشود؛ حلکه گاه اوکان رؤخت در دخگری وضود نداشته حاشد.

حن ـابراین ،هنافــق بــودن در رؤخــت هــالل غيــر اػ هنافــق بــودن در طلــوع و غــروب

ظورشيد و وقت اعان است.

 .1خعنی قسهت پنهان واه حه صورت هالهای اػ نور ضعيف وشاهده شود.
 .2شاخان عکر است ،رؤخت هالل در روػ قبل اػ غروب آفتاب حـا طشـن غيـر وسـلح ،گـاه در برظـی کشـورهای
شــهال ارو پــا و آورخکــا کــه وضــعيت غــروب ظورشــيد و وقــدار روشــنایی آســهان در آنهــا ،نســبت حــه ســایر
وناطق وتفاوت است اتفاق ویافتد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

 .2والػوه داشتن رؤخت هالل در خک شهر نسبت حـه شـهر دخگـر ،حسـتگی دارد حـه

ووقعيت واه در دو ونطقه و سایر اووری که در رؤخت هالل وؤثر است.

1

 .3اػ نظر علهی برای آنکه حدون نياػ حـه وحاسـبات رخاضـی و اسـتفاده اػ نرمافـزار

حتوان حه اور فوق (وضود والػوه بین رؤخت هـالل در خـک شـهر نسـبت حـه دخگـری) پـی

برد ،خک قاعدۀ کلی و عهووی وضود دارد حه این شرح:

«اگــر شــهری کــه در آن وــاه دخــده شــده ،در شــرق شــهری حاشــد کــه وــاه در آن دخــده

نشده ،طنانشه آن دو شهر روی خک ظط عرض ضغرافيایی حاشـند ،اول وـاه بـرای آن

شهر غربی ثاحت ویشود» ،هرطند در حسياری اػ وـوارد حـا خکـی دو درضـه اظـتالف در
عــرض ضغرفيــایی نيــز رؤخــت هــالل در شــهر شــرقی ،اول وــاه را بــرای شــهر غر بــی ثاحــت

وی کند.
ً
شــاخان عکــر اســت ،در شــهرهایی کــه حســيار حــه هــن نزدخکنــد ،غالبــا رؤ خــت در خــک

شهر ،اول واه در دخگری را نيز ثاحت وـیکنـد هرطنـد شـهری کـه وـاه در آن دخـده شـده
 .1حــهطــور کلــی ،بــرای رؤخــت هــالل در هــر ونطقــه پــس اػ گغشــت  23روػ اػ وــاه ،اوــوری اػ ضهلــه درصــد
روشنایی هالل ،ضصاوت حصش ويانی هالل ،ارتفاع هالل نسبت حه ظط افق ،ودت وکـب هـالل پـس
اػ غروب ظورشيد ،ضدایی ػاوخهای واه نسبت حه ظورشيد ،فاصلۀ واه تا ػوين وؤثر است که اوور فوق حا
وحاسبات رخاضی (حا درصد ظطای صفر خا نزدخک حه صفر) ،قابل دسـتيابی اسـت و اوـروػه نتيسـۀ ایـن
وحاسبات اػ طریق نرم افزارهای وصصوص ،حه راحتی در اظتيار افراد قرار وی گيرد.
خکی اػ راههای پی بردن حه والػوه بین رؤخت هـالل دو شـهر ،وقاخسـۀ ویژگیهـای رؤخـتپـغیری هـالل آن
دو شــهر ویحاشــد .فــرض کنيــد هــالل وــاه در حسنــورد دخــده شــده ،ولــی در وشــهد هــوا ابــر خــا غبــار آلــود بــوده و
ً
استهالل نتيسهای نداشته است؛ حال طنانشه حا وحاسبات نرم افزاری وعلـوم شـود هـالل در حسنـورد وـثال
( )3درضه ارتفاع و ( )3درصد روشنایی داشته و ووقعيت واه در وشـهد طـوری اسـت کـه بـیش اػ ( )3درضـه
ارتفاع و بیش اػ ( )3درصد روشنایی داشته ،در این صورت ،اول واه در وشهد نيز حا رؤ خـت در حسنـورد ثاحـت
وی گردد و حه اصطالح در اخنسا ،حسنورد حا وشهد هنافق حه حساب ویآخد.
حهطور کلی ،هر گاه هالل در شهری دخده شود (وانند حسنورد در وثال فوق) که ویژگیهای رؤ خـتپـغیری
آن ،ضعيفتر اػ شهر دخگر (وانند وشهد در وثال فـوق) حاشـد خـا ویژگیهـای آن دو ،واننـد هـن حاشـد ،رؤ خـت
در آن شهر ،اول واه را برای شهر دخگر نيز ثاحت وی کند.
اػ آنشه عکر گردخد روشن شد که ورػها و تقسيهات کشوری و شهری ،حه هير وضـه در اتحـاد افـق و عـدم
آن دظيل نهیحاشد.

روػه /

در غـرب شـهر دخگـر قـرار داشـته حاشـد؛ البتــه طنانشـه شـهر غر بـی کـه وـاه در آن دخــده

شده ویژگیهـای حسـيار ضـعيفی داشـته و هـالل وـاه در آن شـهر در وـرػ دخـده شـدن و
دخده نشدن قرار داشته حاشد ،رؤخت هالل در شهر غربی ،اول واه را بـرای شـهر شـرقی

ثاحت نهیکند ،هرطند حه آن نزدخک حاشد.

حنـــابراین ،رؤ خــت هــالل در وشــهد در اکثــر قر خــب حــه اتفــاق وــوارد ،اول وــاه را در

نيشابور ،فرخهان ،قوطـان ،سـبزوار ،شـاهرود ،داوغـان ،تهـران ،قـزوین ،سـقز ،سردشـت
و ...ثاحت وی کند؛

اوــا در ســایر وــوارد ،واننــد وقتــی کــه دو شــهر وــورد نظــر اظــتالف ز خــاد در عــرض

ضغرافيایی داشته حاشـند خـا اخنکـه شـهر رؤ خـت در غـرب شـهر دخگـر واقـع شـده حاشـد

1

ثاحت شدن اول واه حستگی حه ظصوصيات رؤخت پغیری هالل دارد.

 .4اػ توضيحات وغکور در نکتۀ قبل وعلوم شد والػوه داشتن در رؤخت هالل دو

شهر( ،هنافق بودن در وسألۀ رؤخت هالل) در حسياری اػ ووارد ،خک طرفه اسـت و حـه
ایــن وعنــا نيســت کــه اگــر در هــر خــک اػ دو شــهر وــاه دخــده شــود ،در دخگــری نيــز دخــده
ً
ویشــود؛ وــثال والػوــه داشــتن رؤ خــت هــالل در وشــهد بــرای ثاحــت شــدن اول وــاه در

تهران ،حه این وعنا نيست که رؤخت در تهران هن اول واه در وشهد را ثاحت کند.

2

 .1غير اػ شهرهای حسيار نزدخک حه هن که توضيح آن عکر شد.
 .2حا دقت در توضيحاتی که عکـر شـد روشـن ویشـود وـال ک ثاحـت شـدن اول وـاه (پـس اػ گغشـتن  23روػ اػ
واه قبل) ،آن است که هالل واه در شهر ظود وکلف حا طشن قابـل رؤ خـت حاشـد؛ ا گـر هـالل در شـهر ظـود
وکلــف دخــده شــود (خــا اطهينــان حــه قابــل رؤ خــت بــودن آن در صــورتی کــه ابــر خــا غبــار نباشــد وضــود داشــته
حاشد) ،اول واه ثاحت است ،وگرنه ثاحـت نيسـت و حکـن وـاهی کـه فـرد در آن قـرار داشـته ههشنـان حـاقی
است و نياػی حه بررسی شهر دخگر خا وراضعه حه وحاسبات رخاضـی و نـرم افـزار و واننـد آن نيسـت و ایـن،
ههــان وعيــار ســهل الوصــول و آســان اســت کــه در ػوانهــای وصتلــف و حســياری اػ وکــانهــا در شــراخط
طبيعی در دسترس است.
بررسی شهرهای دخگر در وورد رؤخت هالل ،نوعی کهک و راهنها برای آن است که در شـراخط ابـر خـا غبـار
و واننــد آن ،حتــوان پــی بــرد حــه اخنکــه آخــا هــالل در شــهر ظــود وکلــف قابــل رؤ خــت بــوده خــا نــه و وحاســبات و
استفاده اػ نرم افزار و خا بررسی ووقعيت ضغرافيایی ،ابـزاری اسـت کـه ایـن تحقيـق را (کـه البتـه ضـرورت هـن
ندارد) آسان وی کند.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

مسأله  .256فــردی کــه در ســالهــای گغشــته خقــين حــه اثبــات هــالل وــاه شــوال پیــدا

وی کرده و افطار وینهوده و اکنون وتوضـه اظـتالف وبـانی در رؤ خـت هـالل شـده و در

وورد خقينهای گغشته ظود شک و تردخد پیدا کرده و احتهال ویدهـد روػهـایی کـه
افطار کرده عيد نبوده ،الػم نيست قضای آن روػها را حگيرد؛

ولــی اگــر کســی حــه اشــتباه بــودن خقــين ظــود ،اطهينــان پیــدا کنــد ،حاخــد قضــای آن

روػها را حگيرد ،اوا پرداظت کفارۀ عهد الػم نيست.

مسأله  .257اگر اول واه روضان برای کسی ثاحت نشـود و روػه نگيـرد ،طنانشـه حعـد

ثاح ـت شــود کــه شــب قبــل ،اول وــاه بــوده ،حاخــد روػۀ آن روػ را قضــا نهاخــد ولــی کفــاره

نــدارد؛ البتــه ا گــر در بــین روػ ثاحــت شــود کــه ههــان روػ اول وــاه ویحاشــد ،حکــن آن در
وسألۀ « »13عکر شد.

مسأله  .258روػی را کـه انسـان نهیدانـد آظـر وــاه روضـان اسـت خـا اول شـوال ،حاخــد
روػه حگيرد ،ولی اگر در بین روػ حفههد که اول شوال است ،حاخد افطار کند.

مسأله  .259اگـــر فـــردی حـــه اعتقـــاد اخنکــه عيــد فطــر اعــالم شــده و وظيفــهاش روػه
ً
نگرفتن است افطار کنـد ،وـثال در بـین روػ غـغا ظـورده خـا آب بیاشـاود و حعـد وتوضـه

شود ،عيد فطر نبوده و روػ آظر واه روضان بوده است ،حاخد خـک روػ روػۀ قضـا حگيـرد،

ولــی کفــارۀ عهــد بــر او واضــب نهیشــود و طنانشــه در بــین روػ پــس اػ ارتکــاب وفطــر

وتوضه این ووضوع شود ،حنابر احتياط واضـب حاخـد تـا وغـرب اػ ظـوردن و آشـاويدن و

سایر وفطرات پرهيز نهاخد.

مسأله  .261فردى که واههاى سال بر وى وشتبه شـده و نهـیتوانـد وـاه روضـان را اػ

ويان سایر واهها تشصيص دهد  -وانند شصص ػندانی کـه تشـصيص واههـا بـراخش
وهکــن نيســت و نهــیتوانــد حــه وــاه روضــان خقــين خــا اطهينــان کنــد  -حاخــد حــه گهــان

ظـوخش عهـل نهاخـد و حنـابر احتيـاط الػم ،حاخـد سـعی و کوشـش تهـام را در حـه دسـت
آوردن قویترین گهان داشته حاشد؛

اوــا طنانشــه هــير راهــی بــرای رســيدن حــه گهــان قــویتــر نباشــد ،در صــورتی کــه

روػه /

استفاده اػ قرعه ووضب دستيابی حه گهان قویتر ویشود ،اػ آن حـه عنـوان آظـرین راه
استفاده کند و در صورتی کـه دسـتيابی حـه گهـان وهکـن نباشـد و احتهـاالت در نـزد

فرد وساوی حاشد ،حاخـد خکـی اػ وـاههـایی را کـه احتهـال وـیدهـد وـاه روضـان اسـت
ً
روػه حگيــرد ،ولــی الػم اســت آن وــاه را در نظــر داشــته حاشــد ،پــس طنانشــه حعــدا بــر او
وعلوم شود که آن واهی که روػه گرفته است ،وـاه روضـان بـوده ،روػههـاخش صـحيح

است و اگر ثاحت شود آن واهی که روػه گرفته است ،حعد اػ وـاه روضـان بـوده اسـت،
ً
وــثال در وــاه شــوال و عیقعــده رو ػه گرفتــه اســت ،تکليفــی بــر او نيســت و روػههــای
وغکور روػۀ قضای واه روضان وحسوب ویشود؛

ً
ولی اگر وعلوم شود آن واهی که روػه گرفته ،قبل اػ وـاه روضـان بـوده وـثال در وـاه

رضــب و شــعبان روػه گرفتــه اســت ،روػههــای وــغکور کــافی نيســت و در ایــن فــرض

طنانشه واه روضان سپری شـده ،حاخـد روػههـای وـاه روضـان را قضـا نهاخـد و ا گـر وـاه

روضان هنوػ فرا نرسيده است ،حاخد واه روضان را روػه حگيرد.

چند وسأله وستحدثه دربارۀ وقت روزه

مسأله  .261اگر شصص روػهدار پس اػ وغرب حدون آنکه در شهر ظود افطار کند ،حا
هواپیهــا حــه ســهت غــرب وســافرت کنــد و حــه ضــایی برســد کــه هنــوػ ظورشــيد غــروب

نکــرده ،واضــب نيســت تــا وغــرب در وکــان ضدخــد اوســاک کنــد ،هرطنــد احتيــاط
وستحب اوساک است.

مسأله  .262اگر فرد روػهدار در واه روضان پس اػ زوال ظورشيد (اعان ظهر) ،اػ شـهر
ظــود ســفر کنــد و حــه شــهری برســد کــه در آن ،هنــوػ وقــت زوال نشــده ،حنــابر احتيــاط
واضب حاخد روػۀ آن روػ را تهام کند و در این صورت قضا بر او واضب نيست.

مسأله  .263اگر کسی که وظيفهاش روػه گرفتن در سفر است  -واننـد کثيرالسـفر -
پــس اػ طلــوع فســر صــادق (اعان صــبح) در شــهر ظــود ،حــا نيــت روػه ،اػ طریــق هــوایی
سفر کند و حه شهری برسد که هنوػ فسر صادق طلوع نکرده است ،ویتواند تا قبـل اػ

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

طلوع فسر آنسا ،وفطرات روػه وثل ظوردن و آشاويدن را انسام دهد.

مسأله  .264اگر کسی که وظيفهاش روػه گرفتن در سفر است  -واننـد کثيرالسـفر -
اػ شهر ظودش که هالل واه وبارک روضان در آن دخده شده ،حه شهری سـفر کنـد کـه

حه دليل اظـتالف افـق ،هنـوػ هـالل در آن دخـده نشـده اسـت ،روػۀ آن روػ بـر او واضـب

نيست؛

اوا اگر در شهری که هالل واه شوال در آن دخده شده ،عيد کند ،سپس حه شهری

ســفر کنــد کــه حــه دليــل اظــتالف افــق ،هنــوػ هــالل در آن دخــده نشــده اســت  -حنــابر
ً
احتياط واضب  -حاخد حقيۀ آن روػ را اوساک کند و قضـای روػۀ آن روػ را نيـز احتياطـا

حهضا آورد.
ً
مسأله  .265اگر وکلف در ضایی سا کن حاشـد کـه وـثال روػ آن شـش وـاه و شـب آن

شش واه است ،در وورد روػه ،واضب است خا در واه وبـارک روضـان حـه شـهر دخگـری
برود که حتواند در آنسا روػه حگيرد ،خا آنکـه حعـد اػ وـاه وبـارک روضـان حـه شـهر دخگـری

برود که حتواند در آنسا قضای روػهها را انسام دهد و اگر اػ هر دو وورد ناتوان حاشد ،حـه
ضــای روػه ،حاخــد «فدخــه» حدهــد و ونظــور اػ «فدخــه» آن اســت کــه خــک ُوــد طعــام وثــل
گندم ،ضو ،نان را (حه اػای هر روػ که روػه نگرفته) حه ولکيت فقير در آورد.

مسأله  .266اگر وکلـف در شـهری سـا کن حاشـد کـه در هـر بیسـت و طهـار سـاعت،

شـبانهروػی دارد ،هرطنــد روػش بیسـت و ســه ســاعت و شــبش خـک ســاعت و خــا بــر
عکــس حاشـــد ،در صــورت تهکــن و توانــایی بــر او واضــب اســت روػۀ وــاه روضــان را

حگيرد؛

البته طنانشه حه ضهت طـوالنی بـودن روػ و احسـاس شـدخد گرسـنگی خـا تشـنگی
ً
روػه گرفتن براخش وشقت فوقالعادهاى داشته حاشد که وعهـوال قابـل تحهـل نيسـت

(حــرح) ،حنــابر احتيــاط واضــب حــه قصــد قرحــت وطلقــه 1روػه حگيــرد و هنگــاوی کــه حــه
 .1خعنی ظصوص روػه واضب را نيت نکند؛ حلکـه اػ وـبطالت روػه پرهيـز کنـد و قصـدش اػ ایـن کـار حـهطـور
ً
کلی ،قرحة إلی اهّلل حاشد.

روػه /

علــت ضــعف شــدخد خــا احســاس تشــنگی ز خــاد ،اداوــۀ روػۀ وــاه وبــارک روضــان بــر او

فــوقالعــاده ســصت (حرضــی) شــد ،ویتوانــد آب بیاشــاود خــا غــغا حصــورد؛ ولــی حنــابر
احتياط واضب در ظوردن و آشاويدن ،تنها حه وقدار ضرورت اکتفـا نهاخـد و نيـز حنـابر

احتيــاط واضــب در حقيــۀ روػ اػ انســام کــاری کــه روػه را حاطــل وی کنــد پرهيــز نهاخــد،

هرطند در هر صورت ،حا ظوردن خا آشاويدن ،روػۀ وى حاطل ویشود؛
ً
اوــا ا گــر روػه گــرفتن بــرای وی ضــرر قابــل توضــه داشــته (ضــرری کــه وعهــوال تحهــل

نهیشود) و ووضب ورخضيش ویشود خا حـا روػه گـرفتن تـرس احـتال حـه بیهـاری داشـته

حاشد ،حکن فرد ورخض را دارد کـه روػۀ آن روػ بـر وى واضـب نهیحاشـد و الػم نيسـت
در بــین روػ اػ وفطــرات اضتنــاب نهاخــد و طنــين شصصــی ا گــر حتوانــد قضــای روػه را

حـهضــا آورد ،قضــای آن بــر او واضــب اســت و طنانشــه اػ انســام قضـای آن هــن در بــین
سال ناتوان حاشد ،حاخد «فدخه» بپرداػد؛ ونظور اػ «فدخه» ،تهليـک خـک ُوـد طعـام وثـل
گندم ،ضو خا نان (حه اػای هر روػ که روػه نگرفته) حه فقير ویحاشد.

 .1احکام وربوط حه فدخۀ شصص ورخض ،در وساجل « 353تا  »332عکر شد.

1

اعتكاف
فضيلت اعتكاف

«اعتکــاف» عبــادت پــر فضــيلتی اســت کــه حضــور در وســسد و روػه اػ ارکــان آن

است و نسبت حه انسام آن در واه وبارک روضان ،بیشتر سفارش شده است.

اػ اوام صادق رواخت شده که فروودند« :هر گاه دهۀ آظر واه روضان فرا ویرسيد،

پیــاوبر ظــدا در وســسد وعتکــف وــیشــد و بــرای حضــرت ظيهــهای وــویین بر پــا
ویکردند و آن حضرت داون ههت حه کهر ویحست و حستر ظواحش را برویطيد».

1

نيز اػ اوام صادق نقل شده که فروودند« :ضنگ حدر در وـاه روضـان واقـع شـد،

پیـــاوبر اکــرم در آن ســـال وعتکــف نشــد و حــه ضــای آن در ســال حعــد دو دهــه حــه
اعتکاف نشست؛ خک دهه برای ههان سال و خک دهه حه ضای سال قبل».

2

اػ اوام صـادق رواخـت شـده کـه پیـاوبر ا کـرم فروودنـد« :پـاداش اعتکـاف ده

روػ واه روضان ،وعادل دو حذ و دو عهره ویحاشد».

3

اعتکاف سنتی نبوی است که وسلهانان حه آن فرا ظوانده شدهاند و در برظی

 .1وسائل الشيعه ،ح ،34کتاب االعتکاف ،حاب ،3ص ،311ح.3
 .2ههان ،ح.2
 .3ههان ،ص ،313ح.1
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اػ ادخـــان الهـــی گغش ــته نيـــز وطـــرح بـــوده اس ــت ،هرطن ــد در ضزجي ــات و کيفي ــت آن

تفاوتهایی وضـود دارد و ایـن ظـود نشـانه دهنـدۀ اههيـت ایـن عبـادت اسـت .قـرآن
ْ
کــرخن در ایـــن حـــاره وـــیفرواخـــد ...« :وع ِهــدنا ِإلـ ٰـی ِإ ْبــراهين و ِإ ْســهاعيل ي ْن ط ِهــرا ب ْیتــ
1
الرکع ُ
للطاجفين و ْالعا کفين و ُ
الس ُس ِود».
ِ
ِ ِ
ِ
«وـــا ابـــراهين و اســـهاعيل را فروـــان دادخــن کــه ظانــۀ وــرا بــرای طــواف کننــدگان و
وعتکفان و راکعان و ساضدان پاکيزه دارخد».

انسان در گریز اػ هوای نفس و فـرار اػ اشـتغاالت دنيـوی در طریـق انـس حـا وعبـود،

نياػوند ظلوتی است تـا ظـود را اػ ػنگـار گناهـان حشـوخد ،توحـه نهاخـد و حـه تزکيـۀ نفـس

بپــرداػد .اعتکــاف ػوينـۀ طنــين فرصــتی را فــراهن وــیکنــد ،وعتکــف حــا پنــاه آوردن حــه
وسسد و ر وػه گرفتن و دوری گزخدن اػ اوور دنيـوی راه تکاوـل وعنـوی را حـه روی ظـود

ویگشاخد و ووضبات قبولی توحهاش و نيل حه پاداش الهی را فراهن ویساػد.

وعنای اعتكاف و وقدار زوان آن
ً
مسأله  .267اعتکــاف شــرعا آن اســت کــه فــرد در وســسد حــه قصــد قرحــت ،توقــف و

اقاوت کند و احتياط وستحب آن است که اقاوت ،حـه قصـد انسـام اعهـال عبـادی

وانند نهـاػ خـا دعـا حاشـد؛ اعتکـاف اػ عبادتهـای وسـتحب ویحاشـد کـه حـه وسـيلۀ

نغر ،عهد ،قسن و وانند آن واضب ویشود.

مسأله  .268اعتکــاف وقــت وعــين حصصوصــی نــدارد و هــر ػوــانی در طــول ســال کــه

روػه صـحيح اسـت ،اعتکـاف هـن صــحيح ویحاشـد و بهتـرین وقـت آن ،وـاه وبــارک
روضان است و بهتر ،دهۀ آظر واه روضان است.

مسأله  .269حــداقل ػوــان اعتکــاف ،ســه روػ حــه ههــراه دو شــب وســط آن ســه روػ

ویحاشد و کهتر اػ آن صحيح نيست؛ ولـی بیشـتر اػ سـه روػ ضـایز اسـت ،هرطنـد آن
وقدار زخادی ،خک روػ خا خک شب خا حصشی اػ خک روػ خا خک شب حاشد

 .1سوره حقرۀ ،آخۀ .323
 .2حنابراین ،داظل نهودن شب اول خا طهارم در نيت اعتکاف وانعی ندارد.

2

اعتکاف /

شــاخان عکــر اســت ،اعتکــاف حــداکثروعينی نــدارد؛ البتــه ا گــر فــرد ،پــنذ روػ کاوــل

وعتکف شد ،حاخد روػ ششن وعتکف حهاند؛ حلکه حنابر احتياط واضب هر گاه فرد دو
روػ حــه اعتکــافش اضــافه کــرد ،احتيــاط واضــب آن اســت کــه روػ حعــد را هــن وعتکــف

حهاند .حنابراین ،اگر هشت روػ وعتکف وانـد ،احتيـاط واضـب آن اسـت کـه روػ نهـن
را هن وعتکف حهاند و ههين طور در وورد روػ دواػدهن و پانزدهن و...

مسأله  .271احتدای وحاسبۀ سه روػ کـه حـداقل ػوـان اعتکـاف اسـت ،اعان صـبح
روػ اول و انتهای آن حنابر احتياط واضب ،اعان وغرب روػ سوم است.

1

در وحقق شدن اعتکاف ،سه روػ تلفيقی کافی نيست؛ خعنی فرد نهیتواند حعـد

اػ اعان صــبح روػ اول وعتکــف شــود ،هرطنــد کهبــود روػ اول را اػ روػ طهــارم ضبــران

نهاخد ،وثل اخنکه اػ اعان ظهر روػ اول تا اعان ظهر روػ طهارم در وسسد حهاند.
شرایط صحيح بودن اعتكاف

بـــرای آن کـــه اعتکــاف صـــحيح حاشــد ،الػم اســت شــراخطی رعاخــت شــود کــه در

وساجل حعد ،حه صورت وصتصر عکر ویشود:

 شررط اول ترا چهرارم :وعتكرف ،وسرلهان و عاقرل باشرد ،اعتكراف را بره قصرد قربرت
انجام دهد و حداقل سه روز باشد

مسأله  .271کســی کــه اعتکــاف وی کنــد (وعتکــف) ،حاخــد وســلهان و عاقــل حاشــد،
ولی در اعتکاف ،حلوغ شرط نيست و اعتکاف حشۀ وهيز هن صحيح است.

نيــز الػم اســت وعتکــف اػ آغــاػ تــا پاخــان اعتکــاف ،ههــان طــور کــه در ضلــد اول

وبحــب نيــت وضــو عکــر شــد ،قصــد قرحــت و اظــالص داشــته حاشــد و طــوری کــه در
وسألۀ « »233عکر شد ،حداقل سه روػ وعتکف حاشد.

 .1البته ،فرد ویتواند شب اول (قبل اػ اعان صبح اولين روػ) و شب طهارم (پس اػ اعان وغرب روػ سـوم) را
هن نيت اعتکاف داشته حاشد؛ ولی این ودت ،در وحاسبه ،ضزء سه روػ حه حساب نهیآخد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

 شرط پنجن :وعتكف روزه باشد

مسأله  .272اعتکاف کننده حاخد در اخام اعتکـاف ،روػه حاشـد .حنـابراین ،کسـی کـه

نهیتواند روػه حگيرد ،ورخض و ػن حاجض و نفساء ،اعتکافشان صحيح نيست؛

البتــه روػه در اخــام اعتکــاف ،الػم نيســت وصصــوص اعتکــاف حاشــد؛ حلکــه هــر

روػهای حاشد  -حتی روػۀ استيساری ،وستحبی و قضا  -کافی است.

شــاخان عکــر اســت ،در وــدتی کــه وعتکــف روػه اســت ،هــر کــاری کــه روػه را حاطــل

وی کند ،حاعب حاطل شدن اعتکاف نيز ویشود.

 شرررط ششررن و هفررتن :اعتكرراف در وسرراجد چهارگانرره یررا در وسررجد جرراوع برروده و در
یک وسجد انجام شود

مسأله  .273اعتکــاف در وســسد الحــرام خــا وســسد النبــی خــا وســسد کوفــه خــا
وســسد حصــره صــحيح وــیحاشــد و نيــز اعتکــاف در وســسد ضــاوع هــر شــهر صــحيح

است؛ وگر در ػوانی که اواوت آن وسسد اظتصاص حه فرد غيـر عـادل داشـته حاشـد
که در این هنگام ،حنابر احتياط واضب ،اعتکاف صحيح نيست.

ونظــور اػ «وســسد ضــاوع» ،وســسدی اســت کــه اظتصــاص حــه وحلــه خــا ونطقــۀ

ظــاص خــا گــروه ظاصــی نداشــته حاشــد و وحــل اضتهــاع و رفــت و آوــد وــردم ونــاطق و
وحالت وصتلف شهر حاشد.

شاخان عکر است ،وشروع بودن اعتکاف در سـایر وسـاضد  -غيـر اػ وسـاضدی کـه
عکر شد  -ثاحت نيست؛ ولی انسام آن ً
رضاء و حه اويـد وطلـوب بـودن ،اشـکال نـدارد؛
ً
اوــا در ضــایی کــه وســسد نيســت و وــثال حســينيه اســت ،اعتکــاف عهــل وشــروع

نهیحاشد .حنابراین ،حه قصد رضاء هن انسام نشود.

مسأله  .274اعتکــاف حاخــد در خــک وســسد انســام شــود .حنــابراین ،خــک اعتکــاف را

نهیتوان در دو وسسد انسام داد ،طه ضدا اػ هن حاشند خا وتصل حه هن حاشـند؛ وگـر
ً
حه گونهای حه هن وتصل حاشند که عرفا خک وسسد حساب شوند.

اعتکاف /

مسأله  .275اگــر اعتکــاف کننــده بــر فــرش غصــبی در وســسد حنشــيند و اػ غصــبی

بودن فرش آ گاه حاشد ،وعصيت کرده ،ولی اعتکافش حاطل نهیشـود و ا گـر کسـی حـه

وکانی در وسسد سبقت گرفته و ضا گرفته حاشد و اعتکاف کننده ،آن وکـان را اػ او

حدون رضاختش حگيرد هرطند گناهکار است ،ولی اعتکافش صحيح است.
ً
 شرط هشتن :اعتكاف با اجازۀ كسی كه اجازهاش شرعا وعتبر است ،باشد

ً
مسأله  .276اعتکــاف حاخــد حــا اضــاػۀ کســی کــه اضــاػۀ او شــرعا وعتبــر اســت ،حاشــد.

حنابراین ،در وواردی که توقـف فـرد در وسـسد ،حـدون اضـاػه خـا رضـاخت دخگـری حـرام
است ،اعتکاف نيز حاطل ویحاشد؛
ً
وثال اگر اعتکاف حاعـب اعخـت والـدین حاشـد و ایـن اعخـت ،اػ روی دلسـوػی آنـان

حاشــد خــا اخنکــه ػن حــدون اضــاػۀ شــوهر اػ ونــزل ظــارح و وعتکــف شــده حاشــد ،طنــين
اعتکافی حاطل است.

1

 شرررط نهررن :وعتكررف در وكرران اعتكرراف برراقی بهانررد و از آن خررارح نشررود وگررر در
ً
وواردی كه خروح ،شرعا جایز است

مسأله  .277وعتک ــف در و ــدت اعتک ــاف حاخ ــد در وس ــسد حهان ــد و ض ــز ب ــرای او ــور

ضروری اػ وسسد ظارح نشود و اگر برای کار ضروری  -که در وسأله حعد عکـر ویشـود -
ظارح شود ،بیشتر اػ ػوانی که برای آن کار الػم است ،ظارح اػ وسسد نهاند.
مسأله  .278وواردی که ظارح شدن اػ وحل اعتکـاف بـرای آن ضـایز و در حعضـی اػ

آنها واضب است ،اػ این قرار ویحاشد:

 .1ضـــرورتهایی کــه طـــارهای ضـــز انســام آن نيســت؛ وثــل تصلــی (دستشــویی

رفتن).

 .1حلکـه ا گــر توقــف ػن در وســسد ،حــرام نباشـد ،ولــی اعتکــافش ونــافی حــا حـق شــوهر حاشــد ،صــحيح بــودن
اعتکافش حدون اعن شوهر ،وحل اشکال است.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

 .2غسل ضناحت.

1

 .3غسل استحاضه.

2

 .4وضو برای نهاػ واضـب ادا 3خـا غسـل واضـب غيـر ضناحـت در صـورتی کـه انسـام

غسل خا وضو در وسسد وانع داشته 4خا اوکان نداشته حاشد.

5

 5تا  .8تشيیع ضناػه ،تسهيز ويت ،عيادت ورخض ،نهاػ ضهعه.
 .9هر آنشه ضرورت عرفی حه حساب ویآخد.

6

7

در غيــر وــوارد عکــر شــده ،ظــارح شــدن اػ وســسد ا گــر بــرای کــاری حاشــد کــه انســام

دادن آن بهتر اػ انسام ندادنش حاشد ،وثل غسل خا وضـوی وسـتحبی ،وحـل اشـکال

و احتياط ویحاشد.

مسأله  .279ظ ــروح وعتکـــف اػ وســـسد ب ــرای آوردن وس ــایل و ــورد احتي ــاضش در

فرضــی کــه ویتوانــد فــرد غيــر وعتکفــی را بــرای آوردن آن وســایل وــأوور نهاخــد ،ضــایز

نيست.

مسأله  .281اگر وعتکف برای ووارد وغکور در وسألۀ « »235اػ وسـسد ظـارح شـود،

 .1در وواردی که غسل کردن ووضب واندن ضنـب در وسـسد گردخـده خـا حاعـب نسـس کـردن وسـسد شـود،
که در این صورت ظروح اػ وسسد واضب است.
 .2البته اگر وستحاضه ،غسل واضبش را انسام ندهد ،اعتکافش حاطل نهیشود.
 .3ظارح شدن برای وضوی نهاػ واضب قضا ،در صورتی که وقت قضا وسعت داشـته حاشـد ،وحـل اشـکال
است.
ً
 .4وثال حاعب نسس شدن وسسد شود.
 .5اگر غسل در وسسد وانعی نداشته و وهکن حاشد ،حنابر احتياط واضب نباخد اػ وسسد ظارح شود.
 .6ظارح شدن فرد وعتکف برای شرکت در نهاػ ضهاعتی که ظارح اػ وحل اعتکـاف برگـزار ویشـود ،حنـابر
احتياط واضب ضایز نيست ،وگـر کسـی کـه در وکـۀ وکروـه (وسـسد الحـرام) وعتکـف شـده حاشـد ،کـه
ویتواند برای نهاػ ضهاعـت خـا ف ٰ
ـرادی اػ وسـسد ظـارح شـده و در هرضـا اػ شـهر وکـه کـه ویظواهـد نهـاػ
حصواند.
ً
 .7حنابراین ،طنانشه وثال شرکت در اوتحانات حوػه ،دانشگاه خـا وـدارس ،ضـرورت عرفـی حاشـد ،وعتکـف
ویتواند برای آن ،حا رعاخت سایر شراخط ظروح ،اػ وحل اعتکاف ظارح شود؛ ولی نباخد ودت ظـروضش
طوالنی گردد ،حه گونهای که صورت اعتکـاف اػ بـین بـرود؛ حـهطـور وثـال ا گـر خـک روػ اػ اخـام اعتکـاف ،تـا
حدود دو ساعت ،برای اوتحان ظارح شود ،اشکال ندارد.

اعتکاف /

ولــی وــدت ظــروضش طــوالنی گردد ،حــه گونهای کــه صــورت اعتکــاف اػ بــین بــرود،

اعتکافش حاطل است ،هرطند ظروضش اػ روی إکراه ،اضبـار ،فراووشـی ،ضـرورت خـا
اضطرار حاشد.
ً
مسأله  .281اگر وعتکـف ،عهـدا و حـا اظتيـار در غيـر وـوارد وسـاػ ،اػ وحـل اعتکـاف
ظارح شود ،اعتکافش حاطل ویشود ،هرطند ودت ظروضش کوتاه حاشـد طـوری کـه

صــورت اعتکــاف اػ بــین نــرود .ههشنــين اســت حکــن ،ا گــر ظــروح وــغکور حــه علــت
ندانستن حکن شرعی (ضهل حه حکن) خا اػ روی فراووشی حاشد؛

اوا اگر حه ا کراه خا اضبار خا اضطرار ظارح شود ،اعتکاف وی حاطـل نهیشـود؛ وگـر

در ووردی که در وسألۀ « »254عکر شد.

مسأله  .282اگر ظارح شدن اػ وسسد بر وعتکف واضب حاشـد ،ولـی ظـارح نشـود،
ً
گناهکار است ،اوا اعتکـافش حاطـل نهیشـود؛ واننـد اداى حـدهی کـه طلبکـار شـرعا

حق وطالبۀ آن را دارد و پرداظت آن وتوقف بر ظروح اػ وحل اعتکاف حاشد.

1

مسأله  .283در وواردی که ظارح شدن اػ وسسد وساػ است ،وعتکف نباخد بیش

اػ وقدار نياػ بیرون وسسد حهانـد و در ظـارح اػ وسـسد ،در صـورت اوکـان ،نباخـد در

روػ ،زیر ساخه حنشيند؛

2

ولی اگر انسام آن کار ،ضز حا نشستن وعتکف ز یـر سـاخه انسـام نهیشـود ،اشـکال

ندارد و حنابر احتياط واضب حعد اػ انسام آن کار و رفـع نيـاػ نباخـد حنشـيند؛ وگـر آنکـه
ضرورتی پیش آخد؛

البتــه وعتکــف ویتوانــد در وــواردی کــه ظــارح شــدن اػ وســسد وســاػ اســت ،ز یــر

ساخه راه برود ،هرطند احتياط وستحب ترک آن است.

مسأله  .284در هنگام ظارح شدن اػ وسسد در ووارد وساػ ،حنابر احتياط واضب ،الػم
ً
 .1البته اگر وعتکف ضنب شده حاشد و عهدا در وحل اعتکاف حاقی حهاند و بـرای انسـام غسـل ضناحـت اػ
وسسد وحل اعتکاف ظارح نشود ،اعتکافش حاطل ویشود.
 .2شاخان عکر است ،حکن وهنوعيت نشستن زیر ساخه در ظارح اػ وحـل اعتکـاف ،شـاول شـب نهیشـود،
هرطند در شب هوا حارانی حاشد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

است کوتاهترین وسير در رفت و برگشت انتصاب شود؛ وگـر آنکـه انتصـاب وسـير دورتـر،

حاعب شود ودت کهتری ظارح اػ وسسد حاشد ،که در این صورت حاخد اػ آن راه برود.

مسأله  .285انسان ویتواند اػ آغاػ ،هنگام نيت اعتکاف ،در غير اعتکـاف واضـب

وعين ،شرط کند که اگر وشکلی پیش آود ،اعتکاف را رها کند.

حنابراین ،وی ویتواند حا قرار دادن این شرط ،در وقت پیش آودن وشکل و وـانع،

اعتکاف را  -حتی در روػ سوم  -رها کند و اشکالی هن ندارد؛ اوا اگر وعتکف شـرط

کنــد حــدون پــیش آوــدن هــير علتــی حتوان ـد اعتکــاف را قطــع نهاخــد ،حنــابر احتيــاط
واضب طنين شرطی صحيح حه حساب نهیآخد.

شـاخان عکـر اسـت ،قـرار دادن ایـن شـرط (شـرط رهـا کـردن اعتکـاف در بـین آن در

صـورت بـروػ وــانع) حعـد اػ شـروع اعتکــاف خـا قبـل اػ شــروع آن صـحيح نيسـت؛ حلکــه

حاخد ههزوان و وقارن حا نيت اعتکاف حاشد.

 شرط دهن :كارهایی كه بر وعتكف حرام است را ترک كند

مسأله  .286وعتکف ،برای صحيح بـودن اعتکـافش الػم اسـت اػ کارهـایی کـه در
اداوه عکر ویشود ،پرهيز نهاخد .آن کارها عبارت هستند:
 .1بوییدن بوی ظوش.

 .2ضهاع و آويزش حا ههسر.

 .3استهناء و لهس و بوسيدن اػ روی شهوت (حنابر احتياط واضب).
 .4وسادله کردن.
 .5ظرخد و فروش.

ش ــاخان عکـــر اس ــت ،انســـام وـــوارد ف ــوق ع ــالوه ب ــر اخنک ــه حاط ــل کنن ــده اعتک ــاف
ویحاشد ،در صورتی که اعتکاف ،واضب وعين حاشـد ،حنـابر فت ٰ
ـوی حـرام اسـت و ا گـر

اعتکــاف ،واضــب وعــين نباشــد ،در وــورد ضهــاع حــاػ هــن حنــابر فتـ ٰ
ـوی و در حقيــۀ وــوارد،
حنابر احتياط واضب ضایز نيست.

اعتکاف /

مسأله  .287برای وعتکف بوییدن «عطرخات»  -طـه اػ بوییـدنش لـغت ببـرد و طـه

لــغت نبــرد  -ضــایز نيســت و بوییــدن «گياهــان ظوشــبو» در صــورتی کــه اػ بوییــدن آن
لغت ویبرد ،ضایز نيست و اگر اػ بوییدن آن لغت نهیبرد اشکال ندارد.

ههشنــين ،وعتکــف ویتوانــد اػ وــواد شــوخندۀ وعطــر و ظوشــبو اػ ضهلــه صــابون
ً
واخع خا ضاود ،شاوپو ،ظهير دندان ظوشبو استفاده نهاخد و در وساضدی کـه وعهـوال

غير وعتکفين عطر ویػنند ،استشهام بوی عطر آنان ضایز نيست؛ ولی احساس بوی
ً
عطر ،ظاهرا وانعی ندارد و الػم نيست بینی ظود را حگيرد.
مسأله  .288در حال اعتکاف ضدال بر سر وساجل دنيوی خا دخنی ،در صورتی که حـه

قصــد غلبــه بــر طــرف وقابــل و اظهــار فضـيلت و برتــری حاشــد ،حــرام اســت؛ اوــا ا گــر حــه

قصد اظهار حق و روشن شدن حقيقت و برطـرف کـردن ظطـا و اشـتباه طـرف وقابـل

حاشد ،حرام نيست .حنابراین ،وال ک ،قصد و نيت وعتکف است.

مسأله  .289در حال اعتکاف ،ظرخد و فروش و حنـابر احتيـاط واضـب ،هـر نـوع داد و

ستدی وانند اضاره ،وضارحه ،وعاوضه و ...حرام است ،هرطند وعاولۀ انسام شـده،

صحيح ویحاشد؛

البته اگر وعتکف برای تهيه وواد ظوراکی خا سایر احتياضات اعتکاف ،ناطار حـه

ظرخد و فروش شود و راه دخگری برای تهيه آن نداشـته حاشـد 1،ظر خـد و فـروش اشـکال

ندارد.
ً
مسأله  .291اگــر وعتکــف «وحروــات اعتکــاف» را عهــدا و حــا وضــود اطــالع اػ حکــن

شرعی انسام دهد ،خا آنکه حه علت ندانستن وسـأله ورتکـب شـود ،اوـا در ندانسـتن و
ضهل وعغور نبوده و ضاهل وقصر حاشد ،اعتکافش حاطل ویشود؛

ولی اگر اػ روی فراووشی خا سـهو حاشـد خـا آنکـه حـه علـت ندانسـتن وسـأله ورتکـب

آن شده و در ندانستن آن ضاهل قاصر بوده ،اعتکافش صحيح ویحاشد.

 .1حه این وعنا که حتی شصص غير وعتکفی را نياحد که ایـن ظر خـد و فـروش را حـه وکالـت اػ او انسـام دهـد و
تهيۀ آن اضناس ،حدون ظرخد ،وثل هدخه خا قرض گرفتن اوکان نداشته حاشد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

احكام قضای اعتكاف

مسأله  .291اگــر شــصص وعتکــف ،اعتکــافش را حــا انســام خکــی اػ وبطال تــی کــه در
وساجل پـیش عکـر شـد ،حاطـل کنـد ،اگـر اعتکـاف واضـب وعـين حاشـد ،حنـابر احتيـاط

واضب ،حاخـد اعتکـاف را قضـا کنـد و ا گـر در اعتکـاف واضـب غيـر وعـين حاشـد ،وثـل
آنکــه اعتکــاف را حــدون آنکــه در وقــت وعينــی حاشــد نــغر کنــد ،واضــب اســت کــه
اعتکاف را دوحاره اػ سر گيرد؛

اوا اگر در اعتکاف وستحب حاشد و حعد اػ پاخان روػ دوم ،اعتکاف را حاطل کند،

حنــابر احتيــاط واضــب اعتکــاف را قضــا کنــد و ا گــر قبــل اػ اتهــام روػ دوم ،اعتکــاف
وستحب را حاطل کند ،طيزی بر عهدۀ او نيست و قضا ندارد.

شــاخان عکــر اســت ،اگــر طبــق توضــيحات وســألۀ « ،»253اعتکــاف فــرد وشــروط

حاشد ،حا انسام وبطل اعتکاف ،قضا خا اػ سر گرفتن  -هير کدام -الػم نيست.

مسأله  .292اگر ػنی که وعتکف شده حعد اػ پاخان روػ دوم اعتکاف ،حاجض شـود،
ً
واضب است فورا اػ وسسد ظارح شود و قضای اعتکاف بـر او حنـابر احتيـاط واضـب،
الػم ویحاشد؛ وگر آنکه اعتکافش حا توضيحات وسألۀ « ،»253وشروط حاشد.

1

مسأله  .293قضای اعتکاف واضب ،واضب فـوری نيسـت؛ ولـی نباخـد قضـای آن را

حــه حــدی تــأظير انــداػد کــه ســهلانگــاری در ادای واضــب حســاب شــود و احتيــاط
ً
وستحب است که آن را فورا قضا کند.
مسأله  .294اگر وعتکف در بین اعتکافی که حه سبب نغر خا قسن خا عهد خـا سـپری

شــدن دو روػ اول اعتکــاف واضـــب شــده ،حهيــرد ،بــر ولــی او (پســر بــزرگتــر) قضــای

اعتکــاف ،واضــب نيســت ،هرطنــد احتيــاط وســتحب اســت کـه اعتکــاف وتــوفی را

قضا کند.

2

 .1شــاخان عکــر اســت ،اگــر ػن اػ ههــان احتــدا حدانــد در بــین ســه روػ اعتکــاف ،حــاجض وــیشــود ،نهــیتوانــد
وعتکــف شــود و طنانشــه وعتکــف هــن شــود ،اعتکــافش حاطــل اســت و در ایــن فــرض ،ا گــر در روػ ســوم
اعتکاف حاجض شود ،قضای آن واضب نيست.
 .2البته طنانشه وعتکف در این وورد وصيت شرعی نهوده ،حاخد وطابق حا وصيت عهل شود.

اعتکاف /

كفارۀ باطل كردن اعتكاف
ً
مسأله  .295اگر وعتکف ،اعتکاف واضب را عهدا حا ضهاع حاطـل کنـد ،طـه در روػ

حاشــد خــا شــب ،کفــاره واضــب ویشــود و در ســایر وــبطالت 1،کفــاره نــدارد ،هرطنــد
احتياط وستحب است کفاره حدهد.

مسأله  .296در کفارۀ حاطل کـردن اعتکـاف در وسـأله قبـل ،فـرد حاخـد خـک حنـده آػاد
ً
کند خا حه دستوری که حعدا گفتـه ویشـود 2دو وـاه روػه حگيـرد ،خـا شصـت فقيـر را سـير
ً
کند خا حه هر کدام خک ُود که تقریبا « 334گرم» است ،طعام خعنی گندم خا ضـو خـا نـان
و وانند اخنها حدهد و اگر هير کدام اػ ووارد وـغکور را نهـیتوانـد انسـام دهـد حکـن آن
در وسألۀ « »3323عکر ویشود.

عدول از اعتكاف به اعتكاف دیگر

مسأله  .297عــدول اػ اعتکــاف حــه اعتکــاف دخگــر ضــایز نيســت ،طــه هــر دو واضــب

حاشند ،وثل آنکه خکی را حه نغر و دخگری را حه قسن بـر ظـود واضـب کـرده حاشـد ،خـا هـر

دو وستحب حاشـند ،خـا خکـی واضـب و دخگـری وسـتحب حاشـد ،خـا خکـی بـرای ظـود و
دخگری حه نياحت خا اضاره برای غير حاشد ،خا هر دو حه نياحت اػ غير حاشد.

 .1البته ،حکن کفارات روػه در صورتی که وعتکف در اثنای روػ حـا ارتکـاب عهـدی وفطـرات روػه ،ووضـب
حطالن روػه و حه تبع اعتکاف شود ،در فصل «روػه» ،وبحب «کفارههای روػه» عکر شد.
 .2حه فصل «کفارات» ،وساجل « 3335تا »3323وراضعه شود.

حج
فضيلت حج و اههيت آن

«حذ» اػ بزرگترین فرخضههای الهی و شعاجر دین وقـدس اسـالم اسـت کـه در آن

هر دو ضنبۀ فـردی و اضتهـاعی حـه شـکلی نهاخـان گنسانـده شـده اسـت ،ا گـر حـذ حـه
صــورت صــحيح و حــا وحتــوای دقيــق و کاوــل و واقعــی آن انســام شــود ،ســاػندهتــرین
دانشگاه انسانساػی است.

در احادخب وتعددی که اػ پیشواخان وعصوم نقل شده ،آوـده اسـت کـه دیـن

اس ــالم ب ــر پـــنذ پاخ ــه اســـتوار شـــده اس ــت« :نه ــاػ ،ػک ــات ،ح ــذ ،روػه و والخ ــت اه ــل

بیت.»

1

در حــدخب ونقــول اســت کــه پیــاوبر ا کــرم در ظطب ـۀ روػ غــدیر فروودنــد« :ای

وردم ،ظانۀ ظدا را حا کهال دینداری و دینشناسی زخارت کنيـد و اػ آن وکـانهـای
وقدس ضز حا توحه و ترک گناه حاػ نگردخد».

2

در نقــل اســت کــه اوــام صــادق فروودنــد« :حــذ و عهــره دو حــاػار ،اػ حاػارهــای

 .1وسففائلالشففيعه ،ح ،3ابــواب وقدوــة العبــادات ،حــاب وضــوب العبــادات الصهــس ،ص ،31ح 3و  2و ســایر
احادخب.
 .2االحتجاج ،ح ،3احتساح النبی یوم الغدیر ،ظطبة الغدیر ،ص.33

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

آظرتاند ،کسی که پیوسته حه حذ و عهره وـیرود در ضـهانت ظداسـت و ظداونـد
اگــر او را حــاقی نگهــدارد ،حــه ظــانوادهاش وــیرســاند و ا گــر او را حهيرانــد ،وارد بهشــتش

وی کند».

1

حذ ،ضيافت ظداوند وتعـال اسـت و حاضيـان وههانـان ظـدای رحهـانانـد ،در

رواخت نقل شده است که اوام صادق فروودند« :وههان ظداونـد کسـی اسـت کـه

حـــذ و عهـــره حـــهضـــا وـــیآورد ،طن ــين شصص ــی ت ــا ح ــه ون ــزلش برو ــیگ ــردد وهه ــان
ظداست.»...

2

رواخــت شــده اســت کــه حضــرت صــادق فروودنــد« :حــذگــزار و عهــرهگــزار ،وارد

شوندگان حه پیشگاه ظداونـد وتعـال هسـتند ،ا گـر طيـزی اػ او حصواهنـد حـه آنـان عطـا

وی کنــد ،اگــر دعــا کننــد ظداونــد وتعــال اضاحــت وــینهاخــد و ا گــر شــفاعت نهاخنــد
ظداوند وتعال شفاعت آنان را ویپغیرد و اگر سکوت کنند (و طيزی هـن نصواهنـد)
ظداوند وتعال ظود احتدا حه احسـان وی کنـد و در اػای هـر درههـی (کـه در ایـن وسـير

هزخنه کردهاند) ،هزار هزار درهن عوض داده ویشوند».

3

اػ اوام صادق رواخت شده کـه اوـام سـساد فروودنـد« :حـذ و عهـره برو خـد تـا

حدنهاختان سالن حهاند و رػق و روػیتان وسعت خاحد و وصـارح ظـانوادهتـان تـأوين و
کفاخت شود ،حاضی آورزخده است و بهشت بـر او واضـب اسـت و اعهـالش اػ نـو آغـاػ
ویگردد و ظانواده و والش وحفوظ ویواند».

4

در حــدخب ونقــول اســت کــه اويــر الهــؤونين فروودنــد ...« :ههانــا ح ـهضــا آوردن

حذ و عهره ،فقر و تنگدستی را اػ بـین وـیبـرد و گناهـان و وعاصـی را وحـو وـیکنـد و
ووضب رفتن حه بهشت ویشود.»...

5

 .1فشوع کافی ،ح ،3کتاب الحذ ،حاب فضل الحذ و العهرة و ثوابهها ،ص ،233ح.31
 .2وسائل الشيعه ،ح ،33ابواب الهزار و وا خناسبه ،حاب ،33ص ،353ح.32
 .3فشوع کافی ،ح ،3کتاب الحذ ،حاب فضل الحذ و العهرة و ثوابهها ،ص ،233ح.33
 .4ههان ،ص ،232ح.3
 .5تحف العمىل ،حاب وا روی عن اوير الهؤونين عليه السالم ،ظطبته الهعروفة حالدیباح ،ص.333

حذ /

رواخــت شــده کــه پیــاوبر اکــرم فروودنــد« :حــه حــذ ظانــه ظــدا برو خــد ،ز یــرا حــذ،

گناهان را ویشوخد ههشنان که آب ،طرک را ویشوخد».

1

نيــز نقــل شــده کــه پیــاوبر اکــرم فروودنــد« :پیوســته حــذ و عهــره حــه ضــا آور خــد،

طراکه این دو فقر و گناهان را اػ بینویبرند آن گونه که کورۀ آهنگـری ػنگـار آهـن را اػ

بین ویبرد».

2

 نشانۀ قبولی حج

رواخــت شــده اســت کــه پیــاوبر اکــرم فروودنــد« :نشــانۀ قبــولی حــذ آن اســت کــه

حنده ،گناهانی را که ورتکب ویشده است ترک کند».

3

 انجام حج با وال حالل

در حــدخب نقــل شــده اســت کــه اوــام صــادق فروودنــد« :طــون ووسـ ٰـی حــذ
ٰ
ووسی حه او گفت :ای ضبرجيـل ...کسـی کـه حـا نيتـی
حهضا آورد ،ضبرجيل ناػل شد.
صادق و والی پاک و حالل این ظانه را زخارت کند طه پاداشی داردا

ضبرجيل حه سوی ظداوند وتعال حاػگشت ،ظداوند وحـی فروـود :حـه او حگـو طنـين
شصصــی را در ولکــوت اعلـ ٰـی ههــراه پیــاوبران و صــدخقين و شــهداء و صــالحين قــرار

ویدهن و اخنان طه ههراهان ظوبی (برای آن شصص) هستند».
اػ اجهۀ ه ٰ
ـدی رواخـت شـده اسـت« :هـر کـس حـا وـال حـرام حـه حـذ بـرود هنگـام
4

لبيــک گفــتن ،ظداونــد وتعــال وــیفرواخــد :حنــده وــن نــداخت را اضاحــت نهــی کنن و
طاعتت را نهیپغیرم».

5

 .1تهزیب االحکام ،،ح ،3کتاب الحذ ،حاب ثواب الحذ ،ص ،22ح.33
 .2فشوع کافی ،ح ،3کتاب الحذ ،حاب فضل الحذ و العهرة و ثوابهها ،ص ،233ح.32
ٰ
الهنی ،حاب ،33ص ،333ح.33333
 .3هستذسک الىسائل ،ح ،34ابواب العود إلی
 .4وسائل الشيعه ،ح ،33ابواب وضوب الحذ و شراخطه ،حاب ،32ص ،333ح.1
 .5ههان ،ص ،333ح.3

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

 وظایف دیگران نسبت به زاجر خانۀ خداوند وتعال

اػ اوام صادقرواخت شده است که اوام سساد فروودند« :ای کسانی که حـه

حذ رهسپار نشدهاخد ،حه افرادی که حه حذ وشرف شدهاند تبرخک حگو ییـد و حـا آنـان
وصافحه کنيد و آنان را وورد تعظين و تکـرخن قـرار حدهيـد ...تـا در اضـر و ثـواب حـا آنـان

شرخک حاشيد».

1

نيــز رواخــت شــده کــه اوــام صــادق فروودنــد« :حضــرت رســول ا کــرم در حــارۀ

کسانی که اػ وکه حاػگشته بودند حا ایـن عبـارات دعـا وـیکردنـد :ظداونـد اعهـال تـو را

قبـــول حفرواخـــد و عـــوض آنشـــه را کــه ظــرح کــردی حــه تــو عناخــت کنــد و گناهانــت را

بیاورػد».

2

اػ اوــام صــادق نقــل شــده کــه اوــام ســساد فروودنــد« :کس ـی کــه در غيــاب

حذگزار حه ظانوادهاش و اووالش رسيدگی کند ،اضر و پاداشی طون او دارد تـا حـدی
که گویی سنگهای کعبه را لهس کرده است».

3

 وجازات ترک حج

ظداوند وتعال در قرآن کرخن ویفرواخد:
ً
ـت وـن ْاسـتطاع إل ْي ِـه سـبيال وو ْـن کفـر فـ ن اهّلل غنـ ٌ
ُ ْ ْ
ِ
ِ
« ...و ِلِل علی الن ِ
اس ِحذ البي ِ ِ
ْ
4
ع ِن العالهين».
«بر کسانی که استطاعت حذ ظانۀ ظدا را دارند ،اػ ضانـب ظداونـد الػم گردخـده
اسـت کــه حـه انســام ایـن وظيفــه اقــدام کننـد و کســانی کـه کفــر ورػنـد (و اػ انســام ایــن
وظيفه سرحاػ ػنند) ،ظداوند اػ ضهانيان بینياػ است».
پیشــواخان دیــن ،اجهـۀ هـ ٰ
ـدی کســانی را کــه حــا وضــود اســتطاعت در انســام ایــن

 .1ههان ،ابواب آداب السفر إلی الحذ و غيره ،حاب ،33ص 333و  ،333ح.2
 .2ههان ،ص ،333ح.3
 .3ههان ،حاب ،33ص ،314ح.3
 .4سورۀ آل عهران ،آخۀ .33

حذ /

فرخضه الهی وسـاوحه وـیکننـد ،بـر حـغر داشـته و خـادآور عواقـب تلـز و ظطرنـاک آن

شدهاند.

در رواخ ـــت نقــــل ش ـــده اس ـــت کــــه اوـ ــام حـ ــاقر فروودنـ ــد« :اويرالهـ ــؤونين در

وصيتشان طنين فروودند :حـذ ظانـۀ پروردگارتـان را تـرک نکنيـد کـه هـال ک ظواهيـد

شد.»...

1

نيــز نقــل شــده اســت کــه اوــام صــادق فروودنــد ...« :ههانــا ظداونــد حــه ســبب

شيعيانی اػ وا که حذ ویگزارند ،عغاب را اػ آنان کـه حـذ نهـیکننـد دفـع وـیکنـد و
اگر ههه بر ترک حذ هندستی کنند ،ههه هال ک ویشوند».

2

رواخت شده که اوام صادق فروودند« :کسی که اػ دنيا ویرود و حـا وضـود اخنکـه

وــانعی  -اػ قبيــل نيــاػی کــه اگــر وــالش را صــرف حــذ نهاخــد اضحــاف در حــق وی

وحســوب شــود خــا بیهــاریای کــه حــا وضـود آن توانــایی انســام حــذ را نداشــته حاشــد خــا

ضلوگيری سلطان ظالن که وانع اػ انسام حذ شـود  -نـدارد 3حـذ ظانـه ظـدا را حـهضـا
4
ٰ
نصاری اػ دنيا ویرود».
نياورد ،در هنگام ورگ در ػورۀ یهود خا
وحهد بن فضيل ویگوخد :اػ اوام کاظن در وورد تفسير آخۀ «وو ْـن کـان فـ ٰه ِـغ ِه
ُ
ْ
ً
ي ْعهـ ٰـی ف ُهــو ِف ـ ار ِظــر ِة ي ْعهـ ٰـی ويضــل ســبيال» 5پرســيدم .حضــرت فروودنــد :ونظــور
کســی اســت کــه حــا داشــتن اوکانــات وــالی بــرای انســام حــذ (و فــراهن بــودن شــراخط
استطاعت) ،حسة االسالم را حه تـأظير ویانـداػد و (هـر سـال) وـیگو خـد :اوسـال حـذ

ویروم (و نهیرود) تا آنکه قبل اػ ادای فرخضۀ حذ ،ورگ او فرا ویرسد».
ُ ْ ْ
و در حــدخب دخگــر ونقــول اســت کــه اوــام کــاظندر وــورد تفســير آخــۀ «قــل هــل
6

 .1المحاسى ،ح ،3کتاب عقاب األعهال ،حاب ،31عقاب ون ترک الحذ ،ص ،55ح.13
 .2اصىل کافی ،ح ،2کتاب االخهان و الکفر ،حاب إن اهّلل خدفع حالعاول عن غير العاول ،ص ،333ح.3
 .3حه تعبيری ،شراخط استطاعت را دارا حاشد.
 .4وسائل الشيعه ،ح ،33ابواب وضوب الحذ و شراخطه ،حاب ،3ص 23و  ،14ح.3
 .5سورۀ اسراء ،آخـۀ « :32کسـی کـه در ایـن دنيـا نابینـا اسـت ،در آظـرت نيـز نابینـا و گهـراهتـرین وـردم ظواهـد
بود».
 .6وسائل الشيعه ،ح ،33ابواب وضوب الحذ و شراخطه ،حاب  ،3ص 23و  ،25ح.5

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

ً
ُ ُ ُ ْ ْ
نن ِبجک ْن ِحاألظسـرین ي ْعهـاال» 1فروودنـد« :آنـان کسـانی هسـتند کـه حسـة االسـالم را حـه

تأظير ویانداػند و اوروػ و فردا ویکنند (تا اػ دست برود)».

2

شرایط واجج شدن حج

مسأله  .298حــذ ظانــۀ ظداونــد وتعــال بــر کســی کــه شــراخطی را دارا حاشــد ،در تهــام
ُ
عهر خک ورتبه واضـب ویشـود و آن را «حسـة اسسـالم» ویناونـد؛ آن شـراجط عبارتنـد

اػ:

ّاول :حالغ حاشد؛

پــس بــر فــرد غيــر حــالغ  -هرطنــد نزدخــک حــه حلــوغ حاشــد -حــذ واضــب نيســت و ا گــر

حش ـــۀ وهيـ ــز ناحـ ــالغ ،حــــذ انس ـــام دهــــد ،حسـ ــش صـ ــحيح ویحاشـ ــد ،ولـ ــی ضـ ــای
حسة االسالم را نهی گيرد.
ّدوم :عاقل حاشد؛

پـس بــر وسنـون ،حــذ واضـب نيســت؛ البتـه ا گــر ضنـون فــرد ،ادواری حاشـد و ػوــان

هوشياری و سالوتیاش کافی بـرای انسـام وناسـک حـذ و تهيـۀ وقـدواتی کـه فـراهن

نيست حاشد و وستطيع نيز حاشـد ،حـذ بـر او واضـب وـیشـود و حاخـد آن را حـهضـا آورد،

هرطند در سایر اوقات دیوانه حاشد.

ههشنــين ،اگــر فــرد وــغکور حدانــد ػوــان ضنــونش ههيشــه وصــادف حــا اخــام حــذ

است ،واضب است در ػوانی که هوشـيار و سـالن اسـت ،ناخـب حگيـرد کـه اػ طـرف او

حذ را در اخام آن انسام دهد.

سىم :آػاد بوده و عبد و حنده نباشد.

چهاسم :وستطيع حاشد و وستطيع بودن حه طند وورد حستگی دارد:

 .1سورۀ کهف ،آخۀ .341
 .2تفسففيش يففىس النملففيى ،ح ،1ص ،133ح233؛ وعنــای بیــان شــده در ایــن آخــه و آخــۀ ســابق ،عکــر برظــی اػ
وصادیق آخات وبارکه است و ونافات حا عکر وعانی دخگر برای این آخات وبارکه ندارد.

حذ /

 .1توانایی والی.

 .2توانایی حدنی.

 .3حاػ بودن راه و اخهن بودن آن.
 .4وسعت داشتن وقت.

 .5توانایی تأوين نفقات ظانواده در ودت سفر حذ.

 .6توانایی تأوين وصارح ػندگی پس اػ حاػگشت اػ حذ.
 .7نداشتن حدهی.

تفصيل ووارد آن در وساجل آخنده ظواهد آود.

مسأله  .299کسی که وستطيع نهیحاشد ،طنانشه حذ بـرای ظـود انسـام دهـد ،آن
ً
حذ ،کفاخت اػ حسة االسالم نهی کند؛ پس در صورتی که حعدا وسـتطيع شـود ،حاخـد
حذ را حهضا آورد.

ههشنــين ،کســی کــه ظــودش نــاتوان اػ انســام حــذ اســت و وظيفــهاش گــرفتن ناخــب

است ،اگر شصصی را برای نياحت اػ حذ اضير نهاخد خا شصص وغکور حاضر شود حهطور
وســانی ایــن کــار را انســام دهــد ،آن حــذ ،بــرای کســی کــه حــه نياحــت او حــذ حـهضــا آورده

ظود شصص ناخب ،کفاخت اػ حسة االسالم نهی کند.
است ،کافی ویحاشد ،ولی برای ِ
 شرایط وحقق شدن استطاعت
 oشرط اول :توانایی والی

مسأله  .311در واضب شدن حذ ،توانایی والی شـرط اسـت؛ خعنـی فـرد ،توشـۀ سـفر

حذ و ورکب سواری (در صورت احتيـاح حـه آن) خـا وـالی کـه حتوانـد آنهـا را تهيـه کنـد

داشــته حاشــد و حــه تعبيــر روشــنتر ،وصــارح و هزخنــههای وــورد نيــاػ در ســفر حــذ وثــل
هزخنۀ رفت و برگشـت تـا وطـن(1حهـل و نقـل) ،ظـوراک ،آشـاويدنی ،پوشـاک ،اضـارۀ

 .1خا وحل دخگری که قصد دارد پس اػ حذ ،در آنسا ساکن شود ،ولی اگر ویظواهد در وحلـی سـاکن شـود
کـه هزخنـۀ رفـتن حــه آنسـا بـیش اػ برگشـت تــا وطـن اسـت ،طنانشـه ناطــار بـرای سـکونت در آنسـا نيســت،
داشتن هزخنۀ برگشت تا وطن برای وحقق شدن استطاعت کافی است.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

وکان اقاوت و سایر ضرورخات سفر حذ و نيز ورکـب سـواری (در صـورت احتيـاح حـه
آن) را دارا حاشد.

مسأله  .311شصصی که توانایی والی ندارد و وستطيع وحسوب نهیشـود ،واضـب
نيست برای فراهن شدن استطاعت والی اقدام نهوده و حه کسب و کار بپرداػد.

مسأله  .312هر گاه انسان والی داشته حاشد و نداند بـرای وصـارح حـذ کـافی اسـت

خا نه ،حنابر احتياط ،الػم است فحص و تحقيق کند.

مسأله  .313انسان الػم نيست برای رفتن حه حذ ،اووال ضروری ػندگی و نيـز اوـوال
ً
غير ضروری که حه آنها عرفا نياػ دارد و اػ نظر وقدار و کيفيـت ،وناسـب شـأن اوسـت
 -نه بیشتر اػ شأنش  -حفروشد.

حنابراین ،فروش ظانۀ وسکونی ،واشـين ،اثـاث ونـزل ،کتابهـای وـورد اسـتفاده

در تحصيل ،ابزار کار ،لباسهایی که برای زخنت استفاده وی کند ،طنانشـه بـیش اػ
انداػۀ نياػ و شأنش نباشد ،الػم نيست؛

اوا اگر بیش اػ نياػ و شـأنش حاشـد ،طـوری کـه وقـدار اضـافه بـر نيـاػ و شـأن ،بـرای

وصارف حذ کافی حاشد ،خا آنکه وـال دخگـری داشـته حاشـد کـه حـا ضـهيهه کـردن آن

کافی ویشود ،فرد ،وستطيع وحسوب ویشود.
ً
ههشنين ،فـردی کـه وـثال ونـزل خـا وسـيلۀ نقليـهای دارد کـه بیشـتر اػ انـداػۀ نيـاػ و

شأن اوست و ویتواند آن را حه ونزل خا وسـيلۀ نقليـۀ کـن ارػشتـری کـه کسـر شـأن وی

هن نيست ،تبـدیل کنـد و حـا وقـدار ػاجـد  -حـه تنهـایی خـا حـه ضـهيهۀ وـال دخگـری کـه
دارد  -حه حذ برود ،وستطيع وحسوب ویشود.
ً
ههين طور است اگر قبال حه والی احتياح داشته ،ولی اکنون اػ آن بـینيـاػ شـده،

وثل ظانهی که حه علت پیری خا غير آن ،زیورآالت وی وورد نياػش نهیحاشد.

مسأله  .314هــر گــاه انســان وقـــداری پــول داشــته حاشــد کــه کفــاف هزخنــۀ حــذ را

ویدهد ،ولی برای تأوين وعاش و نفقات ظود و ظانوادهاش حه آن نيـاػ دارد ،خـا بـرای

هزخنــۀ اػدواح ،ضهيزخــه ،ظرخــد ونــزل خــا اثــاث ونــزل و اوثــال آن حــدان احتيــاح داشــته

حذ /

حاشد ،طوری که ظوف داشته حاشد حا صرف پول در راه حذ ،فقيـر و تنگدسـت شـود

خ ـا وــیدانــد صــرف آن پــول در وســير حــذ ووضــب وــیشــود در ػنــدگی حــه ســصتی و
ً
وشقت زخاد که وعهوال قابل تحهل نيست (حـرح) وبـتال شـود ،حـذ بـر طنـين فـردی
واضب نيست و در غير این صورت حذ بر او واضب است.
ً
حنــابراین ،وــثال ا گــر فــرد حــدون داشــتن ونــزل ولکــی خــا وســيلۀ نقليــه ،حــه ســصتی
ً
فــوقالعــاده کــه وعهــوال غيــر قابــل تحهــل اســت ویافتــد ،ػوــانی وســتطيع وحســوب
ویشود که عالوه بر داشتن پول ونزل خا وسيلۀ نقليه ،پول رفتن حـه حـذ را هـن داشـته

حاشد.

مسأله  .315هر گاه انسان ونزل قابل فروش داشته حاشـد کـه قيهـت آن  -هرطنـد حـه
ضهيهۀ وال دخگری که دارد  -کافی بـرای وصـارح حـذ حاشـد و نيـز ونـزل دخگـری نيـز
در اظتيارش حاشد که حتواند در آن ػندگی نهاخد ،وانند ونزل وقفی کـه وتـولی ووقوفـه

آن را ضهــــت ســـکونت در اظتيــــارش قـــرارداده ،طنانشـــه ػنـــدگی در آن کســـر شـــأن

وحســوب نشــده و ووضــب وشــقت ز خــاد (حــرح) بــرای او نباشــد و در وعــرض زوال

نباشــد 1،در ایــن صــورت وســتطيع وحســوب شــده و حــذ بــر او واضــب اســت و ایــن
حکن ،نسبت حه سایر وسایل ػندگی نيز ضاری ویحاشد.

مسأله  .316اگــر انســان ،ولــک خــا وســيلهای دارد کــه حــا توضــه حــه وســاجل گغشــته،

واضب است آن را برای رفتن حه حذ حفروشد ،طنانشـه ظر خـداری کـه آن را حـه قيهـت

وعهــول حــاػاری آن حصــرد ،وضــود نداشــته حاشــد ،در صــورتی کــه فــروش آن حــه کهتــر اػ

قيهت وعهـول اضحـاف 2بـر حـال فـرد نباشـد ،حاخـد آن را حفروشـد و حـه حـذ بـرود و ا گـر
اضحاف حاشد ،فروش آن واضب نيست.

مسأله  .317اگر فرد وقدار والی دارد که برای هزخنۀ حذ کافی است  -واننـد اخنکـه
 .1وثل ووردی که وتولی وقف ،سکونت در ونـزل وقفـی را بـرای وـدت وحـدودی حـه فـرد اضـاػه داده اسـت و
پس اػ سپری شدن آن ودت ،فرد حاخد ونزل وسکونی را تحویل حدهد.
ً
 .2اضحاف ،ضرر فوقالعاده و زخاد است که عرفا وضر حه حال فرد وحسوب ویشود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

حــه او ارث رســـيده خـــا هدخــه داده شـــده  -و وصــارح ظــود و ظــانوادهاش اػ راه وشــروع
دخگــری (غيــر اػ آن وــال) بــر حســب وعهــول حــدون وشــقت تــأوين ویحاشــد - ،وثــل
اخنکه شغلی دارد که کفاف وصارضش را ویدهد خا شصص دخگری وصـارضش را حـه

ص ـورت وســتهر تــأوين وی کنــد خــا اػ وضوهــات شــرعيه (واننــد ظهــس و ػکــات) در
ً
حالی که شرعا استحقاق آن را دارد استفاده وی کند  -و نيز کسـی کـه ا گـر آنشـه دارد
را در راه حذ صرف کند ،ػندگی حعد اػ حسش حا قبـل آن تفـاوتی نکنـد و وـال وـغکور

حه انداػۀ هزخنۀ حذ حاشد ،وستطيع بوده و حذ بر او واضب است.

مسأله  .318فردی که وقداری وال دارد و وال وغکور بـرای تهـام هزخنـههـای تشـرف

حه حذ اػ طریق ثبت نام ساػوان حذ و زخارت کافی ویحاشد و ویتوانـد حـا ثبـت نـام
در نوحت قرار گرفته و حعـد اػ طنـد سـال حـه حـذ وشـرف گـردد ،طنانشـه وی حـه شـيوۀ

دخگری توانایی تشرف حه حذ را ندارد و انتظار پیش آودن وانع دخگری اػ ادای حـذ،

در سالی که نوحت تشرف او فرا ویرسد نداشته حاشـد ،در ایـن صـورت حنـابر احتيـاط

واضب ،الػم است ثبت نام نهاخد تا در نوحت تشرف حه حذ قرار گيرد.

البته ،طنانشه فرد وغکور پـس اػ ثبـت نـام حـه فـروش فـيش حـذ ظـود بـرای تـأوين

هزخنــههــای ضــروری و الػم ػنــدگيش نيــاػ پیــدا کنــد و وــال دخگــری نيــز بــرای تــأوين

هزخنــههــای وــغکور نداشــته حاشــد ،طــوری کــه ا گــر آن را صــرف هزخنــههــاخش نکنــد حــه
ً
وشقت و سـصتی ز خـادی کـه وعهـوال قابـل تحهـل نيسـت (حـرح) وبـتال وـیشـود ،در
این صورت ویتواند اقدام حه واگغاری فيش حذ ظود و صـرف وبلـغ آن در ػنـدگيش

نهاخد و حذ بر عوهاش وستقر نهیشود.

مسأله  .319اســتطاعتی کــه در واضــب شــدن حــذ ،شــرط ویحاشــد ،اســتطاعت اػ
وکانی است که در آن است ،نه اػ شهر و وطنش.

حنابراین ،اگر وکلف در شهر ظودش وستطيع نباشد و برای تسـارت خـا غيـر آن حـه
ً
شهر دخگری وثال ضـده بـرود و در آنسـا وـالی حـه دسـت آورد کـه حتوانـد حـا آن اػ آنسـا حـه
وکــه رود و اعهــال حــذ را انســـام دهـــد و ســایر شــراخط اســتطاعت را نيــز دارا حاشــد،

حذ /

وســتطيع وحســوب ویشــود و حاخــد حــذ را ح ـهضــا آورد و در صــورتی کــه حــذ نهاخــد،
ً
هرطنــد حعــدا وــالی پیــدا کنــد کــه حتوانــد اػ وطــن ظــود حــه وکــه رود ،حــذ بــر او واضــب
نيست.

 oشرط دوم :توانایی بدنی

مسأله  .311توانایی حدنی که شـرط واضـب شـدن حـذ ویحاشـد حـه ایـن وعنـا اسـت

که فرد ،سالوت وزاح و توانایی حدنی داشته حاشد که حتواند حدون وشقت ز خـادی کـه
ً
عرفا قابل تحهل نيست (حرح) حه وکه برود و حذ را حهضا آورد؛
البته کسی که توانایی وـالی دارد ،اوـا توانـایی حـدنی حـه ضهـت ورخضـی خـا پیـری و

واننــد آن نــدارد و تــا آظــر عهــر اويــد بهبــودی نــدارد ،حاخــد ناجــب حگيــرد و توضــيح آن در

وسألۀ « »132ظواهد آود.

 oشرط سوم :باز بودن راه و ایهن بودن آن

مسأله  .311اسـتطاعت در صــورتی حاصـل اســت کــه راه حـاػ و دارای اونيــت حاشــد و

در وسير ،وانعی اػ رفتن نباشد؛

حنابراین ،اگر راه حسته حاشد خا انسان حترسد که در راه ،ضان خا اووال خـا آبـروی او اػ
ً
بین برود خا حداند که در راه حـه وشـقت فـوقالعـادهای کـه وعهـوال قابـل تحهـل نيسـت
وبتال ویشود (حرح) ،حذ بر او واضب نيست؛ 1ولی اگر حتواند  -حـدون احـتال حـه ضـرر

 .1وثــل آنکــه راه ونحصــر حــه وســافرت اػ طریــق درخــا حاشــد و راه وــغکور پــروصــاطره و نــااوــن حاشــد و احتهــال
عقالیی دهد که در وسير راه غرق شود خا وبتال حه بیهاری و ضرر قابـل توضـه شـود خـا آنکـه حدانـد در راه حـه
ً
وشقت فوقالعاده که وعهوال تحهل نهیشود وبتال ویگردد ،که در ایـن صـورت وسـتطيع نيسـت و الػم
نيست حذ وشرف شود؛
البته ،اگر طی وسير وغکور قبل اػ رسيدن حه ويقات و وحرم شدن ،فقط ضرری خا حرضی حاشد و حعـد اػ
رسيدن حه ويقات و احـرام وسـير اوـن حاشـد و فـرد حـه هـر صـورت ظـود را حـه ويقـات برسـاند و حتوانـد وناسـک
حــذ را انســام دهــد ،حــذ وــغکور صــحيح اســت و طنانشــه ســایر شــراخط اســتطاعت را دارا بــوده ،اػ حســة
االسالم کفاخت ویکند.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

قابل توضه خا حرح  -اػ راه دخگـری بـرود ،هرطنـد دورتـر حاشـد ،حاخـد اػ آن راه بـرود؛ وگـر
ً
آنکه آن راه آن قدر دور و غير وعهولی حاشد که عرفا حگوخند« :راه حذ ،حسته است».
مسأله  .312اگر ظـالهی راه را وسـدود نهـوده خـا ووضـب نـااونی راه شـده حاشـد و دفـع

او ،ضز حه دادن والی حه او وهکن نباشد و فرد حتوانـد حـا اعطـای وـالی حـه وی ،راه را حـاػ

نهاخد و حه سفر حذ بـرود ،ایـن کـار الػم اسـت ،هرطنـد وقـدار وـال قابـل توضـه حاشـد؛
ً
وگر آنکه پرداظت طنين والی نسبت حه حال فرد عرفا إضحاف وحسـوب شـود 1کـه
در این صورت ،پرداظت آن ،واضب نيست و وضوب حذ اػ او ساقط ویشود.

مسأله  .313در واضـــب بـــودن حـــذ ب ــر ػن ،در ص ــورتی ک ــه نس ــبت ح ــه آس ــيبها و
حوادث احتهالی بر ظودش اخهن حاشد ،ههراه داشتن وحرم شرط نيست؛

اوا اگر اخهن نباشد ،الػم است کسی حه ههراه ظـود داشـته حاشـد کـه حـا بـودن او بـر

ظــود اخهــن حاشــد ،هرطنــد بــرای ایــن کــار فــردی را اضيــر نهاخــد؛ البتــه ایــن در صــورتی
است که توانایی پرداظت اضرت اضير را داشته حاشد ،وگرنه در طنين صـورتی ،حـذ

بر او واضب نصواهد بود.

 oشرط چهارم :وسعت داشتن وقت

مسأله  .314وسعت داشـتن وقـت کـه شـرط واضـب شـدن حـذ اسـت ،حـه ایـن وعنـا

ویحاشد که فرد حه انداػۀ سفر حه وکه و حهضا آوردن اعهال حذ ،وقت داشته حاشد.

حنابراین ،طنانشه بـرای فـردی توانـایی وـالی کـافی بـرای ادای حـذ حاصـل شـود،

اوا وقـت کـافی بـرای فـراهن کـردن حـدون حـرح وقـدوات سـفر ،وثـل گـرفتن گغرناوـه،

ویــزا و حلـــيط هواپیهـــا نداشــته حاشـــد خــا وقــت حــه وقــداری اســت کــه فــراهن نهــودن
ً
وقدوات سفر حا وشقت زخادی ههراه است که وعهوال قابـل تحهـل نيسـت (حـرح)،
در ایــن صــورت ،وســتطيع وحســوب نشــده و انســام حــذ در آن ســال بــر وی واضــب

نهیحاشد؛

ً
 .1إضحاف ،ضرر فوقالعاده و زخاد است که عرفا وضر حه حال فرد وحسوب شود.

حذ /

ولی اگر خقين خا اطهينان داشته حاشد که در سال خـا سـالهای حعـد ،سـایر شـروط

اســـتطاعت را دارا ظواهــــد بـــود و ویتوانـــد حـــه حـــذ وشـــرف گـــردد ،واضـــب اســـت
استطاعت والی ظوخش را برای انسـام حـذ در سـال خـا سـالهای آخنـده حفـظ کنـد و

در ایــن صــورت الػم اســت اػ هــر نــوع تصــرفی در وــال کــه وی را اػ اســتطاعت وــالی

ظارح ویکند و فرد ،دخگر توانایی ضبران آن را ندارد اضتناب نهاخد؛

1

اوا اگر طنين خقين خا اطهينانی ندارد ،الػم نيست اسـتطاعت وـالی ظـود را بـرای

سال آخنده حفظ نهاخد و ویتواند وال را وصرف کند.

مسأله  .315اگر انسان در سال اولی که وستطيع شده حه وکه برود و در وقت وعينی
که دستور دادهاند حه عرفات و وشعر الحرام نرسد ،طنانشه حرکـت حـه سـهت وکـه را

حــا خقــين خــا اطهينــان حــه اخنکــه حــه وناســک ظواهــد رســيد ،حـه تــأظير انداظتــه حاشــد و
ً
اتفاقا نرسيده ،حذ بر او وسـتقر نهـیشـود و طنانشـه در سـالهـای حعـد هـن وسـتطيع
نباشد ،حذ بر او واضب نيست؛

اوا اگر حا وضود عدم اطهينان حه رسيدن حه وناسک حذ ،حرکت حه سـهت وکـه

را حه تأظير انداظته و حه سبب این تأظير ،وناسک حذ را درک نکرده ،در صورتی کـه
ً
عغری نداشته و ویتوانسته زودتر برود و برسد ،حـذ بـر او وسـتقر ویشـود و حاخـد حعـدا

حه هر ترتيبی که شده حذ را حهضا آورد.

ههشنين ،اگر فرد وغکور در سالهای قبل وستطيع بوده و ویتوانسته حذ بـرود و

وناسک را انسام دهـد و نرفتـه ،در هـر حـال حـذ بـر عوـۀ او وسـتقر وـیحاشـد و حاخـد در

آخنده  -هرطند حه ػحهت حاشد  -حذ را حهضا آورد.

 oشرط پنجن :توانایی تأوين نفقات خانواده در ودت سفر حج

مسأله  .316انســان در صــورتی بــرای حــذ وســتطيع وحســوب ویشــود کــه توانــایی
 .1البته ،اگر حه آن وبلغ برای هزخنههـای ضـروری و الػم ػنـدگيش احتيـاح داشـته حاشـد ،طـوری کـه ا گـر وـال
ً
وــغکور را صــرف حــذ نهاخــد ،ح ـه وشــقت فــوقالعــادهای کــه وعهــوال قابــل تحهــل نيســت (حــرح) وبــتال
ویشود ،که در این صورت ویتواند وال را در ػندگيش هزخنه نهاخد و حذ بر عوهاش وستقر نهیشود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

تأوين نفقات ظانوادهاش در ودت سفر حذ را داشته حاشد؛

حنابراین ،اگر انسام حذ ووضب شود فرد نتواند وصارح کسانی که ظرضـی آنـان بـر
ً
او شرعا واضب اسـت  -وثـل زوضـۀ داجهـی و فرػنـدان - 1را در وـدت سـفر حـذ تـأوين

نهاخد ،در این صورت ،فرد وستطيع نبوده و حذ بر او واضب نهیحاشد.

ههشنين ،اگر سفر حذ ووضب شود فرد نتواند وصارح کسانی کـه نفقـات آنـان بـر
ً
ً
وی شـرعا واضـب نيسـت ،ولــی عرفـا بـر عهـدۀ او بــوده را بپـرداػد ،طـوری کـه پرداظــت
نکــردن نفقــۀ آنــان کســر شــأن او وحســوب شــود خــا بــرای وی ســصتی فــوقالعــاده کــه
ً
وعهــوال قابــل تحهــل نيســت(حرح) داشــته حاشــد ،در ایــن صــورت نيــز فــرد وســتطيع

نبوده و حذ بر او واضب نهیحاشد.

 oشرط ششن :توانایی تأوين وخارح زندگی پس از بازگشت از حج

مسأله  .317انســان در صــورتی بـــرای حــذ وســتطيع وحســوب ویشــود کــه حعــد اػ

برگشتن اػ حذ ،دارایی خا ونبـع درآوـدی وثـل کسـب خـا زراعـت خـا اضـارۀ اوـال ک و خـا
حرفـــه و شـــغل دخگ ــر بـــرای تـــأوين وص ــارح ظ ــود و ظ ــانوادهاش ب ــر حس ــب ش ــأن را

داشـــته حاشـــد و طـــوری نباشـــد کـــه اگـــر وــالش را در وســير حــذ ظــرح نهاخــد ،پــس اػ
برگشتن وسبور شود برای تأوين وصارح ػندگی ظود و ظانوادهاش حـه کهـک گـرفتن و

درظواست اػ دخگران رو آورده و حه ػحهت و وشقت زخاد ػندگی کند؛

وال ک در اور فوق این است که اگر وضعيت وکلف طوری حاشد که حـه علـت رفـتن

حـه حــذ خــا وصـرف نهــودن پــول و درآوــدی کــه دارد در راه حــذ ،تــرس اػ فقــر و تنگدســتی
ظود و ظانوادهاش پس اػ حاػگشت اػ حذ داشته حاشد ،خا حداند صـرف آن پـول در وسـير
ً
حذ ووضب ویشود پس اػ حاػگشت در ػندگی حه سصتی و وشقت زخاد که وعهوال قابل

تحهل نيست (حرح) وبتال ویشود ،طنين فردی وستطيع نهیحاشد.

 .1توضــيح احکــام کســانی کــه نفقــۀ آنــان بــر انســان واضــب اســت در ضلــد طهــارم ،فصــل نفقــات عکــر شــده
است.

حذ /

ً
وثال فردی که وقت کسـب درآوـدش ،در اخـام حـذ اسـت ،طـوری کـه ا گـر حـه حـذ

برود ،دخگر پس اػ حاػگشت درآودی نداشته حاشد خا درآودش انـدک حاشـد حـه گونـهای
کــه نتوانــد هزخنــه ػنــدگیاش را در حقيــۀ روػهــای ســال خــا حعضــی اػ اخــام ســال تــأوين

نهاخد ،حذ بر او واضب نيست.

ههين طور ،اگر فرد وقداری پول دارد که برای وصارف حسش کافی است ،ولـی

پــول وــغکور ،وســيلۀ کســب و إوــرار وعــاش ظــود و ظــانوادهاش اســت و قــدرت إوــرار
وعاش اػ راه دخگری که وناسب شأنش حاشـد را هـن نـدارد ،در ایـن صـورت وسـتطيع

نبوده و حذ بر او واضب نهیحاشد.

مسأله  .318ػنـــی کـــه ویتوانـــد وکــه ب ــرود ،ا گــر حع ــد اػ برگش ــتن ،اػ ظــودش او ــوالی
ً
نداشته حاشد و شوهرش هن وثال فقير حاشد و نفقه و ظرضی او را ندهد و حداند انسـام
ً
حذ ووضب ویگردد در ػندگی حه حرح (وشقت فوقالعاده زخاد که وعهوال غير قابـل
تحهل است) وبتال شود خـا تـرس داشـته حاشـد کـه فقيـر و تنگدسـت گـردد ،وسـتطيع

نهیحاشد و حذ بر او واضب نيست.
 oشرط هفتن :نداشتن بدهی

مسأله  .319اگر برای انسان وـالی حاصـل گـردد کـه حـه وقـدار هزخنـۀ حـذ حاشـد ،اوـا

حدهکاری حه اشصاص خا ظهس خا ػکات 1بر عهده داشته حاشد کـه ا گـر وقـدار حـدهی

برداشــته شــود ،حاقيهانــدۀ آن کــافی حــه هزخنـۀ حــذ نباشــد ،در ایــن صـورت ،حــذ بــر او
واضب نصواهد بود؛ طه اخنکه طلبکار راضی حه تأظير در پرداظت حدهی حاشد و طـه

راضی نباشد.

در وورد ایـن حکـن ،فرقـی نيسـت بـین اخنکـه وقـت پرداظـت حـدهی حـه اشـصاص
ً
رسيده حاشد خا نه؛ وگر اخنکه وقت پرداظت حدهی حسيار دور حاشد که اصـال عقـال حـه

وضود طنين حدهیای توضه نکنند وانند پنساه سال.

 .1و در حکن وغکور فرقی نيست بین آنکه ظهس خا ػکات در عين وال فرد بوده خا در عوهاش حاشد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

ً
ههشنــين ،فرقــی نيســت بــین اخنکــه اول قــرض گرفتــه و حعــدا آن وــال را حــه دســت

آورد خا اول آن وال را حه دست آورده و حعد قرض گرفته حاشد ،در صورتی که تقصـيری
اػ او در حدهکار شدنش حعد اػ حه دست آوردن آن وال سر نزده حاشد.

مسأله  .321اگر فرد حدهکار که حه سبب حدهی وستطيع وحسوب نهیشود حه حـذ

رفته و حه ويقات برسد و در ووضـع ويقـات ،انسـام حـذ خـا تـرک آن خکسـان حاشـد ،حـه

ضهت اخنکه نتواند وبالغی را که برای حذ پرداظته پـس حگيـرد و نيـز نتوانـد حقـش را
حــه شــصص دخگــری در اػای درخافــت وــالی وا گــغار نهاخــد و انســام فرخضــۀ حــذ هزخنــه

اضــافهای  -واننــد پرداظــت بهــای قرحــانی - 1نســبت حــه حاػگشــت حــه وطــن بــرای او

نداشته حاشد ،در این صورت فرد وـدیون ،وسـتطيع وحسـوب شـده و داشـتن حـدهی
وانع اػ استطاعت نهیحاشد و حذ وغکور کفاخت اػ حسة االسالم ویکند.

مسأله  .321هر گاه کسی که توانایی والی حذ نـدارد ،وـالی را قـرض کنـد کـه کـافی

حه وصارح سفر حذ حاشد ،حذ بر او واضب نصواهد شـد  -هرطنـد حدانـد کـه توانـایی

پرداظـت حـدهیاش را در آخنـده داراسـت  -وگــر آنکـه سررسـيد ػوـان پرداظـت قــرض
ً
حسيار دور حاشد که اصال عقال حـه وضـود طنـين قـرض و حـدهیای توضـه نکننـد واننـد

پنســاه ســال ،کــه در ایــن صــورت ،فــرد وســتطيع وحســوب شــده و حــذ بــر او واضــب
ظواهد شد.

ً
مسأله  .322فــردی کــه توانــایی وــالی دارد ،وــثال دارای ســرواخۀ غيــر وــورد احتيــاح،

اوال ک و ػوينهای اضافی و وانند آن حاشد که قابل فروش بـوده و قيهـت فـروش آنهـا

کافی برای هزخنۀ تشرف حه حذ حاشد و در نتيسه وستطيع وحسوب گـردد ،طنانشـه

آنهــا را نفروظتــه و بــرای هزخنــۀ ســفر حــذ ظــوخش قــرض کنــد و حصواهــد حــا وــال قــرض
گرفته شده حه حذ وشرف شود ،حسش صحيح ویحاشد و کفاخت اػ حسـة االسـالم
ویکند.

ً
مسأله  .323کسی که قبال حذ بر عهدۀ او ثاحت و وسـتقر شـده و هـن اکنـون ظهـس

 .1هرطند حه ضهت آنکه فرد دخگری حاضر است حه صورت وسانی بهای قرحانی او را بپرداػد.

حذ /

خا ػکات نيز حـدهکار ویحاشـد ،الػم اسـت آنهـا را بپـرداػد و تـأظير در پرداظـت آنهـا حـه

علت سفر حذ ضایز نيست؛

البته ،اگر وـالی بـرای او فـراهن شـده کـه بـرای ادای هـر دو (حـذ و ظهـس خـا ػکـات)

کافی نيست ،حه حاکن شرع خا نهاخندۀ او وراضعه نهـوده و اػ او بـرای تـأظير در پرداظـت

حق شرعی ،کسب اضاػه وی کند و حاکن شرع خا نهاخنـدۀ او حـال و ی را بررسـی نهـوده

و در ووردی که فـرد ،قصـد ضـدی در ادای حـق شـرعی در اولـين فرصـت وهکـن پـس اػ

حاػگشت اػ سفر حذ را داشته حاشـد ،حـه او اضـاػه ویدهـد تـا ادای ظهـس و ػکـات را حـه
ً
تــأظير انداظتــه و حعــدا حــدون ســهلانگــاری بپــرداػد و در ایــن صــورت ،فــرد حاخــد انســام
حسی که بر عوهاش وستقر شده را بر پرداظت حق شرعی وقدم نهاخد.
 طلبكاری و استطاعت

ً
مسأله  .324ا گــر انســان شــرعا طلبکــار حاشــد و بــرای تــأوين ههــه خــا حصشــی اػ هزخنــۀ

حذ حه آن طلب نياػ داشته حاشد ،طنانشه طلب حال و حـدون وـدت بـوده خـا طلـب

ودتدار بوده و وقت درخافت آن رسيده و حـدهکار توانـایی و تهکـن وـالی بـرای ادای
ً
حدهيش داشته و طلب وغکور حدون حرح (سصتی فوقالعـادهای کـه وعهـوال تحهـل

نهــیشــود) قابــل وصــول خــا قابــل تقــاص 1حاشــد  -هرطنــد حــا وراضعــه حــه دســتگاههای
دولتی  -طنين فردی (طلبکار) وستطيع وحسوب شده و حذ بر او واضب است.

این حکن ،در وورد طلبی که وقت درخافـت آن نرسـيده ،اوـا حـدهکار حـا ويـل ظـود

قبل اػ وقت ،حاضر حه پرداظت آن حاشد نيز ضاری است.

مسأله  .325اگر طلب ،حـال و حـدون وـدت بـوده خـا وـدتدار بـوده و وقـت درخافـت
طلب فرا رسيده ،اوا حدهکار توانـایی پرداظـت نـدارد خـا حـا وضـود توانـایی وـالی ،آن را

نهیپرداػد و اوکان اضبار و ی خا تقـاص اػ اوـوالش 2حـدون حـرح (سـصتی فـوقالعـاده
 .1در ووارد وشروع و وساػ تقاص.
 .2ههان.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

ً
که وعهوال تحهل نهـیشـود) وهکـن نباشـد ،در صـورتی کـه فـروظتن وقـدار طلـب حـه

کهتر اػ آن وهکن حاشد  -حدون اخنکه نسـبت حـه حـال فـرد إضحـاف (وارد آوـدن ضـرر

زخاد) وحسوب شود  -و وبلغ حاصل اػ فـروش طلـب ،کـافی بـرای تـأوين هزخنـههای

تشرف حه حذ حاشد ،فرد طلبکار ،وستطيع وحسوب شده و حذ بر او واضب است.

مسأله  .326ا گــر طلــب وــدتدار بــوده و سررســيد وصــول آن نرســيده 1و حــدهکار نيــز

قبل اػ رسـيدن ووعـد وقـرر آن را پرداظـت نهی کنـد ،طنانشـه فـروش طلـب حـه وقـدار
کهتــر  -حــدون اخنکــه اضحــاف (وارد آوــدن ضــرر ز خــاد) بــر طلبکــار حاشــد  -بــرای وی
اوکــان داشــته حاشــد و وبلــغ فــروش بــرای تــأوين هزخنــههای حــذ کــافی حاشــد ،فــرد
طلبکار وستطيع وحسوب ویشود و حذ بر او واضب است.

مسأله  .327ػنــی کــه شــوهرش تهکــن وــالی داشــته و وی (ػن) تهــام خــا حصشــی اػ

وهرخۀ ظوخش را که حه وقدار هزخنۀ تشرف حه حذ است اػ او گرفته خا شوهرش حاضـر

حاشد وهر وغکور را بپرداػد و صرف آن در وسير حـذ ووضـب نهـیشـود ػن در وشـقت
ً
فوقالعادهای که وعهوال قابل تحهـل نيسـت (حـرح) واقـع شـود ،وسـتطيع وحسـوب
شده و حذ بر او واضب است.

 بعضی از ووارد استقرار حج بر ذوۀ وكلف

مسأله  .328هــر گــاه حــذ بــر کســی واضــب شــده حاشــد ،اوــا وی در حـهضــا آوردن آن،

اههــال و تــأظير کنــد تــا اخنکــه اســتطاعتش اػ بــین بــرود ،واضــب اســت حــذ را حــه هــر
صورت وشروع که شده حهضا آورد ،هرطند حا سصتی و وشقت ههراه حاشد.

شاخان عکر است ،طنين فردی اگر قبل اػ حـهضـا آوردن حـذ حهيـرد ،واضـب اسـت

که اػ وا ترک وی ،حذ را قضا نهاخند و طنانشـه کسـی حعـد اػ فـوتش حـهطـور وسـانی و
حدون اضرت حه نياحت او حذ نهاخد ،صحيح و کافی ظواهد بود.

 .1ونظور ،طلبی است کـه در ضـهن قـرارداد تـأظير در پرداظـت آن تـا ػوـان وعـين حـه نفـع حـدهکار خـا طـرفين
شرط شده است.

حذ /

ً
مسأله  .329اگر انسان والک والی شود که کفاف هزخنۀ حذ را حنهاخـد ،ولـی عهـدا
در آن وال تصرفی کند که اػ استطاعت والی ظـارح شـود و نتوانـد آن را تـدارک کنـد،

طنانشــه بــرای او وشــصص حاشــد کــه ســایر شــراخط اســتطاعت را دارا بــوده و توانــایی

رفتن حه حذ را حا آن وال داشته ،خعنی اگر وال را وصرف نهی کـرد و نگـه وـیداشـت،

ووفق حه انسام حذ ویشد 1،حـذ در عوـۀ او وسـتقر شـده و واضـب اسـت آن را حـهضـا

آورد ،هرطند حا سصتی و وشقت ههراه حاشد و اوا در غير این صورت حـذ در عوـۀ او

وستقر نهیشود.

شاخان عکر است ،در هر حال ،تصرفی که در وال انسام داده ،واننـد آنکـه آن را حـه

کهتر اػ قيهت واقعی فروظتـه خـا اخنکـه آن را حـدون عـوض حصشـيده ،صـحيح اسـت،

هرطند در فرض نصست (وستقر بودن حذ) ،طنانشه انسـام فرخضـۀ حـذ واحسـته حـه
آن وال بوده و حه گونۀ دخگر ووفق حه انسام آن نشود ،حه علت اػ بـین بـردن اسـتطاعت

ظود ،گناهکار وحسوب ویشود.

مسأله  .331اگــر انســان وــالی داشــته حاشــد کــه حــه وقــدار وصــارف و وصــارح حــذ

حاشد ،ولی اطالع اػ آن نداشته خا نسبت حه وضود آن غافـل بـوده خـا آنکـه اػ وضـود وـال
وــغکور اطــالع داشــته و غاف ـل نبــوده ،ولــی نهیدانســته خــا فراو ـوش کــرده کــه حــا وضــود

طنين والی حذ بر او واضب است خا اخنکه نسبت حه اصل حکن وضوب حذ ،غافـل

و بیاطالع بوده و حعد اػ اخنکه وـال تلـف شـد خـا هزخنـه شـد و اسـتطاعت وـالیاش اػ

بین رفت ،وتوضه گردخد ،در تهام این وـوارد ا گـر در وـورد ضهـل و غفلتـی کـه عکـر شـد
ً
وقصر نبوده و شرعا وعغور حاشد ،حذ بر او وستقر نهیشود؛
ً
اوا اگر شرعا وعغور نبوده و وقصر حاشد و در هنگام داشتن آن وال ،وعلـوم اسـت
که حقيۀ شراخط واضب شدن حذ را داشته و ویتوانسته حه حذ برود ،حذ بـر عوـۀ وی

 .1شـاخان عکــر اســت ،حکــن وـوردی کــه وعلــوم اســت فـرد ههــان ســال حــه سـبب ضــيق وقــت و عــدم فرصــت
کافی برای فراهن کردن وقـدوات تشـرف  -واننـد تهيـۀ و یـزا و حلـيط هواپیهـا  -نهـیتوانـد وشـرف شـود ،اػ
وسألۀ « »133فههيده ویشود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

وستقر وی گردد ،و واضب است آن را حـهضـا آورد ،هرطنـد حـا سـصتی و وشـقت ههـراه

حاشد.

 استطاعت بذلی

مسأله « .331اســتطاعت» ،ههــان طــور کــه حــه داشــتن وصــارح و وصــارف حــذ  -حــه

توضيحی کـه در وسـاجل قبـل بیـان شـد -وحقـق ویشـود ،حـه حصشـش خـا حـغل آنهـا خـا

پرداظــت وبلــغ آنهــا توس ـط شــصص دخگــر نيــز وحقــق ویشــود کــه آن را «اســتطاعت

حغلی» ویناوند.

حنابراین ،اگر کسی والی 1را حه انسـان ببصشـد کـه حـا آن حـذ بـرود خـا آنکـه حگو خـد:

«ظرح سفر حذ تو و نفقۀ ظانوادهات در طـول ػوـان حـذ را وـیدهن» خـا آنکـه وـالی در
اظتيــارش حگــغارد و حــه او حگوخــد« :حــذ بــرو» و فــرد اطهينــان داشــته حاشــد کــه وی حــه
وعدۀ ظود عهل وی کند خا وال را اػ او پس نهی گيرد ،وستطيع وحسوب شده و حذ

بر او واضب است.

مسأله  .332اگــر وصــارح ســفر حــذ و وصــارح ظــانوادۀ کســی را در وــدتی کــه وکــه

ولک او نکنند (حلکـه تنهـا
ویرود و بروی گردد حه او حدهند و حگوخند« :حذ برو» ،ولی ِ
آن را بر او وباح نهاخند) ،در صورتی که اطهينان داشته حاشـد وـال وـغکور را اػ او پـس

نهی گيرند ،حذ بر او واضب ویشود.

مسأله  .333ا گــر کســی فقــط هزخنــۀ رفــتن حــه ســفر حــذ را حــه فــردی حـغل کنــد و فــرد

هزخنۀ برگشتن اػ حذ را نداشته حاشد ،حذ بر او واضب نيست؛ البته تفصيلی کـه در
وسألۀ « »144در وورد برگشت حه وطن خا غير آن عکر شد در اخنسا نيز ضاری ویحاشد.

ههشنين است حکن ،اگر نفقه و وصارح ظانوادهاش را تا هنگـام برگشـت اػ سـفر

ظود فرد آن را داشته حاشد خـا اخنکـه حتـی در صـورت نـرفتن حـه
حذ ندهد؛ وگر اخنکه ِ

 .1ونظــور ،وــالی اســت کــه بــرای وصــارح حــذ و رفــت (و برگشــت اگــر نيــاػ بــود) کــافی حاشــد و نيــز ا گــر نفقــۀ
ظــانوادهاش را نــدارد ،آن وــال حــه انــداػۀ تــأوين نفقــۀ ظــانوادهاش در طــول ســفر حاشــد؛ کــه تفصــيل آن در
ضهن وساجل حعد عکر ویشود.

حذ /

ً
حذ ،قدرت تأوين آن را نداشته حاشد خا اخنکـه ظـانوادهاش شـرعا واضـب النفقـه بـر او
ً
نباشــند و در ایــن صــورت ،طنانشــه عرفــا تــأوين وصــارح آنــان حــا وی حاشــد ،حــه علــت
ً
تــأوين نکــردن نفقــه و وصــارح آنــان ،در وشــقت ز خــادی کــه وعهــوال تحهــل نهــیشــود
(حرح) قرار نگيرد.

مسأله  .334اگــر شصصــی وــالی حــه انســان ببصشــد کــه حــا آن حــه حــذ بــرود ،واضــب

است آن را قبول کند؛ 1اوا اگر حصشنده ،اظتيـار انتصـاب را حـه انسـان وا گـغار نهاخـد و

حگوخد« :ویظواهی حا این وال حه حذ برو و ویظواهی حه حذ نرو» ،خا حصشـنده وـالی
را ببصشد و در حصشش ناوی اػ حذ ،نه حه صورت وعين و نـه حـه صـورت وصيـر بـودن

نبرد ،در هير خک اػ این دو صورت ،قبول طنين هدخهای واضب نيست.

مسأله  .335فردی که توانایی انسام حذ را حـه ظـاطر بیهـاری خـا پیـری نـدارد و اويـد
هن ندارد که در آخنده حذ را ظودش انسام دهـد ،طنانشـه وبلغـی حـه عنـوان حـذ حـه

وی حــغل شــود ،واضــب نيســت آن را قبــول کنــد تــا حــا وبلــغ وــغکور بــرای ظــوخش ناخــب

حگيرد؛ ولی اگر قبول کرد ،ناخب گرفتن بر وی واضب ویشود.

مسأله  .336در اســـتطاعت ح ــغلی ،ح ــدهکار ب ــودن ،و ــانع اػ وس ــتطيع ش ــدن ف ــرد

نيســت .حنــابراین ،ا گــر وصــارح حــذ فــردی را تــأوين کننــد ،هرطنــد آن فــرد حــدهکار
حاشد ،حذ بر او واضب ویشود.

البتــه ،طنانشــه رفــتن حــه حــذ وــانع اػ پرداظــت حــدهی در وقــت آن حاشــد 2،فــرد،

وستطيع نبوده و حذ بر وی واضب نهیشود ،طه حدهی حـال و حـدون وـدت حاشـد و

طه ودتدار حاشد ،طه وقت پرداظت آن فرا رسيده حاشد خا هنوػ فرا نرسيده حاشد.

مسأله  .337توانایی تأوين وصارح ػندگی پس اػ حاػگشت اػ حذ ،حه وعنایی که در

شـــرط ششـــن اػ شــراخط اســـتطاعت بیـــان شــد ،در اســتطاعت حــغلی شــرط نيســت.

 .1وگر آنکـه قبـول حصشـش وـغکور حـا ونـت خـا علتـی ههـراه حاشـد کـه تحهـل آن وشـقت فـوقالعـاده داشـته و
حرضی است ،در این صورت قبول واضب نيست.
 .2و حه عبارتی ،تشرف حه حذ ونافی حا ادای دین در وقتش حاشد.
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حنابراین ،ا گـر وصـارح رفـت و برگشـت و وصـارف ظـانوادۀ کسـی را در وـدتی کـه وکـه
ویرود و بر وی گردد ،حه او ببصشند برای اخنکه حذ کنـد ،حـذ بـر او واضـب ویشـود،

هرطند در ووقع برگشتن هن والی که حتواند حا آن ػندگی کند نداشته حاشد؛

البتـه ،اگــر درآوــد فــرد تنهـا در اخــام حــذ حاشــد و حـا آن درآوــد وصــارح ػنــدگیاش در

حقيۀ روػهای سال خا قسهتی اػ سال تأوين ویشود ،طوری که اگر حه حذ بـرود نتوانـد
هزخنــه ػنــدگیاش در حقيــه ســال خــا حعضــی اػ روػهــای ســال را تــأوين نهاخــد ،در ایــن

صــورت ،حــذ بــر او واضــب نصواهــد بــود؛ وگــر اخنکــه فــرد حصشــنده ،کســری وصــارح
ػندگیاش در حقيۀ روػهای سال را هن حدهد ،کـه در ایـن صـورت وسـتطيع وحسـوب
شده و حذ بر او واضب ظواهد بود.

مسأله  .338اگـر انســان وـالی داشــته حاشــد کـه وقــداری اػ هزخنــۀ سـفر حــذ را تــأوين

وی کند و کافی بـرای هزخنـۀ کـل سـفر حـذ نباشـد و حاقيهانـدهاش را کسـی حـه او حـغل

کنــد و ببصشــد ،در صــورتی کــه وی توانــایی تــأوين وصــارح ػنــدگی پــس اػ حاػگشــت اػ

حــذ ،حــه وعنــایی کــه در شــرط ششــن اػ شــراخط اســتطاعت عکــر شــد را داشــته حاشــد،

وستطيع وحسوب شده و حذ بر او واضب ویشـود و ا گـر نداشـته حاشـد ،حـذ بـر وی

واضب نهیشود.

مسأله  .339اگر وقداری وال که برای حذ کافی است حه کسی حدهند و حا او شـرط
کنند که در وسير سـفر حـذ حـه شصصـی کـه وـال را داده ظـدوت حنهاخـد ،هرطنـد آن

ظدوت الیق حه حالش حاشد ،استطاعت حـغلی حـه آن اخسـاد نهیشـود و قبـول کـردن

آن وال برای تشرف حه حذ بر او واضب نهیحاشد؛

ولــی اگــر قبــول کنــد و ظــدوت ،ونافــات حــا انســام وناســک حــذ نداشــته حاشــد و

حتوانــد در ضــهن ظــدوت ،حــذ ظــود را ح ـهضــا آورد و ســایر شــراخط اســتطاعت را دارا

حاشد  -اػ ضهله شـرط ششـن و هفـتن  -وسـتطيع وحسـوب شـده و حـذ بـر او واضـب
ویشود.

مسأله  .341هــر گــاه حــه کســی اػ ســهن ســبيل اهّلل ،ػکــات داده شــود کــه در راه حــذ

حذ /

صــرف نهاخــد و در ایــن اوــر وصــلحت عاوــه حاشــد و حــا کن شــرع نيــز حنــابر احتيــاط

واضب ،اضاػۀ آن را حدهد ،وستطيع وحسوب شده و حذ بر او واضب ویشود؛

ولــی اگــر حــه او اػ ســهن ســادات ،ظهــس خــا اػ ســهن فقــرا ،ػکــات داده شــود و حـا وی

ش ــرط شـــود کـــه آن را در راه حـــذ صـــرف نهاخ ــد ،طن ــين ش ــرطی ص ــحيح نيس ــت و
استطاعت حغلی حه آن حاصل نهیشود.

مسأله  .341فردی که اػ نظر والی وستطيع نيست ،ولـی وـیظواهـد حـه حـذ وشـرف

گردد ،طنانشه والی را که برای تهام هزخنههای حذ کـافی اسـت قـرض نهاخـد و آن را
ً
حه شصصی  -وثال ههسرش  -هبه کند خا حهطور وسانی وصالحه نهاخـد ،وشـروط حـه

آنکــه ههســرش ههــان وــال خــا وعــادل آن را حــه وی بــرای تشــرف حــه حــذ حــغل نهاخــد و

ههســرش نيــز اقــدام حــه حــغل وســانی نهاخــد ،در صــورتی کــه آنشــه در وســاجل « 111و

 113و  »113در و ــورد اس ــتطاعت ح ــغلی گفت ــه ش ــد ني ــز وحق ــق حاش ــد ،وس ــتطيع
وحسوب شده و حسش اػ حسة االسالم کفاخت ویکند.

ههشنين ،فردی که والی حه انداػۀ تهام هز خنـههـای حـذ اػ ظـودش دارد ،ولـی حـه

ضهــت حــدهکاری حــه دخگــران وســتطيع نيســت ،طنانشــه الػم نباشــد وــال وــغکور را
ً
صــرف ادای حــدهيش نهاخــد 1،وــیتوانــد آن را حــه شصصــی  -وــثال ههســرش  -هبــه خــا

وصــالحۀ وشــروط حــه حــغل نهاخــد و ههســرش نيــز اقــدام حــه حــغل وســانی نهاخــد ،در
صــورتی کــه آنشــه در وســاجل « 111و  113و  »113در وــورد اســتطاعت حــغلی گفتــه

شــد نيــز وحقــق حاشــد ،وســتطيع وحســوب شـده و حســش اػ حســة االســالم کفاخــت
ویکند.

 احكام دیگر حج

مسأله  .342اگر فرد حه سـبب رفـتن حـه حـذ وسبـور شـود عهـل واضبـی را کـه اػ حـذ
 .1وثل اخنکه حدهکاران راضی حه تأظير در پرداظت حدهی حاشند خـا حـدهی وـدتدار بـوده و سررسـيد آن فـرا
نرسيده حاشد.
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وهــنتــر اســت ،تــرک نهاخــد خــا کــار حراوــی را کــه اضتنــاب اػ آن ،اػ حــذ وهــنتــر اســت،
انسام دهد ،الػم است حذ نرود تا وسبور حه ترک واضب خا انسام حرام نشود؛

ولی در هر دو صورت ،اگر در این حال حـه حـذ بـرود و ایـن اوـر حاعـب شـود واضـب

وهنتر ترک ،خا حرام وهنتر ،انسام شود ،هرطند گناهکار است ،اوـا حسـش صـحيح

ویحاشد و در صورت دارا بودن سایر شراخط ،کافی اػ حسة االسالم ظواهد بود.

مسأله  .343وضــوب حــذ پــس اػ وحقــق شــدن شــراخطش«فــوری» اســت؛ پــس فــرد
وستطيع حاخد در سال اول استطاعت ،آن را انسام دهد و اگر کسی آن را در سـال اول

انسام نداد حاخد در سال دوم انسام دهد و حکن ،نسبت حه سالهای حعد ههين طـور

است؛

البته اػ آنسا که «فورخت در تشرف حـه حـذ بـرای فـرد وسـتطيع ،حـه ضهـت وضـوب

عقلی است نه وضوب شـرعی»( ،تـا وبـادا تـأظير آن ونسـر حـه تـرک واضـب حـدون عـغر

شود) ،طنانشه فـرد وسـتطيع حدانـد خـا اطهينـان داشـته حاشـد کـه در سـالهای آخنـده
وانعی پیش نياوده و فرخضۀ حذ را انسام ظواهد داد ،تأظير آن ضایز اسـت ،هرطنـد

احتيــاط وســتحب اســت در صــورت خقــين خــا اطهينــان نيــز انســام حــذ را حــه تــأظير

نينداػد و در ههان سال اول استطاعت انسام دهد.

1

مسأله  .344هــر گــاه ػن شــوهردار حصواهــد حــذ وســتحبی ح ـهضــا آورد ،حاخــد حــا اعن

شوهرش حاشد .ههشنين است ،حکن ػنی که در عدۀ طالق رضعی است؛

ولی ػنی که اػ شوهر ظـود طـالق حـاجن گرفتـه و در عـده اسـت ،اعن شـوهر در وـورد

حذ او شـرط نيسـت و ػنـی کـه شـوهرش وفـات نهـوده نيـز ضـایز اسـت در عـدۀ وفـات
حذ نهاخد.

مسأله  .345اگر فردی که حذ انسام داده« ،طواف نسـاء» را درسـت حـهضـا نيـاورد خـا

ً
 .1شاخان عکر است ،اگر فرد وستطيع اطهينان نداشته حاشد که حعدا حتواند حسة االسالم را انسام دهـد و حـا
ً
این وضود انسام آن را تأظير بینداػد ،طنانشه اصال حه انسام آن ووفق نشود ورتکب گنـاه بـزرگ تـرک حـذ
ً
شده است و اگر حعدا ووفق حه انسام آن شود وتسری وحسوب ویشود.

حذ /

فراووش کند ،هر گاه وتوضه شـود حاخـد اػ ههسـرش اضتنـاب نهـوده 1و طـواف نسـاء را

حـهضــا آورد؛ ولــی طنانشــه برگشــتن بــرای انســام طــواف نســاء بــراخش وهکــن نباشــد خــا
وشقت داشته حاشد ،ویتواند ناخب حگيرد .این حکن ،در ووردی که فرد طواف نساء
ً
را عهدا خا حه سبب ندانستن حکن انسام نداده حاشد نيز ضاری است.
شــاخان عکــر اســت ،طــواف نســاء اظتصــاص حــه وــردان نــدارد و شــاول حــانوان نيــز

ویشود و تفصيل احکام آن در کتاب «وناسک حذ» عکر شده است.

مسأله  .346کسی که اػ طرف دخگری برای حـذ اضيـر شـده ،حاخـد «طـواف نسـاء» را

نيـز اػ طــرف او (ونــوب عنـه) حـهضــا آورد و ا گـر طــواف نســاء انسـام ندهــد ،اضيــر حاخــد اػ
ههسرش اضتناب نهاخد.

2

ههــين طــور ،اگــر اضيــر طــواف نســاء را اػ طــرف ظــودش انســام دهــد ،نــه اػ طــرف

فــردی کــه نياحــت اػ او را عهــدهدار شــده ،طنــين طــواف نســاجی کــافی نيســت و حاخــد
دوحاره آن را انسام دهد ،وگر آنکه اػ حاب اشتباه در تطبيق حاشد.

مسأله  .347وستحب است انسان کسی را که استطاعت حذ رفتن نـدارد حـه حـذ
ً
حفرستد و نيز وستحب است فردی که اطهينـان دارد حعـدا ویتوانـد قـرض ظـود را ادا
کند ،برای رفتن حه حذ ،قرض کند 3.ههشنين ،زخاد حذ رفتن وستحب ویحاشد.
احكام حج نيابتی

مسأله  .348فرد ناجب در حذ نياحتی ،حاخد دارای شراخط عیل حاشد:
ّاول :حالغ حاشد؛
 .1وراد اػ آن ،اضتناب اػ اووری نسبت حه ههسر است که ارتکاب آنهـا حـه سـبب «إحـرام» بـر وی حـرام شـده
اســت؛ ایــن اوــور عبارتنــد اػ نزدخکــی حــا ههســر ،والعبــه ،لهــس حــا شــهوت و نيــز نگــاه ههــراه حــا شــهوت در
صورتی که ووضب انزال ونی شود ،اوا نگاه حا شهوت حـه ههسـر در صـورتی کـه ووضـب انـزال ونـی نشـود،
ظالف احتياط وستحب است.
 .2ههان.
 .3البتــه توضــيح کفاخــت خــا عــدم کفاخــت طنــين حســی (کــه حــا حــغل خــا قــرض انســام وی گــردد) ،نســبت حــه
حسة االسالم ،در وساجل قبل عکر شد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

پس حذ حشۀ ناحالغ حه نياحت اػ دخگری در وورد حذ واضـب 1کفاخـت نهـیکنـد و

این حکن در وورد حشۀ وهيز ناحالغ ،حنابر احتيـاط واضـب وـیحاشـد؛ ولـی نياحـت حشـۀ

وهيز در حذ وستحبی حا اعن وليش صحيح ویحاشد.
ّدوم :عاقل حاشد و در صـورتی کـه وسنـون ادواری (گـاه حـه گـاه) حاشـد ،نياحـت وی
در وقت ضنون صحيح نيست.
2
ّ
سىم :شيعۀ دواػده اواوی حاشد.

چهاسم :در عهل قصد نياحت داشته حاشد.
ً
پًجن :هنگام انسام عهل ،ونوب عنه را  -هرطند اضهاال  -وعين نهاخد.

ششن :ناخب گيرنده اطهينان حه انسام اصل عهل توسط ناخب داشته حاشد.
هفتن :عهل را حهطور صحيح انسام دهد.

شاخان عکر است ،توضيحات وربوط حه «شراخط طهارم تا هفـتن» ههاننـد آنشـه در

ضلد اول ،فصل نياحت برای شراخط اکتفا حـه نياحـت در نهـاػ قضـا ،وسـاجل « »2333تـا

« »2333عکر شده ،ویحاشد.

هشففتن :حنــابر احتيــاط واضــب ،اػ آغــاػ وعلــوم نباشــد کــه ناخــب اػ انســام حعضــی اػ

اعهال اظتياری حذ ناتوان اسـت؛ حلکـه حتـی ا گـر طنـين شصصـی حـهطـور وسـانی و

حــدون اضــرت حــه نياحــت دخگــری حــذ نهاخــد ،اکتفــا نهــودن حــه حســش وحــل اشــکال
است.

3

 .1فرقی در حذ واضب ،بین حسة االسالم و غير آن نيست.
 .2کافی نبودن حذ در ووردی که ناخب وسلهان غيـر شـيعۀ اثنـا عشـری بـوده ،ولـی وناسـک حـذ را بـر طبـق
وغهب اثنا عشری حهضا آورد ،حنابر احتياط واضب ویحاشد.
ً
 .3وثال نایبی که وعلوم است خکی اػ عغرهای عیل را دارد ،حنابر احتياط واضب ،نهیتوان حه نياحـت وی در
وورد حسة االسالم اکتفا کرد:
الف .توانایی نداشته حاشد تلبيه را صحيح تلفظ کند؛
ب .قراجت حهد و سورۀ نهاػ طوافش صحيح نباشد و توانایی اصالح آن را دارا نباشد؛
ج .نقص عضو داشته و خکی اػ اعضای سسده برای سسود نهاػ وثل دست خا پا را نداشته حاشد؛
د .نتواند ظودش «روی ضهرۀ عقبه» را در روػ عيد قرحان انسام دهد.

حذ /

البتـه ،اگـر ناخـب حعضـی اػ واضبـات حـذ را تــرک نهاخـد کـه تـرک آنهـا  -هرطنـد حــه

صورت عهدی  -حه صحيح بودن اصل حذ ضرر نهیرسـاند  -واننـد طـواف نسـاء و
واندن در ونا در شبهای خاػدهن و دواػدهن  -نياحتش صحيح است.

ههشنين ،اضير گرفتن نایبی که اػ قبل وعلوم است وحروـات بـر فـرد وحـرم  -واننـد

زیــر ســاخه رفــتن  -را ورتکــب وــیشــود اشــکال نــدارد ،ظــواه در ایــن اوــر وعــغور حاشــد و

ظواه نباشد.
ً
مسأله  .349اگر اتفاقا در بین اعهال حذ ،ناتوانی بـر ناخـب عـارض شـود ،طـوری کـه
1

توانایی انسام حعضی اػ وناسک حـذ را حـهطـور کلـی خـا حـه گونـهای کـه شـارع وقـدس

وعين نهوده نداشته حاشد ،حکن ناخـب در ایـن حـال واننـد کسـی اسـت کـه اػ طـرف

ظــود حــذ حـهضــا وــیآورد .حنــابراین ،در حعضــی اػ وــوارد ،حــذ ناخــب ،صــحيح و بــرای
ونوب عنه کافی ظواهد بود و در حعضی دخگر ،حذ وی حاطل وـیحاشـد ،کـه تفصـيل
آن در کتاب «وناسک حذ» عکر شده است.
ً
ً
وــثال ا گــر ناخــب ،اتفاقــا قــدرت بــر وقــوف اظتيــاری عرفــه خــا وزدلفــه پیــدا نکــرد،

ویتوانــد حــه وقــوف اضــطراری در آنهــا اکتفــا نهاخــد و حســش صــحيح اســت و عوــۀ
ونوب عنه فارغ ویشود و اوا اگر قدرت بـر هـير کـدام اػ دو وقـوف در عرفـه و وزدلف ـه

 -هرطنــد وقــوف اضــطراری در آنهــا  -پیــدا نکنــد ،حســش حاطــل وــیشــود و واضــب

است حا ههان احرام حذ ،عهرۀ وفرده انسام دهد.

مسأله  .351ناخب در سال نياحت ،نباخد وشغول الغوه حه حـذ واضـب بـرای ظـودش

حاشد 2و این اور ،شرط صحت عقد اضاره است نه صحيح بودن حذ ناخب.

حنابراین ،طنانشه نایبی که حذ بر ظودش واضب است اػ طرف دخگری حـه حـذ

ً
 .1حکــن عــغرهایی کــه در بــین عهــل حــذ ،اتفاقــا عــارض وــیشــود و اػ احتــدا وعلــوم نيســت ،در وســألۀ حعــد
ظواهد آود.
ً
 .2البته ،این در صورتی است که وضـوب در حـق وی شـرعا ثاحـت حاشـد ،اوـا طنانشـه وضـوب ثاحـت نباشـد
وثل اخنکه ناخب نداند که حذ بر ظودش واضب است و در این ندانستن ،وقصر نباشد خا ویدانسته که
ً
حذ بر او واضب است ،ولی اػ آن کال غافل شده ،در این صورت ،نياحت و اضاره هر دو صحيح است.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

برود ،عوۀ کسی که حذ حه نياحت او انسـام شـده (ونـوب عنـه) فـارغ و پـاک ویشـود،

ولــی ناخــب وســتحق اضرتــی کــه در قــرارداد وعــين شــده نهــیشــود ،حلکــه وســتحق

اضرتالهثل ظواهد بود؛

البته ،طنانشه اضرت الهثل بیشتر اػ اضرت عکر شده در قرارداد حاشد و اضيـر نيـز

هنگام انعقاد قرارداد اضاره اػ این وطلب وطلع بـوده اسـت خـا احتهـال عقالیـی آن را
ویداده و حا این حال اقدام حـه انعقـاد قـرارداد اضـاره کـرده ،در ایـن صـورت اضيـر حـق
درخافت اضرتی بیشتر اػ اضرت عکر شده در قرارداد را ندارد.

مسأله  .351فرد وستطيع در صورتی که ظود ،توانایی انسام حسة االسـالم را داشـته
ً
حاشد ،حاخد شصصا حه حذ برود و حذ شصص دخگری اػ طرف او حهطور وسـانی خـا حـا
اضرت کافی نيست.

مسأله  .352در طند وورد ناخب گرفتن در حذ ،واضب است:

الف .اگر کسی که وستطيع شده ،حذ بر او «وستقر» شود و نااويد حاشـد اػ اخنکـه
ً
ً
حعدا ظودش حتواند حدون وشقت فوقالعادهای کـه وعهـوال تحهـل نهـیشـود (حـرح)
حذ حهضا آورد ،حاخد دخگری را اػ طرف ظود حه عنوان ناخب حفرستد؛

وثل اخنکه فردی حا وضود استطاعت و فراهن بـودن سـایر شـراخط ،در ادای فرخضـۀ

حذ کوتاهی نهوده و حـذ واضـب را حـهضـا نيـاورد و حعـد ،حـه دليـل پیـری خـا بیهـاری و

نـاتوانی و واننـد آن ،نتوانـد حـذ نهاخـد خـا انسـام حـذ ،حرضـی حاشـد و نااويـد حاشــد اػ
ً
اخنکه حعـدا ظـودش حتوانـد حـدون حـرح ،حـذ حـهضـا آورد ،در ایـن صـورت ،الػم اسـت
دخگری را اػ طرف ظود حه عنوان ناخب حفرستد.

ب .اگــر در ســال اولــی کــه حــه انــداػۀ رفــتن حــذ وــال پیــدا کــرده و ســایر شــراخط نيــز

فراهن است ،حه دليل پیری خا بیهاری خا ناتوانی خا وانند آن نتوانـد حـذ کنـد خـا انسـام
ً
حذ بر وی وشقت زخادی دارد که وعهوال تحهـل نهـیشـود (حـرح) و نااويـد حاشـد اػ
ً
اخنکه حعدا ظودش حتواند حدون حرح حذ حهضا آورد ،در این صورت حاخد دخگری را اػ
طرف ظود حه عنوان ناخب حفرستد؛

حذ /

حلکه در این صورت ،طنانشه وال وی تنها حـه انـداػۀ هزخنـۀ حـذ ويقاتـ ـی حاشـ ـد

 -نه حلدی  -حاػ هن ناخب گرفتن بر وی واضب ویشود.

ج .فردی کـه وسـتطيع بـوده ،ولـی حـذ را حـهضـا نيـاورده و حـذ بـر عوـۀ او «وسـتقر»

شــده ســپس فــوت نهــوده اســت ،حاخــد اػ وــا تــرک او ،کســی را بــرای انســام حــذ نيــاحتی

اضير نهاخند و فرق ندارد کـه آن شـصص ظـودش توانـایی انسـام حـذ را داشـته و حاخـد
ً
شصصــا حــذ را انســام وــیداده و انســام نــداده اســت خــا آنکــه وظيفــه داشــته ناخــب

حفرستد ،ولی حه وظيفۀ ظوخش رفتار نکرده است.

مسأله  .353اگر ناخب اػ طرف شصصی که ظودش توانـایی رفـتن حـه حـذ نداشـته و
نااويد اػ انسـام آن در آخنـده بـوده ،حـذ حـهضـا آورد ،در صـورتی کـه شـصص وـغکور در

حــالی کــه عــغرش حــاقی اســت فــوت کنــد ،حــذ انســام شــده توس ـط ناخــب کفاخــت

وی کند ،هرطند حذ بر عوۀ آن شصص در ػوان حيات وستقر شده حاشد؛
ً
اوــا ا گــر اتفاقــا قبــل اػ فــوت ،عــغر وی برطــرف شـود و قــدرت پیــدا کنــد تــا ظــودش
ً
حدون حرح حذ را انسام دهد ،احتياط واضب آن است که شصصا در ػوـان توانـایی
حذ نهاخد و طنانشه حعد اػ وحرم شدن ناخب ،عغرش برطرف شود ،بر شصصـی کـه
ً
نياحت اػ طرف او انسام شده (ونوب عنه) واضب است شصصا حذ نهاخد ،هرطنـد

ناخب نيز حنابر احتياط واضب ،حاخد عهل حذ را تهام کند.

مسأله  .354در ووارد ضواػ نياحت ،ناخب گرفتن اػ ويقات کافی اسـت و انسـان الػم
نيست اػ شهر ظود ناخب انتصاب نهاخد.

مسأله  .355ػن وــیتوانــد اػ طــرف وــرد و وــرد وــیتوانــد اػ طــرف ػن نياحــت کنــد و

هرکــدام حاخــد وظيفــۀ ظودشــان را در طنــين حســی رعاخــت کننــد .حنــابراین ،ا گ ـر ػن

است ،وظاخف ػنان را حهضا آورد و اگر ورد است ،وطابق وظاخف وردان رفتار نهاخد.
مسأله  .356کسی که هنوػ حذ نرفته است را «ص ُرورة» ویناونـد ،ناخـب گـرفتن فـرد

صروره ،برای صروره و غير صروره وانعی ندارد ،ظواه ناخب خا ونوب عنه وـرد حاشـد خـا
ػن حاشد و در دو وورد ،ناخب گرفتن فرد صروره بهتر است:
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الففف .فــردی کــه عــاضز حاشــد و نتوانــد حســة االســالم را ظــودش ح ـهضــا آورد ،ولــی

توانایی والی داشته حاشد؛

ب .فردی که حذ بر عوۀ او وستقر شده و فوت شده است.

مسأله  .357اگر کسی ظود را برای حذ نيـاحتی اضيـر کنـد و حـا پـول نياحـت وسـتطيع

شود ،در صورتی که حذ نياحتی وقيد حه ههان سال حاشد ،حاخد حـذ نيـاحتی را وقـدم

نهاخد و طنانشه استطاعتش تا سـال حعـد حـاقی حهانـد ،حـذ بـر او واضـب اسـت و ا گـر

حاقی نهاند ،واضب نيست.

اوا اگر حذ نياحتی وقيد حـه ههـان سـال نباشـد و وطهـجن حاشـد کـه در سـالهای

حعد توانایی انسام حذ واضب بـر ظـودش را دارد ،وصيـر اسـت کـه اول حـذ نيـاحتی را

حهضا آورد خا حذ واضب بر عهدۀ ظوخش را انسام دهد ،ولی اگر وطهـجن نباشـد ،حاخـد
انسام حذ ظوخش را وقدم دارد.

احكام وصيت به حج

مسأله  .358کسی کـه حسـة االسـالم بـر عوـهاش وـیحاشـد (حـذ بـر او وسـتقر شـده)

طنانشه ورگش نزدخک شود و والی داشته حاشد که کافی حـه هزخنـۀ حـذ اسـت ،حاخـد

ترتيبی دهد که اطهينان پیدا نهاخد پـس اػ وفـاتش حـذ را اػ طـرف او انسـام ظواهنـد

داد ،هرطند حا وصيت نهودن حه حذ در حضور شهود حاشد.
ً
ههين طور ،اگر والی نداشته حاشد و احتهال عقالیی دهد کـه شصصـی وسانـا اػ

طرفش حذ را انسام دهد ،حاػ هن واضب است وصيت نهاخد.

مسأله  .359ا گــر شصصــی کــه حســة االســالم بــر او وســتقر شــده ،حهيــرد و حــه حــذ

وصيت کرده حاشد ،طنانشه وصيتش را وقيد حه ثلب (خک سـوم دارایـیاش) نکـرده

حاشد ،واضب است اػ اصل اووالش براخش حذ نياحتی انسام دهند.

اوا اگر وصيت کرده و آن را وقيـد حـه ثلـب هـن نهـوده ،در ایـن صـورت ،ا گـر ثلـثش

کـافی حــه وصـارح حــذ حاشــد ،واضـب اســت حـذ را اػ ثلــب اظــراح نهاخنـد و ا گــر ثلــب

حذ /

کافی حه آن نباشد ،حاخد کهبود را اػ اصل دارایی وی تکهيل نهاخند.

مسأله  .361اگر فردی حهيرد و حسة االسالم بر عوۀ وی حاشد ،برای فارغ شـدن عوـۀ

او ،ناخــب گــرفتن اػ ويق ـات کــافی اســت ،هرطنــد اػ نزدخــکتــرین ويقــاتهــا حــه وکــه

حاشد و واضب نيست اػ وطـن ناخـب حگيرنـد؛ وگـر در ایـن ظصـوص ،وصـيتی داشـته

حاشد که حکن آن در وسألۀ حعد ویآخد.

مسأله  .361اگر فردی حهيرد و حسة االسالم بر عوـۀ وی حاشـد و وصـيت کـرده حاشـد

که اػ وطنش ناخب حگيرند ،واضـب اسـت اػ وطـن ناخـب حگيرنـد ،ولـی وـاػاد بـر اضـرت

حذ ويقاتی ،اػ ثلب وال پرداظت ویشود.

ههشنين ،اگر فرد وغکور فقط وصيت حه حـذ نهـوده و طيـزی وعـين نکـرده کـه اػ

کسا ناخب گرفته شود ،ناخب گرفتن اػ ويقات کافی است؛ وگـر در صـورتی کـه نشـانه

و قرخنهای حاشد که وراد وی ناخب گرفتن اػ وطن است؛ وثل اخنکه وقداری اػ وـال را

برای اضير گرفتن وعين کرده که وناسب حذ اػ وطن است.

مسأله  .362کسی که حهيرد و حسة االسالم بر عوۀ وی حاشـد و وـاترک وی حـه وقـدار

هزخنۀ حذ  -هرطند حذ ويقاتی  -نباشد ،بر ورثه واضب نيسـت کهبـود هزخنـۀ حـذ

را اػ وــال ظــود تکهيــل نهاخنــد تــا حــه وســيلۀ آن حــذ وتــوفی را انســام دهنــد ،ولــی ا گــر
حعضــی اػ ورثــه حــا رضــاخت ظــوخش خــا فــرد نيکوکــاری وقــدار کاســتی را اػ وــال ظــود

بپرداػد 1،واضب است برای حذ وتوفی ناخب حگيرند؛

در غير این صورت ،طنانشـه فـرد وتـوفی حـدهی خـا ظهـس خـا ػکـات و واننـد آن خـا

وصيتی داشته حاشد ،وبلغ وغکور وطابق ووازین شرعی در آن ووارد صرف شود و اگر
نداشته حاشد تهام واترک برای ورثه است.

مسأله  .363کســی کــه حهيــرد و حســة االســالم بــر عوــۀ وی حاشــد و ترکــۀ او کــافی حــه

هزخنۀ حذ حاشد ،احتيـاط واضـب آن اسـت کـه در ههـان سـال اول وفـات بـرای فـارغ

شدن عوۀ او اقدام نهاخند ،هرطند حا اضير گرفتن اػ واترکش حاشد؛

ً
 .1البته بر وؤونين و وؤونات ظصوصا ظوخشاوندانش ،وستحب است عوۀ او را فارغ نهاخند.
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اوا اگر در ههان سال اول ،ناخب گرفتن اػ ويقات وهکن نباشد ،احتيـاط واضـب

این است که اػ وطنش ناخب حگيرند و انسام حذ را تا سـال آخنـده حـه تـأظير نينداػنـد

هرطنــد حداننــد کــه ناخــب گــرفتن اػ ويقــات در ســال حعــد وهکــن اســت و در صــورت

ناخــب گــرفتن اػ وطــن ،اضــرت اضــافه بــر حــذ ويقــاتی ،نباخــد اػ ســهن وارث وحســور
وانند ناحالغ خا وسنون خا سفيه کسر شود.

مسأله  .364کسـی کــه حهيـرد و حســة االســالم بـر عوــۀ وی حاشـد ،طنانشــه شصصــی

حــدون اضــرت و حــهطــور وســانی ح ـه ضــای او حــذ نهاخــد کــافی اســت و دخگــر واضــب
نيست اػ واترکش برای او ناخب حگيرند.

ههشنين ،ا گر وتوفی وصيت حه حذ اػ ثلب وـال ظـوخش کـرده حاشـد و شصصـی

حــذ را حــه نياحــت وی حــدون اضــرت حـهضــا آورد ،در ایــن صــورت هــن واضــب نيســت اػ

ثلــب بــراخش ناخــب حگيرنــد ،ولــی وعــادل هزخنـۀ حــذ اػ ثلــب ،حــق ورثــه نصواهــد بــود؛
حلکه حاخد در اوور ظيری وصرف شود که حه نظر ويت نزدخکتر حاشد.

مسأله  .365اگر استقرار حذ بر عوـۀ ويـت وعلـوم حاشـد ،ولـی ورثـه شـک نهاخنـد کـه
وتوفی حذ وغکور را انسام داده خا نه ،واضب است اػ طرف او حذ حهضا آورده شـود و
هزخنۀ آن اػ اصل واترک ظارح ویگردد.

مسأله  .366اگر وتوفی وصيت حه حذ کرده است ،طنانشه وعلوم حاشد کـه ونظـور
وی «حسة االسالم» بوده که بر عوهاش وستقر شده ،هزخنۀ آن اػ اصـل دارایـی وتـوفی
ظارح ویشود و اگر وعلوم است که ونظورش غير آن بوده خا در این وورد شک حاشـد،

هزخنۀ حذ اػ ثلب وال وی ظارح ویشود.

1

 .1شاخان عکر است ،ظوانندگان وحترم بـرای آشـنایی حـا اقسـام حـذ و عهـره و احکـام شـرعی ور بـوط حـه آنهـا
ویتوانند حه کتاب «وناسک حذ» وراضعه نهاخند.

اور به وعروف و نهی از ونكر
اههيت اور به وعروف و نهی از ونكر

اور حه وعروف و نهی اػ ونکر در ويان دستورات اسالوی و واضبات الهی ،ضاخگـاه

ویژهای دارد تا آنسا که در این راحطه قرآن کرخن ویفرواخد:
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ ُ
ُ ُ ٌ ْ ُ
وف و خ ْنهـ ْـون عـ ِـن ال ُه ْنکـ ِـر
«ولــتک ْن ِوـ ْـنک ْن يو ـة خــدعون ِإلــی الص ْيـ ِـر و خــأ ُو ُرون ِحــاله ْع ُر ِ
ُ ٰ
ْ ْ
1
ويول ِجك ُه ُن ال ُهف ِل ُحون».
ُ
«الػم است در ويان شها اوت اسالوی ،گروهی وردم را حـه کارهـای نيـک دعـوت

کنند و اور حه وعروف و نهی اػ ونکر نهاخند و آنان رستگاراناند».
ْ
«الغین إ ْن وکن ُ
اه ْن ِف ْاأل ْرض ي ُ
وف ونه ْـوا عـ ِن
قاووا الصالة وآت ُوا الزکاة ويو ُروا ِحاله ْع ُر ِ
ِ
ِ
ُ ُْ
ْ
2
ُ
عاقبة األو ِور».
ال ُه ْنک ِر و ِلِل ِ
«آن ــان ک ــه ط ــون در ػو ــين ق ــدرت و ُس ــلطه خاحن ــد نه ــاػ ب ــر پ ــا و ــیدارن ــد و ػک ــات
ویپرداػند و حـه وعـروف فروـان وـیدهنـد و اػ ونکـر حـاػ وـیدارنـد و عاقبـت اوـور اػ ِآن
ظداوند است».
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ْ
ْ
ْ
ُْ
« ُک ْنـ ُـت ْن ظ ْيــر ُيوــة ُي ْظرضـ ْ
وف وت ْنهـ ْـون عـ ِـن ال ُه ْنکـ ِـر وتؤ ِو ُنــون
ـ
لن
ل
ـت
ـاس تــأ ُو ُرون ِحــاله ْع ُر ِ
ِ
ِ
ِ

اهّلل.»...
ِح ِ

1

«شها (وسلهانان حقيقی) بهترین اوتی هستيد (خا بودهاخد) کـه بـرای وـردم ظـاهر

شدهاند ،حه وظيفـۀ اوـر حـه وعـروف و نهـی اػ ونکـر عهـل وـیکنيـد و اخهـان حـه ظداونـد
وتعال دارخد.»...

در حدخب نقل شده کـه اوـام حـاقر فروودنـد ...« :ههانـا اوـر حـه وعـروف و نهـی اػ

ونکــر ،راه پیــاوبران و روش صــالحان و شــيوۀ نيکوکــاران اســت .ایــن فرخضــه ،فرخض ـۀ

بزرگی است که واضبات دخگر تنها در ساخۀ آن بر پا ویگردند .تنهـا ایـن فرخضـه اسـت

که حه واسطۀ آن ،راهها اون ویشود 2و در پرتوی آن ،درآودها حالل وـیشـود و حقـوق

و اووال حه زور گرفته شده حه صـاحبانش بر گردانـده وـیشـود و ػوـين آحـاد وـیشـود و اػ

دشـــهنان اســـالم انتقـــام گرفتـــه وـــیش ــود و ته ــام کاره ــا (ب ــر اس ــاس ع ــدل) س ــاوان
ویپغیرد.»...

3

رواخت شده که اوير الهؤونين فروودندِ « :قوام شـرخعت حـه اوـر حـه وعـروف و نهـی

اػ ونکر و بر پا داشتن حدود الهی است».

4

در حـــدخب نقـــل شـــده اســـت کـــه اويــر الهــؤونين فروودنــد ...« :هــر کــس ســه

ظصلت داشته حاشد ،دنيا و آظرتش سالن حهانـد :اوـر حـه وعـروف نهاخـد و ظـود حـه آن

عهــل کنــد و نهــی اػ ونکــر کنــد و ظــود اػ آن حــاػ اخســتد و بــر حــدود الهــی پاســداری و
وحافظت نهاخد.»...

5
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 .3تهزیب األحکام ،ح ،3کتاب السهاد ،حاب ،54ص ،353ح.23
 .4تصًيف غفشس الحکفن و دسس الکلفن ،الفصـل الثـانی فـی األوـر حـالهعروف و النهـی عـن الهنکـر ،ص،112
ح.3313
 .5أهالی شيخ هفيذ ،الهسلس الراحع عشر ،ص ،333ح.1

اور حه وعروف و نهی اػ ونکر /

 عواقج ترک اور به وعروف و نهی از ونكر

اػ اويرالهؤونين طنين رواخت شده که پس اػ ضرحت ظوردن توسط ابن ولسـن

لعاجن اهّلل عليه ،حه اوام حسن و اوـام حسـين سـفارش فروودنـد« :يوـر حـه وعـروف و
نهی اػ ونکر را ترک ننهایید ،وگرنه حـدترین افـراد بـر شـها وسـلط ظواهنـد شـد .سـپس

شها دعا وی کنيد ،ولی دعاهای شها وستساب نصواهد شد».

1

در حدخب نقل شده که اوام کاظن فروودند« :حاخد اور حه وعروف و نهی اػ ونکر

کنيــد ،وگرنــه حــدترین افــراد ،ػوــام کارهاختــان را حــه دســت وــیگيرنــد و در ایــن ووقــع
نيکانتان دعا ویکنند ،ولی دعای آنان وستساب نهیشود».

2

نيز رواخت شده که رسول اکرم فروودند« :تا ػوانی که اوـت وـن اوـر حـه وعـروف و
نهــی اػ ونکــر وی کننــد و حــه خکــدخگر در کارهــای نيــک و تقـ ٰ
ـوی کهــک وــینهاخنــد ،در
ظير و ظوبی ظواهند بود ،ولی هنگاوی که این وظيفه را ترک کنند ،برکات اػ ػنـدگی

آنهــا رظــت بــر وــیحنــدد و حعضــی بــر حعــض دخگــر (حــدان بــر نيکــان) وســلط وــیشــوند و
دخگر خار و خاوری در آسهان و ػوين برای ظوخش پیدا نهیکنند».

3

اػ اوام رضا رواخت شده که رسول اکرم فروودند« :ػوانی که اوت ون ،انسام

وظيفۀ اور حه وعروف و نهی اػ ونکر را حه ههدخگر حوالـه کننـد (خعنـی هـر خـک اػ ادای

وظيفــۀ اوــر حــه وعــروف و نهــی اػ ونکــر شــانه ظــالی کــرده و حگو خــد :کــه ایــن وظيفــه را
دخگری حاخد انسام حدهد) حاخد ونتظر حوادث نا گوار و عغاب الهی حاشند».

4

اػ اوــام صــادق نقــل شــده کــه اويــر الهــؤونين فروودنــد« :ای وــردم ،ههانــا

ظداوند وتعـال عهـوم وـردم را حـه سـبب ارتکـاب گنـاه توسـط عـدهای ظـاص عـغاب

نهــیکنــد ،هر گــاه آن عــده ،گنــاه و ونکــر را پنهــانی ورتکــب شــوند و عهــوم اػ آن آ گــاه
 .1هستذسک الىسائل ،ح ،32کتاب األور حالهعروف و النهی عن الهنکر ،حاب ،3ص 333و  ،354ح.3
 .2تهزیب االحکام ،ح ،3کتاب السهاد ،حاب  ،54ص ،333ح.3
 .3وسائل الشيعه ،ح ،33کتاب األور حالهعروف و النهی عن الهنکر ،حاب ،3ص ،321ح.35
 .4تهزیب األحکام ،ح ،3کتاب السهاد ،حاب ،54ص ،333ح.3

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

نباشند؛ اوا اگر عدهای ظـاص آشـکارا گنـاه کننـد و عهـوم وـردم درصـدد تغيیـر آن بـر

نياخنــــد ،در ایــــن صــــورت ،ه ـــر دو دس ـــته سـ ــزاوار عقوحـ ــت و کيفـــر ظداونـ ــد وتعـ ــال
هستن ـد».

1

 اقسام وردم در رابطه با وظيفۀ الهی اور به وعروف و نهی از ونكر

رواخت شده که اوير الهؤونين وردم را در راحطه حا انسام وظيفـۀ اوـر حـه وعـروف و

نهی اػ ونکر ،حه طهار دسته تقسين نهوده و فروودند:

« .1حعضی اػ افراد ،ونکر را حا دست و زحان و دل ظود انکـار وـیکننـد ،ایـن قبيـل

افراد ظصلتهای ظير و نيکو را حه سرحد کهال رساندهاند.

 .2حعضـی اػ افــراد ونکــر را حــا زحــان و دل ظــود انکــار وــیکننــد ،ولــی در عهــل بــرای

ضلوگيری اػ آن اقداوی نهیکنند ،ایـن قبيـل اشـصاص دو ظصـلت اػ ظصـلتهـای

ظيــر را انســام داده ،ولــی خکــی اػ آنهــا (کــه فعاليــت عهلــی بــرای ضلــوگيری اػ ونکــر
است) را ضاخع و تباه کردهاند.

 .3حعضی اػ افراد تنها در دل ظود اػ ونکـرات بیزارنـد ،ولـی حـا ز حـان و دسـت ظـود

برای ضلوگيری اػ ونکر اقدام نهیکنند ،این قبيل افراد دو ظصلت شرخفتر را ضاخع
کرده و تنها حه خک ظصلت اکتفا ویکنند.

 .4گروهی اػ افراد نه حا دل و نه حا زحان و نه حا دسـت ظـوخش اقـدام حـه ضلـوگيری اػ

ونکر نهیکنند (در برابر ونکرات و گناهانی که ویبینند بیتفاوت ویحاشـند) ،آنـان

هرطند در ظاهر حه نام انسانهای ػنـده ،نفـس وـیکشـند ولـی در حقيقـت ،وردگـان و

اووات هستند.

تهام اعهال نيک و ضهاد در راه ظدا در وقاخسه حا اور حـه وعـروف و نهـی اػ ونکـر،

ههشون آب دهانی که در درخای ژرف و عهيـق انداظتـه شـود ،وـیحاشـد و ههانـا اوـر

حه وعروف و نهی اػ ونکر ،نه يضل (ورگ) را نزدخک ویکند و نـه اػ وقـدار رػق و روػی
 .1وسائل الشيعه ،ح ،33کتاب األور حالهعروف و النهی عن الهنکر ،حاب  ،3ص ،313ح.3

اور حه وعروف و نهی اػ ونکر /

ویکاهد و اػ ههۀ اخنها برتر ،سصن حق در پیش روی حا کن ستهکار است».

1

آری ،اور حه وعروف و نهی اػ ونکر فرخضـهای اسـت کـه ا گـر حـا توضـه حـه شـراخط آن،

صـحيح انسـام شــود ،نسـصۀ شــفاحصش و داروی دردهـای فــردی و اضتهـاعی اســت؛

اوا اگر حه شراخط آن توضه نشود ،گاه حه ضای هداخت و ساػندگی ،تصر خـب و گهراهـی

حه حار ویآورد.

هدف اػ اور حه وعروف و نهی اػ ونکر ،تصحيح وسير فرد و ضاوعـه در راه رسـيدن

حه کهال و وسير حندگی پروردگار وتعال است .کسی که اور حه وعروف و نهـی اػ ونکـر

ویکند ،طون سوػنحـانی اسـت کـه حـا تصـحيح وسـير ،قطـار را در رسـيدن حـه وقصـد

هداخت ویکند ،حدون شک سوػنحان حاخد وسيرها را حشناسد و وقصدها را حدانـد تـا

هر قطاری را حه وسير صحيح هداخت کند .فردی هن کـه وـیظواهـد اوـر حـه وعـروف و
نهی اػ ونکر کند ،حاخد حا احکام و شراخط این فرخضۀ الهی آشنا حاشد.
وعنای «وعروف» و «ونكر»

مسأله « .367وعروف» خعنی کار نيکی که عقـل ظـوبی آن را درک وی کنـد و خـا شـرع
وقدس ،وا را حه ظوب بودن آن راهنهایی کرده است و « ُونکر» خعنی کار حد و ناپسند

که عقـل ،حـد بـودن آن را درک وی کنـد و خـا شـرع وقـدس وـا را اػ ناپسـند بـودن آن آ گـاه

نهوده است.

شرایط واجج شدن اور به وعروف و نهی از ونكر

مسأله  .368اوــر حــه وعــروف و نهــی اػ ونکــر ،در صــورتی واضــب ویشــود کــه شــراخط
عیل وضود داشته حاشد:

 .1وعروف اػ واضبات و ونکر اػ وحروات (کارهای حرام) حاشد.

 .1يهج البالغه حا ترضهۀ ورحوم دشتی ،فصل الحکن ،حکهـت  ،133وراتـب األوـر حـالهعروف و النهـی عـن
الهنکر.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

 .2کسـی کــه اوــر حـه وعــروف خــا نهـی اػ ونکــر وی کنــد ،وعـروف و ونکــر را  -هرطنــد

حهطور اضهالی  -حشناسد.

 .3کســی کــه اوــر حــه وعــروف و نهــی اػ ونکــر وی کنــد ،احتهــال تــأثير در شــصص

ظالفکار حدهد.

 .4شــصص ظالفکــار ،قصــد انســام ونکــر را داشــته حاشــد خــا وشــغول حــه انســام آن

حاشد.

 .5شصص ظالفکار در ارتکاب ونکر خا ترک واضب ،وعغور نباشد.

 .6اوــر حــه وعــروف و نهــی اػ ونکــر بــرای کســی کــه اوــر حــه وعــروف و نهــی اػ ونکــر
ً
وی کند ،سصتی فوقالعادهای که وعهوال تحهـل نهـیشـود (حـرح) خـا ضـرر ضـانی خـا

آبرویی خا والی حه وقدار قابل توضه نداشته حاشد.

توضيح شراخط وغکور ،در وساجل حعد عکر ویشود.

 شرط اول :وعروف از واجبات و ونكر از وحروات باشد

مسأله  .369در واضب شدن اور حه وعروف و نهی اػ ونکـر ،شـرط اسـت وعروفـی کـه

حه آن اور ویشود ،اػ واضبات (اوور واضب) حاشد و ههين طـور ونکـری کـه اػ آن نهـی
ویشود ،اػ ُوحروات (اوور حرام) حاشد.
شاخان عکر است ،در وواردی که انسام وعروف ،وسـتحب خـا انسـام ونکـر ،وکـروه

است ،اور حه وعروف و نهی اػ ونکر وستحب ویحاشد.

البتــه در اوــر حــه وعــروف و نهــی اػ ونکــر نســبت حــه وســتحبات و وکروهــات ،الػم

است شصصيت فردی که وورد اور و نهی قرار وی گيرد ،در نظر گرفتـه شـود کـه اعخـت

نشــــده و حـــه او اهانـــت نگـــردد .ههشنـــين ،نباخـــد در اوـــر حـــه وســـتحبات و نهـــی اػ

وکروهات ،زخاد سـصتگيـری شـود کـه سـبب انزضـار فـرد اػ دیـن و برناوـههـای دخنـی

گردد.

اور حه وعروف و نهی اػ ونکر /

 شرط دوم :وعروف و ونكر را  -هرچند بهطور اجهالی  -بشناسد

مسأله  .371کســی کــه ویظواهــد اوــر حــه وعــروف و نهــی اػ ونکــر کنــد ،حاخــد حدانــد
کاری که فرد آن را ترک نهوده ،اػ واضبات است خا کـاری کـه فـرد آن را ورتکـب شـده،

اػ گناهان ویحاشد.

حنــابراین ،کســی کــه وعــروف و ونکــر را نهیشناســد و آنهــا را اػ خکــدخگر تشــصيص

نهیدهد ،بر وی اور حه وعروف و نهی اػ ونکر واضب نيست ،هرطنـد گـاهی بـرای اوـر

حــه وعــروف و نهــی اػ ونکــر ،خــاد گــرفتن و شــناظت وعــروف و ونکــر اػ حــاب وقدوــه،
واضب ویشود.

1

 شرط سوم :احتهال تأثير در شخص خالفكار بدهد

مسأله  .371در واضــب شــدن اوــر حــه وعــروف و نهــی اػ ونکــر شــرط اســت کــه فــرد،

احتهال عقالیی تأثير در شصص ظالفکار را حدهد؛

اوا اگر انسان ویداند اور و نهی او اثر ندارد ،هرطند وشهور بین فقها آن اسـت کـه

در این صـورت وظيفـهای نـدارد و اوـر حـه وعـروف و نهـی اػ ونکـر بـر او واضـب نيسـت،
ولــی احتيــاط واضــب آن اســت کــه کراهــت و نــاراحتی ظــود را اػ کارهــای ناشاخســتۀ

ظالفکار حه هر طوری که وهکن است (حا گفتار خـا رفتـار خـا نوشـتار و واننـد آن) اظهـار

نهاخد ،هرطند حداند که در او اثر نصواهد داشت.

مسأله  .372اگر حعضی اػ افراد ،اور حه وعروف و نهی اػ ونکر کنند و وـؤثر واقـع نشـود
و حعضی دخگر اػ افراد ،احتهال عقالیی حدهند که اور حه وعروف و نهی اػ ونکر آنـان،

 .1توضيح وطلب اػ این قرار است که گاه وکلف ،علن اضهالی حه صـدور وعصـيت اػ دخگـری دارد ،خعنـی
ویدانـد شـصص وـغکور در بـین کارهـایی کـه انسـام وـیدهـد گنـاه خـا گناهـانی را ورتکـب وـیشـود ،ولـی
وکلــف حــه ســبب ندانســتن حکــن نهیدانــد کــدام عهــل وی گنــاه اســت ،در ایــن صــورت وکلــف حاخــد
احکام وشکوک وورد احتال را خاد حگيرد تا حتواند شصص وغکور را نهی اػ ونکر نهاخد؛
اوا اگر وکلف علن اضهالی حه انسام گناه اػ آن شصص ندارد و وی عهلی انسام داده کـه احتهـال حـرام
بــودن آن وضــود دارد خــا عهلــی را تــرک نهــوده کــه احتهــال واضــب بــودن آن وــیرود ،در ایــن صــورت ،خــادگيری
حکن وورد وغکور برای وکلف حه ضهت نهی اػ ونکر الػم نيست.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

وؤثر حاشد ،بر آنان واضب است که اور حه وعروف و نهی اػ ونکر نهاخند.
 شرط چهارم :شخص قصد ارتکاب ونكر را داشته یا وشغول انجام آن باشد

مسأله  .373اگر فرد قصد انسام ونکر خا ترک واضب را داشـته حاشـد خـا آنکـه وشـغول

حه انسام ونکر و ترک واضب حاشد ،اور حه وعروف و نهی اػ ونکـر واضـب اسـت و بـرای
واضب شدن اور حه وعروف و نهی اػ ونکر الػم نيسـت فـرد ،قصـد اسـتهرار و اصـرار بـر

انسام ونکر خا ترک واضب را داشته حاشد.

حنــابراین ،طنانشــه انســان اطهينــان داشــته حاشــد شصصــی قصــد دارد گنــاهی را

ورتکب شود خا واضبی را ترک نهاخد ،اور حه وعروف و نهی اػ ونکر نسبت حه وی ،قبـل

اػ حــه وقــوع پیوســتن عهــل ظــالف ،واضــب اســت ،هرطنــد اولــين حــاری حاشــد کــه فــرد

وــغکور تصــهين بــر ارتکــاب گنــاه خــا تــرک واضــب گرفتــه و هنــوػ هــن وشــغول انســام

وعصيت خا ترک واضب نشده حاشد.

مسأله  .374اگر انسان احتهال حدهد شصصی قصد ارتکاب ونکر خا ترک واضـب را

دارد ،ولی اطهينان ندارد ،اور حه وعروف و نهی اػ ونکر واضب نيست.

مسأله  .375طنانشه شصص ظالفکار نصواهد کارهای ظالف ظود را تکـرار کنـد و
دوحاره ورتکب آن شود ،اور حه وعروف و نهی اػ ونکر واضب نيست؛

حلکــه ا گــر انســان احتهــال عقالیــی (احتهــال قابــل توضــه) حدهــد کــه شــصص

ظالفکــار ،قصــد نــدارد کارهــای ظــالف ظــود را تکــرار کنــد ،در ایــن صــورت نيــز اوــر حــه
وعروف و نهی اػ ونکر واضب نيست.

 شرط پنجن :شخص در ارتکاب ونكر یا ترک واجج وعذور نباشد

مسأله  .376اگــر شــصص ،کــار ونکــری را انســام دهــد و اعتقــاد داشــته حاشــد کــه آن
ً
کار ،حرام نيست ،حلکه وثال ُوباح ویحاشد و خا آنکه کار واضبی را ترک کرده و اعتقـاد

داشــته حاشـــد کـــه آن کـــار ،واضـــب نيســت ،در ایــن صــورت ،طنانشــه در وــورد ایــن
ً
اعتقــادش ،شــرعا وعــغور حاشــد ،اوــر حــه وعــروف و نهــی اػ ونکــر واضــب نيســت؛ وثــل
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اخنکه آن شصص در ووضوع اشتباه نهوده خا نظر فقهی ورضع تقليد او طنين حاشد؛

البته اگر ونکر اػ کارهایی حاشد که شارع وقدس هرگز حـه وقـوع آن راضـی نيسـت،

وثل کشتن فردی که ضانش وحترم است ،ضلوگيری اػ آن واضب ویحاشـد ،هرطنـد

انسام دهنده وعغور حاشد و خا حتی وکلف هن نباشد.

مسأله  .377اگر فرد احتهال حدهد شصصی که ونکر را ورتکب ویشود خا واضـب را
ً
ترک وی کند ،در وورد آن ،شرعا وعغور ویحاشد ،طنانشه ظاهر حال بر عغر نداشـتن
وی ،در انسام ونکر خا ترک واضب حاشد ،اور حه وعروف و نهی اػ ونکـر ،حـا وضـود سـایر

شراخط آن ،واضب است؛

اوا اگر ظاهر حالی وضود نداشته حاشد خا ظاهر حال بر عـغر داشـتن وی در انسـام

ونکر خا ترک واضب حاشد ،اور حه وعروف و نهی اػ ونکر واضب نيست.

1

 شرط ششن :اور به وعروف و نهی از ونكر ،حرح یا ضرر جانی یا آبرویری یرا ورالی بره
وقدار قابل توجه نداشته باشد

مسأله  .378ا گــر ضــرر ضــانی خــا آبرو یــی و خــا وــالی حــه وقــدار قابــل توضــه ،شــصص اوــر

کننــده حــه وعــروف و نهــی کننــده اػ ونکــر خــا افــراد دخگــر اػ وســلهانان را تهدخــد کنــد خــا
ً
ووضب وشقت و سـصتی شـود کـه وعهـوال تحهـل نهیشـود ،اوـر حـه وعـروف و نهـی اػ
ونکر واضب نيست؛ وگر اخنکه کار وعروف و ونکر حه قـدری نـزد شـارع وقـدس ،وهـن

حاشد که حاخد در راه آن ،ضررها و دشواریها را تحهل نهود.

حهطور کلی در این گونه ووارد ،ضرری که وتوضه فرد خا وسلهانان دخگـر وـیشـود،

حــا ظــوبی و حــدی آن عهــل (وعروفــی کــه تــرک خــا ونکــری کــه انســام ویشــود) ،اػ نظــر
 .1حه عنوان وثال ،ضوانی که در واه وبارک روضـان در بـین روػ وشـغول روػهظـواری اسـت و ظـاهر حـال ایـن
اســت کــه عــغری نــدارد ،نهــی اػ ونکــر وی حــا وضــود ســایر شــراخط الػم اســت؛ اوــا در وــورد پیروــردی کــه در
کهولــت ســن و کــاهش ُحنيــۀ ضســهانی حــه ســر ویبــرد و روػه نهی گيــرد خــا در بــین روػ افطــار وی کنــد ،ظــاهر
حال بر وعغور بودن او ویحاشـد .حنـابراین ،در طنـين وـوردی حـا احتهـال وعـغور بـودن ،نهـی اػ ونکـر الػم
نيست.
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درصد احتهال و اههيت وورد آن ،وقاخسه و بررسی وی گردد و گاهی در صورت ضرر

هن ،وظيفۀ اور حه وعروف و نهی اػ ونکر ساقط نهیشود.

وراتج اور به وعروف و نهی از ونكر

مسأله  .379اور حه وعروف و نهی اػ ونکر ،دارای وراتب و وراحلی است:

 .1اظهار انزضار درونی و ناراحتی قلبی اػ ترک وعروف خا انسـام ونکـر حـا کارهـایی

ههشون اظن کردن خا رو گرداندن اػ شصص گناهکار خا سـصن نگفـتن حـا وی خـا تـرک

رفت و آود و وعاشرت حا او.

 .2تغکر حا زحان و گفتار حه صورت ووعظـه و ارشـاد و بیـان ثـواب وعـروف و عـغاب

ونکر خا حه صورت تهدخد و ترساندن حه گونهای کـه دروغ وحسـوب نگـردد ،هرطنـد حـا
استفاده اػ کلهات تند و ظشن که ظالی اػ گناه حاشد.

 .3اقـــداوات عهلـــی اػ قبيـــل کتـــک ػدن ،در تنگن ــا ق ــرار دادن ،حـــبس نه ــودن و

واننــد آن ،ولــی نباخــد حــه حــدی برســد کــه ســبب شکســتن خــا نقــص عضــو خــا وســروح
شدن حدن و وانند آن شـود و حـه تعبيـر دخگـر ،اقـداوات عهلـی نباخـد حـه گونـهای حاشـد
که ووضب دخه خا قصاص گردد.

مسأله  .381اػ آنسا که ورتبۀ اول و دوم اور حه وعروف و نهـی اػ ونکـر ،در خـک درضـه
و ســطح قــرار دارنــد ،فــردی کــه اوــر حــه وعــروف وی کنــد خــا نهــی اػ ونکــر وینهاخــد حاخــد

احتــدا ،وــوردی اػ ورتبــه اول خــا دوم را اضــرا کنــد کــه «اعخــت آن کهتــر و تــأثير آن بیشــتر»

اس ــت و گ ــاهی الػم اســـت ه ــر دو ورتب ــه را انس ــام ده ــد و ت ــا ورتبـ ـۀ اول خ ــا دوم و ــؤثر
ویحاشد ،نوحت حه ورتبه سوم نهیرسد.

اوا اگر ورتبه اول و دوم وؤثر واقع نشد ،نوحت حه ورتبه سوم ویرسـد و وطـابق حـا آن

اقــدام وینهاخــد و احتيــاط واضــب آن اســت کــه در انتصــاب ورتبــۀ ســوم (اقــداوات
عهلی) اػ حاکن شرع اضاػه حگيرد.

مسأله  .381هر خک اػ وراتب سه گانۀ اوـر حـه وعـروف و نهـی اػ ونکـر ،دارای درضـات
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وصتلف اػ نظر شدت و ضعف ویحاشد و الػم است در هر خـک اػ وراتـب سـه گانـه،

ترتيب بین درضات آن ورتبه وراعات گـردد و فـرد حاخـد احتـدا در هـر ورتبـه ،درضـهای را

انتصاب کند که اعخت و توهين آن کهتر و تأثير آن بیشتر است و ا گـر نتيسـه نگرفـت،

حه درضات سصتتر و شدخدتر اقدام نهاخد.

حنــابراین ،طنانشــه ویتــوان حــه گونــهای اوــر حــه وعــروف و نه ـی اػ ونکــر نهــود کــه

ووضــب اعخــت خــا بیاحتراوــی حــه فــرد نگــردد و وــؤثر هــن واقــع شــود ،نباخــد اػ درضــهای

استفاده نهود که ووضب اعخت خا بیاحتراوی حه فرد ویشود.

مسأله  .382ههان طور که در وسألۀ « »133عکر شـد ،بـرای اوـر حـه وعـروف و نهـی اػ
ونکر و پیشگيری اػ وقوع ُضرم خا ونکر ،ضایز نيست عهلی شود که ووضب سرظی خـا
کبودی خا سياهی حدن خا ضراحت خا شکستگی خا قطع خا نقـص عضـو خـا قتـل و واننـد

آن گردد ،هرطند برای ضلوگيری اػ آن ونکر ،راه دخگری نباشد؛
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اوا طنانشه فردی اقدام حه ووارد فوق نهاخد ضاون است و اگر ایـن اقـدام عهـدی

بــوده ،احکــام ضناخــت عهــدی بــر آن ضــاری ویشــود و ا گــر اػ روی ظطــا و ســهو بــوده
است ،احکام ضناخت ظطایی بر آن ضاری ویشود؛

وگر آنکه بر ضرم و ونکری که فرد ورتکب آن ویشود وفسدهای وهـنتـر اػ سـرظی

و سياهی حدن و حقيۀ ووارد عکر شده وضود داشته حاشد کـه در ایـن صـورت ،بـرای فـرد

خا افرادی که اػ اوام خا ناخـب اخشـان 2اضـاػه دارنـد ،ضـایز اسـت اقـدام حـه ایـن وـوارد

نهاخند و در این حال ،فرد حه ويزان اضاػهای که دارد ضاون وحسوب نهیشود.
احكام دیگر اور به وعروف و نهی از ونكر

مسأله  .383اوــر حــه وعــروف و نهــی اػ ونکــر در واضبــات و وحروــات الهــی ،حــا فــراهن
 .1حکــن دفــاع اػ ظــود در برابــر کســی کــه حــه او تعــدی نهــوده ،وثــل اخنکــه حــه او هســوم آورده و قصــد کشــتن،
وسروح کردن خا ػدن او را دارد ،در ضلد طهارم ،فصل «دخات» ،وسألۀ « »3334عکر ویشود.
 .2ناخب وغکور ،شاول حاکن شرع ضاوع الشراخط نيز ویشود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

بودن شراخط آن ،واضب کفایی است و اگر حعضی اػ افراد حه این وظيفه عهل کننـد و
وــؤثر واقــع گــردد ،اػ دخگــران ســاقط وــیشــود و طنانشــه ههــۀ افــرادی کــه شــراخط را دارا

ویحاشند اور حه وعروف و نهی اػ ونکر را ترک نهاخنـد ،ههـۀ آنـان گناهکـار و وسـتحق

عقاب ظواهند بود؛

البتـه ،بــر ههــۀ افــراد ضاوعــه الػم اســت کــه ا گـر حــا کــار حــرام خــا تــرک واضبــی ُوواضــه

شدند ،بیتفاوت نباشند و انزضار و ناراحتی ظود را حا گفتار خا کردار و وانند آن ،ابراػ
نهاخند و این وقدار بر ههۀ وکلفين ،واضب عينی است ،هرطنـد در وـواردی کـه فـرد

احتهال تأثير در اور حه وعروف و نهی اػ ونکر نهیدهد ،اظهـار نـاراحتی و ابـراػ انزضـار

قلبی اػ ترک واضب خا ارتکاب حرام ،حنابر احتياط واضب ویحاشد.

مسأله  .384انسام علنی گنـاه  -واننـد پصـش ووسـيقی حـرام در واشـين و وغـاػه حـا

صــدای حلنــد ،حــدحسابی در انظــار وــردم ،بر پــایی وســالس لهــو و لعــب و عروســی کــه
شؤون اسالوی در آنها رعاخت نهیشود  -که ووضب اشـاعۀ ونکـر و فسـاد در اضتهـاع

خــا شکســته شــدن حــرخن شــرع وقــدس و عــادی شــدن وعصــيت گردخــده خــا ضنبــۀ

حد آووػی دارد ،حاعب ویشود حروت گناه تأ کيد و قبح بیشتری پیدا کند؛

در این گونه ووارد ،اور حه وعروف و نهی اػ ونکر حا وضود شراخط آن تأ کيـد بیشـتری

دارد.

مسأله  .385در اور حه وعروف و نهیاػ ونکر ،قصد قرحت الػم نيسـت؛ حلکـه هـدف،

حه پا داشتن واضب و ضلوگيری اػ حرام ویحاشد؛ البته قصـد قرحـت ،ووضـب رسـيدن

حه ثواب الهی و پاداش اظروی است.

مسأله  .386واضــب بــودن اوــر حــه وعــروف و نهــی اػ ونکــر حــه صــنف ظاصــی اػ وــردم

اظتصاص ندارد؛ حلکه حـا فـراهن بـودن شـراخط آن ،بـر علهـا و غيـر آنـان ،افـراد عـادل خـا

فاسق ،ثروتهند خا فقير ،وسؤولين حکووتی و وردم واضب ویحاشد.

مسأله  .387واضــب بــودن اوــر حــه وعــروف و نهــی اػ ونکــر ،بــر هــر وکلــف نســبت حــه
ظانواده و نزدخکان وی دارای اههيت بیشتری است.
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حنابراین ،اگر شصصی در ظانواده و نزدخکان فرد ویحاشد که نسـبت حـه واضبـات

دخنـــی ،اػ قبيـــل نهـــاػ ،روػه ،ظهـــس ،حس ــاب و ...بیتوض ــه اس ــت و آنه ــا را س ــبک

ویشهارد خا نسبت حه ارتکاب حرامها اػ قبيل رحا ،غيبت ،دروغ ،گوش دادن حه غنـا
و ووســيقی لهــوی و ...بیوبــاالت و بیحــاک ویحاشــد ،حاخــد حــا اههيــت بیشــتری  -حــا

وراعات وراتـب سـهگانـۀ اوـر حـه وعـروف و نهـی اػ ونکـر  -ضلـوی کارهـای حـرام وی را
حگيرد و او را حه انسام کارهای واضب و ترک حرام دعوت نهاخد.

مسأله  .388اگر پدر خا وادر فردی ورتکب حرام خا ترک واضبی ویشوند ،ضـایز بـودن

اور حه وعروف و نهی اػ ونکر نسبت حه آنـان توسـط فرػنـد ،حـه غيـر گفتـار خـا رفتـار نـرم و
ُوالخن ،وحل اشکال است و وراعات وقتضای احتياط در وورد آن رعاخت گردد.

بــر ایــن اســاس ،احتيــاط واضــب آن اســت کــه فرػنــد حــا والخهــت و نروــی ،والــدین

ظوخش را اور حه وعـروف و نهـی اػ ونکـر کنـد و هـير وقـت حـا ظشـونت و گفتـار تنـد حـا

آنان رفتار ننهاخد.

1

مسأله  .389کتک ػدن حشۀ ناحالغ ضایز نيست؛ وگر در صورتی که تهـام شـراخط ز یـر

وراعات شود:

 .1حشه ،کار حراوی را انسام داده حاشد خا سبب اعخت دخگران خا ضرر رساندن حـه

آنان شده حاشد.

 .2ولی شرعی حشۀ ناحالغ خا کسی که اػ او اضاػه دارد ،این کار را انسام دهد.

 .3ػدن حه قصد ادب کـردن و تربیـت حاشـد ،نـه بـرای تشـفی ظـاطر (ظنـک شـدن

دل).

 .1شــاخان عکــر اســت ،طنانشــه اوــر حــه وعــروف و نهــی اػ ونکــر نســبت حــه والــدین ،ضــز حــا گفتــار تنــد و ظشــن
وهکن نباشد ،احتياط آن است که فـرد وقلـد ،اػ وستهـد دخگـری کـه در ایـن وـورد فتـوی دارد حـا رعاخـت
األعلــن فــاألعلن تقليــد نهاخــد و وطــابق حــا نظــر او رفتــار نهاخــد و طنانشــه فــرض شــود ایــن کــار اوکــانپــغیر
نباشد و اور حـه وعـروف و نهـی اػ ونکـر وتوقـف بـر اقـدام وی حاشـد ،طنـين وـوردی اػ وـوارد دوران اوـر بـین
وحغورین ظواهد بود که حاخد فرد احتياط نسبی نهاخد ،خعنی حا در نظر گـرفتن درضـۀ احتهـال و اههيـت
وحتهل خک طرف را انتصاب کند و طنانشه درضۀ احتهال و اههيت وحتهل در هر دو طـرف وضـوب و
حروت وساوی خا در حکن وساوی حاشند حکن حه تصيیر ویشود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

 .4او را بیش اػ سه ضرحه نزند.

 .5ػدن ،حه گونهای نباشد که حدن طفل سرد شود؛ حلکه آهسته و ظفيف حاشد.
 .6تنها راه ادب کردن و تربیت ،ػدن حاشد.

حنابراین ،وادر ،برادر ،ظواهر ،آووػگار حشۀ ناحالغ ،حق ػدن او را ندارند؛ وگـر اخنکـه

حــا وضــود شــروط فــوق ،اػ ولــی شــرعی او (پــدر خــا پــدربزرگ پــدری) کســب اضــاػه کــرده

حاشند.

ههشنين ،اگر کتک ػدن حاعب سرد شدن خا کبود شدن خا سياه شدن حدن حشـۀ

ناحــالغ گــردد ،دخــه دارد و وقــدار دخ ـۀ آن ،در ضلــد طهــارم فصــل احکــام دخــات بیــان
ظواهد شد.

مسأله  .391ارشــاد ضاهــل در ووضــوعات وحضــه الػم نهیحاشــد و واضــب نيســت
کســی کــه نســبت حــه ووضــوع ،اطــالع نــدارد را ارشــاد نهــود؛ 1وگــر در وــوارد ظــاص کــه

ارشاد ضاهل الػم ویحاشد ،اػ ضهلۀ آنها ووارد عیل ویحاشد:

الف .وـوردی کـه وعلـوم حاشـد شـارع وقـدس حـه وقـوع آن کـار  -هرطنـد نسـبت حـه

ضاهل حه ووضوع  -رضاخت ندارد؛ وثل اشتباه کسی که قتل او حـرام اسـت حـا کسـی
ِ
که قتل او ضایز است.

ب .وــوردی کــه ونــدرح در قاعــدۀ تســبيب در حــرام حاشــد؛ وثــل اخنکــه فــرد آب

نسس خا غغای نسس را برای آشاويدن خا ظوردن در اظتيار فرد ضاهل حه ووضوع قرار

دهد ،در حالی که وی در وعرض ظوردن خا آشاويدن شیء نسس حاشد.

توضيح بیشتر در این ظصـوص ،در ضلـد اول ،وبحـب «احکـام دخگـر نساسـات»

وساجل « »334تا « »333عکر شد.

ً
 .1حه عنوان وثال ،فردی که ویداند حاخد رو حه قبله نهاػ حصواند ،ولی اشتباها حه سـهتی کـه قبلـه نهـیحاشـد
نهاػ ویظواند خا فردی که اطالع ندارد لباسش نسس است و حا لباس وغکور نهاػ ویظواند خا نهـیدانـد
ػلزله شده خا وردی که نهیداند حلقهای که حه دست کرده حلقۀ طال ویحاشد خا فـردی کـه نهـیدانـد روػ
اول واه وبارک روضان است و ورتکب وفطرات ویشود ،بر دخگری که اػ ایـن اوـور وطلـع اسـت ،واضـب
نيست وی را آ گاه کند.

اور حه وعروف و نهی اػ ونکر /

مسأله  .391ا گــر فــرد وکلــف در وــوردی اطــالع اػ حکــن شــرعی نداشــته حاشــد ،وثــل
آنکه فردی نداند استفاده اػ انگشتر طال بر ورد حرام است خـا گـوش دادن حـه ووسـيقی

لهوی و غنا حرام اسـت خـا پوشـش قـدم پـای ػن در وقابـل نـاوحرم واضـب اسـت و حـه

علت ضهل حه حکـن شـرعی و ندانسـتن وسـاجل وحـل احـتالخش ،ایـن وـوارد را رعاخـت

نهی کند ،حا شراخط عیل ،خاد دادن حکن شرعی و ارشاد وی واضب است:
 .1آن حکن ،اػ احکام الزاويه (واضب خا حرام) حاشد.

 .2حکـن وــغکور وحــل احــتالی فــرد ضاهـل حاشــد ،واننــد حســياری اػ وســاجل نهــاػ و

روػه.

 .3آن حکن اػ ووارد اظتالفی در فقه نباشد کـه احتهـال عقالیـی داده شـود وی اػ

وستهد ضـاوع الشـراخطی تقليـد وـینهاخـد کـه آن وـورد را اػ احکـام الزاويـه (واضـب خـا

حرام) نهیداند.

 .4فردی که ویظواهد ارشاد نهاخد ،اطالع اػ حکن الزاوی داشته حاشد.

1

 .5احتهال عقالیی تأثير در فرد ضاهل وضود داشته حاشد.
ً
 .6خــاد دادن حــه وی ووضــب ســصتی فــوقالعــادهای کــه وعهــوال تحهــل نهــیشــود

(حــرح) نباشــد؛ البتــه احتهــال حــرح کــافی نيســت و بــرای رفــع تکليــف خقــين خــا
اطهينان حه حرح الػم است.

 .7خـاد دادن حـه وی ووضــب ضـرر قابـل توضــه نباشـد؛ البتـه اطهينــان حـه ضــرر الػم

نيست ،حلکه برای رفع تکليف ،ظوف ضرر کافی است.

2

 .1البتــه گــاه وکلــف علــن اضهــالی حــه انســام گنــاه اػ ضانــب شــصص ضاهــل حــه حکــن دارد ،خعنــی ویدانــد
شــصص وــغکور در بــین کارهــایی کــه انســام ویدهــد ،گنــاه خــا گناهــانی را حــدون عــغر شــرعی ورتکــب
وی گردد؛ ولی وکلف حه سبب ندانستن حکن نهیداند کدام عهل وی وعصيت است ،در این صورت
وکلف حاخد احکام وشکوک وحل احتال را بیاووػد تا حتواند شصص وغکور را ارشاد ضاهل نهاخد؛
اوا اگر وکلف علن اضهالی حه انسام وعصـيت اػ آن شـصص نـدارد و شـصص وـغکور عهلـی انسـام داده
کــه احتهــال حــرام بــودن آن وضــود دارد خــا عهلــی را تــرک نهــوده کــه احتهــال واضــب بــودن آن وــیرود ،در ایــن
صورت خادگيری حکن وورد وغکور برای وکلف حه ضهت ارشاد ضاهل الػم نيست.
 .2حنابراین ،اگر ارشاد ضاهل ووضب حرح خا ضرر برای فرد ارشاد کننده حاشد واضب نيست.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

شاخان عکر است ،در وواردی که فرد ضاهل درصدد خادگيری و تعلـن حکـن وسـأله

اســت ارشــاد وی  -حــا تحقــق شــراخط فــوق  -الػم ویحاشــد و ههــين طــور اســت ا گــر حــا
وضود التفات حه ندانستن حکن وسأله ،درصدد خادگيری آن نباشد 1،حلکه اگر فرد حـه

علت غفلتی که نسبت حه آن وسأله دارد ،احتهال ثبـوت حکـن الزاوـی در آن وـورد را

نهیدهد و حه این علت درصدد خـادگيری آن نيسـت ،حـاػ هـن حنـابر احتيـاط الػم ،خـاد
دادن وسأله حه او واضب است.

مسأله  .392ضهــل نســبت حــه ووضــوعات ُوســتنبطۀ وحــل احــتالی وکلــف ،حکــن
ضهل حه احکام شرعی را دارد که توضيح آن در وسألۀ قبل بیان شد.

2

توبه از گناهان

مسأله  .393توحه اػ گناهان ،اػ وهنترین اوور و واضبترین واضبات است و وضوب
آن فوری است.

3

حقيقت توحه« ،پشيهانی اػ گناهـان» ویحاشـد و اػ اوـور قلبـی اسـت و تنهـا گفـتن
ْ
«ي ْستغ ِف ُر اهّلل» برای توحه کافی نيست؛ حلکه در آن پشيهانی حقيقی اػ گنـاه الػم اسـت
ْ
و حــا وحقــق شــدن پشــيهانی ضــدی اػ گنــاه ،گفــتن ضهلــۀ «ي ْســتغ ِف ُر اهّلل» الػم نيســت،
هرطند گفتن آن وطابق حا احتياط وستحب است.

برای اخنکه توحه« ،آثار شرعی» 4ظود را داشته حاشد ،دو اور الػم است:

الف .فرد تصهين ضدی بر عدم حاػگشت حه گناه داشته حاشد؛

 .1وــراد ،ضاهــل وقصــر ولتفــت اســت کــه حــا تحقــق شــراخط فــوق  -اػ ضهلــه احتهــال تــأثير  -ارشــاد و ی الػم
است.
 .2وانند وکلفی که نهیداند تعرخف غنا خا ووسيقی حرام طيست خا نهیداند ونظـور اػ رؤ خـت ،بـرای ثاحـت
شدن اول واه ،رؤخت حا طشن غير وسلح است خا رؤخت حا تلسکوپ نيـز کـافی اسـت ،خـا نهـیدانـد درهـن
در حاب دخات خا لقطه (وال گهشده) طه وقدار است و ظصوصيات وعتبر در آن طيست.
 .3واضب بودن توحه و فورخت آن در هنگام ار تکاب گناه عقلی ویحاشد و عقل وا را حـه ضهـت اخهـن وانـدن
اػ ضرر و عغاب آظرت ،حه آن ارشاد وینهاخد.
 .4وانند عدالت.

اور حه وعروف و نهی اػ ونکر /

ب .آنشه را فاسد نهوده ،در صورت اوکـان وطـابق حـا دسـتور شـرع اصـالح نهاخـد؛
ً
وثال اگر نهاػ خا روػه را ترک کرده ،حاخد قضای آنهـا را حـهضـا آورد خـا ا گـر حـدهکار اسـت و
توانایی پرداظت حدهيش را دارد و طلبکار وطالبه ویکند ،حاخد حدهيش را بپرداػد.

1

شــاخان عکــر اســت ،اگــر فــرد حعــد اػ توحــه ،حــه ســوی گنــاه برگــردد ،نباخــد اػ رحهــت

ظداوند وتعال نااويد شود ،حلکه حاخد دوحاره توحه نهاخد.
شناخت بعضی از گناهان

مسأله  .394حعضی اػ گناهان و وحروات در شرخعت اسالم عبارتند اػ:

2

 .1شرک و کفر حه ظداوند وتعال.

 .2نااويدی اػ رحهت ظداوند وتعال.

 .3اوــن اػ وکــر ظداونــد وتعــال؛ خعنــی فــرد گناهکــار ظــوخش را اػ عــغاب الهــی و

وساػات او در اوان حداند.

 .4انکار آنشه ظداوند وتعال ناػل فرووده است.

 .5حکن کردن حه غير آنشه ظداوند وتعال ناػل فرووده است.

 .6نسبت ظلن و بیعدالتی حه ظداوند وتعال دادن.

 .7دوستی حـا دشـهنان ظداونـد وتعـال و نيـز وحار حـه و ضنـگ حـا اوليـای ظداونـد

وتعال و فساد کردن در ػوين.

 .1حنابراین ،اگر فرد حه ضهت ترک واضب عادل نباشـد و اػ آن توحـه نهاخـد ،در وـوردی کـه تـدارک آنشـه حـدون
عغر انسام نداده «واضب فوری» است  -وانند ادای دین حـال در صـورت تهکـن وـالی و وطالبـۀ طلبکـار -
ً
ً
در صورتی عادل وحسوب ویشود که فورا حدهيش را بپـرداػد و ا گـر ادای حـدهی وـغکور را عهـدا حـه تـأظير
بینداػد ،عادل نيست و اثر شرعی بر توحهاش وترتب نهیشود؛ اوا در ووردی کـه تـدارک آنشـه حـدون عـغر
ترک کرده «واضب ووسع» است  -وانند قضای نهاػ خا روػه خـا ادای کفـارات روػه  -تـأظير در قضـای آنهـا
حه وقداری که سهلانگاری در ادای واضب وحسوب نشود ،اشکال ندارد و اثر شرعی  -واننـد عـدالت  -بـر
توحهاش ضاری ویشود.
 .2توضيح و تفصيل برظی اػ عناوین وغکور در وباحب ضداگانه ،در حصشهای وصتلـف رسـاله عکـر شـده
است.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

 .8وانع شدن اػ عکر ظداوند وتعال در وساضد و سعی در ظراب کردن آنها.
 .9فرار اػ ضنگ وسلهين حا کفار.

 .11گهراه کردن وردم اػ راه ظداوند وتعال.

 .11ظودکشی خا وارد کردن ضرر کلی حه حدن ،وثل نقص عضو خا زوال عقل.

 .12کشتن وسلهان و کسی که ظون او وحترم است  -هرطند کـودک خـا وسنـون

حاشد  -و نيز کهک و اعانت بر این اوـر ،هرطنـد حـه گفـتن کلهـهای حاشـد کـه ووضـب
وقوع قتل گردد.

 .13تساوػ حه ناحق ،حا ػدن ،وسروح کردن و وانند آن نسبت حه وسلهان و کسی

که ظون او وحترم است.
 .14سقط ضنين.
 .15دروغ.

 .16قسن دروغ حه ظداوند وتعال.

 .17گفتار حدون علن و دليل وعتبر.

 .18ترک عهدی نهاػ و روػه و حذ و حسـاب و پوشـش و عفـاف اسـالوی و سـایر

واضبات الهی.

 .19پرداظت نکردن ػکات و ظهس واضب خا تأظير در پرداظت آن (حدون وسوػ

شرعی).

 .21پرداظت نکردن حدهی طلبکار خا تأظير در ادای آن حـا وضـود وطالبـۀ طلبکـار

و توانایی والی حدهکار در ادای دین ،حا توضيحاتی که در فصل «دین» عکر ویشود.
 .21رخا در طاعات و عبادات.

 .22عقوق والدین و اعخت و حدرفتاری حا پدر و وادر و ترک احسان الػم حه آنان.
 .23عدم رعاخت وظاخف شرعی واضب در قبال فرػندان.

 .24عدم رعاخت وظاخف شرعی واضب زوضين نسبت حه خکدخگر.
 .25قطع رحن.
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 .26وشغول شدن حه لهو حرام وانند غنا و ووسيقی لهوی.
 .27قهار حاػی.

 .28کهک و ههکاری حا ظالن در ظلهش خـا اوـور حـرام دخگـر و نيـز قبـول پسـت اػ

ضانــب آنــان؛ وگــر آنکــه اصــل عهــل شــرعی حاشــد و پــغیرش آن پســت حــه وصــلحت

وسلهين حاشد خا حه قصد احسان حه وـؤونين و دفـع ضـرر اػ آنـان حاشـد خـا آنکـه فـرد در

قبول طنين ونصبی وسبور (ا کراه) شده حاشد.
 .29شکستن عهد و نغر و قسن شرعی.

 .31ظيانت و پیهانشکنی و نقض وعاهده حتی حا غير وسلهانان.

 .31هتک وقدسات (وانند قرآن و اساوی وتبرکه).

 .32تبغیر (بیهوده ظرح کردن وال و صرف آن در آنشه شاخسته نيست).
 .33اسراف (صرف وال زخادتر اػ آنشه شاخسته است).

 .34شرب ظهر و آب ضو (فقاع) و سایر وستکنندهها و وشروحات الکلی.
ِ .35سحر.

ِ .36کهانت.
 .37لواط.
 .38ػنا.

 .39نسبت دادن ػنا خا وانند آن حه کسی حدون بینۀ شرعی.

ٖ .41قيادت (ضهع کردن بین ورد و ػن حه ػنا ،خا دو ورد حه لواط).

 .41اســتهناء و ظــود ارضــایی و ســایر اســتهتاعات ضنســی حــا توضــيحی کــه در

وسألۀ « »333عکر ویشود.

 .42دوستی و ورتبط شدن حا ناوحرم در ووارد غير وشروع.

 .43نگاه حه ناوحرم خا لهـس حـدن نـاوحرم؛ کـه توضـيح آن در ضلـد طهـارم فصـل

«احکام رواحط ػن و ورد و وساجل اضتهاعی آنان» عکر ویشود.

 .44رحــا در قــرض خــا وعاولــه و درخافــت دیرکــرد در اػای تــأظير در پرداظــت دیــن،
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ههشنين اضرا خا ثبت خا گواهی بر عقود ،وعاوالت و وامهای ربوی.
 .45ظوردن ُس ْحت (ظوردن و ارتزاق اػ وال حرام) وانند بهـای ظهـر و وسـکرات
و اضرت ػن ػنا کار ،اضرت فرد آواػظوان که آواػ غنایی ویظواند.
 .46رشوهای که قاضی برای صدور حکن وی گيرد.
 .47دػدی و سرقت.

 .48تصرف در وال ختين حه ظلن و ناحق و نيز غصـب و تصـرف در وـال وسـلهان

حدون رضاخت او.

 .49تصرف حه ناحق در اووال بیتالهال.
 .51عهل نکردن حه وصيت شرعی وتوف ٰی.
 .51غش در وعاوالت.
 .52کنفروشی.

 .53ظوردن گوشت ظوک و حيوانات حرام گوشت و وردار.

 .54شاخع کردن فحشاء و گناه بین وؤونين.

 .55نهاوی و سصنطينی کردن که ووضب تفرقه بین وؤونين گردد.
 .56قهر کردن حا وسلهان بیش اػ سه روػ ،حنابر احتياط واضب.
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 .57ظلف وعده ،حنابر احتياط واضب.

 .58حسد ههراه حا اظهار اثر آن حا گفتار خا عهل؛

«حســد» حــدون اظهــار اثــر آن ،حــرام نيســت ،هرطنــد اػ رعایــل اظالقــی و صــفات

ناپسند وحسوب ویشود.

 .59تکبر؛
« ِک ْبر» حالت نفسانی اسـت کـه فـرد بـر اثـر ظودپسـندی ،ظـودش را بـزرگتـر و برتـر اػ

دخگران ببيند ،حدون داشتن وزختی که وستحق آن حاشد؛

 .1وگر آنکه وظيفۀ اوـر حـه وعـروف و نهـی اػ ونکـر ،آن را اقتضـا نهاخـد خـا آنکـه قهـر نکـردن ،وفسـدهای داشـته
حاشد که وراعات آن اػ نظر شرعی ،وهنتر حاشد.
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طنانشه انسان ،کبر را حا گفتار خا رفتارش اظهار و ابراػ نهاخد حرام است 1و حدون

اظهــار اثــر آن حــرام نيســت ،هرطنــد اػ رعاجــل اظالقــی و صــفات ناپســند حــه حســاب

ویآخد.

 .61فحش و ناسزا گفتن حه وؤون و لعن وی.
 .61اهانت حه وؤون و عليل کردن او.
 .62افشای اسرار وؤون.

 .63تسسس برای اطالع اػ گناهان غير علنی و پنهان وؤون.
 .64ضرر وارد کردن حه ضان خا وال خا ِع ْرض وسلهان.

 .65پاخهال کردن حقوق شرعی ههساخگان.
 .66تههت ػدن.

 .67غيبت.
ٰ .68
فتوی دادن در اوور دخنی برای کسی که وستهد نيست.

 .69قضاوت حه ناحق و نيز قضاوت کردن برای کسی که اهليت و شراخط شرعی

آن را ندارد.
 .71تع ُرب پس اػ هسرت؛

ونظور اػ آن در این ػوان آن است که انسـان سـرػوين اسـالوی خـا کشـور خـا شـهری

که ویتواند وعـارف دخنـی و احکـام شـرعی را در آن بیـاووػد و واضبـات الهـی را انسـام
دهد و اػ حرامهای الهی اضتناب نهاخد را ترک کرده و حـه سـرػوين خـا کشـور خـا شـهری
ونتقل شود و در آن اقاوـت گزخنـد کـه دیـن و اخهـانش کاسـتی پـغیرد ،حـه گونـهای کـه

اخهان و اعتقادش حه عقاخد حق ،سست و ضعيف و کن رنگ گردد خـا نتوانـد ههـه خـا
حعضی اػ واضباتی را که در شرخعت اسـالم حـه آنهـا اوـر شـده انسـام دهـد و گناهـانی را

که نهی شده ترک نهاخد.

حنابراین ،وسلهانی که حه کشور غيـر اسـالوی رفتـه اسـت ،ا گـر حدانـد کـه وانـدن او

 .1این رعخلۀ نفسانی در ظاهر ،آثاری دارد که اظهار آن آثار را «تکبر» گوخند.
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در آن کشور (خا سایر کشورهای غير اسالوی) حه کاسـتی دیـن و اخهـان او و ظـانواده خـا

فرػنـــدانش ،کشـــيده ویشـــود ،ول ــی س ــکونتش در و ــيهن اس ــالوی ظ ــود خ ــا در س ــایر
کشورهای اسالوی حاعب حفظ دین و اخهان او و ظانوادهاش ویگردد ،حاخد حـه وـيهن

اسالوی ظود خا سایر کشورهای اسالوی هسرت نهاخد؛ وگر آنکه رفتن حه آنسـا ،وی را

در ظطــر وــرگ خــا حــرح و ػحهــت فــوقالعــادهای کــه قابــل تحهــل نيســت بینــداػد خــا

ضــرورتی پــیش آخــد کــه حاعــب رفــع تکليــف شــود ،ههاننــد ضــرورتی کــه ووضــب ضــایز
شدن ظوردن وردار برای حفظ ضان اػ ظطر ورگ و اوثـال آن ویشـود و در ایـن فـرض

هن ،حاخد حه حد الػم و ضرورت اکتفا کند و بیشتر اػ آن ضایز نيست.
 .71شهادت دادن حه ناحق.

 .72کتهان شهادت در ضایی که اظهار آن الػم است ،کـه توضـيح آن در ضـهن

وسألۀ حعد ظواهد آود.

مسأله  .395اگر اػ فرد وکلفی کـه اهليـت شـاهد واقـع شـدن دارد ،درظواسـت شـود
که شاهد بر عقد 1خا اخقاع 2خا اقرار خا وانند آن اػ حقوق الناس حاشـد ،احتيـاط واضـب
آن است که قبول نهاخد؛

وگر آنکه تحهل شهادت وغکور بـر وی ضـرر قابـل توضـه داشـته حاشـد خـا ههـراه حـا
ً
وشقت فوقالعاده که وعهوال قابل تحهل نيست (حرح) حاشد خا وستلزم اوـر حراوـی

حاشــد 3،خــا در وقــت احتيــاح قــادر بــر ادای شــهادت نباشــد خــا ادای شــهادت بــراخش
حرضی خا ضرری حاشد.
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ههشنين ،اگر فرد وکلف بر عقد خا اخقاع خا غير آن شاهد گرفتـه شـود ،سـپس اػ او

ظواسته شود که ادای شهادت نهاخد ،قبول بر وی الػم است؛ اوا اگر بـر عقـد خـا اخقـاع
 .1وانند بیع ،اضاره ،وصالحه ،اػدواح.
 .2وانند طالقُ ،ضعاله ،ابراء عوۀ حدهکار اػ حدهی.
 .3وانند نگاه حه شروگاه برای شاهد بودن بر والدت نوػاد.
 .4در وورد ناتوانی خا حرح خقين خا اطهينان حه آن الػم است و در وورد ضرر ،احتهـال ضـرر قابـل توضـه طـوری
که ونشأ ظوف ویشود کافی است.
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خا اور دخگری شـاهد حاشـد حـدون آنکـه شـاهد گرفتـه شـود ،قبـول واضـب نيسـت ،وگـر

آنکــه ظــالن و وظلــوم اػ طــرفين نــزاع را حشناســد کــه در ایــن صــورت ،اوتنــاع اػ ادای
شهادت در خاری وظلوم ضایز نيست.

شاخان عکر است ،این واضب در هر دو وورد 1،واضب کفایی اسـت و ا گـر وکلـف

حدانــد کــه شــصص دخگــری کــه اهليــت دارد اقــدام حــه ایــن اوــر وــینهاخــد ،بــر او قبــول
واضب نيست.

شناخت تفصيلی احكام برخی از گناهان و ونكرها و وعروفها

در ایــن حصــش ،حــه بیــان احکــام بیشــتری در حــارۀ برظــی اػ گناهــان و ونکرهــا و نيــز

تعدادی اػ واضبات و وعروفها پرداظته ویشود:
 غنا و ووسيقی

مسأله « .396غنا» حرام ویحاشد 2و آن عبارت است اػ سصنان لهـوی  -طـه شـعر،
 .1درظواست تحهل شهادت و درظواست ادای آن.
 .2پیشــواخان دیــن ،اجه ـۀ هـ ٰ
بــر حروــت غنــا تأ کيــد داشــته و اػ آن بــر حــغر داشــتهانــد و خــادآور برظــی
ـدی
عواقب تلز و ناگوار آن شدهاند ،در عیل حه حعضی اػ رواخات آن اشاره ویشود:
وسعدة بن زخاد ویگوخد نزد حضرت اوام صادق بودم .وردی عـرض کـرد« :پـدر و وـادرم فـداختان ،در
ضــایی هســتن کــه ههســاخگان وــن کنيزکــان ظواننــده دارنــد کــه حــا عــود (خکــی اػ ابــزار ووســيقی شــبيه تــار)
وینواػند ،ون هنگاوی کـه بـرای تصلـی حـه دستشـویی وـیروم ،گـاهی ویشـود کـه بـرای شـنيدن آن نشسـتن
ظود را طول ویدهن .اوام صادق فروودند :این کار را نکن .آن ورد عرض کرد :حه ظدا سوگند ون طيـزی
(آواػ و آهنگ) ویشنوم ،ولی ظود حه آن وسلس نهیروم.
ْ ْ
اوام صادق فروودند :تو را حه ظدا آخا نشنيدهای که ظداوند وتعـال فروـوده اسـت« :إن السـهع والبصـر
ُ ُ ُ ٰ
ُ ً
ُْ
والفــؤاد کــل اول ِجــك کــان ع ْنـ ُـه و ْســؤوال»( ،ســورۀ اســراء ،آخـۀ  ،)13خعنــی ههانــا گــوش و طشــن و دل ،ههـۀ آنهــا
وسؤول هستند (در برابر کاری که انسام دادهاند).
عرض کرد :حه ظدا قسن ،گوخا هرگز این آخـه اػ کتـاب ظـدا را نـه اػ عربـی و نـه اػ عسهـی نشـنيدهام ،البتـه
حعد اػ این حه آن کار حاػگشت نصواهن کرد و استغفار وی کنن.
اوام صادق فروودند :برو غسل کن و نهاػ حصوان هر وقدار که ویتوانی ،ههانا گنـاه بزرگـی را ورتکـب
ویشدی ،طه حسيار حال تـو حـد بـود ا گـر حـا ههـين حـال اػ دنيـا ویرفتـی؛ ظـدا را حهـد و سـپاس کـن و اػ هـر
آنشــه در نــزد پروردگــار وکــروه اســت درظواســت توحــه نهــا ،زیــرا ظداونــد وتعــال ضــز کارهــای قبــيح و ػشــت را
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طــــه نثـــر -کـــه حــــا ســـبکها و لحنهــــا و آواػهـــای ورســـوم و وعهـــول نـــزد اهـــل لهـــو

ظوانــده ویشــود و فرقــی بــین غنــای شــاد و غنــای غــنانگيــز و وحــزون نهیحاشــد و

ههين طور فرقی بین آواػ غنایی ػن و ورد ،بین تکظوانی و ضهعظـوانی ،ظوانـدن حـا
استفاده اػ دستگاه صوت و غير آن نيست.
ً
شــاخان عکـــر اســـت ،وعيـــار تشــصيص ایــن ووضــوع (کــدام آواػ عرفــا وناســب حــا
ً
وسالس لهـو اسـت و کـدام آواػ وناسـب نيسـت خـا کـدام سـبک ظوانـدن عرفـا در نـزد

اهــل لهــو ورســوم اســت و کــدام ســبک ورســوم نيســت) ،حــه عهــدۀ شــصص وکلــف

ویحاشد و وکلف ویتواند حا وراضعه حه عرف وردم ،حسياری اػ ووارد آن را تشصيص

دهد.

مسأله  .397صــداهایی کــه وحتــوا و وــتن غيــر لهــوی دارد ،ولــی ســبک ظوانــدن آن
وناسب حا وسالس لهو است ،دو صورت دارد:

الففف .آن وحتـ ـوا قــرآن ،دعــا و عکــــر حاش ـ ـد؛ ظوانــدن آن حــا لح ـ ـن غناخ ـ ـی ،حــرام

اس ـت.

وکروه و حد نهیشهارد و کار قبيح و ناشاخسـت را بـرای اهلـش واگـغار ،ههانـا هـر کـاری اهلـی دارد» .وسفائل
الشيعه ،ح ،1ابواب األغسال الهسنونة ،حاب ،35ص ،113ح.3
در حدخب نقل شده است که اوام صادق فروودند« :ظانـهای کـه در آن غنـا حاشـد .3 :اخهـن اػ وـرگ و
وصــيبت نــاگوار و ناگهــانی نيســت؛  .2دعــا در آن وســتساب نهیشــود؛  .1فرشــتگان وارد آن نهیشــوند».
ههان ،ح ،33کتاب التسارة ،ابواب واخکتسب حه ،حاب ،33ص ،141ح.3
اػ اوام ص ـادق رواخ ـت ش ـده که فروودن ـد« :غنا ووضب نفاق و فقر ویشود» .ههان ،ص ،143ح.21
در حــدخب دخگــر نقــل شــده اســت شصصــی اػ اوــام صــادق پرســيد« :وردوــان پســت و فروواخــه طــه
کسانی هستندا آن حضرت فروودنـد :آنـان کـه شـراب وینوشـند و طنبـور وـینواػنـد» .ههـان ،حـاب ،344
ص 133و  ،133ح.33
در رواخــت نقــل شــده کــه رســولظدا فروودنــد ...« :کســی کــه حــه لهــو گــوش فــرا دهــد (در روػ قياوــت)،
ُســرب وــغاب در گوشــش رخصتــه ویشــود» .هسففتذسک الىسففائل ،ح ،31ابــواب وــا خکتســب حــه ،حــاب ،54
ص 223و  ،222ح.33353
در حدخب نقـل شـده کـه ظداونـد وتعـال در قياوـت ویفرواخـد« :ای فرشـتگانی کـه حـه حهـد و ثنـای وـن
وشغول هستيد ،صداختان را حه گوش کسانی که در دنيا گوش و زحان ظود را اػ غنا حـاػ داشـتهاند ،برسـانيد».
ههان ،حاب ،35ص ،233ح33333
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ب .سـایر سـصنان (غيـر قـرآن ،دعــا و عکـر) حاشـد کـه حــا سـبک لهـوی و لحـن غنــایی

ظوانده ویشود ،طه شعر حاشد و طه نثر وثـل قصـيده ،غـزل اسـالوی ،ودخحـه و ورثيـه،
کلهات حکهتآويز و وانند آن؛ طنين ظواندنی حنابر احتياط واضب ،ضایز نيست.

حنابراین ،صـدایی کـه وحتـوا و وـتن حـاطلی نـدارد و سـبک ظوانـدن آن هـن لهـوی

نيست ،اشکال ندارد.

مسأله  .398گـــوش دادن حــه غنـــا ،حــرام اســت و اضــرت گــرفتن بــرای آن نيــز حــرام

ویحاشد و گيرنده ،والک اضرت نهیشود .ههين طـور ،خـاد گـرفتن و خـاد دادن آن نيـز

ضایز نيست.

مسأله « .399ووسيقی» ،فنی اػ فنون انسانی ویحاشـد و آن ،صـداها و آهنگهـایی
اســت کــه اػ نــواظتن ابــزار وصصــوص ووز خــک اخســاد ویشــود .ووســيقی اػ نظــر حکــن

شرعی ،دو نوع است:

الف .هىسيمی حفالل؛ آن اسـت کـه وناسـب وسـالس لهـو نباشـد؛ وثـل ووسـيقی

ارتش (وارش نظاوی) و طبل و سنذ عزاداری کـه در عـرف ،وناسـب حـا وسـالس لهـو

وحسوب نهیشود.

ب .هىسففيمی حففشام؛ آن اســت کــه وناســب وســالس لهــو حاشــد؛ خعنــی شــنوندۀ
ً
ووسيقی (ظصوصـا ػوـانی کـه اػ ایـن اوـور ،وطلـع حاشـد) تشـصيص ویدهـد کـه ایـن

آهنگ در وسالس لهو حه کار ویرود.
ً
شاخان عکر اسـت ،تشـصيص ایـن ووضـوع (آخـا ووسـيقی عرفـا وناسـب حـا وسـالس
1

اهــل لهــو هســت خــا نــه) ،حــه عهــدۀ شــصص وکلــف ویحاشــد و وکلــف ویتوانــد حــا
وراضعــه حــه عــرف وــردم حســياری اػ وــوارد آن را تشــصيص دهــد و در ایــن حکــن ،فرقــی

بــین ووســيقی ایرانــی و غيــر ایرانــی و ووســيقی ســنتی و غيــر ســنتی ،کالســيک و غيــر
کالسيک و وانند آن نيست.

 .1اػ ضهله ووارد آن ،آهنگهای تند و طربآور شبکههای تلویزیونی و ووسيقی وناسب حا وسـالس فسـاد،
رقص ،عيش و نوش ،پارتیهای شبانه و وسالس عروسی گناه ویحاشد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

مسأله  .411گــوش دادن حــه ووســيقی حــرام ،حــرام ویحاشــد ،طــه اخنکــه شــنونده در
وسلــس نــواظتن ووســيقی حضــور داشــته حاشــد خــا نــه ،ووســيقی حــه صــورت ػنــده و
ً
وستقين پصش شود خا قبال ضبط شده و اػ شـبکههای تلویزیـونی داظلـی خـا ظـارضی

خا سایر دستگاههای پصش خا ووحایل و وانند آن ،پصش شود.

مسأله  .411ونظــور اػ وسلــس لهـــو ،وسلســی اســت کــه بــرای هوســرانی ،عياشــی و

ظوشگغرانی تشکيل شده است ،هرطند ظوشگغرانی آن حا ارتکاب اوـور حـرام وثـل

شرب ظهر ،اظتالط ناوشروع ػن و ورد ههراه نباشد .حنابراین ،نواظتن و گـوش دادن

حــه ووســيقی وناســب حــا ایــن نــوع وســالس ،حــرام اســت ،هرطنــد در وسلــس عــادی
نواظته شده خا حه صورت فردی گوش داده شود.

مسأله  .412حهطور کلی برای آنکه گـوش دادن حـه صـدایی ضـایز حاشـد  -ههـان طـور
که اػ وساجل قبل استفاده شد  -رعاخت طند نکته الػم است:
الف .آواػ ظوانده شده ،غنایی نباشد.

ب .ووسيقی و آهنگ آن ،وناسب حا وسالس لهو نباشد.

ج .وحتوای ظواندن ظواننده ،وطالب ونفی و ظالف شرع ،وثـل دعـوت حـه کفـر

و بی دخنی ،فحشاء و احتغال نباشد.

د .برای وردان ،آواػظوانی ػن که حا ناػک و لطيف کردن صدا ههراه است نباشد.

مسأله  .413ههان طور که نواظتن ووسيقی لهوی و گوش دادن حه آن ضـایز نيسـت،

اضــرت گــرفتن بــر نــواظتن ووســيقی حــرام ،نيــز حــرام ویحاشــد و گيرنــده ،والــک آن

نهیشود و تعلين و تعلن آن نيز حرام است.

مسأله  .414اگر فرد در ووردی ،شک کند که آواػ غنا است خـا نـه ،خـا ووسـيقی لهـوی

اســت خــا غيــر لهــوی ،بــرای کســی کــه تعر خــف غنــا و لهــو و ووســيقی لهــوی را ویدانــد،
شنيدن آن حرام نيست؛ ولی ظالف احتياط ویحاشد.

مسأله  .415وعيــار حــرام بــودن ووســيقی ،ههــان طــور کــه در وســاجل قبــل عکــر شــد،
تناسب آن حا وسالس لهو ویحاشد.
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حنــابراین ،اگــر کســی حگوخــد« :ایــن نــوع ووســيقی حالــت ظاصــی را در وــن اخســاد

نهی کند» خا آنکه حگوخد« :در ون اثر نـدارد» ،ایـن حـرف او وعيـار حـرام خـا حـالل بـودن
ووســيقی نيســت؛ البت ـه گــاه ،اخســاد حــالتی ظــاص در شــصص ،نشــان ویدهــد کــه
ووسيقی حا وسلس لهو تناسب دارد؛ ولی ههيشه این طور نيست.

مسأله  .416ههان طـور کـه در وسـاجل قبـل عکـر شـد ،گـوش دادن حـه غنـا و ووسـيقی
وناسب حا وسالس لهو حرام است؛

1

اوا اگر فرد حه ووسيقی حرام خا غنا گوش ندهـد ،ولـی آن صـدا حـه گوشـش حصـورد،

ورتکب حرام نشده است .حنابراین ،حه گوش ظـوردن صـدای ووسـيقی حـرام خـا غنـا،

حه ظودی ظود حرام نيست و طنانشه برای آنکه حصواهد ظود را اػ گـوش فـرا دادن حـه

آن صدا حـاػ دارد ،الػم حاشـد وشـغول اوـر دخگـری وثـل کتـاب ظوانـدن خـا گفـتن عکـر و

وانند آن حاشد ،حاخد این کار را انسام دهد و وظيفۀ اور حه وعروف و نهی اػ ونکر نيز حـا

تحقق شراخط آن واضب است.

مسأله  .417در اتوبوسها ،پارکها ،حاػارهـا و سـالن فرودگـاه خـا راهآهـن ،رسـتورانها و
خا سایر وراکز عهووی که وهکن است ووسيقی وناسب حـا وسـالس لهـو پصـش شـود،

رفــت و آوــد ضــایز اســت؛ ولــی انســان حاخـ ـد اػ گ ـوش دادن عه ـ ـدی حــه آن ظــودداری

نهاخــد و اگــر آهنــگ ووســيقی حــدون قصــد و اظتيــار حــه گــوش انســان حصــورد ،اشــکال
ندارد.

مسأله  .418ش ـــرکت در وســــالس عروسـ ــی خـ ــا ضشـ ــنهایی کـ ــه در آن برناوـ ــههای
ووسيقی لهوی اضرا وی گردد خا شاول اوور حرام دخگری اسـت ،طنانشـه فـرد حدانـد خـا

حترسد که ظودش حه حرام ظواهد افتاد ،ضایز نيسـت و واضـب اسـت فـرد در صـورت
اطالع خا حضور در طنين وسالسـی ،حـه وظيفـۀ اوـر حـه وعـروف و نهـی اػ ونکـر حسـب

شــراخط آن عهــل کنــد و گــاه وهکــن اســت تــرک وسلــس خــا حاضــر نشــدن در آن ،اػ
وصادیق نهی اػ ونکر حاشد.

 .1حا توضيحی که در وساجل قبل عکر شد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

ههشنين ،در صورتی که احتهال اثـر نهـیدهـد و وطهـجن اسـت کـه نهـی اػ ونکـر

بــیتــأثير اســت ،حنــابر احتيــاط واضــب ،الػم اســت کراهــت و نــاراحتی ظــود اػ گنــاه را
ً
حه گونهای اظهار نهاخد 1،حلکه اگر توانایی نهی اػ ونکر ندارد و حضـور او عرفـا ووضـب
تأییــد خــا تشــویق آنــان بــر گنــاه و اوضــای کــار آنــان وحســوب ویشــود ،حضــور ضــایز

نيست ،هرطند صدای غنا و ووسيقی لهوی را گوش نکند.

مسأله  .419خــاد دادن و خــاد گــرفتن ووســيقی لهــوی و تشــویق و تسليــل اػ کســانی کــه
ُ
ووســيقی لهـــوی وینواػنـــد و ههـــين طــور ،دعــوت اػ گــروههــای وطــرب و ارکســتر در
وســـالس عروســـی خـــا ضشـــن و غيـــر آن در ص ــورتی ک ــه ح ــه ن ــواظتن ووس ــيقی له ــوی

ویپرداػند ،ضایز نيست و تروخذ حاطل وحسوب ویشود.

مسأله  .411پصش آهنگ و ووسيقی اػ رادیوها و تلویزیـونهـای کشـورهای اسـالوی،
نشانۀ شرعی بر حالل بودن آن نيست و وعيار ،تشصيص فرد وکلف است.
ً
حنابراین ،اگر فـرد ووسـيقی پصـش شـده را عرفـا وناسـب حـا وسـالس لهـو وـیدانـد،

گوش دادن حه آن ضـایز نيسـت .ههشنـين ،کسـب وسـوػ اػ نهادهـای قـانونی ووضـب

حالل شدن ووسيقی حرام نهیشود.

مسأله  .411ظرخــد ،فــروش ،توزخــع و تکثيــر ســی دی ووســيقی لهــوی خــا آواػ غنــایی و

ههــين طــور ارســال آن اػ طریــق فضــای وســاػی و غيــر آن ،کــه نــوعی تــروخذ و اشــاعۀ
حرام (گوش دادن حه صدای حرام) خا سبب ارتکاب آن خا اخساد انگيزه بـرای ارتکـاب
این گناه توسط دخگران ویشود ،ضایز نيست.

مسأله  .412ظرخد و فـروش ابـزار وصصـوص ووسـيقی حـرام ،حـرام اسـت و وعيـار در
آالت وصصوص ووسيقی حرام ،نظر عرف وردم است.
ً
حنـابراین ،وسـيلهای کـه کيفيـت سـاظت آن حـه گونـهای اسـت کـه وعهـوال در نــزد

وـ ــردم ارػش و علـ ــت نگهـ ــداری آن ،اسـ ــتفاده در ووس ـ ـيقی حـ ــرام اسـ ــت ،اػ آالت
 .1حنابراین ،اگر رفتن او حا ابراػ کراهت و انزضار اػ ارتکاب حرام ونافات داشـته حاشـد ،حنـابر احتيـاط واضـب
نباخد حه آن وسلس برود.
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وصصوص ووسيقی لهوی وحسوب ویشود ،هرطند فرد آن را برای نواظتن ووسيقی

حرام تهيه نکرده حاشد.

مسأله  .413دایره (دف) اػ آالت لهو است و دایره ػدن  -طه ػنگدار ،طـه بـیػنـگ
 -در وسالس عروسی و غير آن ضایز نيست؛

اوا ػدن حه وساخلی اػ قبيل سـينی ،قاحلهـه ،تشـت و ...کـه اػ آالت لهـو نيسـتند در

وسالس عروسی و غير آن ،اگر حهطور وعهولی حاشد حه ظـودی ظـود ضـایز اسـت؛ ولـی

ا گــر کيفيــت ػدن حــه نحــو ظاصــی (ر خــتندار) حاشــد کــه وناســب وســالس لهــو اســت،

اشکال دارد و احتياط واضب در ترک آن است.

مسأله  .414آالت ووســيقی کــه بــرای حــاػی حشــهها و آرام کــردن آنهــا فــراهن شــده ،در
صورتی که ووسيقی حاصل اػ آنها ههان ووسيقی وناسب حا وسالس لهو حاشـد ،داد

و ستد آنها ضایز نيست و افراد حالغ و وکلف نهیتوانند اػ آنها برای نواظتن ووسـيقی
لهوی استفاده کنند خا حه ووسيقی لهوی آن گوش فرا دهند.

ههــين طــور ،حنــابر احتيــاط واضــب بــر کســی کــه سرپرســتی و تربیــت حشــۀ ناحــالغ بــر

عهــدۀ اوســت ،الػم اســت او را اػ نــواظتن و گــوش دادن حــه غنــا و ووســيقی لهــوی حــاػ
دارد.

 رقص

مسأله  .415رقصيدن ػن در برابر ورد ناوحرم و ههـين طـور رقصـيدن وـرد در برابـر ػن

ناوحرم ،حرام است؛

رقص ػنان برای ػنان خا رقص وردان برای وردان ،ههين طور رقصـيدن ػن در برابـر

ورد وحرم و نيز رقص ورد در برابر ػن وحرم ،وحل اشکال ویحاشد و احتيـاط واضـب
در ترک این وـوارد اسـت ،هرطنـد وعـرض فسـاد نبـوده و ههـراه حـا عهـل حـرام دخگـری
ههشون نواظتن خا پصش ووسيقی لهوی خا اظتالط ػن و ورد نباشد.

مسأله  .416رقص ػن برای شوهرش حه تنهایی در ضایی که دخگری نباشـد و تـويم حـا
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اور حرام دخگری نباشـد ،ضـایز اسـت؛ اوـا رقـص شـوهر بـرای ػن حنـابر احتيـاط واضـب

ضایز نيست.
ً
مسأله  .417آووػش رقاصی حنابر احتياط واضب ،وطلقا ضایز نيست.
 وجسهه و نقاشی

مسأله « .418تصاویر» سه نوع هستند که حکن هر خک اػ آنها ،حه شرح عیل است:

الف .اگر تصویر ور بـوط حـه ووضـودات بـیروح وثـل گـل ،بوتـه ،درظـت و ...حاشـد،

نقاشی آن  -هرطند برضسته حاشد  -و نيز ساظتن وسسهۀ آن ،اشکال ندارد.

ب .اگــر تصــویر ووضــودات روحدار حــدون برضســتگی حاشــد ،وثــل نقاشــی انســان و

حيــوان و طراحــی عکــس کــاوپیوتری ،اشــکال نــدارد و تصــاویر فتــوگرافی (عکــس) و
تصاویر تلویزیونی وعهول در ػوان وا هن ،ههين حکن را دارد.

ج .اگ ــر تصـــاویر ووضـــودات روحدار ،ح ــه ش ــکل وسس ــن و برضس ــته حاش ــد  -وث ــل

وسسهۀ انسان و حيوان ،ضن و فرشتگان -1طنانشه تصویر کاول خا در حکن کاوـل

2

حاشـد خــا تصــویر نــاقص اػ ووضــود روحدار 3حـه حســاب آخــد ،ســاظتن و اضـرت ســاظت

آنهــا ،حنــابر احتيــاط الػم ،حــرام اســت و در حــرام بــودن ســاظت آن فرقــی بــین ســنگ،
طوب ،فلز ،پالستيک ،گر ،پارطه ،کاووا و وانند آن نيست.

مسأله  .419ساظت وسسهه خا تصویر برضستۀ حعضی اػ اعضای حـدن  -طـوری کـه
ً
ً
عرفا حه آن انسان خا حيوان ناقص گفته نشود ،حلکه وثال گفته شود حعضی اػ اعضـای

حدن اوست  -وانند خک سر خا خک پا خا خک دست و وثل آن ،اشکال ندارد.

 .1خا ووضودات ظيالی روحدار وثل سيهرغ ،غول.
 .2تصویر در حکن کاول وانند تصویر برضستۀ شصص نشسته ،خا تصویر برضسـتۀ نـين رد اػ انسـان خـا کسـی
که دستش را پشت سرش قرار داده است.
 .3تصویر ناقص اػ حيوان روحدار ،وانند وسسهه خا تصویر برضستۀ شصص دست برخده خا پا برخده خـا فـردی
کـه ســر نـدارد و در ایــن وـورد ،فــرق نـدارد کــه نقـص حــه ضهـت فقــدان عضـوی حاشــد کـه در حيــات نقشــی
ندارد وثل دست خا پا و خا حه ضهت فقدان آنشه در حيات وؤثر است ،وثل سر حاشد.

اور حه وعروف و نهی اػ ونکر /

مسأله  .421در وواردی که ساظت وسسهه حنابر احتياط واضب حـرام اسـت (وـورد

«ح» اػ وســـألۀ « ،)»335ظرخـــد و فـــروش آنه ــا  -ح ــه ظ ــودی ظ ــود و ح ــا ص ــرف نظ ــر اػ

عنوانهای دخگـر  -اشـکال نـدارد؛ نگهداشـتن آنهـا در ونـزل نيـز ضـایز اسـت ،هرطنـد
وکروه ویحاشد.

مسأله  .421ســاظتن عروســکهای اســباب حــاػی خــا عروســکهای نهاخشــی بــرای

کودکــان ،گربــری اشــکال حيوانــات ،وانکنهــایی کــه بــرای نهــاخش لبــاس حــه کــار

ویرونــد ،وا ِکــت انســان ،پاخــههای تلفــن خــا تلویزیــون خــا ســایر اشــياء حــه شــکلهای

حيوانات ،حکن وسسهه را دارند.

مسأله  .422تک ـ ــهدوػی و گلـــــدوػی اش ـ ــکال ووض ـ ــودات روحدار وث ـ ــل انس ـ ــان و
حيوانات بر روی پارطه و وانند آن ،که وقداری برضستگی دارد ،اگر برضستگی قابـل

توضــه نداشــته حاشــد اشــکال نــدارد و در غيــر ایــن صــورت ،حکــن وسســهه را دارد و
وروارخددوػی اشکال ووضودات روحدار نيز در حکن ساظتن وسسهۀ آنها است.

مسأله  .423در صورتی که سر وسسهه را فرد خا کارظانهای ساظته و فرد خا کارظانـۀ

دخگر ،حدنش را حساػد و افرادی سر را حه حدن وتصل کنند خا آنکه ههان فرد خا کارظانـۀ

دووی که حدن را ویساػد ،سر را حه حدن وصل کند ،ساظت حـدن وسسـهه  -کـه تصـویر
نــاقص اػ ووضــود روحدار بــر آن صــادق اســت  -حنــابر احتيــاط الػم ،حــرام ویحاشــد و

ولحق کردن سر حه حدن هن حنـابر احتيـاط الػم ،ضـایز نيسـت؛ ولـی سـاظت س ِـر تنهـا،

اشکال ندارد.

مسأله  .424کشيدن کارخکاتور اشصاص اگر وصداق هتک حروت وؤون و اهانـت

حه او حاشد ضـایز نيسـت ،هرطنـد ظـود شـصص راضـی حـه ایـن کـار حاشـد؛ ولـی ا گـر در

عرف اوروػ ،هتک و توهين حه حساب نياخد ،اشکال ندارد.
 ریشتراشی

مسأله  .425تراشــيدن رخــش خــا واشــين کــردن آن ،ا گــر وثــل تراشــيدن حاشــد ،حنــابر

احتياط واضب ،ضایز نيست.
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مسأله  .426ا گــر فــرد وــوی قســهت طانــه را نگــه دارد و حقيــۀ ر خــش و وحاســنش را
حتراشد حاػ هن این کار ،حنابر احتياط واضب ضایز نيست؛

ولی تراشيدن وویی که روی گونهها روییده ،وانعی ندارد؛ حه شرط آنکـه حـه وقـدار
ً
تقریبــا طــول خــک حنــد انگشــت حــهطــور پیوســته و وتصــل حــه هــن ،اػ ووهــایی کــه در
قســهت طانــه و پــایین گونــهها بــر روی اســتصوان ِل ْحيــه (فــک پــایین) در دو طــرف آن
روییده ،اػ طانه تا وواػات گـوش (انتهـای اسـتصوان لحيـه) را نتراشـد و حـاقی حگـغارد
ً
طوری که عرفا صدق کند آن فرد دارای لحيه و رخش است.

مسأله  .427وال ک حرام بودن در رخشتراشی ،آن اسـت کـه دخگرانـی کـه شـصص را
در وسلس تصاطب و گفتگو ویبینند حگوخند« :رخش ندارد».

مسأله  .428تراشــيدن رخــش حــه هــر وســيلهای کــه حاشــد فرقــی نــدارد؛ طــه حــا واشــين

برقی حاشد خا دستی ،تيغ ،ظهير رخـش خـا وـواد شـيهيایی دخگـر و در هـر صـورت ،حنـابر
احتياط واضب ضایز نيست.

مسأله  .429آراخش ـــگر ،حن ـــابر احتي ـــاط واضـ ــب ،اضـ ــرت تراشـ ــيدن رخـ ــش را والـ ــک

نهیشود.

مسأله  .431تراشيدن رخش در وواردی که فرد را وسبور حـه تراشـيدن ر خـش کردهانـد و
راهــی بــرای رهــایی اػ آن نيسـت خــا هنگــام اضــطرار شــرعی کــه فــرد بــرای دروــان الػم و

وانند آن وضطر و ناطار حه تراشيدن رخش حاشد ،خا تـرک تراشـيدن ر خـش ووضـب ضـرر
ً
قابــل توضــه خــا وشــقت فــوقالعــادهای حاشــد کــه وعهــوال قابــل تحهــل نيســت (حــرح)،

ضایز است؛

البتــه ا گــر اضــطرار خــا ضــرر خــا حــرح حــا تراشــيدن حصشــی اػ ر خــش حــه گونــهای کــه در

وسألۀ « »323عکر شد رفع ویشود حنابر احتياط واضب ،نباخد تهام آن را حتراشد.

مسأله  .431کوتاه کردن ووی حاالی لب (سبيل) خا تراشيدن آن اشکال نـدارد و حلنـد

کردن آن حه گونهای که روی لب حاال بیافتد ،حرام نيست؛ ولی حـه ظـودی ظـود وکـروه
است .ههشنين ،تراشيدن ووی پشت گردن و پشت گوشها وانعی ندارد.
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ً
مسأله  .432اگر تراشيدن رخش حدون وسوػ شـرعی حاشـد ،عـدالت صـاحبش شـرعا
ً
وحرػ نيست .حنابراین ،آثار شرعی عدالت در وورد او ضاری نهیشود؛ وثال نهیتـوان
در نهاػ ضهاعت حه او اقتدا کرد خا نهیتوان حه عنـوان شـاهد در دادگـاه در وـورد قتـل،

ػنا ،طالق و ...شهادت او را قبول نهود.
 شرطبندی و قهار

مسأله  .433شرطحندی بین دو خا طند طـرف در وسـاحقات و حاػیهـا و وـواردی کـه
در آن برد و حاظت و رقاحت وطرح است ،حرام ویحاشد.

ونظور اػ «شرطحندی» ،این است که قـرار حگغارنـد برنـده اػ حاػنـده طيـزی حگيـرد،

طه پول حاشد خا شیء دخگری که دارای ارػش والی است خا آنکه حاػنـده عهلـی را کـه
ارػش والی دارد برای برنده ،حهطور وسانی انسام دهد.

مسأله  .434اگــر در وســاحقات ورػشــی وثــل فوتبــال ،واليبــال خــا حاػیهــای ظــانگی و

واننــد آن ،هــر کــدام وبلغــی حگغارنــد تــا فــرد خــا تــين برنــده حــا آن پــول بــرای ظودشــان،
ظوراکی خا طيز دخگر تهيه کنند خا حا پول ضهع شده ،ضایزه و وانند آن تهيه شده و حه

فرد خا تين برنده داده شود ،حکن قهار را داشته و ضایز نيست.

ههين طور ،اگر در این ووارد حا هن شرط کنند که هر کس حاػنـده شـد ،فـالن وبلـغ

حه دخگری حدهد ،این کار قهار وحسـوب شـده و ضـایز نهیحاشـد؛ وگـر اخنکـه التـزام و
ً
إلزاوی در بین نباشد و قرارداد عوض در وقابل برد و حاظت 1،عرفا صادق نباشد.
مسأله  .435اگر دو نفر در وساحقۀ ورػشی خا حاػیهای ظانگی دخگر ،شرط کنند کـه

حاػنده وبلغـی را حـه برنـده حدهـد ،خـا آنکـه در حـاػی حـا دسـتگاهها و نـرم افزارهـای حـاػی
شرط کنند که هـر کـدام حـاػی را ببـاػد ،وبلغـی را حـه برنـده حدهـد خـا آنکـه کـل وصـارح
حاػی خا بیشتر اػ سهن ظوخش را حساب کند ،حکن قهار را داشته و ضایز نيست.

مسأله  .436اگر طرفين در وساحقات و حاػیها ،شرطحندی را تبدیل حـه نـغر کننـد و
 .1خعنی حاػنده ظود را ولزم حه پرداظت ندانسته و برنده نيز حاػنده را وتعهد حه پرداظت نداند.
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ً
ـردن عهلــی حــه صــورت شــرطحندی
صــيغۀ نـــغر حصواننـــد ،نــغر وــغکور عرفــا نــغر کـ ِ
وحســوب ویشــود و طنــين نــغری حــه ســبب اخنکــه رضحــان شــرعی نــدارد ،ونعقــد

نهیشود و حرام بودن شرطحندی نيز حه حال ظود حاقی ویواند.

مسأله  .437در ح ـــرام بــــودن ش ـــرطحنـ ــدی ،فرقـ ــی بـ ــین افـ ــراد نيسـ ــت .حنـ ــابراین،

شــرطحنـــدی بـــین ػن و شـــوهر ،پـــدر و فرػنــد ،بــرادر و ظــواهر ،ظوخشــاوندان نيــز ضــایز
نيست.

مسأله  .438در حرام بودن شرطحندی ،بین انواع وصتلف وساحقات فرقی نيسـت و

شــاول وســاحقاتی وثــل شــنا ،فوتبــال ،واليبــال ،حســکتبال ،تنــيس ،تنــيس روی ويــز،

کشتی ،دو ،پرش ،قاخقرانی ،وػنهبرداری ،دوطرظهسـواری ،کوهنـوردی و ...ویشـود و
تنها دو وساحقه حه نام «س ْبق» و « ِرواخه» استثنا ویشود.
مسأله « .439س ْبق» ،وساحقۀ اسبدوانی خا شترسواری و وساحقه حا حيوانـاتی واننـد
آن اســــت و شـــــاول وســــاحقه حــــا انــــواع واشـ ــينهایی کـ ــه در ضنـ ــگ کـ ــاربرد دارد،

هواپیهاهای ضنگی ،تانکها و وانند اخنها نيز ویشود؛

« ِرواخه» ،وساحقۀ تيرانداػی است که شـاول تيرانـداػی حـا انـواع وصتلـف اسـلحه و

ادوات ضنگی وعهول و وتداول در ضنگ و نيز پرتـاب نيـزه و سـرنيزه و شهشـير حـاػی

ویشود.

شرطحندی دو طرفه در این دو وساحقه ،بـرای ظـود سـوارکار خـا تيرانـداػ و شصصـی

که وساحقه ویدهـد ،حـا رعاخـت شـراخط و احکـام شـرعی و یـژۀ آن  -کـه در وسـاجل حعـد

عکر ویشود  -ضایز است و پول خا طيزی که بر آن شرط حسته شده حالل ویحاشد.
مسأله « .441س ْبق» خا « ِرواخه» ،ههانند سایر عقود نياػ حه اخسـاب و قبـول دارد و الػم
نيست این اخساب و قبول حا گفتار حاشد ،حلکه انسـام عهلـی کـه ایـن وعنـا را برسـاند

کافی است.

مسأله  .441در وساحقۀ سـبق خـا رواخـه ،حاخـد ضهـاتی کـه ندانسـتن آن ووضـب ابهـام و

ػوينهساػ بروػ اظتالف ویشود ،وشصص گردد.

اور حه وعروف و نهی اػ ونکر /

حنابراین ،در سبق حاخد وسافت وساحقه (احتدا و پاخان آن) و نوع وسـيله خـا حيـوان و

عوضی که برای وساحقه قرار داده ویشود وعين گـردد و در تيرانـداػی هـن حاخـد وقـدار

وسافت ،هدف ،تعداد پرتاب تير ،تعداد اصاحت تيـر حـه هـدف ،کيفيـت اصـاحت آن

حه هدف ،عوضی که برای وساحقه قرار داده ویشود وشصص شود.

شاخان عکر است ،نسبت حه عوضی که در وسـاحقۀ سـبق خـا رواخـه وعـين وـیشـود،

فرق ندارد عين حاشد خا دین در عوه حاشد ،این عوض را حاػنـده حـه فـرد برنـده حدهـد خـا
شصص دخگری عوض را حه حه وی بپرداػد.

مسأله  .442اگر فرد خا تشکلی ،وساحقات ورػشی را حه این صـورت برگـزار کنـد کـه اػ
وساحقه دهندگان ،وبلغی گرفته و در انتهـا حـه تـين خـا نفـر برنـده ضـایزه دهـد ،طنانشـه
فرد خا افرادی که پول ویدهند آن را در وقابل ضایزۀ احتهـالی حدهنـد ،ایـن کـار ضـایز

نيست؛

اوا اگر وبلغ را وسانی حدهند خـا در وقابـل اوکانـات وشصصـی کـه اراجـه ویشـود،

حدهند  -نه ضایزۀ احتهالی  -اشکال ندارد و فرقی ندارد کـه ضـایزه دهنـده ،ضـایزه را
اػ پول آنها تهيه کند خا اػ وال دخگر.

مسأله  .443ش ــرطحندی تهاشـــاگران ب ــر روی بـ ـرد و حاظ ــت حازخکن ــان خ ــا تينه ــا در
وساحقات ورػشی  -حتی در سبق و رواخه  -حرام ویحاشد.

1

مسأله  .444در برظی اػ اواکن تفرخحی ،دستگاههایی قرار داده ویشود که افراد حـا

پرداظت وبلغی ویتوانند اػ دستگاه استفاده کرده و شانس ظـود را اوتحـان کننـد و

برندۀ ضایزهای شوند که ارػش آن ضـایزه وهکـن اسـت کهتـر خـا بیشـتر خـا برابـر حـا وبلـغ
پرداظتی حاشد؛ در این گونه ووارد ،طنانشه پرداظت وبلغ حه عنـوان اوتحـان شـانس
و برنده شدن ضایزه حاشد ،حکن برد و حاظت والی را دارد و ضایز نيست.

 .1پس اگر ورکز ورػشی خا سایر وؤسسات و اشصاص ،پیشبینی نتيسۀ وساحقات را ههـراه حـا وبلغـی پـول اػ
وردم درخافت نهوده و حه برندگان ضایزه دهند ،طنين فعـاليتی قهـار وحسـوب شـده و بـرای هـر دو طـرف
حرام ویحاشد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

شــاخان عکــر اســت ،ا گــر دســتگاه طــوری طراحــی شــده کــه پــوخ هــن داشــته حاشــد،

ههين حکن در وورد آن ضاری است.

مسأله  .445برظی اػ وؤسسات و نهادهـا اػ افـراد دعـوت وی کننـد حـا ارسـال پیـام خـا

وانند آن (ههراه حا پاسز سؤال خا پیشبینی نتيسۀ برظی وسـاحقات خـا حـدون آن) ،در
ً
قرعه کشی شرکت کرده و احتهاال حه ضایزهای دست خاحند؛
ایــن گونــه وــوارد ،طنانشــه بــرای شــرکت در قرعــه کشــی ،وبلغــی  -غيــر اػ هزخنــۀ

وتعارف ارسال پیام - 1درخافت نشود ،حه ظودی ظود اشکال ندارد؛
ً
اوا اگر حا ارسال پیاوک حه ساوانۀ آن نهاد وـثال ،وبلغـی اػ طریـق قـبض خـا کسـر اػ
شارؼ خا وانند آن اػ حساب فرد کسر و حه حساب آن نهاد واریز ویشود و قصـد فـرد در

پرداظــت هزخنــۀ وــغکور حــه آن نهــاد ،وشــارکت در قرعــه کشــی و دســتيابی حــه ضــایزۀ

احتهالی حاشد ،فعاليت وغکور نوعی بـرد و حاظـت وـالی و قهـار وحسـوب وـیشـود و

ضایز نيست.

مسأله  .446برظــی اػ فروشــگاهها حــا برگــزاری قرعــهکشــی حــه تعــدادی اػ ظر خــداران
وحصـــوالت ظـــوخش ،ضـــوایزی اهـــدا وی کنن ــد؛ ای ــن گون ــه و ــوارد ک ــه ح ــه ش ــيوههای

وصتلفی انسام وی گردد ،طنانشه در آن برای شرکت در قرعه کشـی وبلغـی درخافـت
نشود و وشتری تهام وبلغ را فقط در اػای ظرخد کاال بپرداػد 2،حه ظودی ظود اشـکال

ندارد.

مسأله  .447ظرخــــد و فـــروش حســــتههای شانســـی کـــه حـــاوی کـــاالی ناوشـــصص

ـود حســته 3خــا شــیء
ویحاشــد ،طنانشــه تهــام وبلــغ در اػای شــیء وشــصص (واننــد ظـ ِ
ً
وعينـی ههشـون ظــوراکی وشصصـی کــه وطهجنـا در حسـته ووضــود اسـت) پرداظــت و
درخافت شود ،طنين وعاولهای صحيح است؛

 .1که این هزخنه وربوط حه شرکت وصابرات ویحاشد.
 .2حه عبارت دخگر ،ضزجی اػ ثهن در اػای شرکت در قرعه کشی و ضایزۀ احتهالی داده و گرفته نشود.
 .3حا فرض اخنکه ظود حسته ،دارای ارػش والی هرطند اندک حاشد.

اور حه وعروف و نهی اػ ونکر /

اوا اگر وبلغ خا حصشی اػ آن در اػای کاالی ناوشصص قرار وی گيـرد ،طنـين ظر خـد

و فروش ــی حاط ــل اس ــت؛ البت ــه طنانش ــه ط ــرفين حـ ـه ض ــای ظر خ ــد و ف ــروش اػ ق ــرارداد

وصــالحه اســتفاده کننــد ،خعنــی حســتۀ وــغکور حــا وحتو خــات ناوشــصص آن را در اػای
وبلغی وصالحه کنند ،اشکال ندارد.

شاخان عکر اسـت ،در ایـن گونـه وـوارد در صـورتی کـه پرداظـت و درخافـت وبلـغ حـه

قصد وعاوله نبوده ،حلکه در قبال ضایزۀ احتهـالی قـرار گيـرد ،قهـار وحسـوب شـده و

ضایز نيست.

مسأله  .448حاػیهای آنالخنی که دارای وراحل وتعدد است و حـاػی در خـک نوحـت

حه پاخان نهیرسد و نيـاػ حـه اسـتهرار دارد ،طنانشـه اوتيـاػ (اکانـت) آنهـا در عـرف فـی
السهله وورد وعاوله قرار ویگيرد ،هرطند فرد قصد ظرخد و فروش آن را نداشته حاشد

 -و نيــز صــحيح بــودن وعــاوالت آن  -وــورد توقــف اســت 1،در غيــر ایــن صــورت ،ا گــر

حاوی اور حراوی نباشد اشکال ندارد.

مسأله  .449اگر وحتوای حاػی  -طه آنالیـن و طـه آفالیـن  -دارای تصـاویر وحـرک و

وهــيذ ضنســی بــوده خــا ووضــب سســتی در اعتقــادات خــا تــرک واضبــات شــرعی کــاربر
ً
گــردد خــا حــاػی حــا آن عرفــا وصــداق تــروخذ حاطــل خــا هتــک وقدســات وحســوب گــردد،
انسام این گونه حاػیها ضایز نيست و تشصيص ووارد آن حا وکلف ویحاشد.
 oشطرنج و سایر وسایل قهار

مسأله  .451حـــاػی حـــا «شـــطرنذ» و «تصت ــه ن ــرد» ح ــرام اس ــت؛ ط ــه اخنک ــه هه ــراه ح ــا

شــرطحنــدی حاشــد خــا حــدون آن؛ وثــل اخنکــه بــرای تفــرخح ،ســرگروی ،افــزاخش هــوش و
دقت ،ورػش فکری ،حاػی کنند.

مسأله  .451غير اػ شطرنذ و تصته نرد ،حاػی حا وسایل دخگر قهار وثـل و ر ق و پاسـور،

 .1وکلف در ایـن گونـه وـوارد وـیتوانـد حـه وستهـد ضـاوع الشـراخط دخگـر ،حـا رعاخـت األعلـن فـاألعلن وراضعـه
نهاخد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

حا شرطحندی ،حرام است و حدون شرطحندی ،حنابر احتياط الػم ،ضایز نيست.

1

مسأله  .452حــاػی حــا وســاخلی غيــر اػ شــطرنذ و تصتــه نــرد و ســایر وســایل قهــار ،در

صورتی که حا شرطحندی حاػی کنند ،حرام است و حدون شرطحندی ،حه ظودی ظـود
اشکال ندارد.

مسأله  .453تسارت و ظرخد و فروش وسایل قهـار و نيـز سـاظت و وـزد سـاظت آنهـا

حرام است.

ههين طور ،اضاره دادن وکان حه عنوان حاػی حا وسایل قهار ،حرام و حاطـل اسـت؛

حلکه اگر نهی اػ ونکر و ضلوگيری اػ حاػی حا قهار ،راهـی ضـز اػ بی ـن بـردن وسي ـلۀ قهـار

 -هرطنــد حــا تغيیــر دادن شــکل و هيــأتش  -نداشــته حاشــد ،اػ بــین بــردن آن واضــب

ویحاشد؛ البته اگر وسيلۀ قهار ولک دخگری حاشد ،حنابر احتياط واضـب بـرای اػ بـین

بردن آن ،حاخد اػ حاکن شرع اضاػه گرفته شود.

مسأله  .454حــاػی حــا شــطرنذ و تصتــه نــرد و حــاػی حــا ســایر وســایل قهــار حــا کــاوپیوتر

حدون شرطحندی ،طنانشه در وقابل ،طرف دخگری هست کـه حـا او حـاػی کنـد ،وثـل

حــاػی حــا ظــود آن وســایل ویحاشــد و ا گــر طــرف وقابــل ،ظــود دســتگاه اســت ،حنــابر
احتياط الػم ،ضایز نيست.

مسأله  .455حاػی حا وسيله ای که فرد نهی داند در حال حاضر وسيلۀ قهار هسـت
ً
خا نه و قبال هن وسيلۀ قهار نبوده ،حدون شرط حندی حه ظـودی ظـود اشـکال نـدارد و
ً
اگر قبال وسيلۀ قهار بوده و شک داشته حاشد که در بین وردم اػ «وسيلۀ قهار بودن»
ظــارح شــده خــا نــه ،حــاػی حــا آن حــا توضــيحاتی کــه در وســاجل قبــل عکــر شــد ،ضــایز

نيست.

2

 .1حاػی حا بیليارد حا شرطحندی حرام و حدون شرطحندی  -حتی حه عنوان تفرخح و سـرگروی  -حنـابر احتيـاط
الػم ضایز نيست.
ً
 .2البته ههان طور که قبال عکر شد ،حاػی حا شطرنذ و تصته نرد ،طه حا شرطحندی و طـه حـدون آن ،حـه قصـد
سرگروی و تفرخح ،ورػش فکری خا انگيزههای دخگر حرام است.

اور حه وعروف و نهی اػ ونکر /

 oبليطهای بختآزوایی

مسأله  .456حلـــيطهـــاى حصــتآػوــایی ،برگــههــایی اســت کــه برظــی شــرکتهــا و
وؤسسات آنها را حه وبلـغ وعـين عرضـه وـیکننـد و وتعهـد وـیشـوند حـا قرعـهکشـی حـه

برظی اػ صاحبان حليط ،وبالغی حه عنوان ضـایزه بپرداػنـد؛ ایـن کـار وهکـن اسـت حـه

طند وضه صورت حگيرد:

اول :وقصــود اػ حــغل وــال و دادن پــول حــه هنگــام گــرفتن برگــههــا ،در اػای ضــایزۀ

احتهالی حاشد که در صورت برنده شدن در قرعهکشی حه دست ویآورد؛

در این صورت ،طنين وعاولهای حرام و حاطل است و نـوعی قهـار و بـرد و حاظـت

والی و ا کل وال حه حاطل وحسوب ویشود.

در فــرض فــوق ،طنانشــه کســی ایــن عهــل حــرام را ورتکــب شــود و در قرعــهکشــی

برنده گردد ،در صورتی که شرکت خـا وؤسسـۀ قرعـهکشـی کننـده دولتـی خـا وشـترک در
کشورهاى اسالوی حاشد ،وبلغی که حه عنوان ضایزه ویگيرد در حکـن اوـوال وسهـول
الهالک اسـت و ضـواػ تصـرف در آن وشـروط حـه رضـوع حـه حـا کن شـرع خـا نهاخنـدۀ وی
ویحاشد؛

اوا اگر شرکت وغکور ظصوصی حاشـد ،در صـورتی تصـرف در آن وـال ضـایز اسـت

که حداند صاحبان وسلهانش ،حتـی حـا فـرض اخنکـه حداننـد قـرارداد حاطـل بـوده و وی

والک ضایزه نهیحاشد ،راضی حه تصرف او هستند.

دوم :وقصــود اػ حــغل وــال و دادن پــول کهــک وــالی و وشــارکت در اوــور ظيرخــه

(واننـد سـاظتن ودرسـه ،بیهارســتان ،پـل) حاشـد ،نـه دســتيابی حـه ضـایزۀ احتهــالی و

کسب سود؛

این صورت اشکالی ندارد و در ایـن فـرض ،ا گـر قرعـه حـه نـام کسـی اصـاحت کـرد،

طنانشه شـرکت خـا وؤسسـۀ دولتـی خـا وشـترک در کشـورهاى اسـالوی حاشـد ،حـا اضـاػۀ

حا کن شرع خا نهاخندۀ وی تصرف در ضایزه وغکور اشـکالی نـدارد و اوـا ا گـر شـرکت خـا

وؤسســه ،ظصوصــی حاشــد خــا دولتــی در کشــورهای غيــر اســالوی حاشــد ،تصــرف در

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

ضایزه نياػى حه اضاػۀ حا کن شرع خا نهاخندۀ وی و وراضعه حه او ندارد.

سىم :وقصود اػ دادن پول ،قرض دادن حه شرکت خا وؤسسه حاشد ،حه این صـورت
ً
کــه ظر خــدار وبلغــی را وــثال بــراى شــش وــاه حــه شــرکت خــا وؤسســه قــرض وــیدهــد و حــا

شـرکت خــا وؤسسـه شــرط وــیکنـد عــالوه بـر حــاػ پرداظــت اصـل وبلــغ وـغکور ،حــا انســام
قرعــه کشــی ،وبلغــی را حــه عنــوان ضــایزه ،طنانشــه قرعـ ـه حــه نــام فــرد اصاح ـ ـت کنــد

بپرداػد؛

در ایــن صــورت ،طنــين وعاولــهای حــرام اســت و نــوعی قــرض ر بــوى حــه شــهار

ویرود ،وگر آنکه اػ ووارد استثنای ضواػ رحا حاشد که در فصل آن بیان ظواهد شد.

1

 غيبت

مسأله « .457غيبت» ،حرام اسـت و ونظـور اػ غيبـت ،ایـن اسـت کـه انسـان عيـب
پنهانی شيعۀ دواػده اواوی را در غياب و پشـت سـرش ،نـزد دخگـری خـاد کنـد ،طـه حـه

قصد اهانت و پایین آوردن شصصيت او حاشد و طه حـدون ایـن قصـد و ا گـر حـه قصـد
اهانت و توهين ،عيب وی را اظهار نهاخد ،دو گناه ورتکب شده است.

مسأله  .458خاد کردن عيب که در وسألۀ قبل عکر شد ،در صورتی غيبت است کـه

«عيب وصفی» حاشد .حنابراین ،بیان عيب ظاهر و آشکار ،غيبت نيست؛

ولـــی گـــاهی بی ــان عيبه ــای آشـــکار ،اػ ضهت ــی دخگــر ،وثــل اهانــت و تــوهين و

رخصتن آبروی وؤون ،اعخت و آػار وؤون ،وسصره کردن او و وانند آن ،حرام ویشود.

ههشنــين ،ا گــر اصــل ووضــوع را گوخنــده و شــنونده ویداننــد و گفــتن توضــيحات

بیشــتر ووضــب ویشــود عيــب خــا عيبهــای پنهــان دخگــری وشــصص شــود ،ایــن کــار
حرام است.

مسأله  .459در غيبــت ،فرقـــی نهی کنــد عيــب پنهــان فــرد در انــدام او حاشــد خــا در

نســب خــا ظانــدانش خــا آنکــه در عهــل کرد و رفتــار خــا اظالقــش حاشــد خــا در س ـصنان و
 .1وانند اخنکه شرکت خا وؤسسۀ وغکور ،وربوط حه کفار غير عوی حاشد.

اور حه وعروف و نهی اػ ونکر /

گفتارش و خا اخنکـه در اوـور دخنـی حاشـد خـا دنيـوی و فرقـی در حـرام بـودن غيبـت ،بـین

کناخه و تصرخح نيست.

ههين طور ،فرقی نهی کند خاد کردن عيب ،حا گفتـار حاشـد خـا نوشـتار خـا حـا عهلـی

کــه آن عيــب را حفههانــد؛ وثــل اشــاره حــا ســر ،حرکــات دســت خــا طشــن خــا اراجــۀ آن حــه
دخگری اػ طریق نهاخش خا ارسال پیام خا صـوت خـا فـيلن و واننـد آن .حنـابراین ،غيبـت
تنها خک گناه زحانی نيست و داونۀ وسيعی دارد.

مسأله  .461راضـــی بــودن شصصـــی کــه اػ او غيبــت ویشــود ،حاعــب وســاػ شــدن

غيبت وی نهی گردد.

حنابراین ،اگر شصص غيبت کننده در هنگـام غيبـت حدانـد کـه شـصص غيبـت

شـــونده اػ اخنک ــه عيـــب پنه ــان او حـــه دخگ ــری گفت ــه ش ــود ،رض ــاخت دارد و ناراح ــت

نهیشود ،حاػ هن گفتن عيب پنهان او غيبت و حرام است.

مسأله  .461در غيبت ،فرد غيبت شده حاخد «وعين و وعلوم» حاشد ،پـس ا گـر انسـان

حگوخــد :خکــی اػ اهــل شــهر ،ترســو اســت خــا خکــی اػ فرػنــدان حســين ،ترســو ویحاشــد و
وعلوم نباشد ونظور طه کسی است ،غيبت وحسوب نهی گردد؛

ولی گاهی وهکن است اػ ضهت و عنوان دخگری وثل اهانت و تـوهين ،سـرػنش

و تحقير ،اعخت وؤون و استهزای وؤون حرام حاشد.

مسأله  .462اگــر گفــتن عيــب توس ـط گوخنــده ،هــير اثــری (اػ ضهــت پــایین آوــدن

شصصيت شصص غيبت شـده خـا عـدم آن) در نظـر شـنونده نداشـته حاشـد ،ایـن اوـر
ووضب اػ بین رفتن حروت غيبت نهیشود.

ههين طور ،حکار بـردن توضيهـات بیاساسـی نظيـر «وـن ایـن حـرف را نـزد ظـودش

هــن وی گــوخن» خــا «ایــن غيبــت نيســت ،حلکــه صــفت اوســت خــا حقيقــت اســت» خــا
«غيبـــت نباشـــد ،فالنـــی آدم حصيلـــی اس ــت» و ...حاع ــب وس ــاػ ش ــدن غيب ــت ف ــرد

نهیشـــود .حنـــابراین ،در تهـــام وـــوارد و ــغکور در ای ــن وس ــأله غيب ــت ش ــصص ح ــرام
ویحاشد.
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مسأله  .463اػ آنســا کــه نهــی اػ ونکــر واضــب اســت ،نهــی اػ غيبــت هــن حــا وضــود

شراخط نهی اػ ونکر ،واضب ویحاشـد 1و احتيـاط وسـتحب اسـت بـر شـنوندۀ غيبـت
که حه خاری فرد غيبت شده برظيزد و اػ او دفاع نهاخد و آن غيبت را اػ او دفع کند ،حه

شرط آنکه این کار وفسده نداشته حاشد.

مسأله  .464اگر انسان اػ شيعۀ دواػده اواوی غيبت کنـد ،حاخـد اػ گنـاه غيبـت توحـه

نهاخد و احتياط وستحب است طنانشه حالليت طلبيدن اػ شـصص غيبـت شـده
پیاودهای حدی ندارد ،این کار را انسام دهد خا براخش استغفار نهاخد؛

حلکه در وواردی که غيبت ،توهين و هتک حروتی را نسبت حـه غيبـت شـونده در
ً
بــر داشــته ،ا گــر حالليــت ظواســتن اػ او ،عرفــا ضبــران هتــک حروــت و تــوهين حــه وی
وحسوب گردد ،حنابر احتياط ،الػم است در صورتی کـه وفسـدهای نداشـته حاشـد ،اػ

وی حالليت حطلبد.

مسأله  .465در طند وورد ،پشت سر دخگری صحبت کردن اشـکال نـدارد ،هرطنـد

غيبت وحسوب شود ،حعضی اػ ووارد آن عبارت است اػ:

 .1کسـی کـه آشـکارا گنـاه انسـام ویدهـد و اػ آن توحـه ننهـوده اسـت ،پشـت سـر او

ویتوان برای دخگری گنـاه علنـی او را نقـل کـرد؛ اوـا بیـان عيبهـای پنهـان وی ضـایز

نيست.

 .2کسی که حه دخگری ظلن و ستن وی کند ،برای فرد ستن دخده و وظلـوم ،غيبـت

او ضایز است؛ ولی احتياط واضب آن است که فرد وظلوم تنها حـه وـوردی اکتفـا کنـد

که غيبت ،حه قصد درظواست کهک اػ دخگری ویحاشد.

 .1شــاخان عکــر اســت گــاه وهکــن اســت تــرک وسلــس خــا حاضــر نشــدن در وسلســی کــه در آن غيبــت انســام
ویشود ،اػ وصادیق نهی اػ ونکـر حاشـد .ههشنـين ،در صـورتی کـه فـرد احتهـال اثـر نهـیدهـد و وطهـجن
است که نهی اػ ونکر در ایـن وـورد بـیتـأثير اسـت ،حنـابر احتيـاط واضـب ،الػم اسـت کراهـت و نـاراحتی
ظود اػ گنـاه غيبـت را حـه شـکلی حـه غيبـت کننـده اظهـار نهاخـد ،ههشنـان کـه ترغيـب ،تشـویق و اخسـاد
انگيزه در دخگران برای ارتکاب گناه غيبت ضایز نيست ،هرطنـد فـرد ترغيـب کننـده ظـود ورتکـب گنـاه
غيبت نشود.
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 .3اگــــر شصصــــی در وــــورد اوــــری وثـ ــل اػدواح وشـ ــورت حصواهـ ــد ،نصـ ــيحت و

راهنهایی او ضـایز اسـت ،هرطنـد ایـن اوـر ووضـب آشـکار شـدن عيـب آن فـرد گـردد؛

ولی الػم است حه وقدار ضرورت اکتفا کند؛
اوــا ا گــر انســان حصواهــد فــردی را احتـ ً
ـداء و حــدون درظواســت وشــاوره ،نصــيحت و

راهنهــایی نهاخــد ،در صــورتی غيبــت دخگــری بــرای او ضــایز اســت کــه حدانــد ا گــر او را
راهنهایی و ارشاد نکند ،وفسدۀ بزرگی حه وضود ظواهد آود.

 .4اگ ـر وقصــود انســان اػ غيبــت ایــن حاشــد کــه شــصص غيبــت شــده را اػ گنــاه و

وعصيت حاػ دارد ،غيبـت او وسـاػ ویحاشـد؛ حـه شـرط آنکـه ونـع کـردن او اػ ونکـر حـه

سایر روشهای وشروع وهکن نباشد.

 .5اگــر عهــل فــردی حــه گونــهای حاشــد کــه تــرس ضــرر رســاندن حــه دیــن در آن وضــود

داشته حاشد ،در این صـورت ،غيبـت او ضـایز اسـت تـا ضـرر دخنـی وترتـب نشـود؛ اوـا
الػم است تنها حه وقدار رفع ضرر دخنی اکتفا شود.

 .6اگر غيبت حه ضهـت ایـراد وارد کـردن حـه عـدالت شـاهدان و رد گـواهی آنـان در

وقام قضاوت و صدور حکن حاشد اشکال ندارد.

 .7اگر وقصود اػ غيبت ،حفظ شصص غيبت شده اػ ضـرری حاشـد کـه حفـظ او

اػ واقع شدن در آن ضرر واضب است ،اشکال ندارد.
 دروغ

مسأله  .466دروغ گفتن (کغب) حرام ویحاشد و آن ،ظبر دادن اػ طيزی اسـت کـه
واقعيت ندارد.

مسأله  .467در حــرام بــودن دروغ ،فرقــی نيســت بــین اخنکــه انســان دروغ را حگو خــد خــا

حنوخسد خا حا اشاره حفههانـد؛ آن را حـا ز حـان خـا قلـن حـه وصاطـب اراجـه دهـد خـا حـا وسـاخلی
نظير تلفن ههراه ،راخانه و شبکههای اضتهـاعی و واننـد آن .حنـابراین ،دروغ تنهـا خـک
گنــاه زحــانی نيســت .ههــين طــور ،فرقــی نــدارد آن دروغ را در کتــاب خــا نوشــتهای دخــده

حاشد خا اظتراع ظودش حاشد.
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مسأله  .468اگر فرد ظبـری ظـالف واقـع دهـد و وقصـودش اػ آن ظبـر ایـن حاشـد کـه

افراد را حصنداند (دروغ حه شوظی) 1،طنانشه اػ قراجن و شواهد وانند نوع کالم خا رفتار

خا حالت فرد ،شوظی بودن آن وعلوم نباشد ،حرام است؛

حلکه اگر وعلـوم هـن حاشـد حـه گونـهای کـه طـرف وقابـل ،وتوضـه شـود کـه گوخنـده،

قصد ضدی و حقيقی ندارد ،حنابر احتياط واضب ضایز نهیحاشد.

مسأله  .469اگر فرد کالوی را حدون اخنکـه قصـد ظبـر دادن اػ واقعـهای داشـته حاشـد

بی ــان کنـــد خ ــا حنوخســـد  -وث ــل اخنک ــه ب ــرای ته ــرین ظط ــاطی ضهل ــهای حنوخس ــد خ ــا
دانــشآوــوػی بــرای تهــرین تقوخــت قواعــد دســتور ز حــان حــا کلهــات پراکنــده ضهلــهای

حســاػد  -ایــن گونــه وــوارد کــه در آنهــا فــرد قصــد نــدارد اػ واقــع شــدن وفهــوم و وحتــوای
ضهله ظبر دهد ،دروغ حه حساب نهیآخد.
 تههت

مسأله  .471تههت ػدن حه وؤون ضایز نيست و اػ گناهان بزرگ وحسوب ویشود.

2

تههت آن است که فرد ،عيب خا سصن ناحق خـا عهـل نـاروا خـا گنـاهی را حـه شصصـی

نســبت دهــد ،در حــالی کــه آن شــصص دارای آن نقــص و عيــب نيســت خــا آن ســصن
ناحق را نگفته خا آن عهل ناروا خا گناه را ورتکب نشده است.

در حــرام بــودن تههــت ،فرقــی نيســت بــین اخنکــه تههــت را حگو خــد خــا حنوخســد خــا حــه

اشــاره حفههانــد ،آن را حــا زحــان خــا قلــن حــه وصاطــب اراجــه دهــد خــا حــا وســاخلی نظيــر تلفــن
ههراه ،راخانه و شبکههای اضتهاعی و وانند آن.

ههشنان که فرق نـدارد ایـن نسـبت نـاروا و ظـالف واقـع ،در حضـور او حاشـد خـا در

غيــاحش ،حــا علــن و آ گــاهی اػ دروغ بــودن آن صــورت گيــرد خــا اػ روی حــدس و گهــان

حاشد.

 .1وثل اخنکـه حـه کسـی حگوخـد« :فالنـی شـها را اوـروػ حـه وههـانی ونـزلش دعـوت کـرده اسـت» تـا عـدهای کـه
عکسالعهل فرد را ضهت رفتن حه ويههانی ویبینند ،اػ این شوظی و وزاح حصندند.
 .2حلکه در حعضی اػ ووارد ،ووضب ثبوت حد خا تعزیر ویشود.
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مسأله  .471فردی که ورتکب تههت شده ،حاخـد اػ گنـاه ظـود توحـه نهاخـد و احتيـاط
وستحب اسـت طنانشـه حالليـت طلبيـدن اػ شـصص وـورد اتهـام پیاوـدهای حـدی

ندارد ،این کار را انسام دهد؛

حلکه در وـواردی کـه تههـت ،تـوهين و هتـک حروتـی را نسـبت حـه آن شـصص در
ً
برداشـــته ،ا گــر حالليــت ظواســتن اػ او عرفــا ضبــران هتــک حروــت و تــوهين حــه وی
وحسوب گردد ،حنابر احتياط ،الػم است در صورتی کـه وفسـدهای نداشـته حاشـد ،اػ

وی حالليت حطلبد.

 خلف وعده یا بدقولی

مسأله  .472احتياط واضب آن است که فرد اػ ظلف وعده و عهل نکردن حه وعدۀ

ظوخش ،اضتناب نهاخد ،وگر در ووارد عیل:

ً
الف .عهل نکردن حـه وعـده حـه ضهـت عـغر شـرعی حاشـد؛ وـثال فـرد وعـدۀ ظـود را

فراووش کرده و در این فراووشی ،وقصر نباشد خا پیشاودی واننـد بیهـاری بـراخش رد

داده حاشــد ،طــوری کــه بــرای فــرد ،عهــل حــه آن وعــده ،غيــر وهکــن حاشــد خــا حــا وشــقت
ً
فوقالعادهای ههراه حاشد که وعهوال قابل تحهل نيست (حرح).
ً
ب .فرد وعدۀ ظود را واحسته حه اوری کند و آن اور وحقـق نشـود؛ وـثال حگو خـد« :ا گـر
فردا حاران نياخد ،حه دخدار شها ویآخـن» ،کـه در ایـن صـورت ا گـر حـاران بیاخـد ،نـرفتن حـه
دخدار شصص ،ظلف وعده وحسوب نهیشود.

1

ج .کسی که وعده حه نفع وی ویحاشد ،راضی حه ظلف وعده حشود.

مسأله  .473اگـر فـرد در هنگـام وعـده دادن قصـد داشــته حاشـد حـه وعـدۀ ظـود عهــل

نکند ،این نوع وعده دادن حرام است و در حرام بـودن ایـن وعـدۀ دروغ حنـابر احتيـاط
 .1و اػ این قبيل است ووردی که فرد وعدۀ ظود را واحسته حه وشـيت تکـوخنی ظداونـد وتعـال وـیکنـد ،وثـل
اخنکـه وــیگوخــدْ :إن شــاء اهّلل (اگـر ظــدا حصواهــد) ،فــردا حـه دخــدار شــها وــیآخـن و قصــد ضــدی دارد تــا دخــدار
ظوخش را حا گفتن « ْإن شاء اهّلل» ،وعلق بر ظواسـت تکـوخنی ظداونـد وتعـال نهاخـد؛ اوـا طنانشـه « ْإن شـاء
اهّلل» را تنها اػ حاب تيهن و تبرک حه نام ظداوند وتعال ،در کالم ظوخش عکر ویکند ،کافی نهیحاشد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

الػم ،فرقی بین وعده دادن حه دخگران خا حه ظانواده ،ههسر و فرػندان نيست.

مسأله  .474حکن ظلف وعده که در وساجل قبل عکر شد در ضایی است که اصـل

وعده ،عهل وباح خا حاللی حاشد؛

اوــا ا گــر اصــل آنشــه وعــده داده شــده حــرام حاشــد ،وثــل وعــده بــر پرداظــت ق ـرض

ربــوی ،قهــار حــاػی ،تهيــۀ ابــزار و اوکانــات ضــبط خــا پصــش غنــا خــا ووســيقی حــرام،

برگـزاری وسلــس وصـتلط حــرام ،شــرب ظهـر و وســکرات و سـقط ضنــين و واننــد آن،
ً
عهل بر طبق طنين وعدهای حرام است ،حلکه وصالفت حا آن شرعا واضب است.
مسأله  .475اگر ظلف وعده ونطبق بر عناوین حرام دخگری گردد ،حنابر ٰ
فتوی ضـایز

نيست؛ وثل اخنکه ظلف وعده ووضب اخغاء وؤون گردد ،خا قصد تهسـصر و اسـتهزاء
وؤونی را داشته ،خا هتک حيثيت وؤونی شود ،خا سبب تضـيیع حـق شـرعی دخگـری

شود 1خا ظالف شرط ضهن عقد حاشد.

ههشنــين ،اگــر وعــده ونطبــق بــر خکــی اػ احکــام الزاوــی شــرعی حاشــد ،رعاخــت آن
حنابر ٰ
فتوی الػم است؛ وانند ووارد عیل:
 .1عقد ضهانت ادای دین ،وانند اخنکه فرد حگوخد« :اگر فالنی دین شها را نداد،

ون ویپرداػم» و طلبکار هن قبول کند.
ً
 .2فرد دخگری را حه پرداظت وثال ده هزارتووان صدقه حـه فقيـر اوـر نهاخـد و حگو خـد:
ً
«حعدا وبلغ آن را حه شها ویپرداػم» و وی نيز وبلغ را حه فقير بپرداػد.

 .3فرد حا ظداوند وتعال عهد شرعی نهاخد که نهاػ شب حصواند خـا غيبـت را تـرک

نهاخد.

 جعل اسناد  -تقلج در اوتحانات

مسأله  .476ض ْع ــل اس ــناد رس ــهی ،شناس ــناوه ،ک ــارت ول ــی ،و ــدارک تحص ــيلی،
 .1وثل پرداظت نفقۀ واضب ههسری که عقد داجن است.
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اســکناسهــای راخــذ داظلــی خــا ظــارضی ،اوراق بهــادار ،گواهيناوــه ،گــواهی پزشــکی،
وصيتناوه و وانند آن ضایز نيست.

ههـــين طـــور ،اراجـــۀ آن ح ــه عنـــوان و ــدارک و اس ــناد حقيق ــی ،ن ــوعی دروغ عهل ــی

وحسوب شده و حرام است و نيز کسب درآود اػ این طریق ناوشروع ویحاشد.

مسأله  .477تقلب در اوتحانات ودارس ،دانشگاهها و سایر ورا کـز ،ضـایز نيسـت؛

1

ههشنان کـه ههکـاری و ههيـاری حـا فـرد وتقلـب در رسـاندن تقلـب حـه وی  -طـه در
اػای درخافت پول و طه حه صورت وسانی  -ضایز نهیحاشد.

مسأله  .478اگر کسی که در برظی اػ اوتحانات ظود تقلب کـرده و بـر اسـاس آن حـه

ودرکی قانونی واننـد ليسـانس ،فـوق ليسـانس و دکتـرا دسـت پیـدا کـرده ،حصواهـد حـه

عنوان دارندۀ آن ودرک استصدام شود ،دو صورت دارد:

الف .بـرای اسـتصدام کننـده فقـط داشـتن وـدرک وـال ک بـوده و تصصـص و عـدم

تصصص فرد نقشی در استصدام وی نداشته حاشد ،در ایـن صـورت حقـوق در خـافتی
فرد براخش حالل است.

ب .استصدام کننده ودرک را حـه عنـوان نشـانهای بـرای دارا بـودن ويـزان ظـاص اػ

تصصــص و وهــارت وطالبــه کنــد ،طــوری کــه اســتصدام وی وقيــد حــه داشــتن طنــين
وهــارتی حاشــد ،در ایــن صــورت طنانشــه فــرد تصصــص و وهــارت وــورد نظــر را دارد،
حقوق درخافتی براخش حالل است ،وگرنه حرام ویحاشد.
 بعضی دیگر از گناهان زبان و وانند آن

مسأله  .479دشــنام دادن و ناســزاگویی حــه وــؤون ،حــرام اســت و دشــنام و ناســزا در

صورتی صدق وی کند که وعنای آن حهطور ضدی قصد شده حاشد؛

 .1طه اػ طریق کهک گرفتن اػ سایرین حاشد خـا اػ راه اسـتفاده اػ وکتوحـات و نوشـتههـا خـا حـا ارسـال و تبـادل
وطلب خـا اػ طریـق حـه اشـتباه انـداظتن و اغفـال نـاظرین خـا اوتحـان دادن فـردی حـه ضـای فـرد دخگـر خـا هـر
طریــق دخگــری حاشــد و در ایــن حکــن ،فرقــی بــین اوتحانــات حضــوری خــا غيــر حضــوری ،اػ طریــق فضــای
وساػی ،شبکههای اضتهاعی ،حه صورت آنالین خا آفالین و غير آن نيست.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

ً
ولی اگر قصد فرد ضدی نباشد و وثال حه عنوان شوظی آن را حگو خـد وهکـن اسـت

حــه عنـــوان دخگـــری واننـــد تـــوهين و غيــر آن ،حــرام حاشــد و در حــرام بــودن آن ،فرقــی

بینحاضر بودن و غاخب بودن فردی که حه او دشنام داده ویشود نيست؛
ً
وال ک تشصيص آن ،عرفی است و هـر آنشـه کـه عرفـا دشـنام بـر آن صـادق اسـت
حرام ویحاشد و ووارد وشکوک ،حرام نيست.

مسأله  .481در حــرام بــودن دشــنام و ناســزا گویی ،فرقــی بــین انــواع وصتلــف زحانهــا

نيست؛ حتی اگر اهل ز حـانی را حـه ز حـان دخگـر دشـنام دهنـد کـه فـرد دشـنام داده شـده
وعنای آن را نهیفههد ،حاػ هن حرام است.

ههشنـــين ،فرقــــی در حـــرام بــــودن آن بـــین افـــراد نيســـت؛ وگـــر نســـبت حـــه فـــرد

حدعت گغار که حه وصالفت شرع پرداظتـه ،حـه گونـهای کـه شـرع رعاخـت احتـراوش را
الػم نداند.

ههــين طــور ،در حــرام بــودن آن فرقــی بــین دشــنام دادن حــه حــالغ و ناحــالغ نيســت و

فرقــی بــین والــدین و فرػنــد ،ػن و شــوهر ،بــرادر و ظــواهر ،اســتاد و دانشآوــوػ ،کارفروــا و
کارگر و وانند آن نهیحاشد.

مسأله ِ .481هســاء وــؤون ،حــرام اســت و ونظــور اػ آن ،بیــان وعاخــب او و حــدگویی و
وــغوت اوســت ،طــه حــه صــورت نثــر حاشــد و طــه حــه صــورت شــعر؛ البتــه حــهطــور کلــی

حدگویی و وغوت غير وؤون نيز کار نيکویی نيست.

شاخان عکر است ،ا گـر وصـلحت عهـووی ایـن اوـر را اقتضـا نهاخـد اشـکال نـدارد و

گاهی در این هنگام ،حـدگویی و وـغوت واضـب ویشـود؛ واننـد حـدگویی و وـغوت اػ

فرد فاسق حدعتگغار تا وردم حه حدعتش گراخش پیدا نکنند.

مسأله  .482لعــن وـــؤون ،حـــرام اســـت و ایــن حکــن حنــابر احتيــاط واضــب ،شــاول
وؤونی که برظی اػ وعاصی را ورتکب شده خا حعضی اػ واضبات را ترک وـینهاخـد نيـز

ویشود.

مسأله  .483وؤون نباخد ظـود را در برابـر اشـصاص دخگـر  -اعـن اػ وسـلهان خـا کـافر -
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ظوار و عليل ساػد .حنابراین ،اشتغال حه اووری که ووضـب علـت و ظـواری فـرد وـؤون

ویشود ضایز نيست.

مسأله  .484رخصتن آبروی وؤون ،اهانت و هتک حيثيت او ،عليل کردن وی حـرام
ً
است ،ههشنان که استصفاف وؤون و کوطک شـهردن او  -ظصوصـا ا گـر فقيـر حاشـد -
حرام ویحاشد.

مسأله  .485ترســاندن وــؤون حــه نــاحق و اخســاد رعــب و وحشــت در او حــرام اســت؛

وانند اخنکه فردی حه ناحق وؤونی را تهدخد نهاخد که ضرر ضانی خا والی خـا آبرو یـی حـه
او خا ظانوادهاش ویرساند و این اور ووضب ظوف و هراس وی گردد.

مسأله  .486گفتن کالم رکيک ،حرام است هرطند فرد قصد ناسزاگویی و فحاشـی
ً
نداشته حاشد و ونظور اػ آن کالوی است که عرفا تصرخح حه آن نسبت حه هـر فـردی خـا
نسبت حه غير ههسر ،ػشت و قبيح وحسوب ویشود؛

نوع اول آن ،نسـبت حـه هـر کسـی  -وسـلهان خـا غيـر وسـلهان  -حـرام اسـت و نـوع

دوم آن ،نسبت حه غير ههسر ضایز نيست و نسبت حه ههسر ضایز ویحاشد؛ البته ا گـر

آن را در ناســـزاگویی و دشـــنام حـــه ههس ــرش اس ــتفاده کن ــد اػ ضه ــت دش ــنام ،ح ــرام

ویحاشد.

مسأله  .487اگر کسی حگوخد« :وردم فالن شهر آدمهای حدی هسـتند خـا آنکـه کسـبۀ

فالن شهر وـردم را اعخـت وـیکننـد» و ونظـورش عهـوم اهـل شـهر خـا کسـبه آن حاشـد در
حالی که حعضی طنين نيستند ،گفتار وغکور بهتان و تههت وحسوب ویشود؛

اوا طنانشه ونظورش حعضی اػ آنان حاشد اشکال ندارد؛ وگر طـوری حگو خـد کـه در

عرف اهانت حه وردم آن شهر خا افراد آن صنف حساب شود ،که در این صورت ضایز

نيست.

مسأله  .488لطيفــههــایی کــه در آن عهلــی وضــحک حــه فــردی اػ اهــالی شــهر خــا قــوم
ً
ظاصی که وسلهاناند نسبت داده ویشود ،طنانشه عرفا اهانت حه وردم آن شهر خـا
افراد آن قوم وحسوب شـود ،ضـایز نيسـت؛ طـه اخنکـه افـراد آن طاخفـه خـا شـهر وقتـی آن

لطيفه را حشنوند ،ناراحت شوند خا نه.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

مسأله  .489وصاطــب قــرار دادن وــؤون حــه لقبــی کــه عيــب وحســوب ویشــود و حــه آن
ً
وعروف شده ،در صورتی که عرفا اهانت حه وی شهرده شود ضایز نيست ،طه فرد وـغکور
حدان راضی حاشد خا نه و در صورت صدق توهين ،فرقی بین ػنده و ورده نهیحاشد.

مسأله  .491افشای اسرار وؤون و پردهدری نسـبت حـه راػهـایی کـه اػ بـر وـال شـدنش

نزد دخگران راضی نيست ،ضایز نهیحاشد 1و فرقی در حرام بـودن افشـای اسـرار وـؤون

بین اراجۀ آن حه دخگران حا گفتار ،نوشتار ،اشاره ،ارسـال پیـام (وـتن ،صـوت ،تصـویر) و
وانند آن نيست.

مسأله  .491ضبط وکالهات تلفنی افراد در هنگام گفتگو ،حـه ظـودی ظـود اشـکال
ندارد و الػم نيست اػ طرف وقابـل اضـاػه گرفتـه شـود ،ولـی پصـش خـا انتشـار آنهـا و حـه

اطالع دخگران رساندن ،اگر اهانت حه وؤون خا افشای اسرار خا غيبت او خا عنوان حـرام

دخگری وحسوب شود ،ضایز نيست.

 سحر ،كهانت ،فالگيری ،دعانویسی ،شعبدهبازی ،هيپنوتيزم

مسأله « .492سحر» (ضادو) و خـاد دادن و خـاد گـرفتن آن و کسـب درآوـد اػ طریـق آن

حرام است ،هرطند حنابر احتياط واضب برای دفع سحر حاشد؛

البتــه گــاهی ســحر ضهــت دفــع ســحر دخگــر ،ضــایز ،حلکــه واضــب وــیشــود؛ واننــد

اخنکه وصلحت شرعی وهنتری اػ قبيل حفظ ضان وسلهان سحر شده ،حسـتگی حـه
آن داشته حاشد.

مسأله « .493کهانت» و نيز کسب درآود اػ طریق آن حرام است .ونظـور اػ آن ،ظبـر
دادن حه اوور غيبی و پنهان است که کـاهن حـه ػعـن ظـوخش ،آن را اػ طریـق ارتبـاط حـا

ضنيان کسب نهوده است .ههشنين ،وراضعـه حـه کـاهن و تصـدیق گفتـار وی ضـایز

نيست.

 .1وگــر آنکــه بــرای ایــن اوــر وســوػ شــرعی داشــته حاشــد ،واننــد اخنکــه در ت ـزاحن حــا واضــب شــرعی کــه اػ نظــر
اههيت برابر خا وهنتر اػ افشای سر است حاشـد ،طـوری کـه پیشـگيری اػ آن راهـی ضـز افشـای سـر نداشـته
حاشد و در این وورد هن ،حاخد حه وقدار ضرورت حسنده نهود.

اور حه وعروف و نهی اػ ونکر /

اوا اگر ظبر دادن اػ اوور پنهان ،بر اساس نشانهها و قراجن و شـواهد عقالیـی حاشـد
ً
که وعهوال بر دخگران وصفی است ،در صورت خقين خـا اطهينـان حـه صـحيح بـودن آن

ض ــایز اس ــت .در غيـــر ایـــن صـــورت ،ظب ــر دادن اػ آن ح ــه ص ــورت ضزو ــی و خقين ــی ،اػ
وصادیق قول حدون علن خا حست بوده و ضایز نهیحاشد.

مسأله « .494فــالگيــری» اػ قبيــل فــال فنســان ،فــال قهــوه ،کــفبینــی ،آخنــهبینــی و
اوثال آنهـا اعتبـار شـرعی نـدارد و ظبـر دادن حـه صـورت ضزوـی و خقينـی اػ طریـق ایـن

شيوهها ،اػ وصادیق قول حدون علن خا حست بوده و ضایز نيست.

ههــين طــور ،ترتيــب اثــر دادن حــه ظبرهــایی کــه اػ ایــن طریــق حاصــل وــیشــود ،در

وواردی که اثبات آن نياػوند حست شرعی خا عقلـی اسـت ،ضـایز نهـیحاشـد ،عـالوه
ً
بر اخنکه وراضعه حه این افراد وعهوال ووضب تضيیع وقت و هدر دادن وال وـیگـردد و
گاهی نيز ،نوعی تروخذ حاطل وحسوب ویشود.

مسأله  .495نوشتن دعاهایی که اػ اجهۀ وعصووين نقـل شـده و در کتـب وعتبـر

ووضود است ،اشکال ندارد.

ههين طور ،استفاده اػ حرػهایی که در کتب روایی عکر شده ،حه اويـد ترتـب آثـار

و فواجدی که برای آن بیان شده اشکال ندارد؛ ولی استفاده اػ طلسنهـای وشـتهل بـر

سحر و وانند آن ضایز نيست.

مسأله « .496شعبدهحاػی» در صـورتی حـرام اسـت کـه عنـوان حراوـی بـر آن ونطبـق

گردد ،وانند اخنکه ووضب ضرر رساندن خـا هتـک حروـت وـؤون خـا آػار و اعخـت وی خـا

تصرف در اووال افراد حدون رضاخت آنان گردد؛ در غير این صورت ،حرام نيست.

شعبده (تردستی خا طشنحندی) عبارت است اػ اخنکه تردست ،اوـور غيـر واقعـی

را حا استفاده اػ وهارتهای این حرفه اػ قبيل سرعت عهل و انسام حرکات سـرخع خـا

پنهان ،وصفـیسـاػی اشـياء و اسـتفاده اػ ظطـای دخـد بیننـده ،حـه صـورت اوـر واقعـی
اراجه ویدهد.

مسأله  .497هيپنــوتيزم و برقــراری ارتبــاط حــا ضــهير نــاظود آ گــاه افــراد اػ ایــن طریــق،

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

طنانشــه عنــوان حراوــی بــر آن ونطبــق گــردد  -واننــد اخنکــه ووضــب ضــرر رســاندن حــه
فردی گردد که ضرر رساندن حه وی حرام است  -ضـایز نيسـت؛ در غيـر ایـن صـورت،

اشکال ندارد.

 فضای وجازی ،اینترنت ،شبكههای اجتهاعی و سایر ابزارهای وشترک

مسأله  .498فض ــای وســـاػی ،اخنترن ــت و ش ــبکهه ــای اضته ــاعی اب ــزار وش ــترک

1

وحسوب ویشوند و اػ آنسا که ػوينۀ احـتال حـه گناهـان وصتلـف 2اػ ایـن طریـق ز خـاد و

دسترســی حــه آن آســان اســت ،حاخــد پرهيــز و وراقبــت ز خــادی در اســتفاده اػ آن صــورت

گيرد.

استفاده و نگهداری اػ این ابـزار  -ههشـون سـایر ابزارهـای وشـترک  -بـرای کسـی

که ظود را نسبت حه ارتکـاب گنـاه (يعـن اػ نگـاههـای آلـوده و وکالهـات حـرام ،گـوش

دادن حه غنا و ووسيقی حرام ،عضوخت در گروههـای ونحـرف و سـایر عنـاوین حـرام)
اػ این طریق اخهن نهیداند ،ضایز نيست و در غير این صورت ،ضایز است.

3

 .1ابزارهــای وشــترک حــه وســاجلی گفتــه وــیشــود کــه قاحليــت اســتفاده در ػوينـۀ حــالل و حــرام هــر دو را دارد،
طوری که ارػش آن هن حه ضهت کاربری حالل و هن کـاربری حـرام آن اسـت .اسـتفاده اػ ایـن وسـاجل ،حـه
ظودی ظود اشکال ندارد .حنابراین ،واهواره ،تلویزیون و ابزار وانند آن نيز طنانشـه ػوينـۀ اسـتفادۀ حـالل
و حرام  -حا توضيح فوق  -اػ آن وضود داشته حاشد ،ابزار وشترک ویحاشند ،هرطند گاه حه لحـاظ شـراخط
وکانی و ػوانی و غير آن وهکن است اػ وساجل وصصوص حرام حه شهار آخد .وساجل وربوط حه وعـاوالت
ابزار وشترک ،در ضلد سوم عکر ویشود.
 .2طه گناهان و وحرواتی کـه ور بـوط حـه اسـتفادۀ ظـود کـاربر اػ فضـای وسـاػی اسـت و طـه گناهـانی کـه در
راحطه حا اراجه و ارسال وطالب حه دخگران برای فرد پیش ویآخد؛ اووری اػ قبيل رخصتن آبروی وـؤون ،دروغ
و قول حه غير علن ،افشای اسرار و انتشار فایلهـا و وخـدیوهای وحروانـه ،نشـر اوـور ظـالف تقيـه و تصـاویر
فســادانگيــز و وحــرک ،گغاشــتن عکــسهــای حــدون حســاب و فســادانگيــز حــه عنــوان شناســۀ شصصــی
(پروفایل) ،نشر شبهات دخنی و ووسيقی حرام و ارتباط حرام حا ناوحرم و سایر اووری کـه تعـدادی اػ آنهـا
در وسألۀ « »133عکر شد.
 .3حنــابراین ،حکــن اســتفاده اػ اخنترنــت ،فضــای وســاػی و شــبکههــای اضتهــاعی و ســایر ابزارهــای وشــترک
بــرای اشــصاص وتفــاوت اســت ،اســتفاده اػ آنهــا بــرای کــاربرانی کــه در ورتبــۀ اوــن دخنــی و اعتقــادی و
اظالقی هستند و اػ این ابزارها ظارح اػ وسير شرع استفاده نهیکننـد اشـکال نـدارد ،اوـا اسـتفاده اػ آنهـا
بـرای کـاربرانی کــه طنـين نيســتند و ظـوف و تــرس انحـراف فکـری ،عقيــدتی ،اظالقـی آنــان اػ ایـن طریــق

اور حه وعروف و نهی اػ ونکر /

اگر فرد ابزارهای فوق 1را در اظتيار ظانوادۀ ظوخش قرار وـیدهـد ،نگهـداری آن در

ظانه در صورتی ضایز است کـه شـرط وـغکور در وـورد ظـانوادۀ وی هـن ،وضـود داشـته

حاشد.

مسأله  .499در وــورد وســألۀ قبــل حــا توضــه حــه تــأثير فضــای وســاػی بــر روح و ضســن

افراد ،وظيفۀ کسی که تربیت و سرپرستی فرػند حه عهدۀ اوست ،اػ ضهـت در اظتيـار
قـرار نـدادن اوکانــات ور بـوط حــه ایـن فضـا خــا وحـدود کــردن و وـدیر خت آن در ســنين و

شراخطی که ترس احـتال حـه گنـاه خـا سسـتی در عقيـده و اظـالق آنـان وضـود دارد ،حسـيار
وهن و حساس و نقش آفرین است؛

حدیهی است قاحليت و ظرفيت این فضا برای اسـتفادههای آووػشـی و تحصـيلی

و توصــيۀ وعلهــين و وــدارس بــر آن ،نباخــد والــدین را اػ ایــن وظيفــۀ وهــن غافــل کنــد؛

عالوه بر اخنکه وعلهان و وربیان نيـز ،نباخـد ػوينـۀ احـتالی دانشـسوخان و دانـش آوـوػان
حه گناه را فراهن کنند.

 زیورآالت طال برای وردان

مسأله  .511پوشيدن طـال و زیـورآالت آن واننـد انگشـتر طـال خـا حلقـۀ طـال در دسـت
نهودن خا آوخصتن ػنسير و گردنبند طال حه گردن خا حستن ساعت وشی طـال حـه دسـت

و وانند آن ،برای ورد حرام است ،طه در نهاػ حاشد طه در غير نهاػ و نهاػ ظواندن حـا

آنها ،حاطل است.

2

مسأله  .511وــرد حنــابر احتيــاط واضــب نباخــد تکهــههای لبــاس ظــود خــا دنــدانهای

وضود داشته حاشد ،ضایز نيست؛ وگر آنکه طوری استفادۀ ظوخش را وحدود نهاخند که اػ احتالی حه گنـاه
و حرام وصون حاشند؛ البته در صورتی که در این ػوينه ونع قـانونی وضـود داشـته حاشـد ،اضـاػۀ وصالفـت
حا آن داده نهیشود.
 .1وانند اخنترنت ،ووحایل ،تلویزیون.
 .2سایر وساجل وربوط حه نهاػ ظواندن حا طال در ضلد اول ،وبحب «شراخط لباس نهـاػ گـزار» ،وسـاجل «3451
تا  »3453عکر شد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

ً
ضلوی ظوخش را اػ طال قرار دهد  -که این کار عرفا زخنت حه حساب ویآخـد  -اوـا ا گـر
ً
دنــدانهای عقــب را اػ طــال قــرار دهــد کــه عرفــا زخنــت وحســوب نهیشــود ،اشــکال

ندارد؛ البته در هر صورت نهاػ حا آن صحيح ویحاشد.

مسأله  .512در حرام بودن استعهال طال برای وردان کـه توضـيح آن در وسـاجل قبـل عکـر
شد ،فرقی بین اقسام آن نيست ،ظواه طالی زرد حاشد خا طالی سرد خا طالی سفيد.

شــاخان عکـــر اســـت ،پالتـــين ،طـــال نبــوده ،حلکــه فلــز دخگــری غيــر اػ طــال اســت و

استفاده اػ آن برای وردان اشکال ندارد.

1

مسأله  .513ظرخد و فروش حلقه خا انگشتر طـال در صـورتی کـه هيـأت و شـکل آن حـه
ً
گونـــهای اس ــت ک ــه وش ــترک ب ــین ػن و و ــرد نيس ــت و عرف ــا وص ــتص و ــردان ش ــهرده
ویشود ،حرام و حاطل است.

ً
مسأله  .514اگر ورد در هنگام ظرخد حلقه خـا انگشـتر طـال بـرای ػنـی  -وـثال ههسـر خـا

وادرش  -برای انداػه گيری و اوتحان ،آن را لحظه خا لحظاتی اندک در دست نهاخد،
ً
طوری که عرفا صدق پوشش و استعهال طال و تزین حه آن نکند ،اشکال ندارد.
 وواد وخدر و سيگار و قليان

مسأله  .515اســتعهال وــواد وصــدر در صــورتی کــه دارای ضــرر و ز خــان فــوقالعــاده و
 .1الففف .طــالی ظــالص ( )Au 33فلــزی ظشــک حــا انعطافپــغیری کــن اســت ،آن را حــا وقــداری فلــز دخگــر
وصلوط وی کنند تا استحکام و انعطافپغیری آن بیشتر شود؛ نسبت طـالی ظـالص را «عيـار» و نسـبت
ً
فلــز دخگــر را «حــار» ویناونـد .وــثال طــالی  35عيــار خعنــی در خــک وثقــال آن 35 ،نصــود طــالی ظــالص و 3
ً
ً
نصود فلز دخگر وضود دارد .اگر «حار» وثال آليـاؼ بـرنذ حاشـد ،رنـگ طـال زرد ویوانـد .ا گـر «حـار» وـثال فلـز وـس
ً
حاشد ،رنگ طال سرد ویشود و اگر «حار» وثال نقره حاشد ،رنگ طـال سـفيد ویشـود .اوـروػه طـالی زرد را حـا
وقداری حار سفيد ،خعنی فلـز سـفيد رنگـی وثـل نقـره ( )33Agخـا تيتـانين ( )22Tiو … وصلـوط وی کننـد و
آلياؼی حه نام طالی سفيد حه دست ویآورند .حنابراین ،طالی سفيد ههان طالی زرد ویحاشـد کـه رنـگ
آن تغيیر کرده است.
ب .پالتين ( )35Ptفلـزی کهيـاب اسـت ،حـا طـال فـرق دارد ،قيهـتش اػ طـال بیشـتر ،وثـل نـان قـاق ،ظشـک
اسـت و بـرش آن وشـکل ویحاشــد ،حـاری وثـل نقـره حــه آن اضـافه وی کننـد تـا نــرم و انعطافپـغیر شـود .حــا
ً
پالتين ،وعهوال کارهای غير ظرخف و حا طالی سفيد ،کارهای ظرخف و ناػک ویساػند.
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وههی حاشد ،حرام اسـت؛ طـه اخنکـه ضـرر حـه دليـل اعتيـاد داجـن حاصـل شـود خـا غيـر
ً
آن ،حلکه احتياط واضب آن است که وطلقا  -حتی در صورتی که ضرر وههی نـدارد
 -اػ آن پرهيز شود.

در حکــن فــوق ،فرقــی بــین وــواد وصــدر ســنتی واننــد تر خــاک ،هــروجين ،حشــيش،

واریضوانا و وواد وصدر صنعتی وانند شيشه ،کرخستال ،کراک ،اکستاػی نيست.
مسأله  .516کشــيدن ســيگار خــا قليــان خــا ُط ُپــق خــا پیــپ بــرای فردی کــه تــاػه حــه آن رو
آورده ،اگــر ووضــب ضــرر و زخــان فــوقالعــاده و وههــی وثــل نقــص عضــو  -هرطنــد در

آخنده  -حاشد ،حرام است؛

يعن اػ اخنکه آن ضرر برای فرد ،وعلوم و خقينی خا وـورد اطهينـان حاشـد خـا گهـان حـه

ضرر داشته حاشد خا احتهال عقالیی ضرر حدهد ،طوری که طنـين احتهـالی ووضـب

ترس براخش شود.

اوا اگر اخهن اػ ضرر و زخان شدخد حاشد ،هرطند حدین ضهـت کـه کهتـر وی کشـد،

حرام نيست ،ولی بهتر ترک آن است.

مسأله  .517کسی که حه سيگار کشيدن (خا کشيدن قليان خا طپـق خـا پیـپ) عـادت

نهــوده ،اگــر اداوــه دادن بــر اســتعهال آن ،ووضــب ضــرر فــوقالعــاده و وههــی ههشــون

نقص خا اػ کار افتادن عضو حاشد ،حاخد اػ آن دست بـردارد و سـيگار کشـيدن و واننـد

آن را ترک نهاخد؛

وگر آنکـه تـرک سـيگار خـا قليـان و واننـد آن ،ووضـب ضـرر دخگـری شـود  -ههاننـد

ضرر حاصل اػ سيگار کشيدن خـا شـدخدتر اػ آن  -خـا آنکـه تـرک سـيگار بـرای او حسـيار
ً
سصت و دشوار حاشد ،حه حدی که وعهوال قابل تحهل نيست (حرح).

مسأله  .518سيگار خا قليان کشيدن در اواکن عهووی و اضتهاعات وانند وسـاضد
و حســينيههــا خــا وســاجل نقليــه عهــووی در صــورتی کــه ضــرر قابــل توضــه بــرای دخگــران
داشته حاشد ضایز نيسـت و در ولـک شصصـی دخگـری نيـز ،حـدون رضـاخت وی ضـایز

نهیحاشد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

 رشوهخواری و احكام ورتبط با آن

مسأله « .519رشوه» سه قسن است :الف .رشوه در وقام حکـن و قضـاوت؛ ب .رشـوه

برای رسيدن حه اور حرام؛ ج .رشوه برای رسيدن حه اور وباح و حالل.

رشــوه دادن و رشــوه گــرفتن ،گــاه بــرای هــر دو طــرف ،حــرام اســت و گــاه بــرای رشــوه

دهنده ،حالل است و بـرای رشـوه گيرنـده ،گـرفتن آن حـرام اسـت ،کـه تفصـيل آن در
وساجل عیل ظواهد آود.
ً
مسأله  .511رشوهظواری در حاب «قضاوت و حکن» ،وطلقا حرام و اػ گناهـان کبيـره

اســت؛ رشــوه در حکــن آن اســت کــه حــه قاضــی طيــزی دهنــد تــا حــه نفــع رشــوه دهنــده،
حکن کند 1خا راه غلبه بر طـرف وقابـل را حـه او خـاد دهـد ،هرطنـد حـق حـا رشـوه دهنـده

حاشد و قاضی هن حه حق حکن کند.

شاخان عکر است ،تغيیر نام رشوه حه هدخه خا إنعام خا حق الزحهه خا کاروزد قاضـی،

ووضب رفع حروت آن نهیشود.

ههشنين ،واسطه شدن در گـرفتن رشـوه و رسـاندن آن حـه رشـوه گيرنـده خـا واسـطه

شدن در کن خا زخاد کردن رشوه ،حرام است.
ً
ً
مسأله  .511اگر حق ،شرعا و واقعا حا رشوه دهنـده حاشـد و قاضـی ض ْـور (ظـالن) قصـد
2

دارد حه حاطل و حـهطـور نـاحق حکـن کنـد و وـوازین شـرعی را در صـدور حکـن قضـایی

وراعات نکند ،طنانشه گـرفتن حکـ ِن حـه حـق حسـب وـوازین شـرعی اػ قاضـی ضـور،

وتوقف و ونحصر حـه دادن رشـوه حاشـد ،در ایـن صـورت ،دادن آن بـرای رشـوه دهنـده
ضایز است هرطند برای گيرنده ،گرفتن آن حرام است.

مسأله  .512در وواردی که گـرفتن رشـوه حـرام اسـت ،بـر رشـوه گيرنـده واضـب اسـت
توحه نهاخد و رشوه را حه صاحبش برگرداند و اگر فوت شده حه ورثۀ او بپرداػد؛

 .1فرقی نـدارد کـه رشـوه ،عـين حاشـد واننـد پـول ،خـا ونفعـت حاشـد واننـد ونـافع ظانـه خـا عهلـی حاشـد واننـد
اخنکه حه عنوان رشوه برای قاضی تعهيرات انسام دهد.
 .2وگر وورد استثنایی که حکهش در وسألۀ حعد بیان ویشود.
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اوـا ا گــر آنهـا را نهیشناســد حاخـد فحــص و ضسـتسو نهاخــد و در صـورتی کــه اػ پیــدا

نهودن صاحب وال و ورثۀ او هرطند در آخنده وأیوس و نااويد حاشد ،حاخد وال وغکور

را اػ طــرف والــک حقيقــی آن حــه عنــوان رد وظــالن حــه فقيــر دارای شــراخط اســتحقاق

صدقه دهد و حنابر احتياط واضب ،برای صدقه دادن اػ حاکن شرع اضاػه حگيرد.

مسأله  .513اوـــوری کـــه در ع ــرف ،در غي ــر ح ــاب حک ــن و قض ــاوت ،رش ــوه خ ــا ح ــاح

وحســوب ویشــود ،اگــر پرداظــت آن حــه کارونــد و واننــد آن بــرای انســام کــار ظــالف و

ناوشروعی  -وانند تضيیع حقوق دخگران و ظلن حه آنان  -حاشد ،ضایز نيسـت و بـرای
هر دو طرف ،پرداظت کننده و گيرنده ،ناوشروع است.

1

مسأله  .514کارونــد و واننــد آن حــق نــدارد در ســاعات کــار اداری ظــود ،بــرای اراجــه
کاری که وظيفۀ اوست وبلغی اػ ارحاب رضـوع حگيـرد.

2

اوا اگر آن کاروند اػ وظيفۀ اداری ظوخش کـه راهانـداػی کـار ار حـاب رضـوع حسـب

وقررات است سر حاػ ػند ،طنانشه راهانداػی کـار ونحصـر حـه دادن رشـوه حاشـد و کـار
درظواستی حالل و وباح حاشد ،حدون آنکه حقی ،حاطـل و حـاطلی ،حـق خـا نـوحتی کـه

رعاخت آن الػم است ضاخع گردد خا ورتکب اوری که ظالف قـانون اسـت شـود ،دادن

رشوه برای پرداظت کننده اشکال ندارد ،هرطند درخافت آن برای رشوه گيرنده ضایز

نيست.

مسأله  .515اگر کاروندی در ظـارح وقـت اداری ،کـار وبـاح و حاللـی را انسـام دهـد
که ووظف حه انسام آن حهطور راخگان و وسـانی نيسـت ،گـرفتن وبلغـی در اػای آن ،حـا
رضاخت طرفين اشکال ندارد؛

وگر آنکه حا او در ضهن عقد اضاره و وانند آن شرط شده حاشد که طنين کاری را

نکند ،که در این فرض ،رعاخت آن شرط بر وی الػم است.

 .1ههشنــين ،وــواردی کــه پرداظــت خــا درخافــت آن ،ظــالف قــانون خــا وقــررات وحســوب وــیشــود اضــاػه داده
نشده و وورد رظصت نيست.
 .2زیرا وی وأوور است حه وـردم اراجـۀ ظـدوات کنـد ،حـدون اخنکـه اػ آنـان وبلغـی درخافـت کنـد و گـرفتن پـول
ونافات حا قرارداد اضاره و کاروندی دارد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

 صلۀ رحن و قطع رحن

مسأله « .516قطع رحن» و ترک راحطه حا ظوخشاوندان و فاويـل ،حـرام اسـت ،هرطنـد
ً
آن ظوخشــاوند ،ظــود ،قــبال قطــع رحــن کــرده حاشــد خــا نهــاػظوان نباشــد خــا شــرابظــوار

حاشد خا حه برظی اػ احکام دخنی بیاعتنـا حاشـد و ووعظـه و ارشـاد و نصـيحت هـن در
او بی اثر حاشد؛

البته ،اگر نوع ظاصی اػ صـلۀ رحـن حـا ظوخشـاوند ،ووضـب تأییـد کـار حـرام وی خـا

ظود فرد حه گناه گـردد ،آن نـوع صـلۀ
تشویق او بر ارتکاب ونکر شده خا ووضب احتالی ِ
رحن ضایز نيست و فرد ووظف است حه شيوۀ دخگری صلۀ رحن را انسام دهد.

مسأله  .517صـــلۀ رحـــن روشهـــای گون ــاگون دارد و ونحص ــر ح ــه دخ ــدار و والق ــات

حضوری نيست و انسان ویتواند اػ طریق تهاس تلفنی ،ناوـهنگـاری ،ارسـال پیـام و

وانند آن ،ضوخا شدن اػ احـوال فـرد هرطنـد حـا واسـطه خـا حـا احسـان حـه وی ،هرطنـد اػ
طریق ارسـال کهـک وـالی در وـواردی کـه احتيـاح وـالی دارد و وـواردی اػ ایـن قبيـل،

وظيفۀ صلۀ رحن را انسام دهد؛

البته ،حاخد والحظه شود گـاه شـيوۀ صـلۀ رحـن بـر حسـب اشـصاص و وـوارد حـا هـن

فرق وی کنـد و الػم اسـت در هـر وـورد «احسـان» حـه شـيوۀ وعهـول و وتـداول در ههـان
ً
وورد رعاخت گردد؛ وثال گاهی ظصوصيت وورد حه گونهای است که تنها ضوخا شـدن
رحن واضـب کـافی نيسـت و
احوال حا واسطه خا سالم رساندن برای وحقق شدن صلۀ ِ
حاخد این اور اػ طریق دخگر ی انسام شود.

مسأله  .518ونظــور اػ اقــوام و ظوخشــاوندان کــه صــلۀ رحــن در وــورد آنــان الػم اســت،
کســانی هســتند کــه نســبت «نســبی» حــا انســان دارنــد و در بــین وــردم ظوخشــاوند ح ـه

حساب ویآخند.

حنابراین ،وال ک در ارحام ،عرف وردم است و عهو ،عهه ،دایی ،ظالـه و فرػنـدان

آنـــان اػ واضـــحترین نهونـــههای آن ویحاشــند و کســانی کــه تنهــا حــه واســطۀ اػدواح،

نســبتی حــه انســان پیــدا وی کننــد وثــل بــرادر ػن ،ػن بــرادر ،ػن عهــو و واننــد آن ،رحــن
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انســان وحســوب نهیش ـوند .ههشنــين ،کســانی کــه تنهــا حــه واســطۀ شــير ظــوردن و
رضاع نسبتی حه انسان پیدا وی کنند ،رحن انسان حه حساب نهیآخند.
 اطاعت از والدین

رعاخت حق والدین ،اػ آووػههـای وهـن دخنـی اسـت .در آخـات قـرآن کـرخن طنـدین

حــار حـــه نيکـــی والــدین ســفارش شـــده 1،عکــر ایــن ســفارش حــه طــور وکــرر حــا عبــارت
ْ
ً
«و ِحالوا ِلد ْی ِن ْإحسانا» حالفاصله حعد اػ «اور حه عبادت پروردگار و نهی اػ شرک ورز خـدن
حــه او» 2و نيــز وقارنــت و ههراهــی «ســپاسگــزاری اػ والــدین حــا شــکرگــزاری اػ ظداونــد
وتعــال» 3و عکــر وکــرر آن در رواخــات اهــل بیــت 4و دعاهــا 5نشــان دهنــده اههيــت

فوقالعادۀ حق والدین است.

مسأله  .519وظيفۀ واضب فرػند در وقابل پدر و وادر ،نسبت حه کارهایی که ور بـوط

حه ظود آنها ویشود ،دو اور است:

 .1احســان حــه آنهــا؛ ونظــور اػ آن ،کهــک وــالی و تــأوين نياػهــای ػندگیشــان در

صورت فقر و نياػ 6و نيز برآوردن ظواستههای آنها حـه انـداػۀ وعهـول ویحاشـد؛ ایـن اوـر

حاخد حداقل حـه انـداػهای حاشـد کـه طبـع حشـری آن را اقتضـا وی کنـد و تـرک آن وقـدار،
ً
ً
ْ ْ
ْ ْ
« .1ووص ْينا ِاسنسان ِبوا ِلد ْخ ِه ُح ْسنا( »...سورۀ عنکبوت ،آخۀ )5؛ «ووص ْينا ِاسنسان ِبوا ِلد ْخ ِـه ِإ ْحسـانا( »...سـورۀ
احقاف ،آخۀ .)33
ً ْ
ُْ
ُْ
ً
ُ ُ
ُْ ُ
ُ
« .2و ْاع ُبدوا اهّلل وال تش ِرکوا ِح ِه ش ْيجا و ِحالوا ِلد ْی ِن ِإ ْحسانا( »...سورۀ نساء ،آخۀ )13؛ «قل تعال ْوا يتـل وـا حـرم ر حک ْـن
ْ
ً
ً
ُ
ُْ ُ
ُ
ُ
عل ْيک ْن يال تش ِرکوا ِح ِه ش ْيجا و ِحالوا ِلد ْی ِن ِإ ْحسانا( »...سورۀ انعـام ،آخـۀ )333؛ «وقضـی ر حـك يال ت ْع ُبـدوا ِإال إخ ُـاه
ُ
ً
ُْ
ُْ
ْ ْ ْ ً
سانا إوا ی ْب ُلغن ع ْندك ْالکبر يح ُد ُهها ي ْو ک ُ
الهها فال تقل ل ُهها يف وال ت ْنه ْر ُهها وقل ل ُههـا ق ْـوال
و ِحالوا ِلدی ِن ِإح
ِ
ِ
ِ
ِ
ً
کرخها» (سورۀ اسراء ،آخۀ .)21
ُ
ْ
ُ
ً
ْ ُ
ُ
ْ
« .3ووصـ ْـينا ِاسنســان ِبوا ِلد ْخـ ِـه حهل ْتـ ُـه يوـ ُـه و ْهنــا علــی و ْهــن و ِفصــال ُه ف ـ عــاو ْي ِن ي ِن اشــک ْر ل ـ و ِلوا ِلــد ْخك ِإل ـ
ْاله ُ
صير» (سورۀ لقهان ،آخه.)33
 .4حه ضلد سوم ،وسألۀ « »3133رضوع شود.
 .5حه صحيفۀ سجادیه ،دعای بیست و طهارم ،دعا برای والدین وراضعه شود.
 .6تفصــيل احکــام وربــوط حــه نفقــات والــدین کــه بــر فرػنــدان واضــب اســت در ضلــد طهــارم ،فصــل «نفقــات»
ظواهد آود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

ً
عرفا ناسپاسی نسبت حه رفتارهای ظـوب پـدر و وـادر حـا او حـه حسـاب ویآخـد 1و ایـن
احسان حا توضه حه وصتلف بـودن حـال پـدر و وـادر اػ نظـر وضـعيت وـالی و ضسـهی،

فقير بودن خا فقير نبودن ،قوت و ضعف حدنی و وانند آن فرق وی کند.

2

 .2برظورد نيک حا آنان و بیادبی نکردن نسبت حه آنهـا؛ طـه اػ نظـر گفتـار و طـه اػ

ضهت رفتار ،هرطند والدین حه او ظلن کرده حاشند ،ههشنان که در رواخت نقل شده
است« :اگر تو را ػدند ،آنها را وران ،حلکه حگو ظداوند وتعال شها را بیاورػد».

3

شــاخان عکــر اســت ،نيکــی و احســان حــه والــدین و وعاشــرت نيــک حــا آنــان بیشــتر اػ
ً
وقدار واضـب ،وسـتحب وؤکـد اسـت و حـه آن  -ظصوصـا در حـال ضـعف و پیـری -
ً
تأ کيد فراوان شده و ظصوصا نسبت حه وادر بیشتر سفارش شده است.
مسأله  .521وظيفۀ فرػند در وقابل پدر و وادر نسبت حه کارهایی که ور بـوط حـه ظـود

فرػند ویشود (وثل وقتی که والدین فرد خا خکی اػ آنان اػ او ویظواهند فالن ضـا نـرود
خا فالن کار را انسام ندهد خـا کـاری را انسـام دهـد) و طـوری اسـت کـه طنانشـه فرػنـد

وصالفت کند ،پدر و وادر خا خکی اػ آنان اعخت ویشوند ،دو صورت دارد:

الف .اعخت شدن آنان اػ روی دلسوػی و شفقت حه حال فرػندشان حاشد؛

در ایــن صــورت ،بــر فرػنــد حــرام اســت طنــين وصــالفتی را حــا ظواســتۀ آنــان انســام

دهد؛ طه اخنکه پدر خا وادر او را اػ آن عهل نهی کرده حاشند خا وی را حه انسـام عهلـی
اور کرده حاشند خا آنکه فقط اػ وصالفت او حا ظواستۀ ظود اعخت ویشوند.

حنابراین ،ا گـر فرػنـد حـا دوسـتانی وعاشـرت داشـته حاشـد کـه والـدین اػ ایـن ارتبـاط
ً
فرػندشــان حــا او رنــذ ویبرنــد و قلبــا آزرده ظــاطر ویشــوند ،بــر فرػنــد تــرک ایــن رفاقــت
 .1گاه ،شانه ظالی کردن اػ وسؤوليت نگهداری والدین در دوران پیری و سپردن آنها حـه ظانـۀ سـالهندان اػ
وصادیق ناسپاسی در حق والدین حه حساب ویآخد.
ً
 .2نيکی و احسان حه والدین حه وقدار وغکور ،بر فرػنـد واضـب اسـت ،وگـر آنکـه فـرد در تـرک آن شـرعا وعـغور
ً
حاشـد؛ واننـد اخنکــه ووضـب حــرح و وشـقت فــوقالعـاده کــه وعهـوال تحهــل نهـیشــود خـا ضــرر قابـل توضــه
حاشد خا اػ انسام آن عاضز و ناتوان حاشد.
 .3اصىل کافی ،کتاب االخهان و الکفر ،حاب البر حالوالدین ،ح.3

اور حه وعروف و نهی اػ ونکر /

واضب است ،هرطند والدین او را اػ این وعاشرت نهی نکرده حاشند.

1

ب .اعخت شدن آنان اػ روی دلسوػی و شـفقت حـه حـال فرػندشـان نباشـد ،حلکـه

در اوــر و نهــی نســبت حــه فرػنــد ،تنهــا وصــلحت ظــود خــا نفــع شصصیشــان را در نظــر

داشته حاشند؛

در ایــن صــورت ،وصالفــت حــا آنــان حــه ظــودی ظــود ضــایز اســت؛ البتــه حاخــد دقــت

نهود این وصالفت و نافروانی نباخد حـه گونـهای حاشـد کـه ظـالف وظيفـۀ وعاشـرت حـه

وعروف و برظورد نيک حا آنان وحسوب گردد که توضيح آن در وسألۀ قبل بیان شد.

مسأله  .521ا گــر والــدین حــه علــت صــفات حــد و ظصــلتهای نکوهيــده و رعایــل

اظالقی ،اػ عهـل حـه وعـروف نهـی نهـوده و حـه ونکـر اوـر نهاخنـد ،اطاعـت آنـان واضـب

نيست.

ههين طور ،در تهام وواردی که پـدر خـا وـادر ظواسـتۀ حراوـی را اػ او ویظواهنـد،

فرػند نباخد آن را انسام دهد و وصالفت حا آنان وقتی اور حه ترک واضـب الهـی خـا اوـر حـه

ارتکاب حرام الهی وینهاخند ،واضب است.

حنابراین ،اگر پدر و وادر حـه فرػنـد ظـود اوـر کننـد کـه نهـاػ نصوانـد خـا روػه نگيـرد خـا

حســـاب را در وقابـــل ناوحروــان رعاخـــت نکنــد و خــا حــا خــادگيری وســاجل شــرعی الػم

فرػندشــان وصـــالف حاشــند ،فرػنــد نباخــد ظواســتۀ آنــان را اطاعــت کنــد و طنانشــه
والدین اػ این حاحت اعخت شوند ،طنين اعخت شدنی اثری برای فرػند ندارد.

2

در این وورد ،اػ اويرالهؤونين نقل شده است که آن حضرت فروودند:
ْ ٰ
« ٰال ٰطاعة ِله ْص ُل ْوق فی و ْ
صي ِة الصا ِل ِق»؛ «اطاعت اػ وصلـوق در وعصـيت ظـالق
ع
ٖ
ٖ
3
روا نيست».
 .1البتـه ا گــر رفاقــت حــا آنــان حاعـب ارتکــاب اوــور ظــالف شــرع شـود ،کنــاره گيری اػ آنــان حتــی در صــورتی کــه
حاعب اعخت والدین نباشد هن واضب است.
 .2البته در تهام این ووارد وظيفۀ «احسان و برظورد نيک حا پدر و وـادر» کـه توضـيحش در وسـألۀ « »333عکـر
شد ،الػم است.
ّ
 .3وسائل الشيعه ،کتاب القضاء ،ابواب صفات القاضی ،حاب ،34ح.33

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

مسأله  .522اگــر وــادر نســبت حــه انســام کــاری حــه فرػنــد اوــر نهاخــد و پــدر نســبت حــه

ههــان کــار نهــی کنــد خــا حــالعکس ،طنانشــه اوــر خــا نهـ ِـی فقــط خکــی اػ آن دو ،اػ روی
شفقت و دلسوػی حـه حـال فرػنـد حاشـد نـه دخگـری ،رعاخـت ظواسـتۀ کسـی کـه اوـر خـا

نهيش اػ روی دلسوػی حه حال فرػند است وقدم ویحاشد؛

اوا اگر اور و نهی هر دو اػ روی شفقت و دلسوػی حه حـال فرػنـد حاشـد ،طـوری کـه

وصالفت حا آنان ووضب رنسش دل و اعخت هر دو گردد ،طنانشـه فرػنـد حتوانـد حـدون
ً
احــتال حــه ســصتی فــوقالعــادهای کــه وعهــوال قابــل تحهــل نيســت (حــرح) حــه گونــهای
رضاخت هر دو را ضلب نهاخد تا هير کدام اعخت نشوند ،الػم است این کـار را انسـام

دهد؛

ولی طنانشه ضلب رضـاخت هـر دو وهکـن نبـوده خـا حرضـی حاشـد 1،حعيـد نيسـت

«حــق وــادر» بــر «حــق پــدر» وقــدم حاشــد و بــر فرػنــد الػم اســت اػ اعخــت وــادر اضتنــاب

نهاخد.

البتــه ،در صــورت اوکــان الػم اســت فرػنــد نســبت حــه اطاعــت اػ ظواســتۀ وــادر

طــوری عهــل نهاخــد کــه عــالوه بــر اعخــت نشــدن وــادر ،نســبت حــه اخــغاء پــدر حــه حــداقل
وقدار وهکن اکتفا شود.
 استخاره

«استصاره» اقساوی دارد :الف .استصارۀ دعایی؛ ب .استصاره برای رفع تردخـد (حـا

قرآن و تسبيح و غير آن) .در وساجل حعد ،توضـيحات ور بـوط حـه ایـن دو نـوع اسـتصاره
عکر وی گردد.

مسأله « .523اســـتصارۀ دع ــایی» ،نـــوعی اػ دعــا اس ــت ک ــه فــرد اػ ظداون ــد وتع ــال

ویظواهد آنشـه ظيـر و حـه صـالح اوسـت را در وـورد اوـر ظاصـی خـا وطلـق اوـور بـراخش

پیش آورد؛

 .1وورد تزاحن دو حق.

اور حه وعروف و نهی اػ ونکر /

ایــن نــوع اســتصاره در هــر عهــل وشــروعی کــه انســان تصــهين بــر انســام آن دارد،

وستحب است و اظتصاص حه وورد تحير و تردخد ندارد.

1

مسأله  .524استصاره برای رفع تردخد (حا قرآن و تسبيح و غيـر آن) ،عهلـی اسـت کـه
فرد در «ووارد تحير و تردخـد» حـا قـرآن خـا تسـبيح خـا ُرقعـه و واننـد آن انسـام وـیدهـد و اػ
ظداوند وتعال طلب ظير وینهاخد.

این نوع استصاره ،وصصوص ووارد حيرت و دو دلی است که راهی بـرای تعيـین

وورد صالح و ظير وضود ندارد و حه قصد رضاء انسام ویشود ،تـا اػ ایـن طریـق ،فـرد اػ

سرگردانی و دو دلی در تصهينگيری و انتصاب رهایی خاخد.

مسأله  .525اســتصارۀ نــوع «ب» (بــرای رفــع تردخــد) در طنــد وــورد ضاخگ ـاه نــدارد و
صحيح نيست:

 .1وـــواردی ک ــه ظ ــالف شـــرع اس ــت ،وانن ــد س ــقط ضن ــين ،قط ــع رح ــن ،ارتب ــاط

ناوشروع ،درخافت وام ربوی ،ظروح ػن اػ ونزل حدون اعن اػ شوهر.

 .2بـرای تفــأل و پـیشگــویی و اطــالع اػ غيـب؛ وثــل اخنکــه آخـا در اوتحانــات قبــول

ویشود خا ظيرا آخا در آخنده کسب و کارش رونق پیدا کرده و ظوب ویشود خـا ظيـرا

آخــا فالنــی او را دوســت دارد خــا نــها آخــا در آخنــده صــاحب اوالد ظواهــد شــد خــا نــهاخا در

پیدا کـردن دػد و قاتـل و واننـد آن ،وثـل وـوردی کـه وسـيلهای اػ او سـرقت شـده و حـه

فردی وشکوک است و استصاره وی کند که دػد ههين فرد است خا نها
 .3حعد اػ تحقيق و وشورت و اثبات ظوبی خا حدی عهل؛

ههشنـــين ،شاخســـته اســت انســان در اوــوری کــه وــیظواهــد در حــارۀ آن تصــهين

حگيرد ،احتدا تأول و دقت کند و حا افراد حـا تسرحـه و وـورد اطهينـان وشـورت نهاخـد و اػ
راههای عقالیی که برای تشصيص وصلحت وضود دارد بهـره بـرد و در صـورتی کـه حـا

این کارها تحير او برطرف نشد ،طنانشه ظواست استصاره نهاخد.

 .1اػ ضهلۀ آنها ،دعای استصاره نقل شده اػ حضرت اوـام زیـن العاحـدین
سی و سوم ویحاشد.

در صفحيفۀ ّ
سفجادیه ،دعـای

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

مسأله  .526وسواس در اور استصاره صـحيح نيسـت ،اخنکـه انسـان بـرای کوطـک و
ً
ً
ً
بزرگ ،ریز و درشـت اوـور ػنـدگی حـا وضـود آنکـه وظيفـهاش عقـال و شـرعا و عرفـا روشـن
است خا حا اندکی تأول خـا وشـورت وعلـوم وـیشـود ،رو حـه اسـتصارۀ غيـر دعـایی آورد و
حدون انسام استصاره حاضر حه انسام آن نباشد صحيح نيست؛ گاه ایـن اوـر ووضـب
اتــالف عهــر ظــوخش خــا اخــغاء اطرافيــان خــا اشصاصــی کــه بــرای او اســتصاره وــیگيرنــد

ویشود.

مسأله  .527شاخسته است انسان ً
رضاء ،وـوارد عیـل را در هنگـام اسـتصاره وراعـات

نهاخد:

 .1حـــا وضـــو و طهـــارت حاشـــد ،حلکــه غســل کــردن بــرای ظوانــدن نهــاػ اســتصاره

وستحب است و اػ وضو کفاخت وی کند؛
 .2رو حه قبله حاشد؛

 .3در استصاره حا قرآن ،رعاخت احترام قرآن را حنهاخد؛

1

 .4حال توضه و دعا و اقبال الی اهّلل داشته حاشد؛

 .5دعاهای نقل شده اػ اهل بیت ضهت استصاره را حصواند؛

 .6در استصاره حا قرآن ،حا وفاد آخات و تفسير آن آشنایی داشته حاشد؛
 .7اػ ظداوند وتعال ،طلب ظير ههراه حا عافيت نهاخد.

مسأله  .528فــردی کــه بــرای دخگــران اســتصاره 2وــیکنــد ،الػم اســت اػ گفتــاری کــه

وصداق «قول حدون علن خا حست» وحسوب ویشود بپرهيزد.

مسأله  .529عهل بر طبق استصاره 3واضب نيست ،ولی وصالفت حا استصاره  -کـه

حا رعاخت شراخط آن صورت گرفته  -گاهی ووضب نداوت و پشيهانی ویشود.

شــاخان عکــر اســت ،اػ آنســا کــه اســتصاره بــرای رفــع حيــرت و تردخــد اســت ،حعــد اػ

ً
 .1البته کاری که عرفا هتک قرآن وحسوب شود ،ضایز نيست.
 .2ونظور اػ آن ،استصارۀ نوع «ب» ویحاشد.
 .3ههان.

اور حه وعروف و نهی اػ ونکر /

برطــرف شــدن حيــرت و تردخــد حــا اولــين اســتصاره ،تکــرار آن وعنــا نــدارد ،وگــر آنکــه
ووضوع خا شراخط آن تغيیر کند ،هرطند حه این صـورت حاشـد کـه فـرد وقـداری صـدقه

حدهد.

 احكام وجالس وذهبی

مسأله  .531سينهػنی و گرخـه کـردن و سـيلی ػدن حـه صـورت ،هرطنـد شـدخد حاشـد،

ا گــر حــه ســبب حــزن و نــاراحتی بــرای حضــرت ســيد الشــهداء حاشــد ،اػ وصــادیق
«ضــزع» و « ُحکــاء» 1و «عــزاداری» بــر آن حضــرت وحســوب ویشــوند کــه وســتحب

بوده و ووضب تقرب حه درگاه ظداوند وتعال ویحاشد؛ وشروط بر اخنکـه ووضـب ضـرر
شــدخد (ضــرر فــوقالعــاده و وهــن) 2در بــین نباشــد .ایــن حکــن ،در وــورد عــزای ســایر
وعصووين نيز ضاری است.
ً
ش ــاخان توض ــه اس ــت وراس ــن ع ــزاداری اه ــل بی ــت ظصوص ــا حض ــرت س ــيد

الشهداء ،اػ وهنتر ین شعاجر دخنی است و نباخد در اهتهـام حـه برگـزاری آن کوتـاهی

شود و در این ػوينه ،ههشنان که حفظ وقار و عظهـت و شـکوه قدسـی ایـن وراسـن و
ســایر وســالس وربــوط حــه اهــل بیــت اػ وظــاخف وــؤونين حــه شــهار وــیرود ،حاخــد اػ
کارهایی که ووضب وهن عزاداری است اضتناب شود.

مسأله  .531ســـياه پوش ــيدن اػ وصـــادیق عرف ــی «ع ــزاداری» بــر حض ــرت احاعب ــداهّلل
الحسين و سـایر اجهـۀ هـ ٰ
دی ویحاشـد کـه اوـری وسـتحب بـوده و حـه آن تأ کيـد
زخادی شده است.

ههشنين ،شاخسته است وؤونين و وؤونات ،اخـام وصـيبت اهـل بیـت را اخـام

حــزن و انــدوه ظــوخش و ظــانوادهشــان قــرار دهنــد و اػ نهادهــا و وظــاهر حــزن اســتفاده

کننــد و اػ اســتعهال نهادهــا و وظــاهر ســرور اضتنــاب نهاخنــد ،کــه شــيعيان حــا حــزن
« .1ضزع» :شدت بیتابی و بیقراری و نا آراوی؛ «حکاء» :گرخستن
 .2وانند نقص خا اػ کار افتادن اعضا خا اػ بین رفتن برظی اػ حواس وثل نابینایی.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

اهل بیت وحزون ویشوند و در شادی آنان شاد ویگردند.
ً
ً
مسأله  .532در وورد قههػنی در وراسـن عـزاداری ،نفيـا و إثباتـا اظهـارنظر نهـی کنين،

وــؤونين ویتواننــد در ایــن وســأله اػ ورضــع تقليــد ضــاوع الشــراخط دخگــری حــا رعاخــت
األعلن فاألعلن تقليد نهاخند.

مسأله  .533برهنه شدن وردان در عزاداریها برای سينهػنی خا ػنسير ػنی حه ظودی

ظود 1اشکال ندارد؛ ولی نگاه کردن ػنان حه اندام برهنه وردان خا حه تصـاویر ور بـوط حـه
آن ،حنابر احتياط واضب ضایز نيست.

مسأله  .534نکاتی که در وورد وداحی و ورثيـهظـوانی حاخـد وـورد توضـه قـرار گيـرد ،اػ
قرار عیل است:

 .1حــه صــورت غنــایی نباشــد (حنــا بــر احتيــاط واضــب) کــه توضــيح آن در وســألۀ

« »133بیان شد.

 .2وحتوای آن وشتهل بر دروغ ،قول حه غير علن خا حست ،اشعار خـا وطالـب غلـو

آويز 2نباشد.

 .3وحتــوا و ههــين طــور کيفيــت وــداحی خــا ورثيــهظــوانی و حواشــی آن ،ووضــب

هتک و وهن نسبت حه وسالس اهل بیت و وقام شاوز آن بزرگواران نباشد.

 .4وـداحی خــا ورثيــهظـوانی حــانوان ،طنانشــه حـا تلطيــف و ترقيــق صـدا خــا واننــد آن
ً
ههراه است طوری که عـادة ووضـب تهيـیذ شـنونده وـیشـود ،الػم اسـت اػ رسـاندن
صدا حه ناوحرم پرهيز گردد.

شاخســته اســت در وــدح و ورثي ـۀ وعصــووين ،اػ بهتــرین و رســاترین وــداخح و

وراثی که شاول وحتوای صحيح و اقتبـاس اػ آخـات قـرآن و احادخـب اسـت اسـتفاده

شود و دخگران را نيز بر رعاخت این اور تشویق و ترغيب نهاخند.

 .1حا صرف نظر اػ عناوین دخگر.
 .2وانند ون حسين اللهیام؛ علی اللهیام که ػوينۀ سوء تفاهن خا سوء اسـتفاده نسـبت حـه وکتـب تشـيع را
فراهن وینهاخد.

اور حه وعروف و نهی اػ ونکر /

مسأله  .535اگر سصن خا واقعهای حه وعصـوم نسـبت داده ویشـود ،حاخـد وسـتند

حه ونبع صحيحی حاشد.

حنابراین ،در وواردی که صدور آن اػ وعصوم وشـکوک اسـت و حـه دليـل وعتبـر

ثاحــت نشــده ،ولــی کــغب بــودن آن نيــز وعلــوم نيســت ،طنانشــه اػ دخگــری نقــل شــود،

اشکال ندارد ،وانند اخنکه انسان آن را حه کتاب خا شصصـی کـه اػ او شـنيده ،نسـبت

دهد خا حهطور احتهال و اخنکه نقل شده خا گفتهاند آن را بیان کند.

حــهطــور کلــی ،شاخســته اســت سعـــیشود حــا وراضعــه حــه کتــب وعتبــر و وقاتــل وــورد

قبول علها ،اػ نوحــهها و وداحیهای وتقن و صحيح استفاده شود.

مسأله  .536زحــان حـــال حــه صـــورت شــعر خــا نثــر ،طنانشــه ونــافی حــا شــأن و وقــام
وعصوم نبوده و وتناسب حا اقتضای حال آن وعصوم حاشد 1و زحان حـال بـودن

آن  -هرطند حا قراجن و شواهد  -وعلوم حاشد ،اشکال ندارد.

مسأله  .537رخــا در عــزاداری و اقاوــۀ وســالس حســينی و واننــد آن ضــایز نيســت و
شؤون ورتبط حـا حضـرت احـا عبـداهّلل الحسـين نسـبت حـه سـایر شـؤون ،سـزاوارتر حـه

رعاخت قصد قرحت است؛

ولــی تظــاهر حــه حــزن و عــزا (وثــل حالــت تبــا کی) حــه قصــد قرحــت ،ر خــا وحســوب

نهیشود ،حلکه رضحان دارد و وطلوب است.

مسأله  .538اســـتعهال نـــی و واننـــد آن در وس ــالس س ــوگواری و ع ــزاداری ا گ ــر ح ــه
صورت لهوی حاشد ضایز نيست و در وـواردی کـه کيفيـت نـواظتن غيـر لهـوی اسـت،

در صورتی که حـا شـأن و ونزلـت عـزاداری و سـوگواری اهـل بیـت ناسـاػگار حاشـد و

هتک عزاداری وحسوب شود ،حاخد اػ آن اضتناب شود.

شاخســته اســت وــؤونين و شــيعيان وصلــص اهــل والء در تــروخذ شــعاجر حســينی و

برگزاری وراسن عزاداری ،طوری که وعهود و وعروف بـین طاجفـۀ بـر حـق شـيعۀ اواويـه

 .1خعنی حال اوام

ً
وثال در آن وقت طوری بوده که ترضهان آن ،این کلهات خا این اشعار حاشد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

است عهل نهاخند و اػ سـيرهای کـه اػ سـلف صـالح در وـورد عـزاداری اهـل بیـت

رسيده ،پیروی نهاخند.

ً
مسأله  .539کــف ػدن حــه صــورتی کــه وعهــوال ضهــت تشــویق و تأییــد و واننــد اخنهــا
انسام ویگيرد وانعی ندارد و اوا کف ػنی حـه ظـودی ظـود ،حـه صـورتی کـه دارای نظـن

ظاص و وناسب وسالس لهو و لعـب اسـت ،شاخسـتۀ اوـا کن وقدسـه وثـل وسـسد و
حسينيه و نيز وسالس اهل بیت عصهت و طهارت نهیحاشد؛ حلکه اگر ووضـب
وهن و بیاحتراوی حاشد ،ضایز نيست.

1

 عيد سعيد غدیر

مسأله  .541عيــد غــدیر خکــی اػ بــزرگتــرین و وهــنتــرین عيــدهای وســلهانان اســت؛

حلکه بر اساس رواخات وتعددی که در این ػوينه نقل شده ،این عيد حا فضيلتترین

اعياد ویحاشد؛

در طنين روػی ( 35عی الحسه سال  34هسری قهری) پیـاوبر ا کـرم در آظـرین

روػهــای عهــر شــرخف ظــوخش ،در حضــور ضهعيــت ز خــاد وســلهانان در حاػگشــت اػ

آظرین حذ ظود ،حه اور ظداوند وتعال حهطور رسهی حضرت علی بن ابیطالـب

را ح ـــه عن ـــوان «ظليفــــه و ضانش ـــين حالفصـ ــل» و ههـ ــين طـ ــور «وـ ــوال و سرپرسـ ــت و

صاحب اظتيار وردم» ونصوب فروودند.

2





و نيــز خــادآوری
 .1حـهطــور کلــی در وراسـن وواليــد اجهــۀ طـاهرین  ،وناســب اســت حـه عکــر وــداجح اجهـه
فض ــاجل آن بزرگ ــواران ک ــه ووض ــب تش ــدخد وحب ــت و والء و در نتيس ــه ،تکهيـــل وعرفـــت نس ــبت ح ــه آن
ظواهــد شــد پرداظــت و اػ آنســا کــه در طــول تــارخز اســالم و تشــيع ،شــعار وســلهانان عکــر
حضــرات
ً
ٰ
برگزار ویشده ،لـغا
صلوات و وانند آن بوده است ،ظصوصا در وسالسی که حه نام و خاد اجهۀ هدی
وناسب است حه ضای کف ػدن حا ههان شعارهای وغهبی و سنتی وثل فرستادن صلوات و واننـد آن،
وسالس و وحافل ظود را وعطر و ونور نهوده و بر شکوه و عظهت این وسالس بیفزایین.
 .2بر اساس برظی اػ رواخات که سصنان پیاوبر اکرم در غدیر را نقل کردهاند ،آن حضرت در ظطبۀ غدیر،
عالوه بر وعرفی و نصب اوير الهؤونين و بیان فضاجل فراوان دخگر حضـرت اوـام علـی بـن ابـی طالـب ،
خــاػده اوــام حعــد اػ اخشــان را هــن وعرفــی نهــوده و در ظصــوص اوــام عصــر حضــرت وهــدی  ضهــالت
ویژهای ابراػ داشته و برظی وعارف دخگر را نيز بیان فروودند.











اور حه وعروف و نهی اػ ونکر /

مسأله  .541بزرگداشت عيد غدیر در سيرۀ وعصووين ضاخگـاه ظاصـی داشـته و

آن بزرگــواران تأ کيــد زخــادی نســبت حــه بر پــایی حاشــکوه ایــن عيــد داشــتهاند و ســزاوار
است وؤونين ،عالوه بر حاػگویی و انتقال وعارف غـدیر و والخـت اويـر الهـؤونين در

ایـن اخـام ،در تعظـين و تکـرخن آن حـا برگـزاری وراسـن و رعاخـت سـایر آدابـی کـه بــرای روػ

غدیر سفارش شده ،اهتهام ورػند.

برظی اػ آدابی که برای عيد غدیر در رواخات نقل شده ،عبارتند اػ:

«حهد و شکر ظداوند وتعال بر نعهت والخت»« ،روػه»« ،غسل»« ،نهاػ»« ،زخارت

اويــر الهــؤونين« ،»دعــا و درظواســت حاضــت»« ،عکــر فضــاجل و وناقــب حضــرت
اوير الهؤونين« ،»صـلوات فـراوان بـر وحهـد و آل وحهـد« ،»بیـزاری اػ دشـهنان

اهل بیت« ،»تبرخک و تهنيت گفتن»« ،پوشيدن پاکيزهترین و فـاظرترین لبـاس»،

«عطــر ػدن»« ،ســرور و شــادوانی و تبســن و لبصنــد حــه روی وــؤونين»« ،دخــد و حاػدخــد»،
«هدخــه دادن»« ،برپــایی ضشــن»« ،انفــاق»« ،اطعــام»« ،افطــاری دادن حــه روػهداران»،

«توســعۀ ػنــدگی بــر ظــانواده و بــرادران دخنــی»« ،نيکــی و احســان»« ،انفــاق و کهــک حــه

نياػوندان»« ،برآوردن حواجذ وؤونين».

 چند وسألۀ وتفرقه در وورد بعضی از وعروفها و ونكرهای دیگر

مسأله  .542بــر پــایی وسلــس عقــد خــا عروســی در روػهــا و شــبهای شــهادت اجهــۀ

وعصووين و راهانداػی کاروانهای شادی ،در صورتی کـه ووضـب هتـک حروـت
این اخام و وناسبتها شود ،ضایز نيست.

مسأله  .543گــرفتن ضشــن تولــد بــرای ظــود خــا دخگــری ،ا گــر ههــراه حــا عهــل و رفتــار

ظالفی نباشـد ،اشـکال نـدارد؛ ولـی بهتـر اسـت انسـان هنگـام تولـد ظـود را ،وـوقعيتی
برای وحاسبۀ نفس و اعهال ظوخش قرار دهد.

مسأله  .544استهناء و ظود ارضایی ،حرام است طـه حـا دسـت حاشـد خـا حـا نگـاه حـه

فيلن خا عکس خا تصيل و وانند آن و فرقی بین ػن و ورد نيست .ههين طـور ،اقـدام حـه

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

لــغتهای ضنســی دخگــر  -هرطنــد حــه حــد انــزال ونــی نرســد  -کــه اػ طریــق اوــوری
ههشون نگاه حه نـاوحرم خـا تصـاویر وهـيذ شـهوت حاصـل ویشـود ،حـرام ویحاشـد.

البتــه اســتهتاعات بــین ػن و شــوهر نســبت حــه خکــدخگر ضــایز اســت ،هرطنــد ووضــب
انزال ونی گردد.

مسأله  .545استفاده اػ عالوت سيادت برای کسی که سيد نيست خا تنها وـادرش

سيده است ،وحـل اشـکال ویحاشـد و احتيـاط الػم در تـرک آن اسـت؛ حلکـه ا گـر فـرد
وغکور اور را بر دخگران وشتبه نهاخد و حدین سبب ظود را برظالف واقع ،سيد خـا سـيد

اػ ناحيۀ پدر وعرفی نهاخد ،ضایز نيست.

مسأله  .546اگر فردی ادعای ارتباط ظاص حا حضرت حست  در ػوان غيبـت

آن بزرگوار نهاخـد ،دخگـران ووظـفانـد او را تصـدیق نکـرده و بـر آن ترتيـب آثـار ندهنـد.

ههشنــين ،تعيــین وقــت ظــاص بــرای ظهــور اوــام ػوــان  حــه هــير وضــه صــحيح

نيست.

ههــين طــور ،تطبيــق وقــاخعی کــه در رواخــات حــه عنــوان عالخــن ظهــور نقــل شــده بــر
ً
شصص ظاص خا وورد وعين ،غالبا وبنی بر حدس و گهان اسـت و حسيـت شـرعی

نــدارد و گــاه اػ قبيــل گفتــار حــدون علــن خــا حســت ویحاشــد کــه اػ ضهلــه وحروــات و

گناهان ویحاشد.

مسأله  .547عکــر نــام وبــارک حضــرت ولــی اهّلل األعظــن صــاحب الزوــان  حــه اســن

ظاص آن حضرت «وحهد» خا «وحهد بن الحسن العسکری» در وحافل ،وسـالس و
وساوع عهووی اشکال ندارد ،و رواخاتی که اػ این اور نهی نهوده ،شاول ػوان وعاصـر

نهیشود.

مسأله  .548اػ ػوـان حعثــت پیــاوبر ا کــرم و عصــر اجهـۀ هـ ٰ
دی تــا ػوــان وعاصــر،

ههواره وسسد پاخگاه اقاوۀ نهاػ و شعاجر دخنـی و تبليـغ وعـارف اسـالوی بـوده اسـت و
حه حضور در آن ترغيب و تشویق شده است و ظانقـاه در نـزد وعصـووين ،اسـاس

و ضاخگاهی نداشته است.

اور حه وعروف و نهی اػ ونکر /

حنـابراین ،حاخـد اػ حضـور در اوــاکنی کـه ووضـب گهراهــی و انحـراف فـرد اػ عقاخــد

حقــۀ شــيعه شــده خــا ووضــب سســتی او در عهــل حــه واضبــات الهــی و تــرک وحروــات

ویشود اضتناب شود.

مسأله  .549رفاقت و وعاشرت حـا اشـصاص وسـلهان خـا کـافر خـا فرقـههـای ضـاله واننـد

بهاجيت که ووضب گهراهی انسان اػ عقاخد حقۀ شـيعه شـده خـا ػوينـۀ انحـراف وی را در

اصـول و فـروع دیـن و وـغهب حـه وضـود وـیآورنـد ضـایز نيسـت و شـرکت در ضلسـاتی کــه

ووضب ویشود انسان در وعرض احـتال حـه حـرام قـرار گيـرد ضـایز نيسـت و ا گـر اضتنـاب اػ
احتال حه حرام ،وتوقف بر قطع ارتباط حا ضلسات وغکور حاشد ،این کار الػم است.
مسأله  .551ورػشهای رػویُ ،حکس (وشتػنی) ،شهشيرػنی و وانند آن ،طنانشـه
ووضب ظطر ضانی خا ضرر شدخد (ضرر فوقالعاده و وهن) وانند نقص اعضا نباشـد،

اشکال ندارد ،وگرنه ضایز نيست.

مسأله  .551پــول راخــذ کــه حــه صــورت اســکناس در دســت عهــوم وــردم در گــردش

است ،اػ ضهتی نوعی سـرواخۀ ولـی اسـت؛ لـغا وناسـب اسـت در حفـظ و نگهـداری
آن دقت شود و اػ نقاشی کردن و نوشتن روی اسکناسها ،پاره کردن ،سوراد کردن،
وشالــه کــردن آنهــا و واننــد آن پرهيــز شــود تــا دیرتــر دطــار اســتهال ک و کهنگــی گــردد؛

عالوه بر آن ،رعاخت این اور ووضب کاهش هزخنههای طاپ اسکناس ویگردد.

1

 رعایت و وخالفت قوانين و وقررات

قوانين و وقررات ،سه دسته است؛ حکن لزوم خا عدم لزوم رعاخـت هـر خـک اػ ایـن

سه دسته ،در وساجل عیل بیان وی گردد:
 oدستۀ اول

مسأله  .552رعاخـــت قــوانينی کـــه حــا صــرف نظــر اػ قــانون بــودن ،وصالفــت حــا آن اػ
 .1حلکه اگر در این ػوينه قانون و وقرراتی حاشد ،تصلف اػ آن اضاػه داده نشده و وورد رظصت نيست.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

ضهت خا ضهات دخگری اشکال دارد ،الػم بوده و وصالفت حا آن ضایز نيسـت؛ برظـی
اػ این ووارد عبارتند اػ:

 -آنشــه حاعــب تصــرف حــه نــاحق در اوــوال دولتــی 1ویشــود؛ ههشــون اوــوری کــه

حاعــب ســرقت ،کــالهبــرداری و اظــتالس ،پــولشــویی ،تضــيیع اوــوال دولتــی ،اتــالف و
ظسارت وارد کردن حه آنها ،استفادۀ غير وساػ اػ اوکانات وغکور ،ظيانـت در اوانـت

و وانند آن ویشود .ههين طور ،وواردی واننـد درخافـت دسـتهزد کاوـل در ضـایی کـه

کاروند ،در تهام وقت در وحل کار حاضر نشده است.
 -آنشه ووضب اظتالل در نظام ضاوعه وی گردد.

 -آنشه ووضب ویشود وفسدۀ وههی  -که شـرع حـه واقـع شـدن آن راضـی نيسـت

 -پیش آخد؛ وثل آنکه حاعب هتک اسالم خا وسلهانان خا وغهب شـيعه و خـا شـيعيان

گردد.

 -آنشــه ووضــب زخــان رســيدن حــه افــرادی شــود کــه ضــان خــا والشــان وحتــرم اســت؛

واننــد برظــی اػ قــوانين راهنهــایی و راننــدگی کــه رعاخــت نکــردن آن ظطــر ضــانی حــرام

داشــته خــا ایــن تــرس وضــود داشــته حاشــد کـه حــا رعاخــت نکــردن آن ،ضــرر وــالی حراوــی

اخساد شود.

 -وواردی که لزوم رعاخت وقررات ،وحتوای خک قـرارداد صـحيح شـرعی خـا شـرط

شرعی ضهن قرارداد حاشد؛ وثل اخنکه در ضهن خک قرارداد صلح خا ظر خـد و فـروش،

حا طرف وقابل شرط شود وقررات وعينی را رعاخت کند.
 oدستۀ دوم

مسأله  .553برظی اػ قوانين ،گاه حا اوضا و تنفيغ وستهدی که والخت شـرعی دارد،
رعاخت آن بر وکلفين الػم شده است؛ وصالفت حا این گونه قوانين ضایز نيست.

2

 .1ههين طور اووال غير دولتی ،در وواردی که اطهينان حه رضاخت صاحب وـال  -نسـبت حـه تصـرف در آن
حدون رعاخت وقررات  -وضود نداشته حاشد.
 .2وثالهایی در این وورد در اداوه ظواهد آود.

اور حه وعروف و نهی اػ ونکر /

 oدستۀ سوم

مسأله  .554قوانينی که هير خک اػ ووارد دستۀ اول و دوم شاول آن نشود  -ظـود -
دو قسن دارد:
الف .قانون وغکور ظالف شرع حاشد؛ ههانند ووارد عیل:

ولـــزم نهـــودن خـــا ولتـــزم شـــدن حــه پرداظــت ظســارت ،ضهــت تــأظير تأدخــۀ دیــن

(حدهی)؛

ولزم نهودن خا ولتزم شدن در برظی اػ نهادهـا ،ادارات خـا وؤسسـات حـه پوشـش خـا
ً
آراخش خا زخنتی که شرعا در وقابل ناوحرم ،حرام است؛

ولــزم نهــودن وــوضر حــه حــق پیشــه و کســب ،بــرای وســتأضری کــه حاحــت ســرقفلی

وکان ،عوضی نپرداظته است؛

رعاخت طنين قوانينی ضایز نيست.

ب .قـــانون  -حـــه ظــــودی ظــــود  -ظـــالف شـــرع نباشـــد؛ واننـــد برظـــی اػ قـــوانين

راهنهــایی و راننــدگی کــه رعاخــت نکــردن آن ظطــر ضــانی حــرام خــا ضــرر وــالی حــرام حــه

دنبال ندارد؛

وصالفــت حــا طنــين قــوانينی اضــاػه داده نهیشــود و وــورد رظصــت نيســت؛ ولــی

ویتــوان در ایــن وــوارد حــه وستهــد ضــاوع الشــراخط دخگــری حــا رعاخــت األعلــن فــاألعلن

وراضعه نهود.

1

 oچند وسألۀ وتفرقه در وورد رعایت قوانين

مسأله  .555رعاخــت حــق طــاپ و تــأليف ،در وــواردی کــه در کشــور نســبت حــه آن
قانونی وضود داشته حاشـد ،طنانشـه قـانون فـوق ،توسـط وستهـدی کـه والخـت شـرعی
دارد تنفيغ و اوضا شده ،واضب است؛

در غير این صورت  -طه اخنکه قانونی وضود نداشته خا شاول برظی اػ وـوارد نشـود

 .1برظی اػ قوانين والياتی خا گهرکی ضزء ههين دسته حه شهار ویرود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

و طه اخنکه قـانون توسـط کسـی کـه والخـت شـرعی دارد ،اوضـا و تنفيـغ نشـده حاشـد-
حق شرعی و وستقلی برای طاپ خا تأليف ثاحت نيست.
ً
البته ،ههشنـان کـه اػ وسـألۀ « »332فههيـده ویشـود ،ا گـر وـثال در ضـهن فـروش

کتاب ،عدم تکثير خا استفادههای دخگر شرط شده حاشد ،عهل حه شرط الػم است.

حکـــن وـــغکور در ایـــن وســـأله ،شـــاول و ــواردی اػ قبي ــل حق ــوق ور ب ــوط ح ــه پدخ ــد

آورنــدگان نــرمافــزار و توليــدات صــوتی و تصــویری ،نســبت حــه کپــی ،دانلــود ،تصــویر

گرفتن و ...نيز ویشود.

1

مسأله  .556اراجـــۀ گ ــزارشه ــای غي ــر واقع ــی و ظ ــالف وق ــررات ادارات و نهاده ــای

دولتی ،حاحت اضافهکاری و درخافت پول در برابر ساعات ثبت شدۀ اضافه که کـاری

در آنهــا انســام نشــده ،بــرای کارونــدان ایــن ادارات و نهادهــا ضــایز نيســت و پولهــای
ً
اضافهای که کاروند شرعا وستحق درخافت آنها نبوده ،حاخد حاػ گردانده شود.
مسأله  .557اگر فردی حهطور غير قانونی و حدون نصب کنتور ،لولهکشـی آب نهاخـد،

طنانشــه بــرای لولــهکشــی و اســتفاده اػ آب ،راه قــانونی وضــود داشــته و فــرد اوکانــات
پرداظــت وبلــغ وربــوط حــه آن را نيــز داشــته حاشــد ،تصــرف و اســتفادۀ او اػ آب ضــایز

نيست؛ 2این حکن در وورد استفاده اػ برق خا گاػ و وانند آن نيز ضاری است.
شاخان عکر است ،نصب غير قانونی پهپ آب ،وحل اشکال ویحاشد.

مسأله  .558کسـی کـه حـه کشـور غيـر وســلهانی وهـاضرت نهـوده ،ا گـر هنگـام صــدور
ویــزا و واننــد آن ،حــه رعاخــت قــوانين آن کشــور تعه ـد داده ،هرطنــد ای ـن تعهــد صــرخح

نبــوده و ضــهنی حاشــد ،حاخــد حــه تعهــد ظــوخش عهــل کنــد؛ وگــر در وــورد قــوانينی کــه

ظالف شرع حاشد.

 .1اگر بر اثر طاپ خا تکثير خا کپی خا استفادههای غير قانونی وشاحه آن ،ظسارتی بر پدخد آورنـدۀ آثـاری واننـد
ً
نرم افزار و کتاب وارد آخد ،هرطند شرعا ضهان و حدهی برای فرد اخساد نهیشـود ،اوـا طنانشـه در ضـهن
عقد شرعی وانند صلح پرداظت ظسارت وعين در صورت تصلف حا وی شرط شده ،پرداظـت آن الػم
است .ههشنين است حکن ،اگر در این ػوينه قانونی حاشد که توسط وستهـدی کـه والخـت شـرعی دارد
اوضا و تنفيغ شده حاشد.
 .2در غير این صورت ،وسأله وورد توقف است و وکلف ویتواند حه ورضع دخگری حا رعاخت األعلن فـاألعلن
وراضعه نهاخد.

خهس
فضيلت خهس و اههيت آن

«ظهــس» ،خکــی اػ فــراخض اســالوی اســت کــه ظداونــد وتعــال آن را بــرای پیــاوبر

اکرم و عر خۀ وکرم حضرت قرار داده است .قرآن کرخن در این حاره ویفرواخد:
ْ
ْ
ُ
ْ
ُ
ُ
ـی واليتـ ٰ
ـول و ِلـ ِـغي ال ُق ْر بـ ٰ
ـاوی
«واعل ُهــوا ينهــا غ ِن ْهــت ْن ِوـ ْـن شـ ْ ء فــأن ِلِل ظ ُهســه و ِللر ُسـ ِ
1
و ْالهسا کين و ْ
بيل…».
الس
ن
اب
ِ
ِ
ِ
«و (اى اهل اخهان) حدانيد که هر طه (اػ راه ضهاد خا کسب خا طریق وشروع دخگـر)

حه عنوان غنيهت خا فاخده حه دست آورخد ،ظهـس آن ظـاص ظـدا و رسـول ظـدا و

ظوخش ــــاوندان رســـــول و ختيه ــــان و فقي ـ ــران و در راه س ـ ــفر وان ـ ــدگان (اػ ظان ـ ــدان

پیاوبر )است.»...

ســـهاعة بـــن وهـــران وـــیگوخـــد :اػ او ــام ک ــاظن در و ــورد ظه ــس پرس ــيدم ،آن

حضــرت فروودنــد« :در هــر آنشــه وــردم فاجــده وــیبرنــد ،کــن حاشــد خــا ز خــاد ،ظهــس
است».

2

 .1سورۀ انفال ،آخۀ .33
 .2وسائل الشيعه ،ح ،3ابواب وا خسب فيه الصهس ،حاب ،5ص ،341ح.3

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

عهــران بــن ووســی گوخــد کــه آخــۀ ظهــس را بــر اوــام کــاظن ظوانــدم ،حضــرت

فروودند :آنشه برای ظداست ،وصصـوص رسـول اوسـت و آنشـه بـرای رسـول اوسـت،

وصصــوص واســت .ســپس فروودنــد :حــه ظــدا قســن ،ظــدا بــر وؤونــان رػقشــان را آســان

کــرده اســت کــه اػ هــر پــنذ درهــن ،خــک درهــن را بــرای پروردگارشــان قــرار دهنــد و طهــار
درهــن را ظــود اســتفاده کننــد و حاللشــان حاشــد 1.ســپس فروودنــد :ایــن اػ ســصنان

صــعب و وستصــعب واســت کــه عهــل حــه آن و صــبر بــر آن نهــیکنــد ،وگــر کســی کــه

قلب او برای اخهان ،اوتحان شده حاشد.

2

نقــل شــده اســت کــه خکــی اػ تســار فــارس کــه اػ وواليــان اوــام رضــا بــود حــه آن

حضرت ناوهای نوشت و درحارۀ ظهس اضاػه ظواسـت (تـا در آن تصـرف نهاخـد)،
اوام رضا حه او در ضواب ناوه نوشتند:

«حسن اهّلل الرحهن الرحين ،ههانـا ظداونـد واسـع و کـرخن اسـت ،ظداونـد ضـهانت

کرده بر کار ظوب ثواب دهد و در وـورد وصالفـت وسـاػات و عقـاب قـرار داده اسـت؛

وال ،ػوانی حالل است که اػ راهی که ظداوند وتعال فرووده حه دست انسان برسد.

ظهسی که شها حه وا ویدهيد ،ابزار وههـی ضهـت تقو خـت دیـن و آیـین و کهـک

حه ظانوادهها و دوستان وا (فقرا و نياػونـدان) اسـت و حـا آن آبـروی ظودوـان را در برابـر
آنانی که اػ قدرتشان بین دارخن (دشهنان) حفـظ وـیکنـين ،پـس ظهـس را اػ وـا در خـغ

ندارخد و حه انداػهای که توانایی دارخد پرداظت کنيـد و ظوخشـتن را اػ دعـاى ظيـر وـا

وحروم نسازخد.

ههانـا پرداظـت ظهــس ،کليـد رػق و حاعــب افـزاخش روػی شــها اسـت و ووضــب

پـاک شــدن گناهانتــان وــیگــردد و عظيـرهای بــرای روػ نيــاػ و تنگدســتیتــان (آظــرت)
است.

 .1حه عبارت دخگر ،ظهس (خک پنسن) درآودشان را حعد اػ کسر وؤونه بـرای پروردگارشـان قـرار دهنـد و حقيـه
را ظود استفاده نهاخند.
 .2وسائل الشيعه ،ح ،3ابواب وا خسب فيه الصهس ،حاب ،3ص 353و  ،353ح.3

ظهس /

وســلهان ،کســی اســت کــه حــه عهــدی کــه حــا ظداونــد وتعــال دارد عهــل نهاخــد و

وســلهان ،کســی نيســت کــه حــا زحــان حگو خــد :وســلهانن و حــا قلــبش وصالفــت کنــد؛ و

السالم».

1

ووارد خهس بهطور اجهالی

مسأله  .559در طند وورد ظهس واضب ویشود:
ّاول :درآود کسبی و در وواردی هن ،درآود حاصل اػ غير کسب؛
ّدوم :وال حالل وصلوط حه حرام؛
ّ
سىم :وعدن؛
چهاسم :گنذ؛

پًجن :ضواهری که حا غواصی ،خعنی فرو رفتن در درخا حه دست ویآخد؛
ششن :غنيهت ضنگ؛

هفتن :حنابر وشهور ،ػوينی که کافر عوی اػ وسلهان حصرد.

تفصيل احکام وربوط حه هر وورد ،در ضهن وساجل آخنده ظواهد آود.
خهس اووال نابالغ و وجنون و سفيه

مسأله « .561حلــوغ» و «عقــل» اػ شــراخط تعلــق ظهــس حــه اوــوال وحســوب نهــیشــود.

حنابراین ،اگر حشۀ ناحالغ خا وسنون (دیوانه) ،درآود و ونافعی را اػ کسب خا غير کسـب
 -هرطنــد اػ هــداخا حاشــد  -والــک شــود و در بــین ســال در وؤونــۀ او 2وصــرف نشــود،

ظهــس حــه آن تعلــق وی گيــرد و بــر ولــی شــرعی حشــۀ ناحــالغ خــا وسنــون واضــب اســت که
ظهس آن را اػ وال حشه خا دیوانه حدهد ،وگر در وورد وسألۀ حعد؛

البته طنانشه ولی شرعی ،آن را پرداظت نکند ،بر ناحالغ پـس اػ حلـوغ و بـر وسنـون

 .1تهزیب األحکام ،ح ،3حاب ،13ص ،334ح.33
 .2ونظور اػ «وؤونه» که در وساجل ظهس زخاد تکرار ویشود ،هزخنهها و وصارح اسـت کـه در وسـألۀ « »333و
وساجل حعد اػ آن ،توضيح آن عکر ویشود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

حعد اػ هوشياری و سالوت ،واضب است که ظود ،ظهس آن را حدهد.

شــاخان عکــر اســت ،حکــن وــغکور شــاول ســایر وــوارد تعلــق ظهــس  -واننــد ظهــس

حالل وصلوط حه حرام ،وعدن ،گنذ  -نيز ویشود؛

حنــابراین ،اگــر فــرد ناحــالغ وعــدنی را اســتصراح نهاخــد خــا گنســی پیــدا کنــد خــا حــا

فرو رفتن در درخا ضواهر بیرون آورد ،حاخـد ولـی شـرعی او ظهـس آن را حدهـد و طنانشـه

ندهد ،حاخد ظود او حعد اػ حلوغ ،ظهسش را حدهد .ههشنين ،اگر وال حالل وصلـوط
حه حرام داشته حاشد ،ولی شرعی او حاخد حه احکاوی که درحارۀ وال حالل وصلـوط حـه
حرام گفته ویشود عهل نهاخد.

مسأله  .561اگر حشۀ ناحالغ وهيز اػ وستهدی تقليد کند کـه وعتقـد اسـت وـال حشـۀ

ناحالغ ظهس ندارد ،ولی او حق پرداظت ظهس وال او را اػ اووال وی ندارد.
ً
مسأله  .562اگر حه اووال فردی که «سفيه» وحسوب ویشود و شرعا وحسـور اسـت
ظهس تعلق حگيرد ،بر ولی شرعی او واضب است ظهس آنها را بپرداػد؛

البتـه ،اگــر فــرد ســفيه اػ وستهــدی تقليــد کنــد کــه وعتقــد اســت وــال وی ظهــس

ندارد ،ولی او حق پرداظت ظهس وال سفيه را اػ اووال وی ندارد.
ووارد خهس بهطور وفصل
 .3 درآود كسبی و غير كسبی

قبل اػ بیان اووالی که حه آن ظهس تعلق وی گيـرد ،احتـدا احکـام ور بـوط حـه «سـال

ظهسی» عکر ویشود.

 oسال خهسی و احكام وربوط به آن
 سال خهسی افراد شاغل

مسأله  .563فــرد شــاغل واننــد تــاضر ،کاســب ،صــنعتگر ،کارونــد ،کشــاورػ ،وعلــن،

ظهس /

کــارگر ،پــس اػ گغشــت «خــک ســال اػ شــروع حــه کســب و کــار» ،ســال ظهســی وی فــرا
ویرسد و حاخد ظهس آنشه را که اػ وصارح سالش زخاد ویآخد بپرداػد ،هرطند درآود

روػ گغشته حاشد؛ حه این وعنا که سر سال ،حاخد ظهـس هـر وـالی را کـه ووضـود بـوده و

در وؤونه (هزخنهها و وصارح) صرف نشـده  -حـا توضـيحاتی کـه در وسـاجل ایـن فصـل

عکر ویشود  -بپرداػد.

حنــابراین ،احتــدای ســال ظهســی بــرای شــاغلين ،اولــين روػ شــروع کســب و کــار

است و افراد شاغل نهیتوانند بـرای هـر ونفعـت و سـود کسبشـان ،سـال ضداگانـهای

در نظر حگيرند؛ البته کسانی که طند شغل دارند ،حکن وربوط حه آنـان در وسـألۀ «»333
عکر ویشود.

 وال ک شاغل بودن فرد

مسأله  .564وال ک شاغل بودن فرد در فصـل «ظهـس» آن اسـت کـه درآوـد کسـبی وی
در طول سال ،نسبت حه وصارح و وصارف ساليانهاش ،وقدار قابل توضهی حاشد؛
ً
وثال اگر درآود کسبی فرد ،حه انداػۀ « »3درصد وصارح و وصارف وی حاشـد ،ایـن
ً
فرد ،عرفا شاغل حه حساب نهیآخد؛ اوا ا گـر درآوـد کسـبی او « »23درصـد وصـارضش
ً
حاشد ،عرفا شاغل ویحاشد و در ووارد تردخـد عرفـی ،وراعـات وقتضـای احتيـاط بـین
احکام شاغل و غير شاغل ،که در وساجل حعد عکر ویشود ترک نشود.
 فرد شاغلی كه چند نوع كسج دارد

مسأله  .565اگ ــر ف ــرد ش ــاغل ،طنـــد ن ــوع کس ــب وتف ــاوت داش ــته حاش ــد  -وانن ــد

کاروندی ،تسارت ،کشاورػی  -که حساب دظـل و ظـرح آنهـا اػ هـن ضـدا ویحاشـد،

در صــورتی کــه درآوــد حاصــل اػ هــر رشــته ،وقــدار قابــل تــوضهی حاشــد ،ویتوانــد بــرای

هر رشتۀ کسبی ،سال ضداگانهای قرار دهد؛
ً
اوــا ا گــر فــرد اػ رشــتۀ کارونــدی  -وــثال  -درآوــد قابــل تــوضهی داشــته حاشــد ،ولــی

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

درآود وی اػ رشتۀ تسارت خا کشاورػی اندک حاشد ،نهیتواند بـرای درآوـد حاصـل اػ

تسارت خـا کشـاورػی سـال ضداگانـه قـرار دهـد و درآوـد حاصـل اػ آن ،حـا ههـان سـال

ظهسی رشتۀ کاروندی لحاظ ویشود.

مسأله  .566حکــن وســألۀ قبــل وربــوط حــه کســانی اســت کــه رشــتههای وصتلــف
کسبی داشته حاشند.
ً
حنــابراین ،فــردی کــه وشــغول حــه نــوعی فعاليــت تســاری اســت ،وــثال وغــاػۀ پارطــه

فروش ــی دارد و اػ ای ــن راه درآو ــد قاب ــل ت ــوضهی دارد ،طنانش ــه ع ــالوه ب ــر آن وش ــغول
ً
فعاليت تساری دخگری نيز شود ،وـثال وغـاػه کفـش فروشـی افتتـاح نهاخـد ،نهـیتوانـد

بــرای کفــش فروشــی ســال ظهســی ضداگانــه قــرار دهــد و حاخــد ههــان ســال ظهســی
ســاحقش کــه ور بــوط حــه پارطــه فروشــی اســت را بــرای هــر دو فعاليــت تســاری لحــاظ

نهاخد.

این حکن در وـورد کشـاورػی کـه اقـدام حـه فعاليـت زراعـی در وحصـوالت وتنـوع

ً
وثال گندم ،برنذ و حبوحات وینهاخد و اوثال آن نيز ضاری است.
 افرادی كه درآود كسبی آنان در وواقع خاصی از سال است

مسأله  .567کسانی که درآود آنان در وواقع ظاصـی اػ سـال ویحاشـد ،واننـد برظـی
اػ اهل ونبر و برظی اػ حاغداران و کشـاورػان ،ا گـر وسهـوع درآوـد کسـبی آنهـا در طـول
خک سال نسبت حه وصارح و وصارف ساليانۀ آنها وقدار قابل تـوضهی حاشـد ،شـاغل

وحســوب ویشــوند و نهیتواننــد بــرای هــر درآوــدی ،ســال ظهســی ضداگانــهای قــرار

دهند.

 افرادی كه اووالشان را به وضاربه یا اجاره و وانند آن دادهاند

مسأله  .568فردی که ظودش اشتغال حه کاری ندارد ،ولی سـرواخهای دارد کـه آن را

حــه وضــارحه و واننــد آن داده خــا آن را حــه عنــوان ســرواخهگــغاری وکــالتی وطــابق عقــود
اسالوی در حانک و وانند آن گغاشته و خا ونزل خا وغاػهای دارد که آن را حه اضاره داده

ظهس /

اســت و اػ ایــن راه کســب درآوــد وــیکنــد ،طنانشــه درآوــد حاصــل اػ آن قابــل توضــه

حاشــد  -کــه توضــيح آن در وســألۀ قبــل بیــان شــد  -شــاغل وحســوب وــیشــود و حاخــد
احکام ظهسی شاغلين را رعاخت نهاخد.
 درآودهای اتفاقی افراد شاغل

مسأله  .569افراد شاغل نهیتوانند برای درآودهای اتفاقی ظود واننـد سـودی کـه اػ

فروش شیء دخگری که وورد کسب شغلی آنها نيست ،حه دست آوده خا وـالی کـه حـه

آنان هدخه داده شده ،سال ضداگانهای قرار دهند.
ً
مسأله  .571فــردی کــه وــثال هــن تــاضر اســت و هــن کارونــد و بــرای هــر کــدام طبــق

ضــاحطهای کــه در وســألۀ « »333بیــان شــد ،ســال ظهســی ضداگانــه دارد ،طنانشــه
درآوــد غيــر شــغلی واننــد هدخــه و ضــایزه بــرای وی حاصــل شــود ،وصيــر اســت درآوــد

وـــغکور را حـــا ســـال ظهســـی هــر کـــدام اػ تســارت خــا کارونــدخش لحــاظ نهاخــد؛ ولــی

نهیتواند برای آن ،سال ظهسی ضداگانهای قرار دهد.
 پایان سال خهسی (ساعت خهسی)

مسأله  .571ونظور اػ حه پاخـان رسـيدن سـال ظهسـی بـرای فـرد شـاغل حعـد اػ سـپری

شــدن خــک ســال ،فــرا رســيدن ســاعتی اســت کــه فــرد در آن ســاعت شــروع حــه شــغل

ظوخش نهوده است؛
ً
وثال فردی که آغاػ حه فعاليـت شـغليش در سـاعت ده صـبح بـوده اسـت ،حعـد اػ
1

سپری شدن خک سال در ههان ساعت ده صبح ،سال ظهسی او حـه پاخـان وـیرسـد

و نهیتواند در حاقيهاندۀ درآودش تصرف نهاخد ،هرطند آن روػ تهام نشده حاشد.

مسأله  .572فرد شـاغلی کـه حسـاب سـال نداشـته و روػ آغـاػ حـه فعاليـت شـغليش
ً
اصال وعلوم نيست ،طنانشه حا وصالحه حا حاکن شرع خـا وکيـل وی ،ظهـس اوـوالش
 .1آن را «ساعت ظهسی» ویناوند.
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تا آن لحظه را وحاسبه و اقدام حه پرداظت آن نهاخد ،ػوان پرداظت ظهس ،سـاعت

ظهســی او وحســوب وــیشــود و حــا ســپری شــدن خــک ســال ،در ههــان ســاعت ،ســال
ظهسی وی حه پاخان ویرسد.

 سال خهسی غير شاغلين

مسأله  .573افـــراد غيـــر شـــاغل خعنـــی کســانی کــه شــغلی ندارنــد کــه اػ آن وصــارح
ً
ػندگيشان را حه دست آورند و اػ کهک دولت خا وردم استفاده وی کنند خا آنکـه اتفاقـا
درآودی حه دست ویآورند ،حعد اػ آنکه خک سال اػ ووقعی که آن فاجده و درآود را حـه

دست آورده و والک شدهاند ،حگغرد ،حاخد ظهس وقداری را کـه اػ وصـارح سالشـان
زخــاد آوــده بپرداػنــد و ویتواننــد بــرای هــر درآوــد و ســودی ،ســال ضداگانــهای در نظــر

حگيرند.

مسأله  .574در وــورد افــراد غيــر شــاغل ،ػوــان شــروع ســال ظهســی بــرای هــر درآوــد،

هنگاوی است که والک آن درآود ویشوند و نه ػوان تبدیل آن؛
ً
وــثال شصصـــی کـــه شــاغل نيســـت و اػ کهــک فرػنــدانش ػنــدگی ظــوخش را اداره

وی کند ،طنانشه خکی اػ فرػندانش در تارخز اول وهر واه ،وبلغ  3440444تووان حـه وی

هدخــه دهــد و او در تــارخز اول آعروــاه ،حــا ایــن وبلــغ وقــداری بــرنذ ظرخــداری نهاخــد،

احتــدای ســال ظهســی وربــوط حــه بــرنذ ،ػوــان والــک شــدن وبلغــی کــه حــا آنهــا بــرنذ را
ظرخداری نهوده  -خعنـی اول وهروـاه  -ویحاشـد و نـه ػوـان تبـدیل ایـن وبلـغ حـه بـرنذ

(اول آعروــاه)؛ پــس ا گــر تــا اول وهروــاه ســال آخنــده ،برنذهــا حــاقی حهانــد ،حاخــد ظهــس
وقدار حاقی وانده را بپرداػد.

1

 .1این حکن در وورد ظروح اػ وؤونه ،که احکـام آن در وسـاجل « 312تـا  »313ظواهـد آوـد نيـز ضـاری اسـت.
حـه عنـوان وثـال ،اگـر فـرد غيـر شـاغل درآوــدی را در اول فـروردینوـاه والـک شـود و حـا درآوـد وــغکور در اول
دیواه ههان سـال کـاالیی کـه وؤونـه وحسـوب وـیشـود را ظرخـداری نهاخـد ،ولـی حعـد اػ گغشـت سـه خـا
طهار واه استفاده اػ آن در وؤونه ،دخگر حدان احتياح نداشته حاشد ،حکن ظروح اػ وؤونه حعـد اػ گغشـت
سال که در وسألۀ « »313بیان ظواهد شد در وورد آن ضاری ویشود.
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مسأله  .575فــرد غيــر شــاغل در صــورتی کــه درآوــدی حــه دســت آورد ،وقتــی اػ ػوــان
والکيت آن خک سال حگغرد ،سال ظهسی ههان درآود حه پاخان رسـيده و نهـیتوانـد
در آن درآود تصرف کند خا آن را صرف در وؤونه نهاخد ،هرطنـد خـک سـاعت گغشـته

حاشد.

 فرد شاغلی كه در بین سال باز نشسته شده یا شغل خویش را رها كرده

مسأله  .576اگر فرد شاغل در بین سال ظهسی ،حاػنشسته شده خـا شـغل ظـوخش را
ً
رها نهاخد و بیکار گردد و قصد نداشته حاشد وسددا وشغول کـار شـود ،الػم اسـت تـا
پاخان سال ظهسی وربوط حه شغلش ،احکام فرد شاغل را وراعات نهاخد؛

پــس اػ آن ،در صــورتی کــه بیکــار حاشــد و وشــغول شــغل ضدخــدی نشــود ،احکــام

وربوط حه فرد غير شاغل در وورد وی ضاری وـیشـود و وـیتوانـد بـرای هـر درآوـدی کـه

والک ویشود ،سال ظهسی ضداگانهای قرار دهد.

 قهری ،شهسی یا ويالدی قرار دادن سال خهسی

مسأله  .577انسان ویتواند سال ظهسـی را «شهسـی» خـا «قهـری» خـا «وـيالدی» قـرار

دهد.

 تغيیر سال خهسی

مسأله  .578تغيیر دادن ػوان سال ظهسی حه صورت عیل ضایز است:
ً
الف .اگر فرد حصواهد سـال ظهسـی ظـود را عقـب بینـداػد ،وـثال سـال ظهسـيش

اول فــروردین بــوده و حصواهــد آن را اول تيروــاه قــرار دهــد ،حاخــد اول فــروردین ،ظهــس
والش را پرداظت کند؛ سپس حا فرا رسيدن اول تيرواه نيز ظهس درآود سه وـاه اظيـر

را بپرداػد؛ حا این کار ،سال ظهسی فرد تغيیر وی کند

ً
ب .اگر فرد حصواهد سال ظهسیاش را زودتر قرار دهد ،وثال اػ اول فروردین حه اول
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دیواه تغيیر دهد ،حاخد اول دیواه خعنی سه واه زودتر ظهس وسهوع درآودهاخش را
بپرداػد تا سالش عوض شود.

شــاخان عکــر اســت ،بــرای تقــدخن خــا تــأظير ســال ظهســی نيــت تنهــا کــافی نيســت.
ً
حنــابراین ،اگــر فــرد قصــد دارد ســالش را وــثال زودتــر قــرار دهــد ،حاخــد درآوــدهایی داشــته
حاشد و ظهس آن را بپرداػد ،در این صورت سال ظهسی وی تغيیر پی ـدا وینهاخد.

مسأله  .579کسی که سال ظهسی او قهری است ،قبل اػ فـرا رسـيدن سـال قهـری،

تغيیر آن حه سال شهسی ضایز است.

اوا اگر سـال ظهسـی قهـری وی حـه پاخـان رسـيده ،حـه درآوـدهای وـاػادش ظهـس

تعلق گرفته و تأظير آن تا فرا رسـيدن سـال شهسـی ضـایز نيسـت؛ ولـی وـیتوانـد سـال
ظهسی ضدخدش را سال شهسی قرار دهد.
 شک در فرا رسيدن سال خهسی

مسأله  .581فردی که درآودهایی را حه دست آورده ،ولی هنـوػ آن را صـرف در وؤونـه
نکرده و شک دارد که سال ظهسی بر آن گغشته  -حـا توضـيحی کـه در اداوـه ظواهـد

آود  -تا پرداظت ظهس آن واضب حاشـد خـا آنکـه هنـوػ سـال ظهسـيش فـرا نرسـيده و
صرف آن در وؤونۀ ػندگی ضایز است ،در این صورت وـیتوانـد حنـاء حگـغارد کـه هنـوػ

سال ظهسی بر آن سپری نشده است؛
ً
وــثال فــرد شــاغلی کــه حســاب ســال داشــته ،ولــی دفترطــۀ حســاب ســالش وفقــود

شــده و ندانــد ســال ظهســيش اول تيروــاه اســت خــا اول وهروــاه ،طنانشــه درآوــدی در

شهریورواه حه دست آورده حاشد ،الػم نيست اول وهر ظهس آن را بپرداػد و وـیتوانـ ـد
آن را در وؤونۀ ػندگيش تا قبل اػ فرا رسيدن اول تيرواه سال آخنده هزخنه نهاخد.

البته اگر فرد وقصر وحسوب ویشود ،وانند فرد شاغلی که حساب سال نداشته

و در وحاســبۀ ظهــس اوــوالش ســهلانگــاری نهــوده و حــدین ضهــت ػوــان شــروع در

کســب ظوخش کــه آغــاػ ســال ظهســی وی وحســوب وــیشــود را حــه خــاد نــدارد خــا ػوــان
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تحقق درآودهاخش را نهـیدانـد ،احتيـاط واضـب اسـت کـه حـا حـاکن شـرع حـه نسـبت
احتهال وصالحه نهاخد.

1

 فرا رسيدن سال خهسی با فوت فرد

مسأله  .581اگـــر ف ــرد درآوـــدی ح ــه دس ــت آورد و در ب ــین س ــال حهي ــرد ،وق ــداری اػ
درآودش که تا ووقع وفات وی صرف در وؤونه شده است ظهس ندارد ،ولـی واضـب
ً
است ظهس درآود حاقيهاندۀ او حدون انتظار کاول شدن سال ،فـورا پرداظـت شـود و

وصارح حعد فـوت واننـد هزخنـۀ کفـن و دفـن و وراسـن تـرحين اػ درآوـد حاقيهانـده قابـل

کسر نهیحاشد.
ً
البتــه ا گــر ويــت اػ کســانی بــوده کــه عهــدا ظهــس نهــیداده و وصــيت حــه دادن
ظهس هن ننهوده است ،پرداظت ظهس درآودهاخش بر ورثه واضب نيست.
 پرداخت خهس هنگام حصول درآود ،قبل از فرا رسيدن سال خهسی

مسأله  .582انسان ویتواند در بین سال هر وقـت درآوـدی حـه دسـتش آوـد ،ظهـس
آن را حدهد و ویتواند پرداظت ظهس را تا آظر سال حه تأظير بینداػد؛ ولـی ا گـر حدانـد

آن درآود تـا آظـر سـال حـاقی وانـده و حـه آن نيـاػ پیـدا نهی کنـد ،حنـابر احتيـاط واضـب،
ً
2
حاخد فورا ظهس آن را حدهد.
 اووالی كه هن وتعلق خهس ویشوند و هن زكات

مسأله  .583ظه ــس اػ ػو ــان حاص ــل ش ــدن درآو ــد (تحق ــق ر ح ــح) ح ــه و ــال تعل ــق

وی گيرد ،هرطنـد ػوـان اسـتقرار آن بـرای شـاغلين ،انتهـای سـال ظهسـی و بـرای غيـر
 .1توضيح بیشتر در این ظصوص ،در وبحب اووال افرادی که ودتی ظهس ندادهاند ظواهد آود.
 .2این حکن در وورد کاال ،وغاػه ،ابزار کار ،و واننـد آن ،کـه حـا درآوـد بـین سـال تهيـه شـده و وؤونـه وحسـوب
نشده و فرد ویداند که تا آظر سال ظهسی حاقی ویواند ،نيز ضاری است.
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شــاغلين ،پــس اػ ســپری شــدن خــک ســال اســت و فــرد وــیتوانــد وــال را قبــل اػ ػوــان
وغکور صرف در وؤونه نهاخد؛

بر این اساس ،نسبت حه اووالی که وتعلق ظهس و ػکات هـر دو وـیشـوند ،ػوـان

تعلــق ظهــس بــر ػوــان تعلــق ػکــات وقــدم اســت ،هرطنــد گــاهی ػوــان اســتقرار ػکــات

وقدم بر ػوان استقرار ظهس ویحاشد.
ً
وثال اگر حه فرد غير شاغلی « »34گوسفند هدخه شود ،پس اػ سپری شدن  33واه اػ
ػوان والکيت آنها حا ورود حه واه دواػدهن ،حه « »34گوسـفند اػ گوسـفندان وـغکور  -حـا

تحقق شراخط وضوب ػکات  -ػکات تعلق ویگيرد و حاخد خک گوسفند را حاحت ػکـات
بپــرداػد و حعــد اػ گغشــت دواػده وــاه اػ ػوــان والکيــت ،حاخــد فــرد ظهــس حاقيهانــدۀ
گوسفندان (پنساه و نه گوسفند) را در صورتی که وؤونه وحسوب نشوند بپرداػد؛

1

اوا طنانشه در وثال فـوق ،تعـداد گوسـفندان وـغکور « »34عـدد حاشـد ،حـا ورود حـه

واه دواػدهن ػکات حه آنها تعلق نهیگيرد؛ زیرا خـک پـنسن وشـاع گوسـفندان ،ظهـس
ً
وحســوب وــیشــود .حنــابراین ،تعــداد گوســفندانی کــه وی شــرعا والــک اســت حــه حــد

نصــاب اول ػکــات گوســفند نهــیرســد ،ولــی وی حاخــد حعــد اػ گغشــت  32وــاه اػ ػوــان
والکيت ،ظهس طهل گوسفند را که وؤونه وحسوب نهیشود ،بپرداػد.
ً
ههشنـــين ،ا گـــر فـــرد شـــاغل وـــثال  3وـــاه حـــه انتهـــای ســـال ظهســـيش وانـــده،

« »34گوســفند را والــک شــود ،در صــورتی کــه گوســفندان وــغکور حــاقی وانــده و وؤونــه
وحســوب نشــوند ،حاخــد ظهــس آنهــا را در ســر ســال ظهســی بپــرداػد و حــا ورود حــه وــاه
دواػدهن اػ ػوان والکيت گوسفندان  -حـا تحقـق شـراخط وضـوب ػکـات  -حاخـد ػکـات

« »34گوســفند اػ گوســفندان حاقيهانــده را بپــرداػد؛ اوــا طنانشــه در وثــال فــوق ،تعــداد
گوســفندان « »34عــدد حاشــد و در انتهــای ســال ظهســی « »34گوســفند حاحــت ظهــس
 .1شــاخان عکــر اســت ،اگــر فــرد حدانــد گوســفندان وــغکور در اثنــای ســال تلــف نشــده و صــرف در وؤونــه نيــز
ً
نهیشود ،حنـابر آنشـه در وسـألۀ « »352بیـان شـد ،حنـابر احتيـاط واضـب حاخـد ظهـس آن را فـورا بپـرداػد ،و
این حکن در وورد اداوۀ وسأله نيز ضاری است.

ظهس /

داده شـــود ،حاقيهان ــدۀ گوس ــفندان کهت ــر اػ ح ــد نص ــاب اول ػک ــات گوس ــفند ب ــوده،

حنابراین ػکات ندارند.

 oدرآودهایی كه خهس آنها واجج است

مسأله  .584ههــان طــور کــه اػ وســاجل گغشــته روشــن شــد ،درآوــدهای انســان کــه

پرداظت ظهس آنها الػم است ،دو نوع ویحاشد:

الففف .دسآهففذهای کسففبی و آن تهــام اوــوالی اســت کــه انســان اػ طریــق تســارت خــا

صنعت خا کشاورػی خـا کارهـای اسـتصداوی و حقـوقحگيـری خـا کـارگری خـا اضـاره دادن

ونزل ،وغاػه خا وسيله خا شیء دخگر خا صيد حيوانات درخاػی خا ظشکزی خـا ضهـعآوری

اشــيای وبــاح وثــل گياهــان دارویــی اػ بیاحانهــا و ضنگلهــا خــا کســبهای دخگــر ،حــه
ً
دست آورد ،هرطند وثال نهاػ و روػۀ ويتی را حهضا آورده و اضرتی گرفته حاشد.

ب .دسآهذهای غيش کسبی و آن تهام اووالی است که فرد اػ غيـر کسـب (شـغل) ،حـه

دست آورد؛ وثل والی که حه او هدخه خا حصشيده شده خا ضـایزه و پـاداش داده شـده خـا
والی که حا وصيت حه او رسيده است.

1

شاخان عکـر اسـت ،تهـام وـوارد الـف و ب ،طنانشـه تـا آظـر سـال در وؤونـه وصـرف

نشود و اػ وصارح سال فرد و ظانوادهاش زخاد بیاخد 2،حاخد ظهس آن داده شود.

مسأله  .585اگـــر شصصـــی ک ــاالیی ک ــه ظه ــس آن را پرداظت ــه اس ــت  -ک ــه ح ــه آن

«وصهس» وی گوخند  -خا کاالیی را کـه در حکـن وصهـس 3ویحاشـد ،واننـد وـالی کـه
حــه او ارث رســيده ،حــه دخگــری اهــدا نهاخــد ،آن کــاال پــس اػ درخافــت ،ضــزء درآوــد بــین
ســال هدخــه گيرنــده وحســوب ویشــود ،کــه طنانشــه تــا انتهــای ســال ظهســی حــاقی
حهانـــد و ص ــرف در وؤونـــه نشـــود ،ب ــر او (هدخ ــه گيرن ــده) ،الػم اسـ ـ ـت ظهـ ـ ـس آن را

بپ ـرداػد.

 .1البته حه ضز وواردی که در وساجل حعد استثنا ویشود.
 .2احکام وؤونه شدن حهطور وفصل و توضيحات بیشتر در وساجل حعد عکر ویشود.
 .3وال در حکن وصهس حه والی وی گوخند که ظهس ندارد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

 oبرخی از ووارد استثنا یا عدم استثنا از پرداخت خهس و احكام آن
 وهریه ،عوض خلع؛ دیه

مسأله  .586وهرخــهای را کـــه ػن وی گيــرد ،و وــالی را کــه وــرد ،عــوض طــالق ظلــع
درخافــت وی کنــد و نيــز دخــۀ شــرعی درخــافتی ،طــه دخــۀ عضــو حاشــد  -واننــد دخهای کــه

حاحت شکستن دست خا پا درخافت ویشود  -و طه دخۀ نفس (دخۀ قتل) حاشـد ،حتـی
در صورتی که سال بر آن حگغرد ،ظهس ندارد.

 درآود حاصل از فروش خون یا اعضای بدن

ً
مسأله  .587اگر کسی عضوی اػ حـدن ظـود واننـد کليـهاش را حفروشـد کـه عرفـا نبـود

آن ،ووضب نقص در حدن ویحاشد ،ثاحت شـدن ظهـس در آن وحـل اشـکال اسـت و

وراعات وقتضای احتياط ترک نشود.
ً
اوــا ا گــر آنشــه وعاوضــه وــیکنــد اػ قبيــل ظــون حاشــد کــه وســددا در حــدن توليــد و
ً
ضــاخگزین وــیشــود و نبــود آن عرفــا نقــص در حــدن حــه حســاب نهــیآخــد ،حاخــد ظه ــس
وبل ــغ درخـــافتی را در ص ــورتی کـــه تـــا انته ــای ســال ظهســی صــرف در وؤونــه نش ــود،

بپرداػد.

1

 ارث

مسأله  .588آنشـــه را کــه انســان حـــه ارث ویبــرد ،حتــی در صــورتی کــه ســال بــر آن

حگغرد ،حا وراعات شروط عیل ظهس ندارد:

الف .ارث شرعی حاشد و بر اساس قواعـد وعتبـر در وبحـب ارث حـه انسـان برسـد.

حنــابراین ،اگــر وســلهانی کــه شــيعۀ دواػده اوــاوی اســت ،وــالی اػ غيــر ایــن راه واننــد
 .1حکــن شــرعی قطــع اعضــای حــدن انســان و پیونــد آن حــه حــدن فــرد دخگــر ،در ضلــد طهــارم ،فصــل «احکــام
پزشکی» ظواهد آود.

ظهس /

تعصــيب 1حــه او حــه ارث برســد ،آن وــال اػ فواجــد وحســوب و ـیشــود و طنانشــه تــا ســر
سال ظهسی حاقی حهاند و صرف در وؤونه نگردد ،حاخد ظهس آن را حدهد.

ب .فــرد توقــع ارث بــردن داشــته حاشــد و طنانشــه ارثــی حــه او برســد کــه توقــع آن را

نداشته و اػ غير پدر و فرػند حاشد ،احتياط واضب آن است که ا گـر اػ وصـارح سـالش

زخاد بیاخد ،ظهس آن ارث را حدهد.

ج .حــه وــالی کــه حــه ارث رســيده ،در ػوــان ػنــده بــودن فــرد ،ظهــس تعلــق نگرفتــه

حاشد.

2

د .ويت ،ظهس حدهکار نباشد.

3

مسأله  .589اگر والی حه انسان حه ارث برسد و حداند آن وـال ظهـس داشـته و کسـی
که این وال اػ او حه ارث رسيده (ويت) ،ظهس آن را نداده ،وارث وغکور حاخد ظهس

آن وال را حدهد .ههين طـور ،ا گـر در ظـود آن وـال ظهـس نباشـد و وارث حدانـد کسـی

کـــه آن وـــال اػ او حـــه ارث رســيده ،ظهـــس حــدهکار اسـ ـت ،حاخــد ظهـ ـس را اػ وــال او

حدهد؛

ولــی در هــر دو صــورت ،ا گــر کســی کــه وــال اػ او حــه ارث رســيده (ويــت) حــه دادن
ً
ظهس عقيده نداشته خا عقيده داشته ،ولی عهدا خـا اػ روی کوتـاهی و سـهلانگـاری

ً
« .1تعصيب» وسألهای است راخذ در وغهب اهل تسنن کـه طبـق آن ،وـثال طنانشـه فـردی فـوت نهاخـد و اػ
وی تنها خک دظتر حهاند ،نصف اووال وی وتعلق حه این دظتر ویحاشد و نصف دخگر وتعلق حه عصبه
(برادر ويت ،عهوهای ويت و برظی اػ حستگان وغکر ويت) ویحاشد؛ ولی در وـغهب شـيعه ،در طنـين
ً
حالتی کليۀ اووال ويت شرعا وتعلـق حـه دظتـر وـیحاشـد .حـا ایـن توضـيح ،طنانشـه فـردی اػ اهـل تسـنن
فـوت نهاخـد و نصـف اوـوال وی حـه دظتـرش حـه ارث برســد و نصـف دخگـر آن حـه بـرادر ويـت (عصـبه) کــه
شيعۀ اثنا عشری ویحاشد برسد ،برادر ويت ویتواند در این وال تصرف کرده و آن را تهلک نهاخـد ،ولـی
این وال ،ارث وحسوب نهیشود و در صـورتی کـه صـرف در وؤونـه نگـردد ،در انتهـای سـال حاخـد ظهـس
آن را پرداظت نهاخد.
 .2وگر وورداستثنایی که در وسألۀ حعد عکر ویشود.
 .3ههان.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

ظهس نهیداده 1،وارث الػم نيست 2ظهس واضب بر او را بپرداػد؛

3

البت ــه ا گ ــر وي ــت وص ــيتی ح ــه پرداظ ــت ظهس ــی ک ــه برعه ــدهاش واض ــب ب ــوده،

داشته حاشد ،الػم است حه وصيت او عهل شود و در این صـورت ،حاخـد تهـام ظهـس
وصــيت شـــده را اػ اصـــل وــال پرداظ ــت نهاخنــد ،هرطنــد وقــدار ظهســی کــه حاخــد
پرداظت شود اػ ثلب والش (خک سوم) بیشتر حاشد.

مسأله  .591اگر والی حه انسان حه ارث برسد و حداند حه آن وـال ظهـس تعلـق گرفتـه،
اوا شک کند کسی که این وال اػ او حه ارث رسيده (ويت) ،ظهس آن را داده خـا نـه،

حنــابر احتيــاط واضــب ،الػم اســت ظهــس آن را حدهــد ،وگــر اســتثنایی حاشــد کــه در
وسألۀ قبل بیان شد.

مسأله  .591اگر انسان نداند والی که حه ارث رسـيده اػ وـواردی اسـت کـه ظهـس حـه آن
تعلق وی گيرد خا اػ وواردی است که ظهس ندارد  -وثل وهرخه  -و خـا اخنکـه نهیدانـد حـه
والی که در ػوان ػنده بودن فرد در اوور شصصـی و ظـانوادگی وصـرف ویشـده ،ظهـس

تعلق گرفته خا نه  -وثل اخنکه نهیداند آن وال حا عـين درآوـد سالگشـت شـده (درآوـدی
 .1اگر وتوف ٰی که ظهس حه اووالش تعلق گرفته ،حشۀ ناحالغ خا وسنون حاشد ،این حکن نسبت حه ولی شـرعی
او ضاری است ،خعنی ا گـر ولـی حشـۀ ناحـالغ خـا وسنـون حـه دادن ظهـس عقيـده نداشـته خـا عقيـده داشـته،
ً
ولی عهدا خا اػ روی کوتـاهی و سـهلانگـاری ظهـس وـال وی را نـداده و وصـيتی هـن بـر پرداظـت ظهـس
وغکور نکرده و اووال وتوفی حدون دادن ظهس بین ورثه تقسين شده است ،پرداظت ظهس بر وارثی کـه
شيعۀ دواػده اوـاوی اسـت (غيـر ولـی) واضـب نيسـت؛ اوـا ا گـر ولـی اهـل ظهـس بـوده و حـه ضهـت عـغری
وانند غفلت و فراووشی آن ظهس را نپرداظته ،پرداظت ظهس واضب است.
ً
 .2هرطند در این فرض ،احسـان و نيکـی حـه وـؤون وتـوف ٰی  -ظصوصـا والـدین  -حـا پرداظـت ظهـس وی و بـریء
الغوه نهودن او اوری شاخسته است؛ البته این کار نباخد اػ سهن ورثهای که وحسور هستند وانند حشۀ ناحالغ خا
وسنون خا سفيه صورت گيرد ،حلکه ورثۀ حالغ رشيد اػ سهن ظودشان اقدام حه پرداظت ظهس وتوف ٰی نهاخند.
ً
ً
 .3ایــن حکــن ،شــاول وــوردی کــه فــرد ظهــس را دســتگردان کــرده و حعــدا حــا وضــود توانــایی وــالی ،عهــدا آن را
نپرداظته خا در پرداظت آن سـهلانگـاری و کوتـاهی نهـوده نيـز وـیشـود و ونظـور اػ وارث در وسـألۀ فـوق،
وارثی است که شيعۀ دواػده اواوی است.
ههشنين ،اگر وال وتوفی (که اهل پرداظت ظهس نبوده) وتعلق ظهس حاشد و اػ ثلب وـالش وصـيت
کــرده آن شــیء را حعــد اػ وفــاتش حــه شــصص وعينــی کــه شــيعۀ دواػده اوــاوی اســت حدهنــد خــا آن شــیء وــال
شصص وغکور حاشد ،عهل حه وصيت وغکور واضب است و بر وصی پرداظت ظهس آن الػم نيست.

ظهس /

که ظهس حه آن تعلق گرفته ،ولی ظهسش پرداظت نشـده اسـت) ظر خـداری شـده خـا حـا

وال وصهس  -در این ووارد ،پرداظت ظهس بر وارث الػم نيست.
 وقف و نهاجات آن

مسأله  .592اگـــر ف ــردی ولکـــی را حـــا درآوـ ـد ب ــین س ــال تهي ــه نه ــوده حاش ــد و قب ــل اػ

گغشت سال  -حا رعاخـت شـراخط  -آن را وقـف نهاخـد ،اصـل ولـک وقـف شـده ،بـرای
واقف و کسانی که ولک برای آنان وقف گردخده (ووقوف عليهن) ،ظهس ندارد؛

البتــه ا گــر وقــف وــغکور بــرای والــک آن غيــر وتعــارف و اػ شــأن او بیشــتر حاشــد،

احتياط واضب آن است که واقف ظهس وقدار بیشتر اػ شأنش را حدهد.
ً
مسأله  .593اگر فردی ولکی را بر افراد وعينی وثال بر اوالد ظود وقـف نهاخـد ،طـوری
که اوالد وساػ حاشند در آن ولک ،زراعت و درظتکاری نهاخنـد خـا آن را اضـاره دهنـد،

طنانشه اوالد اػ این راه ونفعتی حه دسـت آورنـد کـه اػ وصـارح سـال آنـان ز خـاد بیاخـد،

حاخد ظهسش را حدهند.

 والی كه فقير بابت خهس یا زكات دریافت كرده

مسأله  .594وــالی کــه اػ روی اســتحقاق ،حــه عنــوان ظهــس خــا ػکــات حــه فقيــر داده

ویشود ،ظهس ندارد؛ ولی ونافع و درآوـد حاصـل اػ آن ،طنانشـه اػ وصـارح سـالش

زخاد بیاخد ،ظهس دارد.

 والی كه فقير بابت كفارات ،رد وظالن ،صدقات وستحبی دریافت كرده

مسأله  .595وــالی را کــه فقيــر حاحــت صــدقۀ واضــب واننــد کفــارات خــا رد وظــالن خــا

صدقات وستحبی درخافت کرده و والک شـده و اػ وصـارح سـالش ز خـاد آوـده ،حنـابر

احتياط واضب ،حاخد ظهس آن را حدهد.

1

 oوؤونه

مسأله  .596ظهس درآودهای انسان پـس اػ کسـر هزخنـهها و وصـارح سـال (وؤونـه)
ً
 .1اگــر اػ وــالی کــه حــه او حاحــت صــدقه دادهانــد ،ونفعتــی ببــرد ،وــثال درظتـی کــه حــه او صــدقه دادهانــد ،ويــوه
حدهد ،در صورتی که آن ونفعت اػ وصارح سالش زخاد بیاخد ،حنابر ٰ
فتوی ظهس دارد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

واضب ویشود .حنابراین ،فرد ویتواند درآود بین سال ظود را صرف در وؤونه نهـوده،

ســپس ظهــس آنشــه کــه حــاقی ویوانــد را پرداظــت نهاخــد .وؤونــه دو نــوع ویحاشــد:

الف .وؤونۀ تحصيل درآود؛ ب .وؤونۀ سال (وصارح ػنـدگی شصصـی و ظـانوادگی).
توضيح این دو نوع ،در وساجل حعد عکر ویشود.
 وؤونه تحصيل درآود (وؤونه كسج و كار)

مسأله « .597وؤونــۀ تحصــيل درآوــد» (وــورد الــف اػ وســألۀ قبــل) کــه حــه آن وؤونــۀ
کســـب و کـــار خـــا هزخنـــههای کســـب و کــار نيــز گفتــه ویشــود ،ونظــور اػ آن ،تهــاوی

وصارف و هزخنههایی است که انسان در راه کسب درآود انسام ویدهد و در وقابل

آن حدلی وضود ندارد و در حکن وال تلف شده ویحاشد؛

واننــد اضــرت شــاگرد ،حــاربر ،دالل ،نوخســنده و پاســبان ،اضــارۀ وغــاػه ،واليــات و

ساجر وصارضی که وصرف شده و در حکن تلف وحسوب وی گردد؛

تهاوی اوور فوق اػ درآود بین سال ،قابل صرف بوده و پس اػ آن در انتهای سال،

ظهس حاقيهاندۀ درآود داده ویشود.

ههــين طــور ،اگــر هزخنــههــای وــغکور اػ وــال قرضــی پرداظــت شــده حاشــد ،وقــدار

حدهی اػ درآود کسر شده و ظهس حاقيهانده پرداظت ویشود.

ههشنين ،اػ این قبيل اسـت نقـص و اسـتهال کی کـه در راه کسـب درآوـد بـر ابـزار

کســبی کــه ظهــس آن داده شــده (ابــزار کــار وصهــس) خــا اػ وــال ارث و واننــد آن تهيــه

شــده وارد ویشــود ،واننــد اســتهال ک وارد شــده بــر کارگاههــای صــنعتی و وســاجل آن،

ابــزارآالت ظيــاطی ،کشــاورػی و غيــره ،وســيلۀ نقليــهای کــه حــا آن حــار خــا وســافر حهــل

ویشود.
ً
وثال اگر فرد واشينی را حه وبلغ  34ويليون تووان اػ وـال وصهـس ظر خـداری نهاخـد

و آن را حه وـدت خـک سـال حـه وبلـغ  3ويليـون تووـان حـه اضـاره دهـد و قيهـت واشـين
وــغکور در انتهــای ســال ظهســی حــه ضهــت اســتفاده  33ويليــون تووــان شــده حاشــد،

ظهس /

طنانشـــه  3ويليـــون تووـــان درآوـــدی کــه اػ اضــاره دادن واشــين حــه دســ ـت آوــده تــا
انته ـای سال ظهسی حاقی حهاند ،تنها پرداظت ظهس  2ويليون تووـان اػ اضـاره بهـا
واض ــب اســـت و  3ويليـــون تووـــان دخگ ــر ،ض ــزء وؤون ــۀ تحصيـ ـ ـل درآو ــد وحسـ ـ ـوب

ویش ـود.

 وؤونه سال (وؤونه زندگی شخصی و خانوادگی)

مسأله  .598آنشــه کــه انســان در ػنــدگی شصصــی و ظــانوادگیاش (وؤونــۀ ســال) حــه
کار ویبرد خا وصرف وینهاخد (وورد ب اػ وسألۀ « ،)»333سه دسته است:

الف .کاالهای هصفشفی و آنشـه ظـودش وصـرف ویشـود؛ وثـل بـرنذ ،گنـدم ،ضـو،

ن ــان ،آرد ،روغـــن ،قنـــد و ش ــکر ،طـــای ،ادو خ ــه ،حبوح ــات ،ظوردنیه ــای ووض ــود در
خصشال و وانند آن.

ب .کاالهای ثابت و غيفش هصفشفی کـه ظـودش حـاقی اسـت و اػ ونـافعش اسـتفاده

ویشود؛ وانند ظانۀ وسکونی ،کليۀ اثاث ونزل وثل فـرش ،لبـاس ،ظـروف ،خصشـال

و نيــز زیــور آالت طــالی حــانوان ،راخانــه ،کتــاب ،وســيلۀ نقليــه ،حــاغ بــرای اســتراحت و
ُ
گغران اوقات فراغت ،اشيای تزیینی وثل گل ،گلدان ،قاب عکس ،لوستر ،دکور که

فرد اػ آنها در تزیین ونزل استفاده وی کند و وانند آن.

ج .هضیًههای جفاسی صيفذ ی واننـد هـداخا و ضـوایزی کـه فـرد حـه دخگـران ویدهـد،

صدقاتی که حه فقرا ویپرداػد ،انفاقاتی کـه حـه دخگـران وی کنـد ،وصـارضی کـه صـرف

پــغیرایی اػ وههانــان وینهاخــد ،وبــالغی کــه در ســفرهای ز خــارتی خــا تفرخحــی هزخنــه
وی کند ،وبلغی را که حاحت ادای نغر و کفارات ویدهد ،پولی که حاحـت ادای حـدهی
وربوط حه وصارح ظود و ظانوادهاش پرداظت وی کند ،والی که صـرف هزخنـۀ اػدواح

اوالد خــا تحصــيل آنهــا خــا وعالســه و دروــان بیهاریهــای ظــود و ظــانوادهاش وی کنــد،

دخهای که ویدهد ،والی که حه عنوان غراوت و ظسـارت وارد شـده حـه اوـوال دخگـران
ویدهد و وانند آن.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

کليه وواردی که در این سـه حنـد عکـر شـد ،حـا وراعـات پـنذ شـرط ،ظهـس نـدارد و

فرد اػ پرداظت ظهس آن وعاف ویحاشد:
ّاول .حــا درآوــد و ونــافع بــین ســال تهيــه شــده حاشــد ،نــه درآوــدی کــه ســال بــر آن
گغشته و ظهس آن واضب شده و آن را نداده است.
ّدوم .در حد وعهول و شأن فرد و ظانوادهاش حاشد.
ّ
سىم .اػ ووارد اسراف و تبغیر و ساجر وصارف حرام نباشد.

چهاسم .در وورد «الف و ب» ،کاال وورد نياػ عرفی فرد در بین سال حاشد.

پففًجن .در وــورد «الــف» وثــل آعوقــۀ ونــزل ،الػم اســت تــا آظــر ســال وصــرف شــده

حاشند و در وورد «ب» وثل لباس و لواػم ونزل ،تا آظـر سـال وـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه

حاشد 1و در وورد «ح» ،تا آظر سال آن هزخنه انسام شده حاشد.
□ وصرف وال در وسير حرام یا بیشتر از شأن

مسأله  .599حا توضه حه وسألۀ قبـل ،ا گـر وصـرف وؤونـۀ سـال در وسـير حـرام حاشـد خـا
اسراف و تبغیر وحسوب گردد ،حاخد ظهس آن داده شود.

2

ههشنين ،اگر وصرف غير وعهول و بیشتر اػ شـأن حاشـد ،ظهـس وقـدار بیشـتر اػ

شأن را حاخد حدهد؛ حتی وواردی که وصـرف آن اػ نظـر شـرعی رضحـان داشـته حاشـد،

ولی برای والک آن ،غير وتعـارف حاشـد ،وثـل آنکـه فـرد عهـدۀ درآوـد سـال ظـوخش را
ً
قرحة إلی اهّلل صرف آحادانی وساضد و انفاق برای فقرا نهاخد ،حنابر احتياط واضب حاخـد
ظهس وقدار ػاجد بر شأنش را بپرداػد.

□ وال ک در تعيین شأن افراد و حكن ووارد وشكوک

مسأله  .611و ــال ک در تعيـــین ش ــأن افــراد ،ع ــرف اســت و عواو ــل عرفــی وتع ــددی
وهکن است در ويزان شؤون عرفی خک فرد وـؤثر حاشـد؛ اػ ضهلـه ووقعيـت ظـانوادگی

 .1وگر آنکه ضزء ووارد استثنایی حاشد که در وساجل حعد ،وانند وساجل « 341و  »343عکر ویشود.
 .2وضوب پرداظت ظهس در این وورد ،در صورت توانایی والی فوری ویحاشد.

ظهس /

فرد ،سطح تحصيالت ،نوع شغل ،وسرد خا وتأهل بـودن ،ووقعيـت ظـانوادگی ههسـر

فـــرد ،تعـــداد فرػنـــدان ،وقـــدار دظـــل و ظــرح ،ووقعيــت و ونزلــت اضتهــاعی ،وحــل

سکونت ،ػوان و وکان.

شــاخان عکــر اســت ،هرطنــد تعيــین شــأن افــراد ووکــول حــه عــرف شــده ،ولــی اػ نظــر

شرعی این ضاحط وشروط حه آن اسـت کـه هزخنـههـای وـغکور حـه حـد اسـراف و تبـغیر
نرسد و اػ سایر عناوین حرام نيز نباشد.

تشصيص ووضوع در ووارد فوق ،حا شصص وکلف است.

مسأله  .611شــأن عرفــی افــراد کــه توضــيح آن در وســألۀ قبــل عکــر شــد ،وســعت داشــته و
بــین وقــدار حــداقل شــأن و حــداکثر آن ،دارای وصــادیق وتعــددی اســت و طنانشــه فــرد
ً
شک نهاخد حه صورت شبهۀ ووضوعيه که  -وثال  -کاالیی که ظرخده ،حه لحاظ شأنيت
1
وؤونۀ وی وحسوب ویشود خا نه ،حاخد ظهس آن (ظهس وقدار وشکوک) را بپرداػد؛
ً
البته اگر طوری اسـت کـه قـبال در شـأنش بـوده و شـک داشـته حاشـد کـه اػ شـأنش
ظارح شده خا نه ،حکن کاالیی را دارد که در شأن وی ویحاشد.
□ شک در استفاده از وال و تحقق وؤونه

مسأله  .612اگــر فــرد در انتهــای ســال ظهســی شــک داشــته حاشــد اػ کــاالیی کــه حــا

درآود بین سال ظرخده خا حه صـورت هدخـه درخافـت کـرده 2،اسـتفاده نهـوده و آن کـاال

وؤونهاش شده خا اػ آن استفاده نکرده ،حاخد ظهس آن را بپرداػد؛ وگر اػ وواردی حاشـد
که ظود وضود کاال اػ وؤونۀ وی وحسوب شـود ،وشـاحه آنشـه در وسـاجل « 343و  332و

 »333توضيح آن ظواهد آود.

□ خهس وقدار باقيهانده از كاالهای وصرفی

مسأله  .613اگر سر سال اػ کاالهای وصرفی ػندگی  -وانند وواد ظوراکی ،عطـر،
 .1اصل عدم تحقق وؤونه ضاری ویشود.
 .2حا فرض اخنکه آن کاال حه قبض و تحویل هدخه گيرنده رسيده است.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

لــــواػم شــــوخنده و بهداشــــتی ،دفتــــر و دفترطـــه  -وقـــداری اضـــافه وانـــده حاشـ ــد،
ً
طنانشـــه وقـــدار حاقيهــــانده اص ــال قيهـ ــ ت و ارػش و ــالی نداش ــته حاش ــد ،ظه ــس

ندارد؛

اوا اگر قيهت و ارػشی داشته حاشد  -هرطند اندک  -دو صورت دارد:

الف .فرد نهیتوانسته کهتر اػ آن وقدار را تهيه نهاخد و حه تعبيری آنشـه ظر خـداری
ً
شـــده اػ نظ ــر وقـــدار ،کـــنت ــرین انـــداػهای اس ــت ک ــه در ح ــاػار فروظت ــه ویش ــود؛ و ــثال
کوطکترین عطر ووضود در حاػار را که وورد استفادهاش بوده ظرخده؛ در این صـورت،
وقدار حاقيهانده ظهس ندارد.

ب .فرد بیشتر اػ وقدار وـغکور در قسـهت «الـف» را تهيـه کـرده و وقـداری اضـافی

آوده؛ در این صورت ،وقدار حاقيهانده ظهس دارد.

حکــن وــغکور در ایــن وســأله ،در وــورد اشــيایی کــه حــه فــرد هدخــه شــده نيــز ضــاری

است.

□ وحاسبه شدن خهس اووالی كه با درآود بین سال تهيه شده و وؤونه نشده ،بره
«قيهت فعلی»

مسأله  .614ظهــس کاالهــای وصــرفی کــه در انتهــای ســال ز خــاد آوــده و ههــين طــور
اشياء و لواػوی که تا انتهای سال وورد استفاده قـرار نگرفتـه و وؤونـه نشـده و اػ درآوـد

بین سال ظرخداری گردخده ،حاخد حه قيهت انتهای سال پرداظت شود؛

هرطند احتياط وستحب است اگر قيهت آن کهتر شـده ،ظهـس قيهـت ظر خـد

را بپرداػد.

□ خهس اووالی كه در وعرض استفاده بوده ،ولی استفاده نشده

مسأله  .615وــورد نيــاػ و اســتفاده بــودن در کاالهــای وصــرفی و غيــر وصــرفی کــه در

شــرط طهـــارم و پــنسن وســـألۀ « »335عکــر شــد ،حــه وعنــای نيــاػ عرفــی و اســتفاده و
استعهال آنها قبل اػ فرا رسيدن سال ظهسی ویحاشد؛ پس ظهس کاالیی که تـا سـر

ظهس /

سال وورد استفاده قـرار نگرفتـه ،هرطنـد وـورد نيـاػ عرفـی و در وعـرض اسـتفاده بـوده،

حاخد پرداظت شود؛ 1وگر در دو وورد:

الففف .تهيــه آن شــیء قبــل اػ وقــت نيــاػ حــه آن ،حســب شــأن عرفــی فــرد ،اوــری

وتعارف حاشد ،طوری که تهيه نکردن آن کسر شأن وحسوب شود.

2

ب .تهيــۀ آن شــیء در آخنــده در وقــت نيــاػ عرفــی حــه آن ،غيــر وهکــن خــا دشــوار و
ً
3
ووضب سصتی فوقالعاده که وعهوال تحهل نهیشود (حرح) حاشد.
□ خهس والی كه به واسطۀ قناعت و وانند آن باقی وانده

مسأله  .616وؤونه خا وصـارح ػنـدگی در وسـاجل ظهـس آن اسـت کـه انسـان در عهـل
آن را هزخنــه و خــا وــورد اســتفادۀ ظــود قــرار ویدهــد؛ پــس ا گــر حــه دليــل قناعــت کــردن خــا

صــرفهضــویی خــا ســصت گــرفتن بــر ظــود خــا ظــانوادهاش ،حصشــی اػ درآوــد انســان ز خــاد

بیاخد ،حاخد ظهس آن را حدهد.

4

□ استفاده از وال یا بخشش آن به جهت فرار از خهس

مسأله  .617اگر فرد وساجلی وانند کتاب ،فرش ،ظـرف ،سـروخس طـال را تهيـه کنـد،
ً
ولی در طول سال عرفا وورد احتيـاح وی نباشـد و تنهـا حـه قصـد فـرار اػ ظهـس اػ آنهـا
استفاده نهاخد ،وساجل وغکور وؤونه وحسوب نشده و حاخد ظهس آنها را بپرداػد.

ههشنين ،اگر فرد حا شصصی حه قصد فرار اػ ظهس تبانی نهاخد تـا پـول خـا وسـاجل

وــغکور را قبــل اػ فــرا رســيدن ســال ظهســی حــه وی ببصشــد ،وشــروط حــه آنکــه پــس اػ
 .1حنــابراین ،صــرف وعرضــيت احتيــاح عرفــی حــه شــیء حــدون اســتفاده و اســتعهال آن ،ووضــب وعافيــت اػ
ظهس نيست .ههين طور ،استعهال و استفاده اػ شیء حدون داشتن نياػ عرفی حـه آن ووضـب وعافيـت
اػ ظهس نهیحاشد ،که توضيح آن در وسألۀ « »343عکر ویشود.
 .2حه تعبيری ونافات حا شأن فرد داشته و نوعی عيب و تقصير در عرف اضتهاعی حه حساب آخد.
ً
 .3وعيار و ضاحط کلی این است که اصل وضود آن شیء  -هرطند وورد استفاده قرار نگيـرد  -عرفـا اػ وؤونـۀ
ههين سال وحسوب شود و ظصوصيات ولحوظ در آن حه حسب ووارد فرق ویکند.
ً
 .4ههين طور ،اگر فرد تدبیر وعاش نداشـته و وـالش را در اوـوری کـه عرفـا شـأن او نيسـت خـا اسـراف خـا تبـغیر
وحسوب ویشود هزخنه نهاخد ،حاخد ظهس آن را بپرداػد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

ً
ســپری شــدن ســال ظهســی ،آن شــصص آنهــا را وســددا حــه وی ببصشــد ،ایــن عهــل
ووضب ساقط شدن ظهس نهیشود.
□ خهس اشياء و لوازم دورهای

مسأله  .618اشياء و لواػم وسهوعـهای کـه حـا درآوـد بـین سـال تهيـه شـدهاند و وـورد

نيــاػ عرفــی و در حــد شــأن بــوده ،واننــد دورههــای کتــاب لغــت و تفســير خــا حعضــی اػ
وسهوعههای ظروف و لواػم ظانگی که در حاػار حهطور دورهای و وسهوعهای فروظتـه
ویشــود و حــهطــور تکــی و انفــرادی حــه فــروش نهیرســد ،در صــورتی کــه در طــول ســال
حعضی اػ آنها وورد استفاده قرار حگيرد ،حقيه هن ظهس ندارد؛
ً
اوا اگر در وعـرض نيـاػ عرفـی فـرد بـوده ،ولـی اتفاقـا هـير کـدام وـورد اسـتفاده قـرار

نگرفته ،حکن وسألۀ « »343را دارد.

□ خهس اووالی كه بدون تهليک برای استفاده در اختيار اطرافيان قرار گرفته

مسأله  .619اگر فرد حا درآود بـین سـال شـيجی را تهيـه کـرده و حـدون تهليـک ،ضهـت
استفادۀ شصصی در اظتيار اطرافيـان ظـود قـرار دهـد ،واننـد اخنکـه شـوهر ،ز یـورآالت

طال تهيه کرده و آن را حدون تهليک برای استفاده در اظتيار ههسرش قرار دهد خا فرد

کتــابی را تهيــه کــرده و حــدون تهليــک آن را بــرای وطالعــه در اظتيــار فرػنــدش حگــغارد،
ً
طنانشه تهيه نهودن آن حه کيفيت فوق عرفا اػ شأن فـرد حـه حسـاب آخـد و ضـزء وؤونـۀ
وی وحسوب شود ،ظهس ندارد.

□ خهس اشياجی كه هن وورد استفادۀ شخصی و هن كسبی است

مسأله  .611اشـيایی کـه حـا درآوـد بـین سـال تهيـه شـده و طـوری اسـت کـه هـن وـورد

اســتفادۀ شصصــی و ظــانوادگی و هــن وــورد اســتفادۀ کســبی و شــغلی قــرار وی گيرنــد و

انگيزه در ظرخد آنها هـر دو ضهـت اسـت ،واننـد واشـين ،ووحایـل و راخانـه ،در صـورتی
ً
که استفادۀ شصصی و ظانوادگی قابل توضه حاشد ،طوری که عرفا ضـزء وؤونـۀ ػنـدگی

وحسوب شود ،ظهس ندارد؛

ظهس /

ً
البته ،اگر واشين در وثال فوق عرفا وسيلۀ وربوط حـه کسـب فـرد حـه حسـاب آخـد،
ً
حــه گونــهای کــه وعهــوال افــراد طنــين واشــينی را بــرای غيــر کســب و کــار ظــوخش تهيــه
نهی کنند ،حاخد ظهس وقدار وا حه التفـاوت قيهـت ایـن واشـين و واشـينی کـه بـرای
ً
استفادۀ فرد در اوور شصصی و ظانوادگی عرفا وؤونه وحسوب ویشود را بپرداػد.
این حکن ،در وورد غير واشين نيز ضاری است.
ً
شـاخان عکـر اسـت ،ا گـر اشــيای وـغکور عرفـا وـاػاد بـر وؤونــۀ ػنـدگی حـه حسـاب آخــد،

وثـــل اخنکــه وقـــدار اســـتفادۀ شصصـــی انــدک و نــاطيز حاشــد ،حاخــد ظهــس تهــام آن

پرداظت گردد.

□ خهس كفن

مسأله  .611اگــر فــردی حــا درآوــد بــین ســال ،کفنــی تهيــه نهــوده کــه تــا انتهــای ســال

ظهسی وی حاقيهانده ،حاخد ظهس آن را بپرداػد؛
ً
البته اگر تهيه نکـردن کفـن ،عرفـا کسـر شـأن فـرد وحسـوب شـود ،وؤونـه وحسـوب
1

شده و ظهس ندارد.

ههــين طــور ،طنانشــه قطعــهای اػ کفــن را حــه عنــوان لبــاس احــرام خــا نهــاػ اســتفاده
ً
نهوده و حعدا نيز تا انتهـای سـال ظهسـی در وعـرض اسـتفاده بـوده 2،آن قطعـه ،وؤونـه
وحسوب شده و ظهس ندارد.

□ خهس جهيزیه و پسانداز ازدواح

مسأله  .612اگر در ونطقهای وتعارف طنين حاشد که انسـان ضهيزخـۀ دظتـرش را در

سالهای وتعدد حهطور تدرخسی تهيه کند و تهيه نکردن ضهيز خـه حـه ایـن صـورت ،حـا

 .1حلکه طنانشه در بـین سـال ظهسـی حهيـرد ،سـال ظهسـی وی فـرا رسـيده و حکهـی کـه در وسـألۀ «»353
بیان شد ،در وورد آن ضاری ویشود.
 .2البته طنانشه حعد اػ استفادۀ وغکور در بین سال ،دخگر وورد احتيـاح نباشـد ،حکـن آن در وسـألۀ «»313
عکر ویشود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

شأن فرد ونافات داشته حاشد - 1هرطنـد اػ ضهـت اخنکـه نتوانـد آن را در وقـتش تهيـه

کند  -اگر در بین سال اػ ونافع آن سال وقداری اػ ضهيزخه وـورد احتيـاح را حصـرد کـه
ً
اػ شــأنش ز خــاد نباشــد و عرفــا تهيــۀ آن وقــدار ضهيزخــه در خــک ســال ،ضــزء وصــارف
ساليانۀ وتعارف او شهرده شود ،الػم نيست ظهس آن را حدهد.

اوــا اگــر اػ درآوــد آن ســال ،حعــد اػ گغشــت ســال ظهســی ضهيزخــه تهيــه نهاخــد ،اػ

پرداظت ظهس وعاف نهیشود.

2

ههشنين ،فردی که توانایی والی داشته و ویتواند ضهيزخۀ دظترش را خـک دفعـه

در ههان سال نياػ فراهن کند و تهيه نکردن تدرخسی ضهاػ ،کسر شأن او نيست ،ا گـر

ضهاػ دظترش را حه تدرخذ تهيه نهاخد و سال بر آن حگغرد حاخد ظهس آن را حدهد.

حکن تهيه لـواػم وـورد احتيـاح ػنـدگی آخنـده بـرای پسـر نيـز ،ههاننـد تهيـۀ ضهيزخـۀ

دظتر است.

شاخان عکر است ،پول و درآودی که برای تهيۀ ضهاػ خا لواػم ػندگی آخنده خا تأوين

هزخنههای وراسن اػدواح ،کنار گغاشته و پسانداػ ویشود ،حتـی ا گـر شـراخط فـوق را
داشته حاشد ،حاخد ظهسش در انتهای سال ظهسی وحاسبه شود.

مسأله  .613اگر فرد حنا حه ضهتی ههشون قدخهی شدن ضهيزخه و وانند آن ،اػ ضهـاػ

قرار دادن ضهيزخهای که اػ پرداظت ظهسآن  -حا لحاظ شراخط وسأله قبل  -وعاف

بـــوده ،ونصــرف شـــود و آن را در احتياضــات دخگــرش کــه وؤونــه وحســوب وــیشــود
اســـتفاده نهاخـــد ،الػم نيســـت ظهـــس آن را بپ ــرداػد و طنانش ــه آن را حفروش ــد ،حک ــن
فروش وؤونه  -که در وساجل « 312و »311ظواهد آود  -در وورد آن ضاری ویگردد.
□ خهس ساخت تدریجی وسكن و پسانداز وسكن

مسأله  .614کسی که اػ درآود بین سال ،حه تدرخذ وسـکن و ظانـۀ وسـکونی در طـی
ً
طند سال برای ظوخش ویساػد؛ وثال در سال اول ػوينی ظر خـده و در سـال دوم آهـن
 .1طوری که تهيه نکردن ضهاػ ،نوعی عيب و ونقصت در عرف اضتهاعی وحسوب شود.
 .2حکن ظهس آن ،در وساجل « 323و  »323ظواهد آود.

ظهس /

وــورد نيــاػ را تهيــه وینهاخــد و در ســالهای حعــد حــه تــدرخذ حنــا را ویســاػد ،حاخــد در
انتهای هر سال ،ظهس اووال حاقيهانده در آن سال را پرداظت نهاخد؛

البتـــه ا گـ ــر تنهــــا راه ظان ـــهدار شـــدن ،فـ ــراهن کـــردن تـ ــدرخسی آن حاشـــد و تهيـ ــه

تــدرخسیاش بــرای اوثــال آن فــرد وعهــول حاشــد ،طــوری کــه فــراهن نکــردن وقــدوات
ً
ظانــهدار شــدن ،عرفــا کســر شــأن و عيــب بــرای فــرد و کوتــاهی در حــق ظــانوادهاش و
سهلانگاری نسبت حـه آخنـدۀ آنـان وحسـوب شـود ،در ایـن صـورت پرداظـت ظهـس
آن الػم نيست.

ولــی کنــار گغاشــتن پــول و پــسانــداػ آن بــرای تهيــۀ وســکن در آخنــده ،حتــی ا گــر

شراخط فوق را داشته حاشد ،ظهس دارد.

□ خهس ونزلی كه به جهت تأوين قيهت خرید آن ،اجاره یا رهن داده شده

مسأله  .615اگر فرد ظانـهای در حـد شـأن بـرای سـکونت ظـودش حصـرد و قسـهتی اػ

ثهــن 1وعاولــه را اػ درآوــد بــین ســال بپــرداػد ،ولــی ضهــت تــأوين حقيــۀ ثهــن وعاولــه،
وسبور شود آن را اضاره خا رهن و اضارۀ شرعی دهد ،تا پس اػ ادای حدهی ونـزل ظـود،

در آن ســا کن گــردد ،حاخــد در انتهــای ســال ،ظهــس آن ظانــه را پــس اػ کســر حــدهيش

پرداظت نهاخد.

البتــه ا گــر روش فــوق تنهــا راه وعهــول ظانــهدار شــدن بــرای فــرد و اوثــال وی حاشــد،
ً
طــوری کــه فــراهن نکــردن ظانــه حــدین صــورت ،عرفــا کســر شــأن و عيــب بــرای فــرد و

کوتاهی در حق ظانوادهاش و سـهلانگـاری نسـبت حـه آخنـدۀ آنـان وحسـوب شـود ،در
این صورت پرداظت ظهس آن الػم نيست.

ً
□ خهس ونزلی كه قبال وؤونه بوده و اجاره داده شده و تهيه ونزل دوم جهت سكونت

مسأله  .616اگر فرد ونـزل وسـکونی ظـود را کـه حـا درآوـد بـین سـال ظر خـداری کـرده و
ســال خــا ســاليانی در آن ســا کن بــوده و وؤونــه وحســوب گردخــده ،نفروظتــه و حــه اضــاره

 .1ونظور اػ «ثهن» ،قيهت ،ارػش و بهای وعاوله است که در حسياری اػ ووارد پول ویحاشد.
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دهد و اػ درآود بین سال ،ونزل وسيعتر دخگری حا قيهـت بیشـتر بـرای ػنـدگی ظـوخش

تهيه کرده و در آن سا کن شود ،ونزل اول ظهس ندارد.

1

اوا حکن ظهس ونزل دوم ،صورتهای وصتلفی دارد ،کـه حکـن سـه صـورت آن

در عیل عکر ویشود:

الف .ونزل اول حه حسب شأن عرفی فرد کافی بوده؛ در این صورت ،حاخـد ظهـس

ونزل دوم پرداظت شود.

ب .ونزل اول حه سبب ضيق و کوطک بودن وناسـب شـأن عرفـی فـرد نباشـد؛ در

این صورت ،در انتهای سال ظهسی حـه وقـدار قيهـت فعلـی ونـزل اول ،اػ ونـزل دوم
ظهس الػم ویشود و حقيۀ ونزل دوم ظهس ندارد.

ج .تبدیل ونزل ،فقط حه ضهت کوطکی وکان نبوده ،حلکه عواوـل دخگـری واننـد

ووقعيــت حــد و ناوناســب آن ونــزل حــه لحــاظ وحــيط و ههســاخهها خــا دوری راه آن اػ
ً
وحل کار ،وؤثر در تبدیل بوده اسـت ،در ایـن صـورت ،ونـزل ضدخـد (ونـزل دوم) عرفـا
وؤونه وحسوب شده و ظهس ندارد.

□ خهس ونزلی كه به صورت وسلوب الهنافع صلح شده

ً
مسأله  .617ا گ ــر ف ــردی ون ــزلش را ح ــه ش ــصص دخگ ــری (و ــثال ههس ــر خ ــا فرػن ــدش)
وصــالحه نهاخــد حــه شــرط آنکــه ونــافع آن ونــزل وــادام الحيــاة اػ ایــن وصــالحه اســتثنا

حاشــد و حــق اســتفاده اػ ونــافع حــه هــر صــورتی کــه صــالح دانســت حــا ظــودش حاشــد

(صلح وسلوب الهنافع) ،ونزل وغکور وؤونـۀ آن شـصص (ههسـر خـا فرػنـد) وحسـوب

نهیشود ،هرطند حا اضاػۀ وصالح کننده  -که ونافع ونزل وتعلق حـه اوسـت  -در آن
سکونت نهاخد؛

وگــر آنکــه اصــل داشــتن ظانــه بــراى او الػم حاشــد ،طــوری کــه نداشــتن آن ووضــب

کسر شأنش حاشد.

 .1اضاره بهای درخافتی  -حا توضـيحی کـه در وسـألۀ « »331عکـر وـیشـود  -ضـزء درآوـد سـال انعقـاد قـرارداد
اضاره وحسوب ویشود.

ظهس /

شاخان عکر است ،حکن وغکور در این وسأله در سایر اشياء نيز ضاری است.
□ خهس والی كه با فسخ صلح دوباره به ولكيت انسان در آوده

مسأله  .618ا گـر فــرد وـالی را کــه اػ درآوـد بــین سـالش تهيــه کـرده و وؤونــه نيســت ،در

اثنــای ههــان ســال حــه شصصــی صــلح ظيــاری 1نهاخــد و انســام صــلح وــغکور در حــد
ً
شــأن وی بــوده و عرفــا اػ وؤونــهاش وحســوب شــود ،طنانشــه حعــد اػ گغشــت ســال
ظهسی ،صلح وغکور را فسز نهاخد و وال را پـس حگيـرد ،آن وـال درآوـد سـال ضدخـد

وحســوب وــیشــود (نــه ســال گغشــته) و طنانشــه صــرف در وؤونــه نشــود و تــا انتهــای

سال حاقی حهاند ،حاخد ظهس آن داده شود.

اوــا ا گــر فــرد ،وــال وصهــس خــا در حکــن وصهــس وثــل ارث را حــه شصصــی صــلح

ظياری نهاخـد و حعـد اػ گغشـت سـال ظهسـی ،صـلح وـغکور را فسـز نهاخـد و وـال را

پس حگيرد ،الػم نيست ظهس آن را بپرداػد.
□ خهس وال در صورت اقالۀ وعاوله

مسأله  .619اگـــر انســان وعاولـــهای انســام دهــد و در آن ســود نهاخــد ،ســپس طــرف

وقابــل  -حــا وضــود آنکــه وعاولــه الػم بــوده و ظيــار فســز نــدارد  -اػ وی حصواهــد کــه
وعاوله را اقاله نهاخد و وی بپغیرد ،ظهس سودی که کرده ساقط نهیشـود و حاخـد آن

را بپــرداػد؛ وگــر آنکــه اػ شــأنش پــغیرش اقالــه حاشــد و اقالــه قبــل اػ فــرا رســيدن ســال
ظهسی او صورت گيرد؛

وانند اخنکه فردی حه دليل احتياح وـالی ،ػويـنش را حـه نصـف قيهـت حـاػاری حـه

شصصی حفروشد ،وشروط حه اخنکه اگر ثهن وعاوله را در ووعد وقـرر شـده پـس دهـد،

حق فسـز وعاولـه را داشـته حاشـد (بیـع ظيـاری) ،ولـی فروشـنده حـه علـت وشـکالت
والی نتواند در وـدت وعـين شـده ثهـن وعاولـه را حـه ظر خـدار پـس دهـد و وعاولـه الػم

 .1ونظور اػ آن ،وصـالحهای اسـت کـه در ضـهن آن حـق فسـز وصـالحه بـرای وصـالحه کننـده شـرط شـده
است.
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شــود و حعــد اػ ســپری شــدن وــدتی ،وی ثهــن وعاولــه را حاضــر کــرده و تقاضــای اقالـۀ
ً
وعاوله را نهاخد ،در این صورت ،طنانشه سال ظهسـی ظر خـدار فـرا نرسـيده و عرفـا اػ

شــأن وی قبــولی اقال ـۀ وــغکور حاشــد  -ههشنــان کــه شــاخد در حســياری اػ وــوارد بیــع
ظياری طنين حاشد  -الػم نيست ظهس سودی را که نصيب ظرخدار شـده بپـرداػد؛
اوا اگر سال ظهسی ظرخدار فـرا رسـيده و ظهـس حـه وـال وـغکور تعلـق گرفتـه (وسـتقر

شده) حاشد 1،حا انسام اقاله ظهس ساقط نهیشود.

2

□ خهس یارانۀ دولت

مسأله  .621خارانههایی که دولت حه حساب حانکی افراد سرپرست ظانوار (حساب

پسانداػ خا حساب ضاری) 3حه صورت انتقـال اعتبـاری پـول اػ طریـق شـبکه شـتاب
حانکی واریز وینهاخد 4،تـا ػوـانی کـه وضـوه وـغکور اػ حسـاب حـانکی حـه صـورت وبلـغ

نقدی برداشت نشده ،وشهول ظهس نهیحاشد؛

اوــا ا گــر وضــوه فــوق برداشــت و تهلــک شــود ،ضــزء درآوــد ههــان ســال وحســوب

ویشود و طنانشه تا پاخان سال حاقی حهاند و صرف در وؤونه نگردد ،وشـهول ظهـس

ظواهد بود.

5

مسأله  .621خارانههایی که دولت حه حساب حانکی افراد سرپرست ظانوار (حساب

 .1فرض وسأله ،در ووردی است که ػوين وغکور وؤونۀ ظرخدار وحسوب نهیشود.
 .2حکن اقاله و سایر تصرفات نسبت حه ػوـين وـغکور کـه حـه آن ظهـس تعلـق گرفتـه ،در صـورتی کـه ظر خـدار
ظهس آن را نپرداػد ،در وسألۀ « »323عکر ویشود.
ً
 .3واهيت حساب پسانداػ اػ نظر قانونی ،نوعی قرض دادن حه حانک است و غالبا واهيت حسـاب ضـاری
نيز طنين است؛ البته حانک حا افتتـاح ایـن نـوع حسـاب ،ظـدوات حسـاب ضـاری (واننـد صـدور دسـته
طک) را در اظتيار صاحب حساب ویگغارد .توضيح بیشتر در ضلد طهـارم ،فصـل «احکـام حانـکهـا»
عکر ویشود.
 .4وضوه وغکور حه صورت فيزخکی ،حه حساب افراد واریز نهیشود.
 .5ههشنــين ،اگــر فــرد حــدون برداشــت وبلــغ خاران ـۀ وــغکور اػ حســاب و حــا انتقــال اعتبــاری آن حــه حســاب
فروشنده ،اقدام حه ظرخد کاالیی برای ظود نهاخـد ،کـاالی وـغکور ضـزء درآوـد آن سـال وحسـوب وـیشـود
که طنانشه تا پاخان سال حاقی حهاند و صرف در وؤونه نگردد ،وشهول ظهس ظواهد بود.

ظهس /

سرواخهگغاری وکالتی) 1وار یز وینهاخد ،طنانشه فـرد وکالـت شـرعی حـه حانـک ضهـت
فعاليت اقتصادی وطابق عقود اسـالوی داده و احتهـال وعقـول صـحت قراردادهـا را

نيــز وــیدهــد 2و بــر اســاس آن ،حانــک در اثنــای ههــان ســال در وضــوه وار یــزی تصــرف
نهـــوده و اقـــدام حـــه وعـــاوالت و ســـرواخهگ ــغاری اػ ط ــرف ووک ــل نه ــوده اس ــت ،و ــال

سرواخهگغاری شده خا حدل آن ،درآود سال وحسوب ویشود.

حنــابراین ،طنانشـــه تــا پاخـــان ســال حــاقی حهانــد و صــرف در وؤونــه نگــردد ،حکــن

ســرواخۀ کســب و تســارت را دارد و وشــهول ظهــس ظواهــد بــود ،حــا توضــيحی کــه در

وسألۀ « »334عکر ویشود؛

اوــا ا گــر فــرد وکــالتی حــه حانــک نــداده حاشــد ،حکــن وســألۀ قبــل در وــورد آن ضــاری

ویشود.

شاخان عکر است ،حکن ظهس سود حانکی این نوع حسابها در وسـاجل « 333و

 »335بیان وی گردد.

□ خهس پولی كه با انتقال اعتباری هدیه داده شده

ً
مسأله  .622اگــر فــردی وبلغــی  -وــثال خــک ويليــون تووــان  -را حــهطــور وســانی و حــه

عنوان هدخه ،اػ حساب حانکی ظـوخش حـه حسـاب حـانکی شـصص دخگـر ،حـه صـورت
انتقال اعتباری پول اػ طریق شبکه شتاب حانکی واریز کنـد 3،حکـن ظهـس آن بـرای

هدخه گيرنده وانند خارانه است که در وساجل « 324و  »323عکر شد.

ً
 .1غالبا واهيت حساب سرواخهگغاری حانکی کوتاه ودت خا ويـان وـدت خـا حلنـد وـدت  -در کشـور ایـران -
نوعی وکالـت دادن حـه حانـک اسـت ،حـدین صـورت کـه سـرواخهگـغار حانـک را وکيـل وـیکنـد تـا وبلـغ وار یـز
شــده حـــه حســـاب را در اوــور وعـــاوالت فـــروش اقســاطی ،وراححـــه ،ســـلف (پـــیش فــروش) ،ظر خــد دیــن،
وشــارکت ،وضــارحهُ ،ضعالــه ،اضــاره حــه شــرط تهليــک ،وزارعــه ،وســاقات ،ســرواخهگــغاری وســتقين و...
حــهطــور وشــاع حســب ضــواحط قــانونی وــورد اســتفاده قــرار دهــد .توضــيح بیشــتر در ضلــد طهــارم ،فصــل
«احکام حانکها» عکر ویشود.
 .2حه عبارتی ،احتهال عقالیی ویدهد که حانک حه وقتضای عقود اسالوی عهل ویکند.
 .3خعنی وضوه وغکور حه صورت فيزخکی ،حه حساب هدخه گيرنده واریز نشود.
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اوــا نســبت حــه هدخــه دهنــده ،تـــا ػوــانی کــه وضــه اعتبــاری هدخــه شــده ،توســط

هدخه گيرنده خا وکيل وی حه صورت وبلغ نقدی اػ حساب برداشـت و تهلـک نشـده،

هدخـــه گيرنـــده والـــک آن نبـــوده و وـــال و ــغکور ض ــزء او ــوال هدخ ــه دهن ــده وحس ــوب

ویشود 1و طنانشـه هدخـۀ وـغکور اػ درآوـد بـین سـال ظهسـی و در حـد شـأن صـورت
ً
ظهسی هدخه دهنـده ،اسـترداد آن وهکـن نبـوده خـا عرفـا کسـر
گرفته و در انتهای سال
ِ
شأن وی حاشد ،الػم نيست ظهس آن را بپرداػد.

ههشنين ،اگر حصشش در حد شأن بوده و هدخـه گيرنـده 2حـدون برداشـت وبلـغ اػ
ً
حساب ،آن را قبل اػ فرا رسيدن سال ظهسی هدخه دهنده وصرف کرده حاشـد ،وـثال
حا آن کاالیی ظرخداری کرده حاشد ،پرداظت ظهس آن بر هدخه دهنده الػم نيست.
□ خهس كارت هدیه

مسأله  .623اگر فردی اقدام حه اهدای کارت هدخه 3حه دخگری نهاخد ،حکـن ظهـس

وضــه اعتبــاری ووضــود در کــارت هدخــه بــرای هدخــه گيرنــده ،واننــد حک ـ ـن خارانــه در

وسألۀ « »324است و حکن ظهس آن برای هدخه دهنده ،وانند وسألۀ «»322است.
□ خهس بیهه

مسأله  .624فــردی کــه اقــدام حــه انعقــاد قــرارداد بیهــه حــا شــرکت بیهــه نهــوده ،حــدین
ً
صورت که بیههگغار وتعهد وـیشـود وبلـغ وعينـی (حـق بیهـه) را نقـدا خـا حـه صـورت
 .1البته ،گاه در فـرض وـغکور وضـه اعتبـاری اهـدا شـده ولـک هدخـه کننـده هـن وحسـوب نهـیشـود ،واننـد
وبلغ خارانۀ دولتی واریز شـده حـه حسـاب پـسانـداػ کـه فـرد حـدون برداشـت وبلـغ نقـدی خارانـه اػ حسـاب
ظود ،آن را حه شصص دخگر اهدا کرده و حه حساب پسانداػ وی واریز نهـوده و شـصص وـغکور نيـز آن را اػ
حساب برداشت نکرده است .در این صورت ،وضه اعتبـاری وـغکور بـرای هدخـه دهنـده و هدخـه گيرنـده
ظهس ندارد.
 .2فرض وسأله در ضایی است که هدخه دهنده ،راضی حه طنين تصرفی اػ طرف هدخه گيرنده ویحاشد.
 .3کارت هدخه ،کارتی است حا نام خا بینام که حا وبالغ وعين صادر ویشود و دارندۀ آن ویتواند حـه دفعـات
دلصواه تا سقف ووضودی کارت ،کاال ظرخداری کرده خا هزخنههای ظـدوات وـورد اسـتفادۀ ظـوخش را حـا
آن بپرداػد و گاه طوری طراحی شده که اوکان درخافت وبلغ نقدی اػ ووضودی کارت نيز فراهن است.

ظهس /

اقساط (واهانه ،فصلی ،ساالنه خا حهطور دخگر) حه شرکت بیهه (بیهـهگـر) بپـرداػد و در

وقابـــل آن ،شــرکت بیهــه وتعهــد وــیشــود وبــالغی وشــصص حــه صــورت خکســا خــا

وستهری ،در صورت تحقق خکی اػ اووری که در قـرارداد حـه آن تصـرخح شـده  -واننـد

بیهاری ،فوت ،حاػنشسـتگی ،وقـوع حادثـۀ ظـاص ،ضـرر وـالی خـا غيـر وـالی وعـين حـه

بیههگغار خا شصص ثالثی که در قرارداد بیهـه وعـين شـده بپـرداػد ،طنانشـه ایـن نـوع
ً
بیهــه شــدن اوــری وتعــارف و وعهــول بــوده و عرفــا اػ شــأن فــرد وحســوب شــود ،وبــالغ

پرداظتی اػ درآود بین سال حه شرکت بیهه ظهس ندارد؛
ً
اوــا وبــالغی کــه حعــدا شــرکت بیهــه حســب وفــاد قــرارداد حــه شــصص بیهــهگــغار

ویپرداػد ،طنانشه وضـوه وـغکور حـه صـورت انتقـال اعتبـاری اػ طریـق شـبکه شـتاب

حانکی حه حساب شصص واریز ویگردد 1،حکن آن واننـد خارانـه اسـت کـه در وسـاجل

« 324و  »323بیان شد.

شاخان عکر است ،وبـالغی کـه شـرکت بیهـه حـه کسـانی کـه بیهـهگـغار بـرای حعـد اػ

وفــات ظــوخش وعــين کــرده وــیپــرداػد ،ارث وحســوب نهیشــود ،حلکــه ور بــوط حــه

شصص خا اشصاصی است که حسب وقررات بیهه و توافق بین بیهـهگـغار و بیهـهگـر

حه آنان داده ویشود و طنانشه وضوه وغکور حه صورت انتقـال اعتبـاری پـول اػ طریـق
شبکه شتاب حانکی حه حساب شصص واریز ویگردد 2،حکـن آن واننـد خارانـه اسـت
که در وساجل « 324و  »323بیان شد.

مسأله  .625اگــر فــرد اقــدام حــه انعقــاد قــرارداد شــرعی ســرواخهگــغاری حــا شــرکت بیهــه
ً
نهاخد ،وثال شرکت بیهه را وکيل کند که طبـق عقـود اسـالوی حـا سـرواخۀ وی فعاليـت
اقتصادی نهاخـد ،در ایـن صـورت ،حکـن سـرواخهگـغاری حـانکی را دارد کـه در وسـاجل

« 333و  »333حکن آن عکر ویشود.

شاخان عکر است ،اگر فرد بیههگغار در بین ودت قرارداد بیهۀ سرواخهگغاری فوت

ً
 .1وعهوال وبالغ وغکور حه صورت فيزخکی ،حه افراد داده نهیشود.
 .2آنطنان که وعهول و راخذ در حسياری اػ کشورها ،اػ ضهله ایران است.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

کند ،اصل سرواخۀ وغکور و سود حاصل اػ آن تا ػوان فوت ،ضزء واترک وتـوف ٰی اسـت
کــه حعــد اػ ادای حــدهی وتــوف ٰی و عهــل حــه وصــيت شــرعی (در صــورت وضــود دیــن و
وصيت) وقدار حاقيهانده ،حکن ارث را دارد و حسب سهام شـرعی ارث ،بـین وراث

تقسين ویشود.

□ خهس پاداش یا حقوق و وستهری بازنشستگی

مسأله  .626فــردی کــه حــا صــندوق حاػنشســتگی قــرارداد حســته تــا درصــد وعينــی اػ

حقــوق واهانـــهاش در دوران ظـــدوت را حــه صــندوق حدهــد 1و در وقابــل ،صــندوق
حاػنشستگی نيز وتعهد شده پس اػ حاػنشستگی ،وبـالغی حاحـت پـاداش حاػنشسـتگی

خا حقوق حاػنشستگی و وستهری  -حه صورت انتقال اعتباری  -حه حساب وی واریز

نهاخد ،حکن آن وانند قرارداد بیهه است که در وسألۀ « »323عکر شد.

2

□ خهس درآودی كه در حج و زیارت هزینه ویشود

مسأله  .627والی را که فرد ظرح سفر حذ و زخارتهای دخگر وی کند ،اػ وصارح سالی
وحسوب ویشود که در آن سال هزخنـه کـرده و ا گـر سـفر او تـا وقـداری اػ سـال حعـد طـول

حکشد ،آنشه در سال حعد اػ درآود سال قبل ظرح وی کند ،حاخد ظهس آن را حدهد.

 .1حــدین صــورت کــه وبــالغ وعينــی اػ حقــوق وی کســر و حــه حســاب صــندوق وار یــز شــود ،طــوری کــه قــرض
وحسوب نشده و صندوق ،والک خا اظتياردار آن حاشد و حتواند وضوه وـغکور را بـرای ظـود هزخنـه نهاخـد و
تعهد صندوق در قبال آن حسب قرارداد فقط پرداظت حقوق و وزاخای دوران حاػنشستگی حاشد.
 .2اوا اگر فرض شود قرارداد فـرد حـا صـندوق حاػنشسـتگی ،نـوعی قـرض دادن حـه صـندوق حاشـد ،وشـروط حـه
آنکه صندوق پس اػ پاخان دوران ظدوت حـه وی حقـوق حاػنشسـتگی و وسـتهری بپـرداػد ،قـرارداد وـغکور
ربــوی و حــرام وحسـوب وــیشــود و طنانشــه قــرض حــدون شــرط بــوده ،اشــکال نــدارد و در صــورت فــوت،
وبــالغی کــه اػ درآوــد (رحــح) بــین ســال قــرض داده شــده ،ضــزء وطالبــات وتــوف ٰی وحســوب شــده و حاخــد
ظهــس آن پرداظــت شــود ،وگــر وــورد اســتثنایی کــه در وســألۀ « »353بیــان شــد و وــال وــغکور حســب
وــوازین شــرعی حــه ارث وــیرســد و اوــا وبلــغ وــاػاد بــر اصــل قــرض کــه صــندوق حاػنشســتگی حــدون شــرط
وــیپــرداػد ،ارث وحســوب نهیشــود؛ حلکــه ور بــوط حــه شــصص خــا اشصاصــی اســت کــه حســب وقــررات
صــندوق حاػنشســتگی حــه آنــان داده وــیشــود و طنانشــه وضــوه وــغکور حــه صــورت انتقــال اعتبــاری پــول اػ
طریق شبکه شتاب حانکی حه حساب اشصاص واریز ویگردد ،حکن آن وانند خارانه است که در وسـاجل
« 324و  »323بیان شد.

ظهس /

□ خهس پولی كه بابت ثبت نام حج و عهره داده شده

مسأله  .628ا گر فرد حا درآود بین سال برای حذ خا عهره ،حدون انعقاد قرارداد اضـاره

ثبت نام کرده و در نوحت ساػوان حذ و زخارت قرار گرفته و پس اػ سال ظهسی خـا در

سالهای حعد وشرف ویشود ،در صورتی ظهس ندارد که حذ خـا عهـره واضـب بـوده
ً
و قبال حا استطاعت خا نغر شرعی و وانند آن بر عوۀ فرد آوـده (وسـتقر شـده) حاشـد؛ در
ایــن حالــت ،طنانشــه بــرای تشــرف ،راه دخگــری ضــز ثبــت نــام و در نوحــت قــرار گــرفتن
وضود نداشته حاشد و وال دخگری که اػ آن ،ظهس این پول را پرداظـت کنـد نداشـته

حاشد ،وبلغ وغکور ظهس ندارد؛

1

اوا در غير این صورت ،وثل آنکه حـذ خـا عهـره وسـتحبی حاشـد خـا آنکـه سـال اول

استطاعت حذ واضب حاشد  -که هنوػ حذ بر عوۀ او حهطور قطعی ثاحـت نشـده  -خـا
ً
آنکـه قــبال حـذ بــر عوـۀ او آوــده و نرفتـه ،ولــی اکنـون توانــایی ظر خـد فــيش آػاد را داشــته

حاشد ،خا تهکن اػ پرداظت ظهس آن اػ اووال دخگرش داشته حاشد ،پول ثبت نـام در
انتهای سال ظهس دارد.

2

مسأله  .629اگر فرد اػ درآود بـین سـال ظهسـی ،اقـدام حـه انعقـاد قـرارداد اضـاره  -حـا
رعاخت شراخط صحيح بودن آن  -حا سـاػوان حـذ و ز خـارت خـا شـرکت وسـافرتی بـرای

 .1حکن وغکور شاول افتتاح حسـاب پـسانـداػ قـرضالحسـنه و نيـز سـرواخه گغاری وکـالتی در حانـک حـه نـام
ظود فرد ،ضهت در نوحت قرار گرفتن برای تشرف حه حذ خا عهره ویشود.
 .2در صــورتی کــه ثبــت نــام اػ طریــق قــرارداد ســرواخه گغاری وکــالتی و حــه صــورت شــرعی بــوده ،حکــن ســود
حاصل اػ آن در وسألۀ « »333عکر ویشود؛ البته اگر سود وغکور وشهول شراخطی که در وسـأله فـوق عکـر
شده گردد ،پرداظت ظهس آن واضب نيست؛
اوا اگر ثبت نام حدون شرط سود و حدون وکالت خا اضاػه دادن حه حانک بـرای سـرواخه گغاری شـرعی بـوده،
ولــی حانــک حســب قــانون ظــوخش وبلغــی ســود حــه حســاب فــرد واریــز نهــوده ،طنانشــه آن فــرد ســود وــغکور را
برداشت ننهاخد ،الػم نيست ظهس آن را بپرداػد ،هرطند حداند ساػوان حذ و زخارت آن سود خا وعـادلش را
بــرای وی در ســفر حــذ هزخنــه ظواهــد کــرد؛ اوــا ا گــر ســود وــغکور را برداشــت نهاخــد و حصواهــد آن را در ػنــدگی
صرف نهاخد ،در صورتی که حانک وغکور دولتی خا وشترک در کشورهای اسالوی است حاخد نصف سود را حـه
فقرای وتدین شيعۀ اثناعشری صدقه دهد و نصف دخگر آن را ویتواند بـرای ظـود در وصـارف حـالل هزخنـه
نهاخد و در صورتی که قبض و تهلک شود ،ضزء درآود بین سال وحسوب ویشود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

تشرف حه حذ خا عهره در ػوان وعـين نهاخـد و سـاػوان خـا شـرکت وـغکور فيشـی حاحـت
آن در اظتيــار وی قــرار دهــد ،ولــی حســب نوحــت ،ػوــان تشــرف پــس اػ گغشــت ســال

ظهســی فــرد در بــین ســال خــا ســالهای حعــد واقــع وــیشــود ،در ایــن صــورت حاخــد وی

ظهــس واليــت طلــب ظــوخش 1را بپــرداػد؛ وگــر وــورد اســتثنایی حاشــد کــه در احتــدای
وسألۀ قبل عکر شده ،که در این صورت پرداظت ظهس طلب وغکور الػم نيست.
ً
مسأله  .631کســــی ک ـــه ب ـــرای حــــذ خـ ــا عهـ ــره اػ درآوـ ــد بـ ــین سـ ــال ،وـ ــثال وبلـ ــغ

خک ويليون تووان حا افتتاح حساب پسانغار قرضالحسنه خا سـرواخهگـغاری وکـالتی
در حانــک حــه نــام ظــودش ثبــت نــام کــرده و حــه لحــاظ قــانونی در نوحــت ســاػوان حــذ و

ز خــارت بــرای تشــرف قــرار گرفتــه اســت 2،طنانشــه حعــد اػ گغشــت طنــد ســال وتوضــه

شــود کــه الػم بــوده ظهــس ووضــودی حــانکيش را وــیداده ،حــا ف ـرض اخنکــه هــن اکنــون
ً
اوتياػ ف ـيش حذ خا عه ـ ـرۀ وی حـه استثنـ ـای وبلــغ ووضـود در حسـاب حـانکيش وـثال

 24ويليون تووان ارػشگغاری وی گردد ،در این صورت کافی است ظهس ووضـودی
فعلی حانکی ظود را که سال بر آن گغشته بپرداػد؛
ً
البته ،اگر فرد اوتياػ قانونی فـيش حـذ خـا عهـرهاش را در اػای درخافـت وبلـغ وـثال

 24ويليون تووان  -حدون لحاظ ووضودی حانکی ظود  -حه شصص دخگری حه صورت

شــرعی در اػای درخافــت وبلغــی انتقــال دهــد ،وبلــغ وــغکور درآوــد بــین ســال انتقــال
وحسوب ویشود که اگر صرف در وؤونه نشود ظهس دارد.

□ خهس گياهان و حيواناتی كه وورد استفاده شخصی و خانوادگی است

مسأله  .631گياهان و حيواناتی که بـرای اسـتفادۀ شصصـی و ظـانوادگی در ونـزل خـا

ضای دخگـر نگهـداری ویشـود ،حکـن ظهـس آنهـا و وحصـول و رشـد آنهـا اػ ایـن قـرار

است:

ً
 .1خعنــی فــرد لحــاظ نهاخــد قيهــت ســفر حــذ خــا عهــرۀ وــغکور کــه وــثال شــش وــاه حعــد اػ ســال ظهســی انســام
ویشود حه نرد روػ پرداظت ظهس ،طقدر ارػش دارد.
 .2حدون آنکه قرارداد شرعی اضاره ،حا ساػوان حذ و زخارت حسته حاشد.

ظهس /

الف .خىد آيها؛

اگر حيوانات خا گياهان ،وصهس خا در حکن وصهس نباشد و حا درآود بـین سـال

تهيه شده حاشد ،طنانشه برای استفادۀ شصصی اػ شير خا تصن ورغ خا پشـن حيـوان خـا

اســتفادۀ شصصــی اػ ويــوه ،ســاخه ،زیبــایی خــا تصــفيۀ هــوای درظتــان و گياهــان و خــا
ً
وواردی اػ این قبيل نگهداری ویشود ،در صورتی کـه ایـن حيوانـات خـا گياهـان عرفـا
وؤونۀ فرد حه حساب ویآخد ظهس ندارد ،وگرنه پرداظت ظهس آنها الػم است.

1

ب .هحصىل و سشذ آيها؛

وحصولی که اػ ظود وال ضدا ویشود ،وانند حشـۀ حيوانـات ،شـير ،پشـن ،ويـوه،

تصن ورغ ،خا آوادۀ ضداساػی ویحاشـد ،وثـل شـاظههای ظشـک آوـاده ضـدا شـدن و
واننــد آن ،الػم اســت ظهــس آن وقــدار اػ وحصــول خــا رشــد کــه ســر ســال ظهســی در
وؤونه صرف نشده ،پرداظت گردد؛

اوا رشدی که وتصل حه ظود وال است ،وانند طاق شـدن حيـوان خـا بـزرگ شـدن

نهال ،اگر آن حيوان خا گيـاه بـرای اسـتفادۀ شصصـی اػ شـير ،تصـن وـرغ ،ويـوه ،سـاخه و
ً
اوثـــال آن نگهـــداری ویشــود و عرفــا وؤونــۀ فــرد حــه حســاب ویآخــد ،ظهــس نــدارد،
هرطند قيهت آن افزاخش خاحد.

2

□ خهس فروش وؤونه

مسأله  .632اگـر طيــزی کــه انســان در وؤونــۀ ػنــدگيش اػ آن اســتفاده وی کنــد  -وثــل
ظانۀ وسکونی خا لواػم ػندگی  -ترقی قيهت پیدا کند ،پرداظت ظهس ترقـی قيهـت
واضب نيست و اگر حعد اػ گغشت سال ظهسی برای شاغلين خا اگر شـاغل نيسـت،

حعد اػ گغشت خک سال آن را حفروشـد ،قيهـت اوليـه آن ظهـس نـدارد و ترقـی قيهـت
 .1اوا اگر وـوارد وـغکور اػ وـال وصهـس خـا در حکـن وصهـس تهيـه شـده ،اصـل آن ظهـس نـدارد و ا گـر اػ وـال
سالگشـت (وــالی کـه ظهــس حـه آن تعلــق گرفتــه و ظهسـش پرداظــت نشـده) در حــالی کـه ثهــن کلــی در
عوه بوده تهيه شده ،کافی است ظهس ثهن پرداظت شود.
 .2اوــا ا گــر حيــوان خــا گيــاه وؤونــۀ ههــين ســال نباشــد و اػ وــال وصهــس تهيــه شــده حاشــد ،رشــد وتصــل آن،
ً
طنانشه عرفا زخادی وال وحسوب شود ،ظهس دارد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

آن ،طنانشــه ،آن شــیء اػ طریــق غيــر وعاوضــه  -واننــد هدخــه  -حــه او رســيده ظهــس

ندارد؛

ولی اگر آن را اػ درآود بین سال و اػ طریق وعاوضـه  -وثـل ظر خـد و فـروش  -تهيـه

کرده ،این ترقی قيهت 1،درآود سال فروش وحسـوب ویشـود کـه ا گـر تـا آظـر آن سـال
در وؤونه صرف نشود ،حاخد ظهسش پرداظت گردد.

مسأله  .633اگر طيزی را که انسان در وؤونۀ ػندگيش استفاده وی کند ،واننـد ظانـۀ
وســکونی خــا لــواػم ػنــدگی در ههــان ســال اول اســتفاده  -خعنــی قبــل اػ گغشــت ســال
ظهسی بـرای شـاغلين خـا ا گـر شـاغل نيسـت ،قبـل اػ گغشـت خـک سـال اػ حـه دسـت

آوردنــش  -حفروشــد و قيهــت فــروش آن تــا انتهــای ســال حــاقی حهانــد و صــرف در وؤونــۀ

سال نشود ،اصل قيهت ضنس حنابر احتياط واضب ظهس دارد.

ههين طور ،ترقی قيهت آن ،اگر آن شیء را اػ درآود بین سال و اػ طریـق وعاوضـه
تهيه نهوده ،حنابر ٰ
فتوی و اگر آن را اػ طریق غير وعاوضه حه دست آورده ،حنابر احتياط
واضب ظهس دارد.

□ خهس وال در صورت برطرف شدن احتياح به آن بدون فروش وال

مسأله  .634اگــر فــرد اػ درآوــد بــین ســال ،شــيجی بــرای وؤونــۀ ػنــدگیاش ظر خــداری
ً
نهاخد ،وثال اثاثيۀ ونزل خا فرش خا لباس حصرد ،خا شیء وغکور حه وی هدخه داده شـود،

در صورتی که پس اػ گغشت سال ظهسی برای شاغلين خا اگر شاغل نيسـت پـس اػ

گغشــت خــک ســال اػ وقــت حــه دســت آوردن آن وــال ،احتيــاضش حــه آن حــهطــور کلــی

برطرف شود ،پرداظت ظهس آن الػم نيست؛

2

اوا اگر در بین ههان سـال اول ،احتيـاضش حـه آن وـال حـهطـور کلـی برطـرف شـود،

حنابر احتياط ،واضب است ظهس آن را بپرداػد؛

 .1البته ،ترقی قيهت ناشی اػ تورم و کاهش ارػش پول حکن ویژهای دارد که در وسألۀ « »333ظواهد آوـد و
این حکن در وورد آنشه در وسألۀ حعد عکر ویشود نيز ضاری است.
 .2حکن فروش آن ،در وساجل « 312و  »311عکر شد.

ظهس /

ً
البته ،طنانشه آن وـال اػ طيزهـایی اسـت کـه وـثال در حعضـی اػ فصـلهای سـال

وورد استفاده قرار وی گيرد ،وثل لباسهـای ػوسـتانی و تاحسـتانی کـه بـرای ػوسـتان و

تاحستان سال حعد کنار گغاشته ویشود ،پرداظـت ظهـس ،حـه علـت کنـار گغاشـتن

ووقت آن ،الػم نيست.

□ خهس كسی كه دیگری وخارح زندگی او را ویدهد

مسأله  .635کســی کــه دخگــری تهــام وصــارح ػنــدگی او را ویدهــد واننــد ههســر خــا

فرػندان ،در صورتی که ظود هن ونبع درآودی داشته حاشـد ،حاخـد ظهـس آن وقـدار اػ
درآودش را که در وؤونۀ سالش صرف نکرده بپرداػد.

حنابراین ،اگر تهام وصارضش را شوهر خا پدر ویدهـد و ظـودش طيـزی را در وؤونـۀ

سالش صرف نکرده ،الػم است ظهس تهام درآودش را بپرداػد.

□ صرف درآود در وؤونه با وجود داشتن وال وخهس یا در حكن وخهس

مسأله  .636فردی که اػ طریـق کسـب ،تسـارت ،زراعـت ،هدخـه و واننـد آن ار حـاح و
درآودهایی دارد که هنوػ سال ظهسی بر آن سپری نشـده ،طنانشـه وـال دخگـری هـن

داشــته حاشــد کــه ظهســش را داده (وــال وصهــس) خــا پرداظــت ظهــس آن واضــب

نيست وانند ارث (در حکن وصهس) ،ویتواند وال وصهس خـا در حکـن وصهـس را
وصرف نکند و وؤونه و وصارح سال ظود را فقط اػ درآود بین سالش هزخنه نهاخد؛

البتــه ،ا گــر نــزد وی وــال وصهــس خــا در حکــن وصهســی حاشــد کــه او را بــینيــاػ اػ

هزخنه کردن درآودش وینهاخد ،وانند ونزلی که حه او ارث رسيده و بـرای سـکونت او

کافی است ،نهیتواند اػ درآود بـین سـال ونـزل دخگـری تهيـه کـرده و آن را اػ وؤونـه حـه
حساب آورد خا قيهت آن را اػ درآود انتهـای سـال حاحـت وؤونـه اسـتثنا کـرده و ظهـس
آن را نپرداػد.

□ خهس تبدیل ونزل و وانند آن به وغازه و تهيۀ ونزل جدید یا غير آن با درآود بین سال

ً
مسأله  .637ا گ ــر ف ــردی و ــثال ون ــزل خ ــا واش ــين س ــواری ظ ــود را ک ــه ب ــرای اس ــتفادۀ

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

شصصــی حــا درآوــد بــین ســال ظرخــداری کــرده و تــا انتهــای ســال ظهســی وؤونــۀ وی

وحسوب ویشده ،حعد اػ سپری شدن سـال ظهسـی خـا طنـدین سـال حعـد حـه ههـان

قيهت خا کهتر حفروشـد و حـا پـول فـروش آن ،وغـاػۀ تسـاری بـرای کسـب و کـار ظـوخش
ً
حصــرد ،وغــاػۀ وــغکور ظهــس نــدارد 1و وســددا وــیتوانــد اػ درآوــد بــین ســال ،ونــزل
وسکونی خا وسيلۀ نقليه در حـد شـأن کـه در بـین سـال وـورد احتيـاضش بـوده و وؤونـۀ

ػندگيش وحسوب ویشود ،تهيه نهاخد.

□ وخلوط شدن وال وخهس با درآود و جدا كردن آنها با نيت

مسأله  .638هر گاه وال وصهس و درآود بین سـال فـرد حـا هـن وصلـوط شـده و قابـل

تشــصيص اػ هــن نباشــد ،واننــد اخنکــه فــرد وسهــوع وــالش را در صــندوق خــا دظــل

واحــدی قــرار داده حاشــد ،در هنگــام برداشــت اػ عــين ووضــود ،نيــت وی اثــری نــدارد.
ً
حنابراین ،اگر وال وصلوط شده ،شرعا وشاع حاشد 2،آنشه برداشـت وـیشـود حالنسـبه
اػ وصهس و درآود حساب ویگردد؛

اوـا ا گـر وـال وصلـوط شـده ،وشـاع نباشـد 3،آنشـه برداشـت وـیشـود اػ درآوـد بــین

ســال حــه حســاب وــیآخــد و اگــر بــیش اػ وقــدار درآوــدی کــه در صــندوق خــا دظــل بــوده

برداشت شود ،وقدار اضافه اػ وال وصهس وحسوب ویگردد.

حکن صورتی که وال وصهس و درآود حه صورت طلب اػ دخگری حاشـد ،نـه عـين

وال وصلوط شده ،در وسألۀ حعد عکر ویشود.

مسأله  .639اگر درآود بین سال و وال وصهس فرد حه صورت دین بر عهـدۀ دخگـری
حاشد و طلبکار حصواهد حصشی اػ طلب ظود را حگيرد ،برای آنکه آنشـه وی گيـرد وـال

 .1اوا اگر آن را حه بیشتر اػ قيهت ظرخد حفروشد ،احکام وربوط حه ترقی قيهت در وورد آن ضاری ویشود.
 .2وانند اخنکه وال ووضود در صندوق خا دظل ،وربوط حـه ثهـن فـروش کـاالیی حاشـد کـه نصـف وشـاع آن حـا
ارث و نصف دخگرش حا درآود بین سال تهيه شده است.
 .3شاخان عکر است ،وسرد وصلوط کردن اسکناسهای وصهس حا اسکناسهایی که درآود اثنای سـال حـه
حسـاب وـیآخــد ،هرطنـد ایــن اظـتالط طــوری حاشـد کــه اسـکناسهــا قابـل تشــصيص و شناسـایی اػ هــن
نباشد ،ووضب اشاعه نهیشود.

ظهس /

وصهس حساب شود ،حاخد هـر خـک اػ دو طـرف (طلبکـار و حـدهکار) قصـد کننـد کـه

آنشه حه طلبکار حاحت ادای دین داده ویشود سهن وصهس طلب وی حاشد.

ههين طور ،اگر طلبکار حصواهد آنشه ویگيرد درآود حسـاب شـود حاخـد هـر خـک اػ

دو طرف (طلبکار و حدهکار) قصـد کننـد کـه آنشـه حـه طلبکـار حاحـت ادای دیـن داده

ویشود سهن درآود طلب وی حاشد.

1

شاخان عکر است ،اگر فرد حصواهد حصشی اػ دین را اػ حانک (خـا وؤسسـه خـا حصـش)

دولتی خا نيههدولتی حگيرد تنها نيت گيرنده (صاحب حساب) کافی اسـت تـا آنشـه

برداشت وی کند ،سهن وصهس خا سهن درآود طلب وی حاشد؛

2

اوا اگر هر دو خا خکی اػ آن دو طنين نيتی نکنند ،طلبکار وال در خـافتی را حالنسـبه

اػ وصهس و درآود حساب نهاخد.

3

 oسروایه و ابزار كار و برخی وساجل وربوط به شاغلين
 خهس سروایۀ اساسی و سروایۀ توسعه ای

مسأله  .641سرواخۀ کسب و والالتساره که در عرف حاػار آن را «سـرواخۀ وتغيـر خـا در

گردش» ویناوند ،دو نوع است:

الف« .سشهایۀ اساسی» کـه آن کهتـرین وقـدار سـرواخهای اسـت کـه فـرد بـرای اوـور

ػندگی ظود و ظانوادهاش  -وناسب حا آبرو و شأنشـان  -حـه آن نياػونـد اسـت؛ طـوری
 .1البتـه طنانشـه فـرد طلبکـار اػ طـرف حـدهکار ،وکيــل خـا وـأعون در تعيـین طلبـی کـه تصـهين درخافــت آن را
دارد حاشد ،ههـين قـدر کـه طلبکـار قصـد نهاخـد آنشـه حاحـت طلـبش درخافـت وـیکنـد ،سـهن وصهـس خـا
سهن درآود اػ طلبکارخش حاشد ،کافی است.
 .2توضيح وطلب اػ این قرار است که اووال وؤسسات دولتی و نيهه دولتی ،حکـن وسهـول الهالـک را دارد
و والخت آن حا حاکن شرع ضاوع الشراخط ویحاشد .حنابراین ،در وسألۀ وورد نظر الػم اسـت عـالوه بـر نيـت
صاحب حساب ،حاکن شرع نيز اضاػه دهد که آنشه صاحب حساب بـر وـیدارد ،وـال وصهـس خـا وـال
درآود وی حاشد که این اضاػه حهطور کلی برای وؤونين داده شده است.
 .3در تهام وواردی کـه وـال وصهـس صـرف در وؤونـه شـده ،حکـن ضبـران آن اػ درآوـد بـین سـال ،در وسـاجل
وربوط حه ضبران وال وصهس وصرف شده ظواهد آود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

کـــه حـــا کهتـــر اػ آن وقـــدار ،ادارۀ اوـــور ػن ــدگی وناس ــب ح ــا ش ــأن ظ ــود و ظ ــانوادهاش،
ً
غير وهکن خا ههراه حا سصتی طاقتفرسـا کـه وعهـوال تحهـل نهـیشـود ویحاشـد و خـا
وسبور ویشود حه کسبی که شاخستۀ شأن او نيست وشغول شود.

«سرواخۀ اساسی» در صـورتی کـه اػ درآوـد بـین سـال تهيـه شـده حاشـد  -نـه اػ وـال

وصهس خا در حکن وصهس  -وؤونه وحسوب نشده و الػم است ظهس آن پرداظته

شود؛

وگر آنکه فرد هن اکنون خا در آخندۀ نه طندان دور نتواند ظهس سـرواخۀ اساسـی را

بپرداػد؛ حه این وعنا که اگر ظهس آن را هرطنـد حـا دسـتگردان و پرداظـت حـه صـورت
اقســاط در طــی طنــد ســال بپــرداػد ،ادارۀ اوــور ػنــدگی وناســب حــا شــأن و حــه صــورت
ً
وعهول ،غير وهکن خا ههراه حا سصتی طاقتفرسا که وعهوال تحهل نهیشود بوده خا
آنکه وسبور ویشود حه کسبی که شاخستۀ شأن او نيست وشغول شود.

در این صورت ،پرداظت ظهـس سـرواخه الػم نيسـت؛ البتـه ا گـر ویتوانـد ظهـس

قســهتی اػ ســرواخه را حــه صــورت نقــد خــا اقســاط حدهــد ،پرداظــت ههــان وقــدار الػم

ویحاشد.

ب« .سففشهایه تىسففعهای» کــه آن اضــافه بــر ســرواخۀ اساســی بــوده و بــرای توســعه و

گسترش فعاليتهای اقتصادی حه کار گرفته ویشود.

پرداظــت ظهــس ســرواخه توســعهای ،ا گــر اػ درآوــد بــین ســال تهيــه شــده ،واضــب

ویحاشد.

 خهس وغازه ،وكان تجاری و ابزار كسج و كار

مسأله  .641حکهی که برای «سرواخۀ کسـب» در وسـأله قبـل عکـر شـد در وـورد «ابـزار
کار و وسایل کسب» اػ قبيل وغاػه ،پاساؼ ،هتل ،کارظانه و سایر وکـانهـای تسـاری

و اقتصـــادی ،اب ــزار آالت نس ــاری ،آهنگ ــری ،ب ــزاػی ،حافن ــدگی ،حن ــایی ،وعه ــاری،

وهندســی و کشــاورػی ،وســایل نقليــه بــرای حهــل و نقــل حــار خــا وســافر ،دســتگاههــای

صنعتی و وانند آن ،نيز ضاری ویشود.

ظهس /

 خهس سرقفلی وغازه و وكان تجاری

مسأله  .642اگــر فــرد در اػای پرداظــت وبلغ ـی اػ درآوــد بــین ســالش ،حــه صــاحب

سرقفلی وغاػه خا وکان تساری ،والک حق سرقفلی وغاػه خا وکـان تسـاری گـردد ،در
ً
صــورتی کــه ســرقفلی وــغکور دارای ارػش وــالی حاشــد  -ههــان طــور کــه وعهــوال ایــن

طنين است  -در حکن سرواخه خا ابزار کسـب وحسـوب شـده و الػم اسـت ظهـسآن
ً
حه قيهت انتهای سال ظهسی  -حا لحـاظ توضـيحاتی کـه قـبال بیـان شـد  -پرداظـت
شود.

 خهس وربوط به پرورش دام و طيور و سایر حيوانات

مسأله  .643داوداران و ورغداران و کسانی که حه پرورش گاو ،گوسفند ،شتر ،وـرغ و

سایر حيوانات وشغول هستند ،در صورتی که هدف اػ پرورش این حيوانات ،فـروش
ظود آنها خا گوشتشان حاشد ،حيوانات وغکور در حکن «سرواخۀ کسب» هستند؛

اوــا طنانشــه آن حيوانــات را فقــط ضهــت اســتفادۀ کســبی اػ فرآوردههــای حاصــل

شده اػ آنها وانند شـير ،پشـن و تصـن پـرورش ویدهنـد ،در حکـن «ابـزار آالت کسـب»

وحسوب ویشوند.

1

مسأله  .644اگر داوداری اػ درآود بین سـال ،حيوانـاتی وثـل طنـد ريس گوسـفند خـا

گـــاو را ظرخـــداری نهاخـــد و قصـــدش آن حاشــد کــه آنهــا را نگهــداری کــرده و حــا فــروش

فــرآوردههــای لبنــی برظــی اػ آنهــا اوــرار وعــاش نهاخــد و برظــی وعــين اػ آنهــا را نيــز بــرای
اســــتفادۀ شصصــــی و ظ ـــانوادگی اػ ش ـــير و وحصـ ــوالت لبنيشـ ــان  -حـ ــدون فـ ــروش
ً
وحصوالت وغکور  -اسـتفاده نهاخـد ،تعـداد حيوانـات وعينـی کـه عرفـا وؤونـۀ ػنـدگی
شصصی و ظانوادگی وی حه حساب ویآخند ظهس ندارد و حقيـۀ حيوانـات در حکـن

 .1هرطند سرواخۀ کسب و ابزار کار در اصل اخنکه حه آنها ظهس تعلق ویگيرد خا نـه ،خـک حکـن دارنـد؛ ولـی
در برظی اػ احکام  -وانند ترقی قيهـت آنهـا در صـورتی کـه اػ وـال وصهـس خـا در حکـن وصهـس (واننـد
ارث) تهيه شده حاشد  -تفاوت دارند.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

ً
ابزار کسب و کار وحسوب ویشوند و حا لحاظ توضيحی که قبال بیـان شـد ،وشـهول

ظهس ویحاشند.
ً
اوــا ا گــر تعــدادی کــه عرفــا بــرای اســتفادۀ شصصــی و ظــانوادگی وــورد احتيــاح قــرار
ً
وی گيرد ،وثال دو ريس اػ بین ده ريس گوسـفند حاشـد و آن دو ريس ،وعـين نباشـد ،در

این صورت اػ بـین ده ريس گوسـفند ،دو گوسـفند را اسـتثنا نهـوده و حاخـد  -حـا لحـاظ
ً
توضــيحی کــه قــبال بیــان شــد  -ظهــس حقيــه را بپــرداػد و حنــابر احتيــاط ،الػم اســت دو
ريس گوســفندی کــه اســتثنا وــینهاخــد ،قيهــت کهتــری نســبت حــه ســایر گوســفندان
داشته حاشد.

 oترقی قيهت وال وخهس یا در حكن وخهس  -ترقی و تنزل قيهت
 ترقی قيهت وال التجاره

مسأله  .645اگر وال وصهس خا درحکـن وصهـس ترقـی قيهـت پیـدا کنـد ،طنانشـه

بــرای «تســارت و کســب درآوــد تهيــه خــا نگهــداری شــده» و اوکــان وعاولــه و گ ـرفتن
قيهــت آن وضــود داشــته حاشــد ،پرداظــت ظهــس ترقــی قيهــت حــاػاری 1،در ســر ســال
ظهسی واضب است ،هرطند آن را نفروظته حاشد.

2

 ترقی قيهت غير وال التجاره

مسأله  .646اگر وال وصهس خا در حکن وصهس که برای «تسـارت و کسـب درآوـد

تهيـه خــا نگهـداری نشــده» ،ترقـی قيهــت پیـدا کنــد ،حکـن ظهــس ترقـی قيهــت آن دو
صورت دارد:

الف .وال ،اػ طریق «غير وعاوضه وثل ارث» ،حه فرد ونتقل شده؛ در ایـن صـورت

 .1البته ترقی قيهت ناشی اػ تورم و کاهش ارػش پول ،حکن ویژهای دارد که در وسألۀ « »333ظواهد آوـد و
این حکن در وورد غير وال التساره که در وسألۀ حعد (قسهت ب) عکر ویشود نيز ضاری است.
ً
ٰ
وستثنی ویحاشند.
« .2طال» و «ارػ» حا شراخطی که حعدا عکر ویشود،

ظهس /

ترقی قيهت آن حتی پس اػ فروش ظهس ندارد ،هرطند سال ظهسی بر آن حگغرد.
ً
وثال اگر وارثی حاغی که اػ پـدرش ارث بـرده  344ويليـون تووـان ارػش داشـته و آن را

حــه قصــد تســارت نگهــداری نکــرده حاشــد و اکنــون ایــن حــاغ  244ويليــون تووــان ارػش
داشــته حاشـــد ،پرداظـــت ظهـــس  344ويليــون ترقــی آن حتــی پــس اػ فــروش حــاغ الػم

نيست.

ب .وال اػ طریق «وعاوضه وثل ظرخد و فروش» ،حه فرد ونتقل شده؛

در این صورت ،وال تا وقتی فروظته نشده ،ترقی قيهت آن ظهس نـدارد و هرگـاه

فروظتــه شــد ،قيهــت ظرخــد آن ظهــس نــدارد و افــزاخش قيهــت آن ضــزء درآوــد ســال
فروش است که اگر تا سر سال در وؤونۀ آن سال صرف نشود ،حاخد ظهسش پرداظـت

شود.

شاخان عکر اسـت ،ا گـر فـرد وـالی را اػ طریـق غيـر وعاوضـه حـه دسـت آورده  -واننـد

آنکه وال حه او حصشيده شده حاشـد  -و وـال التسـاره وحسـوب نشـود و وؤونـۀ وی نيـز

ظود وـال پرداظتـه (حـا پرداظـت ظهـس اػ ظـود
نباشد ،در صورتی که ظهس آن را اػ ِ
آن ،آن را وصهس نهوده حاشد) ،ترقی قيهت آن ،حتی پس اػ فـروش ظهـس نـدارد ،و

اگـر اػ وـال دخگـری ظهـس آن را پرداظـت کـرده« ،طهـار پـنسن» آن حکـن اشـيای غيـر

وعاوضی و «خک پنسن» آن حکن اووال وعاوضی را دارد.
 ترقی قيهت ناشی از تورم

مسأله  .647در وــواردی کــه افــزاخش قيهــت کــاالی وصهــس خــا در حکــن وصهــس

ظهس دارد  -که توضيح آن در دو وسألۀ قبل عکر شد  -طنانشه این افـزاخش قيهـت

ناشــی اػ تــورم حاشــد ،ثبــوت ظهــس در وــورد آن وحــل اشــکال اســت و حنــابر احتيــاط

واضــب احکــام ور بــوط حــه ترقــی قيهــت بــر آن ضــاری وی گــردد 1و احتيــاط وــغکور در

 .1حنابراین ،وکلف ویتواند در این احتياط ،وانند سـایر وـوارد احتيـاط واضـب حـه وستهـد ضـاوع الشـراخط
دخگری حا رعاخت األعلن فاألعلن وراضعه نهاخد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

وـوردی اسـت کـه افـزاخش قيهـت ضـنس حــه وقـداری حاشـد کـه حـا در نظـر گـرفتن نــزول

قيهت نقـد راخـذ کشـور و پـایین آوـدن قـدرت ظر خـد حـا آن ،ر حـح و سـود بـودنش اػ نظـر

عرف وحرػ نباشد.

حه عنوان وثـال ،اگـر تـاضری وـال التسـارۀ وصهـ ـس وی  34عـدد خصشـال حـه قيهـ ـت

 344ويليون تووان حاشد ،ولی در اثر تورم سه برابری ناشی اػ کـاهش ارػش پـول کشـور ،در
انتهـای سـال ظهسـی ضدخــدش ،قيهـت خصشـالهـا ســه برابـر خعنـی  144ويليـون تووــان

شده حاشد ،ثبوت ظهس نسبت حـه ترقـی قيهـت وـال التسـارهاش (خصشـالهـا) وحـل
اشکال است و در صـورتی کـه وستهـد ضـاوع الشـراخط دخگـر حـا رعاخـت األعلـن فـاألعلن

قاجــل حاشــد کــه تــورم ظهــس نــدارد ،وــیتوانــد در ایــن وــورد اػ وی تقليــد نهاخــد و بــر ایــن
اساس الػم نيست ظهس افزاخش قيهت خصشالها را بپرداػد.

اوا اگر در وثال وغکور حا وضود تورم سـه برابـری ،قيهـت سـرواخه و وـال التسـارهاش

(خصشــالهــا) 134 ،ويليــون تووــان شــده حاشــد 34 ،ويليــون تووــان اػ ترقــی وــغکور ،حــا
توضــيحی کـــه در وســـألۀ « »333عکـــر شــد ،ر حــح وحســوب شــده و در انتهــای ســال
ظهســی ظهــس دارد و ههــان طــور کــه عکــر شــد ،ثبــوت ظهــس در  244ويليــون تووــان

دخگر ترقی ،وحل اشکال است.

حکـن وـغکور در ایـن وسـأله ،شـاول سـایر وـواردی کـه افـزاخش قيهـت کـاال حاعـب

تعلق ظهس ویشود نيز ویگردد.

1

 ترقی قيهت وال التجارهای كه بابت آن بدهكار است

مسأله  .648اگر فرد شیء خا کاالیی را حا قرض خا وعاولۀ نسـيه ،حـه قصـد تسـارت حـه

عنوان وال التساره ظرخداری نهاخد و تا سر سال ظهسـی حـدهيش را پرداظـت نکـرده

حاشد ،طنانشه قيهت کاالی وـغکور کـه ههشنـان در سـر سـال ووضـود اسـت افـزاخش
خافته حاشد ،طوری که حه قيهت بیشتر قابل فروش حاشد ،این ترقی قيهت ضزء درآود
 .1وثال این وورد در وسألۀ حعد عکر وی گردد.

ظهس /

ههــين ســال وحســوب وی گــردد و ظهــس دارد ،هرطنــد اصــل قيهــت ظر خــد کــاال حــه

علت اخنکه فرد حدهی ظود را تا انتهای سال پرداظت نکرده است ،ظهس ندارد؛

البتــه ،ا گــر ترقــی قيهــت وــغکور ناشــی اػ تــورم و کــاهش ارػش پــول حاشــد ،ثبــوت

ظهس در آن وحل اشکال است که توضيح آن در وسأله قبل بیان شد؛

اوا اگر فـرد کـاالی وـغکور را حـا درآوـد و ار حـاح بـین سـال ظر خـده حاشـد ،طنانشـه در

انتهــای ســال ظهســی قيهــت آن  -هرطنــد بــر اثــر تــورم  -افــزاخش خافتــه حاشــد ،حاخــد
ظهس آن را حه قيهت فعلی بپرداػد.

 تبدیل پول وخهس به طال ،ولک و وانند آن به جهت حفظ واليت آن

مسأله  .649اگر فردی پـول وصهـس خـا در حکـن وصهـس ظـوخش را فقـط حـه ضهـت

«حفـظ واليـت آن» 1تبـدیل حـه کـاالیی واننـد سـکۀ طـال خـا ػوـين نهاخـد در حـالی کـه
ً
ً
طبعا قصـد دارد حعـدا آن سـکه خـا ػوـين را فروظتـه و در ػنـدگيش هزخنـه نهاخـد ،حکـن
ً
وال التساره را ندارد و ترقی قيهت ساليانۀ آن کـاال ،ظهـس نـدارد و ا گـر آن را حعـدا حـه

بیشــتر اػ قيهــت ظرخــد حفروشــد ،ترقــی قيهــت آن درآوــد بــین ســال ف ـروش وحســوب
ویشود که اگر تا انتهـای سـال ظهسـی صـرف در وؤونـه نشـود ،الػم اسـت ظهـس آن

پرداظت شود؛

البته ،در این صورت نيز ههان طور که در وسـألۀ « »333بیـان شـد ،ثاحـت شـدن

ظهس در وا حه التفاوتی که ضهت تـورم اخسـاد شـده ،وحـل اشـکال اسـت و وـیتـوان
در آن حه وستهد ضاوع الشراخط دخگر حا رعاخت األعلن فاألعلن وراضعه نهود.
 كاهش قيهت وال التجاره و غير آن ،پس از افزایش قبلی

مسأله  .651اگر فرد ضنسی را برای تسارت (وال التساره) ظرخداری نهاخـد و قيهـت
 .1خعنی قصـد فـرد اػ تبـدیل وـغکور ،تسـارت حـا عـين کـاال حـه هـدف کسـب درآوـد (اسـترحاح) نباشـد ،حلکـه
قصدش آن حاشد که ارػش والی داراییش وحفوظ حهاند و قدرت ظرخـدش در اثـر «تـورم ناشـی اػ کـاهش
ارػش پول» ،کاسته نشود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

آن حــاال بــرود ،ولــی آن را نفروشــد و در بــین ههــان ســال ،قيهــتش پــایین آخــد ،پرداظــت
ظهس وقداری که حاال رفته بر او واضب نيست و این حکن ،در غيـر وـال التسـاره نيـز

ضاری است.

مسأله  .651اگــر ضنســی کــه انســان بــرای تســارت (وــال التســاره) ظر خــداری نهــوده ،ســر
سال ظهسی افزاخش قيهت پیدا کند و اوکان وعاولـه و گـرفتن قيهـت آن وضـود داشـته

حاشــد ،اوــا حــه اويــد آنکــه قيهــتش حــاالتر رود آن را نفروش ـد و قيهــتش در ســال حعــد پــایین
بیاخد ،حنابر احتياط واضب حاخد ظهس افزاخش قيهت سر سال قبل را پرداظت کند؛

ولـی اگــر ایــن شـراخط بــرای وــالی کـه فــرد آن را ضهــت غيـر تســارت تهيــه کــرده و در
ً
وؤونۀ سال صرف نشده پیش آخد ،وثال والی را که ظرخده و عظيره کرده تا در سـال خـا

سالهای حعد اػ آن استفاده نهاخد ،سر سال ظهسـی افـزاخش قيهـت پیـدا کنـد ،ولـی
فرد ظهس آن را نپـرداػد و قيهـتش در سـال حعـد پـایین بیاخـد ،ظهـس افـزاخش قيهـت

سر سال قبل بر او واضب نيست و پرداظت ظهس ،حه قيهت فعلی کافی است.

1

 فروش وؤونهای كه هدیه بوده یا با پول هدیه تهيه شده با ترقی قيهت

ً
مسأله  .652اگر وثال پدر ونزلی را حه فرػندش هدخه دهـد و فرػنـد در بـین سـال در آن

ســاکن شــود و ظانــه در طــول ســال ضــزء وؤونــۀ وی وحســوب گــردد ،طنانشــه حعــد اػ

گغشت سال ظهسی خا طندین سال ،فرػنـد ونـزل وـغکور را حـا ترقـی قيهـت حفروشـد،

قيهــت (ثهــن) درخــافتی حاحــت فــروش ظانــه بــرای فرػنــد ظهــس نــدارد ،هرطنــد ســال
ظهسی بر آن حگغرد؛

2

اوا اگر پدر پولی را ضهت ظرخد ونزل حه فرػندش هدخه دهد و وی در بـین سـال حـا

آن ونزلــی ظرخــده کــه در طــول ســال وؤونــۀ او وحســوب شــود ،طنانشــه فرػنــد حعــد اػ

گغشت سال ظهسی خا طندین سال ،ونزل را حا ترقی قيهـت حفروشـد ،قيهـت ظر خـد

 .1هرطند حه دليل تأظير در پرداظت ظهس ،گناهکار ویحاشد.
 .2شاخان عکر است ،اػ آنسا که ونزل وغکور تا سر سال ،وؤونۀ فرػنـد شـده ،در حکـن وصهـس اسـت و حـهطـور
کلی این وسأله اػ وصادیق وسألۀ « »333حند «الف» ویحاشد.

ظهس /

آن ظهس ندارد ،هرطند سال ظهسی بر آن حگغرد ،ولی ترقـی قيهـت آن درآوـد سـال

فروش وحسوب ویشود ،که حکن آن در وساجل « 333و  »333بیان شد.
 نکتهای در كيفيت وحاسبۀ خهس ترقی قيهت وال وخهس

ً
مسأله  .653اگــر فــرد کــاالیی را حــا درآوــد بــین ســال ،وــثال حــه وبلــغ  54ويليــون تووــان

ظرخداری نهاخد و کاالی وغکور ترقـی قيهـت پیـدا کـرده و قيهـت آن در انتهـای سـال
ً
ظهسی وثال  344ويليون تووان شده حاشد و درآود نقدی وی  23ويليون تووـان حاشـد
و  23ويليون تووان را حاحت ظهس وسهوع بپرداػد ،طنانشه کاالی وغکور در سال خـا

ســالهــای حعــد ترقــی قيهــت پیــدا کنــد ،در وــواردی کــه ترقــی قيهــت وشــهول ظهــس

وــیشــود ،بــرای وحاســبۀ وقــدار ترقــی قيهــت ،افــزوده بــر قيهــت ظر خــد ( 54ويليــون
تووان) لحاظ نهیشود؛

حلکــه احتــدا قيهــت وصهــس شــده ( 344ويليــون تووــان) اســتثنا شــده و نســبت حــه

وبلغ اضافه بر آن احکام ترقی قيهت ضاری ویشود.
 ترقی قيهت در ساخت و ساز آپارتهان

مسأله  .654اگر انسان اووال وصهس خا در حکـن وصهسـی در اظتيـار داشـته کـه حـا

حصشــی اػ آن ،ػوينــی را ظرخــداری نهــوده و قصــد داشــته حاشــد حــا قســهت دخگــر اػ آن
ً
اووال ،طند واحد وسکونی آپارتهان در آن ػوين در طی طند سال  -وثال سـه سـال -
ً
احداث نهاخد و حعد اػ ساظت آپارتهـانهـا  -وـثال در سـال طهـارم  -اقـدام حـه فـروش
آنها نهاخد ،طنانشه قيهت ػوين در بین ساظت و ساػ ترقی نهاخد ،اػ آنسا کـه قصـد
فروش ػوين را قبل اػ اتهام ساظت آپارتهانها نداشته ،ترقی وغکور ظهس ندارد؛

اوــا حعــد اػ فــروش آنهــا ،ترقــی قيهــت وــغکور ،ضــزء درآوــد ســال فــروش وحســوب

ویشود که اگر صرف در وؤونه نشود ،ظهس دارد.

1

 .1البته اگر ترقی قيهت ،ناشـی اػ تـورم و کـاهش ارػش پـول حاشـد ،حکـن ویـژهای دارد کـه در وسـألۀ «»333
بیان شد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

 وغازهای كه ترقی قيهت پیدا كرده و با وغازۀ دیگر وعاوضه شده (طاق زده شده)

مسأله  .655اگــر فــردی وغــاػهاش را کــه حــا پــول وصهــس خــا در حکــن وصهــس واننــد

ارث ظرخداری نهوده 1و پس اػ آن ترقی قيهت پیدا کرده ،حـا وغـاػۀ دخگـری کـه قصـد

دارد حه عنوان وحل کسـب اػ آن اسـتفاده نهاخـد ،وعاوضـه کنـد و طـاق بزنـد 2،وغـاػۀ

ضدخد ظهس ندارد؛

وگر آنکه وعاوضه وشتهل بر نوعی ارفاق والی حاشـد و فـرد حـدون پرداظـت وبلـغ

اضـافی ،وغــاػهاش را حــا وغــاػۀ حــا ارػشتــری وعاوضــه کــرده حاشــد کــه در ایــن صــورت،

وغــاػۀ ضدخــد حالنســبه حــه وقــدار وــا حــه التفــاوت اػ درآوــد ســال وعاوضــه وحســوب
ویشود و پرداظت ظهس وقدار تفاوت اػ آن حه نرد روػ واضب ویحاشد؛

اوا اگر فرد حا پرداظت وا حه التفـاوت ،وغـاػهاش را حـا وغـاػۀ حـا ارػشتـری طـاق ػده

اسـت ،طنانشــه وــا حــه التفــاوت را اػ درآوــد بـین ســال ظــوخش پرداظــت کــرده ،ههــان

حکــن را دارد و اگــر وــا حــه التفــاوت را حــا وــال وصهــس خــا در حکــن وصهــس پرداظتــه،
وغاػۀ وغکور ظهس ندارد.

این حکن ،در وورد سایر ابزارهای کار  -غير اػ وغاػه  -نيز ضاری است.
 خهس واحد آپارتهانی كه با وا گذاری ونزل وؤونه به پیهانکار احداث شده

مسأله  .656اگر انسان ونزل قدخهی ظوخش را  -که سال خـا سـاليانی در آن سـکونت

داشته و وؤونه وحسوب ویشده و در این ودت ترقی قيهت نهوده  -حـه پیهانکـاری
ً
برای ساظت و سـاػ حدهـد و حسـب توافـق وـثال نصـف وشـاع اػ ػوـين را حـه پیهانکـار
ً
تهليـــک نهاخـــد ،در اػای و ــثال دو واح ــد آپارته ــان ح ــا ظصوص ــيات وش ــصص ،ک ــه

پیهانکار آن را در ػوان وعين پس اػ گغشت سال ظهسی فرد حه وی تحویـل دهـد تـا
 .1خا اخنکه وغاػه را حا پول بین سال ظرخده و ظهس وغاػه را پرداظت کرده حاشد.
 .2حدون آنکه وغاػۀ ظوخش را حه پول حفروشد و وغاػه دخگر را حا پول حصرد.

ظهس /

اػ آن ظودش استفاده نهاخد خـا آن را اضـاره دهـد ،در صـورتی کـه در ػوـان توافـق ارػش

نصف ػوين حا دو واحد آپارتهان وغکور برابر حاشد ،آن آپارتهانها ظهس ندارد.
 خهس ترقی قيهت وغازه به جهت تعهيرات و وانند آن

مسأله  .657اگـــر انســـان وغـــاػه و وک ــان تس ــاری داش ــته ک ــه ظهس ــش را پرداظ ــت

نهــوده 1و وغــاػۀ وــغکور را حــه قصــد فــروش نگــه نداشــته حاشــد ،طنانشــه تغيیراتــی در
وغــاػه اخســاد کنــد ،واننــد اخنکــه نهــای بیرونــی خــا داظلــی آن را ســنگ وروــر نهــوده خــا
دکوراســيون آن را تغيیــر داده و انســام ایــن اوــور ،ووضــب افــزاخش قيهــت وغــاػه گــردد،

حکن ظهس ترقی قيهت وغکور طند صورت دارد:

الف .تغيیرات وغکور حا درآوـد بـین سـال اخسـاد شـده حاشـد؛ در ایـن صـورت ،فـرد

حاخد ظهس ترقی قيهت را در انتهای سال ظهسی بپرداػد؛

ب .تغيیرات وغکور اػ وال وصهس خا در حکن وصهس (وثل ارث) انسام شـده؛

در این صورت ،ترقی قيهت وغاػه ظهس ندارد.

ج .تغيیرات وغاػه حا قرض انسام شده حاشد؛ در ایـن صـورت ،طنانشـه طيـزی اػ

وبلغ قرض تا انتهای سال ظهسی پرداظت نشـده ،ظهـس نـدارد و ا گـر قـرض وـغکور
ً
وثال در بین سال حعد پرداظت شـده ،طنانشـه حـا وـال وصهـس خـا در حکـن وصهـس
ادای دین شده ،ترقی قيهت وغاػه ظهس ندارد و در صـورتی کـه حـا درآوـد بـین سـال

ادای دین شده ،ترقی قيهت وغکور ظهس دارد.

 ترقی قيهت ولک به جهت دریافت وجوز تجاری برای آن

مسأله  .658اگر کسی که ظهس وغاػهاش را پرداظت کرده 2و آن را حه قصـد فـروش

نگـه نداشــته حاشــد ،در صــورتی کــه وبلغــی را اػ درآوــد بــین ســال بــرای درخافــت وســوػ
 .1خا آن را حا پول وصهس خا در حکن وصهس ظرخداری نهوده حاشد.
 .2ههان.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

تســاری هزخنــه نهاخــد و حــدین ســبب ،قيهــت وغــاػه افــزاخش خاحــد ،الػم اســت ظهــس
ترقی قيهت وغکور را در انتهای سال ظهسی بپرداػد.

 خهررس ونزلرری كرره زوررين و وصررالح آن بررا وررال وخهررس تهيرره شررده ،ولرری هزین رۀ
ساخت آن با درآود بین سال بوده

مسأله  .659اگر انسان ونزلی را که وؤونهاش نيست سـاظته و قصـد اضـاره دادن آن
را داشته حاشد و این در حالی حاشد که ػوين و کليۀ وصالح ساظتهانی وصرفی را اػ

وال وصهس تهيه کرده ،اوا هزخنههای استهال کی ساظت ونزل وثل اضرت کارگران
و حهــل حــار و واننــد آن را اػ درآوــد بــین ســال پرداظتــه اســت ،در ایــن صــورت ،ونــزل
وغکور حه نسبت آن هزخنهها وورد تعلق ظهس ویحاشد.

 ترقی قيهت كفن به جهت نوشتن قرآن و اسهای وتبركه بر روی آن

مسأله  .661اگر فرد حـا وـال وصهـس خـا در حکـن وصهـس کفـن تهيـه کـرده و آن را حـه
ً
قصد فروش نگه نداشته و حا گالب و ػعفران وثال ،قرآن کرخن و دعای ضوشـن کبيـر بـر

روی آن حنوخســـد و ایـــن عهـــل ،ووض ــب اف ــزاخش قيه ــت کف ــن گ ــردد ،طنانش ــه و ــواد

وصــرفی (گــالب و ػعفــران) ،وصهــس خــا در حکــن وصهــس بــوده ،ترقــی قيهــت وــغکور

ظهس ندارد؛

اوا در صورتی که وواد وصرفی ،اػ درآوـد بـین سـال حاشـد ،ترقـی قيهـت وـغکور در

انتهای سال ظهسی ،ظهس دارد.

1

 oنهاء و رشد وال وخهس یا در حكن وخهس

مسأله  .661اگر فـرد دارای اوـوالی حاشـد کـه وؤونـه وحسـوب نهـیشـود و آن را اػ وـال
وصهس خا در حکن وصهـس (واننـد ارث) تهيـه کـرده خـا در صـورتی کـه اػ درآوـد بـین

 .1فرض وسأله در ووردی است که کفن وغکور وؤونه وحسوب نشود و حکـن ظهـس کفـن کـه اػ درآوـد بـین
سال تهيه شده در وسألۀ « »333عکر شد.

ظهس /

سال تهيه نهوده ،ظهس آن را پرداظته حاشد ،طنانشه ایـن اوـوال دارای نهـاء و رشـد

عينــــی ونفصــــل خــــا شــــبه ونفصــــل واننـ ــد ويـ ــوه ،حشـ ــۀ حيوانـ ــات ،شـ ــير ،پشـ ــن،

شاظههای ظشک آوادۀ ضدا شدن و وانند آنها شوند ،پرداظت ظهـس نهـاء وـغکور
در سر سال ظهسی ،واضب است.
ً
ههشنين ،اگر این اووال دارای نهاء و رشد عينی وتصل حاشند و ایـن رشـد عرفـا

وصداق زخـادی وـال وحسـوب شـود  -واننـد گوسـفندان خـا وـر غهـایی کـه حـه ضهـت

فــروش گوشتشــان نگهــداری وــیشــود  -پرداظــت ظهــس آن در ســر ســال ظهســی،
واضب ویحاشد.

1

مسأله  .662حنــابر آنشــه کــه در وســألۀ قبــل بیــان شــد ،کســانی کــه حيوانــاتی واننــد

گوســفند ،بــز ،گــاو ،شــتر ،وــرغ نگهــداری وی کننــد واضــب اســت ســر ســال ظهســی،
ظهس نهاجـات ایـن حيوانـات وثـل فـرآوردههـای لبنـی ،پشـن ،حشـههـای وتولـد شـده

آنها که اػ وؤونۀ سالشان اضافه آوده را بپرداػند.
ً
ههشنــين ،اضــافه وػن ایــن حيوانــات در صــورتی کــه عرفــا وصــداق ز خــادی وــال

حاشد ،سر سـال ظهسـی ،ظهـس دارد 2و نيـز ا گـر ایـن نهاجـات ،فروظتـه شـده و درآوـد
حاصل اػ آن تا انتهای سال ،صرف در وؤونه نشود ،حاخد ظهس آن پرداظت شود.

3

 oخهس درختانی كه به جهت استفادۀ تجاری از چوب آن كاشته ویشود

مسأله  .663اگـر فردی نهال بید ،طنار و وانند اخنها را حـا درآوـد بـین سـال تهيـه و حـه

قصــد اســتفادۀ تســاری اػ طــوب آن حکــارد ،ســر ســال ظهســی اول حاخــد ظهــس اصــل
 .1حکن نهاء و رشد حيوانات و گياهانی کـه اػ درآوـد بـین سـال تهيـه شـده و وؤونـه وحسـوب وـیشـوند ،در
وسألۀ « »313عکر شد.
 .2ههان.
 .3شاخان عکر است ،وطلب وغکور ػوانی است که اصل این حيوانات ظهسشان داده شده حاشد خـا حـا پـول
وصهس ظرخداری شـده حاشـند خـا وتعلـق ظهـس نباشـند ،وثـل حيوانـاتی کـه حـه ارث رسـيدهانـد ،وگرنـه
ً
حاخد ظهس آنها هن  -حا توضيحاتی که ساحقا بیان شد  -پرداظت گردد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

نهالها و نهو و رشد آن سال را بپرداػد و در سالهای حعد ،حاخد هـر سـال ،ظهـس نهـو
و رشد ساالنۀ این درظتان را حدهد.
ً
ً
ههشنـــين ،ا گ ــر و ــثال اػ ش ــاظهه ــای درظ ــت ک ــه وعه ــوال ه ــر س ــال و ــی ُبرن ــد،

استفادهای ِببرد و حه تنهایی خا حـا ونفعـتهـای دخگـر کسـبش اػ وصـارح سـال او ز خـاد

بیاخد ،در آظر هر سال حاخد ظهس آنها را بپرداػد.

 oخهس وحصوالتی كه قسهتی از آن به ثهر رسيده و قسهتی نرسيده است

مسأله  .664ا گ ــر س ــال ظهس ـ ِـی ف ــرد ف ــرا برس ــد و قس ــهتی اػ وحص ــوالت ح ــاغی خ ــا

کشــاورػی وی حــه ثهــر رســيده حاشــد و حصــش دخگــری اػ وحصــوالت حــه ثهــر نرســيده

حاشد ،وحصوالتی که حه ثهر رسيده اػ درآوـد ههـين سـال وحسـوب شـده و طنانشـه
تا انتهای سال صرف در وؤونه نشود ،ظهس دارد و آنشه در سال حعد حه ثهر وـیرسـد
اػ درآود سال آخنده وحسوب ویشود؛

البتــه ،وحصــوالتی کــه در ســال حعــد برداشــت وــیشــود ،ولــی ســر ســال ظهســی،

ووضودند و ارػش والی دارند هرطند نارس حاشند ،قيهت فعلی آنها اػ درآوـد اوسـال

حساب ویشود .حنابراین ،وقدار اضافه بر وؤونه ،ظهس دارد.
 oخهس احداث باغ و بستان

مسأله  .665اگـــر انس ــان حـــاغی را آحـــاد کن ــد و در آن درظت ــانی حک ــارد و ه ــدف وی

تسارت حا ويوهها و وحصوالت حاغ حاشد ،نه تسارت حا ظود حاغ ،سه صورت دارد:

الف .حاغ را حا وال وصهس خا در حکن وصهس آحـاد کـرده اسـت؛ در ایـن صـورت،

حاغ ظهس ندارد.

ب .حـــاغ را حـــا وـــالی کـــه حـــه آن ظهـــس تعلـــق گرفتـــه و پرداظـــت نشـــده (وـ ــال

سالگشت شده) آحاد کرده است؛ در ایـن صـورت ،طنانشـه ثهـن (قيهـت) 1ػوـين در
 .1ونظور اػ ثهن ،قيهت ،ارػش و بها در وعاوله است که در حسياری اػ ووارد ،پول ویحاشد.

ظهس /

وعاولۀ ظرخد آن و ههين طور ثهن آنشه را کاشته و ثهن سایر ووارد ،حـه صـورت کلـی

در عوه 1بوده ،پرداظت ظهس قيهت ظرخد کافی است.

2

ج .حاغ را حا درآوـد بـین سـال احـداث کـرده اسـت؛ در ایـن صـورت ،حاخـد سـر سـال

ظهسی ،ظهس ػوين و آنشه کاشته خا در آن احداث نهوده را  -پـس اػ کسـر وصـارح -
3
حه قيهت فعلی بپرداػد.
البتــه ،در ه ــر ســه صـــورت ،فـــرد حاخــد در ســر هــر ســال ظهســی ،ظهــس نهــاء و

وحصــولی کــه اػ درظتــان و گياهــان ضــدا ویشــوند وثــل ويــوه و خــا آوــاده ضــدا شــدن
ً
است ،وثل شـاظههای ظشـک آوـاده ضـدا شـدن و نيـز رشـد وتصـل حـه آنهـا ا گـر عرفـا
وصداق زخادی وال وحسوب شود را بپرداػد.
ً
ههــين طــور ،هــر طــه حعــدا وارد حــاغ ویشــود وثــل درظتــی کــه در ســال دوم کاشــته

ویشود  -هرطند اصل آن درظت ،اػ درظـت وصهـس حاشـد  -و گياهـان ظـودرویی
کــه قصــد حيــاػت آنهــا را داشــته و دارای ارػش وــالی اســت ،الػم اســت پــس اػ کســر

وصارح ظهسش پرداظت شود.

شاخان عکر است ،اگر ظهس حاغی را که حا درآود بین سال ظرخداری شده اسـت،

بپرداػد خا آنکه حـاغ را حـا وـال وصهـس خـا در حکـن وصهـس ظر خـده حاشـد و حعـد اػ آن،

حاغ ترقی قيهت پیدا کند ،پرداظـت ظهـس ترقـی قيهـت آن واضـب نهیحاشـد ،وگـر
آنکه حاغ را حه بیش اػ قيهت وصهـس آن حفروشـد ،کـه در ایـن صـورت تفـاوت قيهـت
وصهس و قيهت فروش ،ضزء درآود سال فروش است و ا گـر تـا انتهـای سـال ظهسـی
در وؤونه صرف نشود ظهسش واضب است.

4

 .1وعنای وعاولۀ کلی در عوه ،در صفحۀ « ،»131پاورقی « »2عکر ویشود.
 .2این حکن در صورتی است که ثهن وعاوله ،پول حاشد؛ در غير این صورت وسـأله ،حالتهـای وصتلفـی
پیدا وی کند.
 .3حاغ وغکور «ابزار کسـب و کـار» وحسـوب وـیشـود و توضـيحاتی کـه در وسـألۀ « »333در وـورد ظهـس ابـزار
کسب و کار بیان شد ،در این وورد نيز ضاری ویشود.
 .4البته ترقی قيهت ناشی اػ تورم و کاهش ارػش پول ،حکن ویژهای دارد که در وسألۀ « »333بیان شد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

مسأله  .666اگر انسان حاغی را احداث کند و هدف وی تسارت حا ظود حاغ حاشـد و

حصواهد آن را حفروشد ،در این صورت ،طنين حاغی ،وال التساره وحسوب ویشود و
فرد حاخد عالوه بر پرداظت ظهس اصل آن 1و ظهـس رشـد و وحصـول ضـدا و وتصـل

 -حا توضيحاتی کـه در وسـألۀ قبـل گغشـت  -ظهـس ترقـی و ز خـادی قيهـت حـاغ را در

صورتی که اوکان وعاوله و درخافت قيهت آن وضود داشته حاشد در انتهای هـر سـال

ظهسی حدهد 2،هرطند آن را نفروظته حاشد.

3

 oخهس زوين ووات

مسأله  .667فردی که «ػوين ووات» 4در اظتيار او قرار گرفته ،والک آن نهیشـود 5و

قبل اػ تحسير خا احياء ظهس ندارد 6،طه ػوين وـغکور حـه صـورت وسـانی در اظتيـار
او قرار گرفته و طه در اػای پرداظت وبلغی حه وی واگغار شده حاشد؛

البته در فرض دوم ،طنانشه وبلغی که حاحت آن پرداظته اػ درآود بـین سـال بـوده

و ػوــين وــغکور در ههــان ســال ظهســی وؤونــه وحســوب نشــود ،الػم اســت ظهــس آن

وبلغ را بپرداػد؛

اوــا ا گــر فــرد اقــدام حــه تحسيــر ػوــين وــوات حــا ســنگطينــی خــا ػهکشــی و واننــد آن
ً
نهاخد 7،شرعا صاحب حـق وحسـوب شـده (حـق تحسيـر) و الػم اسـت ظهـس حـق

 .1حاغ وغکور «سرواخۀ کسب» وحسوب وـیشـود و توضـيحاتی کـه در وسـألۀ « »334در وـورد ظهـس سـرواخۀ
کسب و کار بیان شد ،در این وورد نيز ضاری ویشود.
 .2البته ،ترقی قيهت ناشی اػ تورم و کاهش ارػش پول ،حکن ویژهای دارد که در وسألۀ « »333بیان شد.
 .3حه وسألۀ « »333وراضعه شود.
 .4ونظور ،ػوين ووات «حاألصاله» است که تعرخف آن در ضلد سوم ،وسألۀ « »3135عکر ویشود.
ً
 .5شاخان عکر است ،فـروش (بیـع) ػوـين وـوات صـحيح نيسـت؛ البتـه کسـی کـه وـثال سـند قـانونی ولکيـت
نسبت حه ػوين ووات دارد و حسب وقررات وساػ حه واگغاری آن است ویتواند در اػای انتقـال سـند حـه
دخگری ،وبلغی را درخافت نهاخد.
 .6هرطند آن را حه قصد فروش نگه داشته و وال التساره وحسوب شود و قيهت آن ترقی نهاخد.
 .7حا توضيحی که در ضلد سوم ،فصل «آحاد کردن ػوينهای ووات» عکر ویشود.

ظهس /

ظهسی تحسير ػوين ،پرداظت نهاخد.
وغکور را حه قيهت فعلی در انتهای سال
ِ

1

ههشنــين اســت حکــن ،اگــر فــرد ػوــين وــوات را حــا احــداث حنــاء و ســاظتهان خــا

تبدیل آن حه ػوين زراعی خا حاغ احياء نهاخـد؛ البتـه ،ا گـر ػوـين وـغکور در اثنـای ههـان

سال ظهسی ،وؤونۀ فرد وحسوب شود 2،ظهس ندارد.

3

 oطال و ارز قرار دادن وعيار وحاسبات خهسی
 الف .كسی كه شغلش فروش طال یا ارز است

مسأله  .668کسی که سرواخۀ کسبش را «طال» خا «ارػ» قرار داده ،وانند طـال فـروش خـا
ارػ فروش ،برای وحاسبۀ سـود و ز خـان  -کـه در وقـدار ظهـس تـأثير دارد  -ویتوانـد حـه

هر خک اػ دو روش زیر رفتار نهاخد:
سوش ّاول :سود و زخان حاصل در سرواخۀ طال خا ارػ را حا نقد راخذ حسـنسد و ترقـی و
کاهش قيهت طال و ارػ را نسبت حه نقد راخذ لحاظ نهاخد.

حنابراین ،اگر ظهس طال خا ارػ را حدهـد و در سـال حعـد اػ نظـر وػن خـا وقـدار حـه آنهـا

اضــافه نشــود ،ولــی قيهــت آن ترقــی نهاخــد ،افــزاخش قيهــت درآوــد وحســوب شــده و
ظهس دارد 4و اگر قيهت کاهش خاحد این کاهش ،زخان حه حساب ویآخد.

 .1شــاخان عکــر اســت ،اگــر واگــغاری ػوــين وــوات حــه وی در اػای پرداظــت عــوض بــوده ،طنانشــه آن عــوض
وصهــس خــا در حکــن وصهــس (واننــد ارث) بــوده خــا در صــورتی کــه اػ درآوــد اثنــای ســال بــوده ،ظهــس آن
پرداظت شده حاشد ،ویتواند  -حا توضيحی که در احکام قاعدۀ ضبر (ضبران) عکر ویشود  -وقدار وال
وصهسی را که صرف دستيابی حه ػوين ووات کرده اػ قيهت حق تحسير ػوين در انتهای سـال ظهسـی
کسر نهوده و ظهس حاقيهانده را بپرداػد.
 .2وؤونــه ،واننــد اخنکــه در ههــان اثنــای ســال ظهســی اقــدام حــه ســاظت ونــزل وســکونی در حــد شــأن در آن
وکــان نهــوده و در آن ســاکن شــود خــا اػ وصــادیق اســتثنایی کــه بــرای ســاظت تدرخسـ ـی وســکن ضهـ ـن
وسألۀ « »333بیان شده حاشد.
 .3برای آشنایی بیشتر حا احکام ظهـس ػوـينهـای وـوات ،حـه کتـاب الشاففذ ففی أحکفام خمفر األسبفا و
الفىائذ ،وبحب ظهس األراضی الهوات ،وراضعه شود.
 .4البته ،ترقی قيهت ناشی اػ تورم و کاهش ارػش پول حکن ویژهای دارد که در وسألۀ « ،»333بیان شد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

سوش ّدوم :سود و زخان سرواخۀ طال را حا ظود طال (وػن آن و در وواردی وثـل سـکه،

تعداد آن) و ارػ را حا ظـود ارػ (تعـداد آن) حسـاب کنـد ،خعنـی ويـزان سـود و ز خـان را بـر

اســـاس نقـــد راخـــذ لحـــاظ نکنـــد؛ حلکـــه وبنــای وحاســبات ظــوخش را در ػوانهــای

حسابرسی وعهول در وعاوالت (روػانـه خـا واهانـه خـا سـاالنه) ،وقـدار طـال خـا وقـدار ارػ

قرار دهد.

حنــابراین ،اگــر ظهــس طــال خــا ارػ را حدهــد و ســال حعــد طــال و ارػ اػ نظــر وػن و عــدد

اضــافه نشــود ،ولــی قيهــت آنهــا بــر اســاس نقــد راخــذ ترقــی کنــد ،ظهــس بــر او واضــب

نيست و در این صورت اگر قيهت طـال خـا ارػ کـن شـود ،نهیتوانـد آن را ضـرر حسـاب
نهاخد.

هنال :فردی  34سکۀ طال حه ارػش والی  344ويليون تووان که وصهس خـا در حکـن

وصهس اسـت را سـرواخۀ کـار ظـود قـرار داده اسـت؛ ا گـر ایـن فـرد حصواهـد اػ وحاسـبۀ

«روش دوم» اســتفاده کنــد ،قصــد وی کنــد ســود و ز خــان در ســکههای طــال را بــر اســاس
تعداد خا وػن لحاظ نهاخد .حنابراین ،اگر سرواخۀ او در انتهای سال ظهسی حعـد تغيیـر

نکرده و ههان  34سکۀ طـال حاشـد ولـی ایـن سـکههـا  344ويليـون تووـان ارػشگـغاری

شود ،الػم نيست ظهس ترقی قيهت وغکور را بپرداػد.

ههين طور ،اگر تعداد سکههای طالی فرد وغکور در انتهای سال ظهسی حعـد حـه

 33عــدد افــزاخش خافتــه حاشــد ،ولــی قيهــت ایــن تعــداد ســکۀ طــال ههــان  344ويليــون

تووان خا کهتر حاشد ،حاخد ظهس  3عدد سکه اضافه شده را بپرداػد.

چًذ يکته:
ً
 .1وحاسبۀ سکه بر اساس تعداد در صورتی ضایز است که سکه ،عرفا اػ اشيای

وثلی و ههانند هن شهرده شود.

 .2وضه نقد طـال فـروش و ارػ فـروش در صـورتی کـه سـرواخۀ کسـب وی حاشـد و در

طول سال تبدیل حه وال التسـاره (طـال خـا ارػ) ویشـود نيـز ،حکـن طـال و ارػ را دارد کـه

ویتوانــد ســود و زخــان آن را حــا وعيــار طــال و ارػ وحاســبه نهاخــد؛ اوــا وضــه نقــدی کــه

ظهس /

ً
سرواخۀ کسب وی نيست و وثال حه عنوان پسانداػ نگهداری وی گردد را نهیتواند بـر
اساس طال خا ارػ وحاسبه نهاخد.

 .3اگر فرد تا کنون توضه نداشـته کـه ویتوانـد وعيـار را وػن خـا عـدد طـال خـا ارػ قـرار

دهد ،احتدا حاخد ظهس سرواخه را بر اساس قيهت نقد راخذ پرداظت کند و اػ آن پـس

در سالهای حعـد ویتوانـد وعيـار را وػن خـا عـدد  -حـا توضـيحاتی کـه بیـان شـد  -قـرار

دهد.

 .4روش وحاسبۀ قسهت (ب) وصصوص طال و ارػ است و شاول سایر اضناس

نهیشـود .حنــابراین ،بـرنذ فــروش و پارطـه فــروش و ...نهیتواننـد وعيــار را وػن بـرنذ خــا
وتـــراؼ پارطـــه و ...قـــرار دهنـــد؛ البتــه حــا توضــيحی کــه در وســألۀ حعــد عکــر ویشــود،

ویتوانند وعيار وحاسبات ظود را طال خا ارػ در نظر حگيرند.
 ب .كسی كه شغلش غير از فروش طال و ارز است

مسأله  .669کسی که دارای سرواخۀ کسب (وال التساره) غير اػ طـال و ارػ وـیحاشـد

و این اوکان براخش فراهن است تـا سـرواخۀ کسـب ظـوخش را بـر حسـب طـال خـا خکـی اػ

ارػهــای ظــارضی  -وثــل دخنــار ،درهــن ،یــورو ،یــوآن  -وحاســبه کنــد ،ویتوانــد احتــدا

وسهوع سرواخۀ ظوخش را حه طال خا آن ارػ وعين ،تبدیل نهاخد؛

1

ســپس ،ســود و ز خــان ناشــی اػ کســب ظــوخش را بــر اســاس طــال خــا آن ارػ وعــين

حســاب کنــد و وبنــای وحاســبات ظــوخش را ،در ػوــانهــای حسابرســی وعهــول در
تسارت (روػانه خا واهانه خا ساالنه) حالنسبه حه طال خا ههان ارػ وعـين قـرار دهـد و پـول

 .1در تبدیل وال التسـاره و سـرواخۀ کسـب حـه طـال خـا ارػ ظـارضی وعـين در احتـدای اوـر ،کـافی اسـت کـه فـرد
سرواخۀ ظوخش را بر اساس طال خا آن ارػ وعين ارػش گغاری نهاخـد و وسهـوع سـرواخۀ وـغکور را حـه شـصص
دخگری در اػای ههان وقدار وعين طال خا ارػ در عوـه وی وصـالحه کنـد و طـرف وقابـل وصـالحه را قبـول
نهاخد تا وصـالحه کننـده آن وقـدار اػ طـال خـا ارػ را حـه عنـوان عـوض وصـالحه ،اػ شـصص وـورد وصـالحه
ً
ُ(وتصــالح) ،شــرعا طلبکــار گــردد ،هرطنــد پــس اػ اضــرای صــيغۀ وصــالحه و انتقــال شــرعی اوــوال حــه
ً
ُوتصــالح ،حــا رضــاخت و توافــق طــرفين وســددا حــا اضــرای صــيغۀ وصــالحه ،ههــان اوــوال را اػ وی حــه اػای
وقدار عوضی که در وصالحه اول وعين شده والک گردد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

راخذ در کشور (رخال) را وعيار وحاسبات سود و زخان قرار ندهد.

شــاخان عکــر اســت ،طنانشــه فــردی ســال ظهســیاش فــرا رســيده اســت و تــاکنون

توضــه نداشــته اســت کــه ویتوانــد وعيــار را در وــال التســاره ،طــال خــا خکــی اػ ارػهــای
ظارضی قرار دهد ،احتدا حاخد ظهس سرواخهاش را بر اساس قيهت نقد راخذ پرداظت

نهاخد و اػ آن حـه حعـد پـس اػ تبـدیل سـرواخه وصهـس حـه طـال خـا ارػ ظـارضی وعـين ،در

ســاليان حعــد ویتوانــد وعيــار را ههــان طــال خــا ارػ ظــارضی وــورد نظــر قــرار دهــد و ســود و
زخان ظوخش را بر اساس آن حسنسد.

1

این حکن ،شاول وضه نقد و پول راخسی که ضزء سرواخۀ کسب و وال التساره فرد

ویحاشد نيز وی گردد.

 oكيفيت قيهتگذاری كاال جهت پرداخت خهس

مسأله  .671کاســبکــاران ،طــه کلــی فــروش و طــه ضزجــی فــروش ،کــافی اســت در
انتهــای ســال ،کليــۀ اضنــاس و کاالهــای تســاری (ســرواخه) ظــوخش را فــی حــد نفســه

2

قيهت گغاری کنند و ظهس آن را پرداظت نهاخند؛

و ونظــور اػ آن ،قيهتــی اســت کــه اضنــاس تســاری حــدون صــرف خــا لحــاظ هزخنــۀ

اضــافی در عرضهشــان و حــدون انتظــار بــرای فروششــان حــه قيهــت بیشــتر ،قابــل فــروش

ویحاشند ،ههانند آنشه در هنگام حراح کاال صورت وی گيـرد و در ایـن شـيوه کـافی
است اضناس حهطور وسهوعی و حا هن قيهتگغاری شود.

 .1حه عنوان وثال ،وارد کننـدۀ کـاالیی را در نظـر حگير خـد کـه کـل سـرواخۀ کسـبش (پارطـه و وضـه نقـد) پـس اػ
تبدیل حه درهن اوـارات ،وعـادل  24هـزار درهـن ( 334ويليـون تووـان حـا احتسـاب هـر درهـن  30 344تووـان)
وصهس ویحاشد .وی اػ هن اکنون قصـد ضـدی وینهاخـد کـه وبنـای وحاسـبۀ سـرواخه کسـبش «درهـن»
حاشد .سر سال آخنده در حالی که هر درهن اوارات وعادل  340444تووـان بـوده و ارػش وـال التسـارهاش نيـز
بر حسب درهن 23 ،هزار درهن گردخده است ،اخشان تنها  3هـزار درهـن اوـارات وعـادل  34ويليـون تووـان سـود
برده است که حاخد ظهس آن را بپرداػد ،هرطند وال التسارۀ وی سر سال بر حسب تووـان 234 ،ويليـون تووـان
ارػش داشته حاشد.
 .2حه ظودی ظود و حا قطع نظر اػ وواردی که در اداوۀ وسأله عکر ویشود.

ظهس /

ً
البته ،قيهت گغاری نباخد حـه گونـهای صـورت گيـرد کـه عرفـا ضـرر و ز خـان شـهرده

شــود ،حلکــه حاخــد قيهــت وناســب حــا ایــن شــيوه اػ عرضــۀ کــاال حاشــد و ظهــس را بــر آن
اساس پرداظت نهاخند 1و این حکن ،در وورد غير کاسبکاران نيز ضاری است.

شاخان عکر است ،فرد ویتواند در صورت عدم اطالع اػ قيهـت کـاال ،بـرای تعيـین

قيهــت آن حــه اهــل ظبــره و کارشــناس کــه وهــارت در قيهــتگــغاری دارنــد وراضعــه

نهاخد ،البته حاخـد شـصص وـغکور ثقـه و وـورد اعتهـاد حاشـد و در صـورتی کـه نظـر اهـل

ظبره در قيهتگغاری  -حا توضيحی که بیان شد  -وتفاوت حاشد ،نظر کارشناس خا

کارشناســانی کــه ظبرهتــر هســتند وقــدم وــیشــود و طنانشــه در وهــارت و تصصــص

وانند هن خـا نزدخـک حـه هـن حاشـند ،ويـانگين و حـد وسـط نظـر آنـان در قيهـتگـغاری

والحظه ویشود.

 oخهس اجيری كه قسهتی از عهل را بعد از سال خهسی انجام ویدهد

ً
مسأله  .671ا گــر فــرد اضيــر شــود کــه وــثال نهــاػ حصوانــد خــا روػه حگيــرد خــا عهلــی دخگــر
انسام دهد ،اضرت وی حه اػای وقدار عهلی کـه در سـال انعقـاد قـرارداد اضـاره انسـام

ویشــود ،اػ درآوــد آن ســال وحســوب ویشــود کــه ا گــر صــرف در وؤونــه نشــود ،ظهــس

دارد و وقــداری اػ وــال االضــاره کــه حــه اػای وقــدار عهلــی اســت کــه در ســاليان حعــد

 .1حه عنـوان وثـال ،پارطـه فروشـی طنـد طاقـه پارطـۀ طـادری را حـه وتـراؼ  344وتـر اػ قـرار وتـری  340444تووـان حـا
ً
درآود بین سال ضهعا حه وبلغ  3 0444 0444تووـان ظرخـداری نهـوده اسـت .وی پارطـهها را حـا در نظـر گـرفتن
ههۀ هزخنههای کسبی و نيز سود وورد انتظار ،حـه دو گونـه کلـی و ضزیـی حـه ظرخـداران ویفروشـد .قيهـت
فروش ضزیی این پارطهها حه ظرخـداران اػ قـرار وتـری  320444تووـان و قيهـت فـروش کلـی آن وتـری 330344
تووــان اســت؛ اوــا ا گــر وی حصواهــد پارطــههای ظــود را در وعــرض حــراح قــرار دهــد و حــدون در نظــر گــرفتن
هزخنههای کسبی و سود وورد انتظار ،حه قيهت ونصـفانه حفروشـد ،ظرخـداران پارطـههای وـغکور را اػ قـرار
وتری  330444تووان ظرخداری وینهاخند .برای وی کافی است که ظهس را بر اساس قيهت  330444تووـان
وحاسبه نهاخد.
قيهت وشهول ظهس وال التساره 344 × 330444 = 3 0344 0444
ظهس وتعلق حه وال التساره 3 0344 0444 × %24 = 224 0444

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

انسام ویشود ،اػ درآود سالهای حعد وحسوب ویشود.

1

 oوحاسبۀ ويزان درآود هر سال در قراردادهای چند ساله (سال خهسی)

مسأله  .672ا گــر انســان حــاغ و حســتان وصهــس خــا در حکــن وصهــس داشــته حاشــد و

ويــوه و وحصــوالت آن را بــرای طنــد ســال حفروشــد ،تهــام قيهــت وعاولــه ،ضــزء درآوــد

سال فروش وحسوب ویشود .حنابراین ،وقداری که تا سر سـال ظهسـی در وؤونـۀ آن

سال صرف نشده ،احتدا کاهش و افـت قيهـت حـاغ و حسـتان وـغکور اػ آن کسـر شـده،

سپس ظهس حاقيهانده پرداظت ویشود.

شاخان عکر است ،کاهش قيهت که هنگام وحاسبۀ ظهس کسر ویشود ،گـاهی

حه این ضهت است که وحصول و ونافع آن تا طند سال در اظتيـار دخگـری اسـت 2و

گاهی وهکـن اسـت حـه دليـل اسـتهال کهایی حاشـد کـه در طـول ایـن طنـد سـال (کـه
وحصول در اظتيار ظرخـدار قـرار وی گيـرد) بـر حـاغ وارد ویشـود و ضـزء وؤونـۀ تحصـيل

درآود وحسوب وی گردد.

مسأله  .673اگــر انســان ونــزل خــا وغــاػۀ 3وصهــس خــا در حکــن وصهــس ظــود را بــرای

طند سال اضاره دهد ،اضـاره بهـا ،ضـزء درآوـد سـالی کـه قـرارداد اضـاره ونعقـد شـده،

وحسوب ویشود .حنابراین ،وقداری که سر سال ظهسـی صـرف وؤونـه نشـده ،احتـدا

کاهش و افت قيهت ظانه خا وغاػه  -حا توضـيحی کـه در وسـألۀ قبـل عکـر شـد  -اػ آن

کسر شده ،سپس ظهس حاقيهانده پرداظت ویشود.

 .1حنابراین ،ا گـر اضيـر طيـزی اػ عهلـی را کـه بـرای انسـام آن اضـاره شـده در سـال انقعـاد قـرارداد اضـاره انسـام
ندهــد ،وــال االضــارۀ درخــافتی در انتهــای آن ســال ظهــس نــدارد و طنانشــه تهــام عهــل را در اثنــای ســال
ظهسی حعد حهضا آورد ،وال االضارۀ وـغکور ضـزء درآوـد سـال ضدخـد وحسـوب وـیشـود کـه ا گـر تـا انتهـای
سال ظهسی حاقی حهاند و صرف در وؤونه نشود ،الػم است ظهس آن را بپرداػد.
 .2زیرا اگر بر فرض ویظواست در ههين ػوان (انتهای سال ظهسی) حاغ را حفروشـد ،حـه علـت اخنکـه ونـافع
حاغ در اظتيار دخگری است ،حاغ حه قيهت کهتری حه فروش ویرفت؛ پس حه هر حال هرطند نصواهـد آن
را حفروشد ،اوا حاغ هن اکنون افت قيهت پیدا کرده است.
 .3خا ووارد دخگر وانند حاغ و حستان خا ػوين زراعی.

ظهس /

بر این اساس ،حتی اگر اضـاره بهـا اقسـاطی حاشـد ،اقسـاطی کـه وـوضر در سـاليان

حعد درخافت وی کند ضزء درآود سال انعقاد قرارداد اضاره حه حسـاب ویآخـد کـه حعـد

اػ کسر افت و استهال ک  -در صورتی که در ساليان قبـل ایـن افـت و اسـتهال ک کسـر
ً
1
نشده  -فورا ظهس دارد.
مسأله  .674اگر در فرض وسألۀ قبل ،وبلغ استثنا شده اػ درآود اضاره بها حاحت افـت و
نقصان قيهت ونزل خا وغاػه در ودت اضاره ،در اثنای سال صرف در وؤونه شود ظهس

نــدارد ،ولــی طنانشــه حــاقی حهانــد و صــرف در وؤونــه نشــود ،حعــد اػ ســپری شــدن هــر ســال
ظهسی اػ ودت اضاره ،وعادل نقصان وربوط حه آن سال اػ وبلـغ وـغکور ،ضـزء درآوـد آن

سال وحسوب شده ،که اگر صرف در وؤونۀ ههان سال نشود ظهس دارد؛

البته ،طنانشه وقدار وغکور برابر حـا اسـتهال ک وارد بـر ونـزل خـا وغـاػه در آن سـال  -کـه

وؤون ـۀ تحصــيل درآوــد وحســوب وــیشــود  -حاشــد ،در ایــن صــورت وشــهول ظهــس

نهیحاشد.

مسأله  .675فـــردی کـــه ونزلـــی را بـــرای ســکونت اضــاره کــرده و اػ درآوــد بــین ســال

ظهسی ،تهـام وبلـغ اضـاره بهـا را حـه صـاحب ونـزل پرداظـت کـرده ،طنانشـه در بـین

ودت اضاره ،سـال ظهسـيش فـرا برسـد ،واضـب اسـت ظهـس ونـافع ونـزل در وـدت
حاقيهانده اػ اضاره را بپرداػد.

 .1البته ،اگر فردی که قصد دارد ظانه خا وغاػۀ ظـود را اضـاره دهـد  -حسـب آنشـه در وسـألۀ « »333بیـان شـد -
وساػ حاشد برای درآود حاصل اػ اضارۀ ونزل خا وغاػه ،سالی ضداگانـه قـرار دهـد ،وـیتوانـد اقـدام حـه ایـن
اوــر نهــوده و وــدت قــرارداد اضــارۀ ظــوخش را هــن خــک ســاله قــرار داده و در صــورت تهایــل ،ســال حــه ســال
تهدخد نهاخد؛ در نتيسه ،شروع سال ظهسی وی نسبت حه اضاره دادن ظانه خـا وغـاػه ،آغـاػ ػوـان قـرارداد
اضــاره اســت و اضــارهبهــایی را کــه هــر وــاه درخافــت وی کنــد ،ضــزء درآوـد ههــان ســال حــه حســاب ویآخــد و
پرداظت فوری ظهس آن الػم نيست؛ البته اگر اضارهبهای وغکور تـا انتهـای سـا ل ظهسـی حـاقی حهانـد  -حـا
لحاظ توضيحی که در وتن وسأله عکر شد  -حاخد ظهسش داده شود.
ههشنـين ،فــرد وــیتوانــد اقـدام حــه تغيیــر ســال ظهسـی ظــوخش حــه آغــاػ ػوـان اضــاره  -حــا توضــيحی کــه در
وسألۀ « »335بیان شد  -نهاخد ،سپس وطابق آنشه عکر شد عهل کند.
شاخان عکر است ،اگر فرد اػ اضاره دادن طند ظانه خا وغاػه ،درآود داشته حاشـد ،نهیتوانـد بـرای هـر ظانـه
خا وغاػه ،سال ضداگانهای قرار دهد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

البته ،اگـر نهـیتوانسـته ونزلـی در حـد شـأن تهيـه نهاخـد ،وگـر حـه ایـن صـورت کـه
ً
تهام اضاره بها را ههان احتدا بپرداػد ،طوری که اگر این کـار را انسـام ندهـد عرفـا کسـر

شــأن وی وحســوب شــده و وقصــر در حــق ظــوخش و ظــانوادهاش وحســوب شــود ،در
این صورت پرداظت ظهس ونافع ونزل ،در ودت حاقيهانده اػ اضاره الػم نيست.
 oخهس سروایهگذاری بانکی و سود آن

مسأله  .676فردی که وبـالغی اػ درآوـد بـین سـالش را حاحـت سـرواخه گغاری وکـالتی
وطابق عقود اسالوی ،حه حانک ویپرداػد ،اصل سرواخه گغاری وـغکور ،حکـن سـرواخۀ
کسب و کار را دارد که حکن آن در وسألۀ « »334بیـان شـد و حکـن سـود آن در وسـألۀ

حعد عکر ویشود؛

البته ،اور فوق حاخد حه این صورت حاشـد کـه سـرواخهگـغار حـه حانـک وکالـت شـرعی

داده تـــا وبلــغ واریـــز شـــده حـــه حســـاب را وطــابق حــا عقــود اســالوی حــهطــور وشــاع در

فعاليــتهــای اقتصــادی ســرواخه گغاری نهاخــد و ایــن در حــالی حاشــد کــه احتهــال
وعقول صحت قراردادها را حدهد.

1

مسأله  .677ســود درخــافتی اػ حانــک حاحــت حســابهــای ســرواخهگــغاری وکــالتی ،در
صورتی که فرد حه حانک وکالت شرعی داده 2طند صورت دارد:

الف .سودی کـه حـه حسـاب وار یـز شـده قطعـی حاشـد؛ در ایـن صـورت ضـزء درآوـد

سال حصول آن وحسوب ویشود؛

ب .سود حاصـل نشـده ،ولـی حانـک وبلغـی «علـی الحسـاب» پرداظـت کـرده؛ در
ً
این صورت وبلغ وغکور فعال ظهس ندارد و حکن وال قرض را دارد؛
ج .حصول سود وشکوک حاشد و وبلغی علی الحساب پرداظـت شـده و تحقيـق
ً
3
در وورد آن آسان و ويسر نباشد؛ در این صورت نيز فعال ظهس ندارد.

 .1حه عبارتی احتهال عقالیی ویدهد که حانک (وکيل) ،حه وقتضای عقود اسالوی عهل وینهاخد.
 .2حا توضيحی که در وسألۀ قبل عکر شد.
 .3حه اصطالح در طنين ووردی ،اصل عدم تحقق رحح و درآود ضاری ویشود.

ظهس /

مسأله  .678ســـودی کـــه حانـــک حاحـــت حس ــاب س ــرواخه گغاری وک ــالتی پرداظ ــت

وی کند ،ولی فرد حه حانک وکالـت شـرعی نـداده ،تـا ػوـانی کـه سـود وـغکور اػ حسـاب
حانکی حه صورت وضه نقد برداشت نشده ،وشهول ظهس نهیحاشد؛

اوــا ا گــر برداشــت شــود ،طنانشــه حانــک دولتــی خــا وشــترک در کشــورهای اســالوی

حاشد ،وال برداشـت شـده در حکـن وسهـول الهالـک وـیحاشـد 1و فـرد ووظـف اسـت
نصف آن را حـه فقـرای وتـدین شـيعه صـدقه دهـد و وسـاػ حـه تصـرف در نصـف دخگـر
ویحاشد؛

حنــابراین ،نســبت حــه نصــف وــغکور (کــه وســاػ حــه تصــرف آن شــده) طنانشــه آن را

قــبض و تهلــک نهاخــد ،ضــزء درآوــد بــین ســال وحســوب وــیشــود و ا گــر تــا پاخــان ســال
حاقی حهاند و صرف در وؤونه نگردد ،وشهول ظهس ظواهد بود؛ در غير این صـورت،

ظهس ندارد وگر آنکه حا آن کاالیی ظرخداری نهاخد ،که در این حالت کاالی وـغکور

ضــزء درآوــد بــین ســال وحســوب وــیشــود و ا گــر تــا پاخــان ســال صــرف در وؤونــه نشــود،
ظهس دارد.

2

 oخهس سهام و سود آن

مسأله  .679آن دسـ ـ ــته اػ شصصـ ـ ــيتهـ ـ ــای حقـ ـ ــوقی کـ ـ ــه اػ تسهـ ـ ــع و تشـ ـ ــکل

شصصيتهاى حقيقی حاصل شده وانند شرکتهـای سـهاوی 3،طنانشـه وـدیران
شرکت ضهت پرداظت ظهس سهام خا سود حاصل اػ سهام (سود شرکت) اػ طـرف

 .1تصرف در آن ونوط حه اضاػه اػ حاکن شرع ویحاشد و اضاػه حـه صـورتی کـه در وـتن وسـأله عکـر گردخـد ،حـه
عهوم داده شده است؛ البته الػم است وال در وصارف حالل هزخنه شود.
 .2اگــر حانــک ظصوصــی بــوده و فــرد وکالــت شــرعی نــداده ،ســود واریــز شــده حــه حســاحش را والــک نهــیشــود و
تصرف در آن ،در صورتی ضایز است که اطهينان داشته حاشـد والکـان واقعـی سـود حـا فـرض حاطـل بـودن
قرارداد نيز راضی حه تصرف وی در سود وغکور هستند و در این فـرض ،ا گـر فـرد حـا آن سـود کـاالیی حصـرد،
کاال را والک شده و طنانشه کاالی وـغکور صـرف در وؤونـه نشـود ،در انتهـای سـال ظهسـی حاخـد ظهـس
آن را بپرداػد.
 .3طه شرکتهای سهاوی عام و طه شرکتهای سهاوی ظاص.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

ســهاوداران اعن خــا وکالــت داشــته حاشــند ،وــیتواننــد ظهــس ســهام خــا ســود شــرکت را
حسب ووازین شرعی وحاسبه کرده و پرداظـت نهاخنـد ،وگرنـه هـر کـس حاخـد ظهـس

سهام ظودش خا سود حاصل اػ آن را بپرداػد.

او ــا س ــایر شصص ــيته ــاى حق ــوقی وث ــل وس ــسد و حس ــينيه و وانن ــد آنه ــا ،ح ــه

اووالشان ظهس تعلق نهیگيرد.

مسأله  .681اگــر فــرد ســهام ظــود را اػ وــال وصهــس خــا در حکــن وصهــس ظر خــدارى
نهاخــد و قصــد تســارت حــا ظــود ســهام را داشــته حاشــد ،ترقــی قيهــت آن در صــورتی کــه
فروش سهام حه آن قيهت و درخافت ثهن آن وهکن حاشد درآوـد وحسـوب ویشـود،

1

هرطند آن را هنوػ نفروظته حاشد.

حنــابراین ،حاخــد ظهــس درآوــد وــغکور طنانشــه تــا انتهــای ســال ظهســی صــرف در

وؤونه نشده ،پرداظت شود.

مسأله  .681اگــر فــرد ســهام ظــود را اػ وــال وصهــس خــا در حکــن وصهــس ظر خــدارى
نهاخد و قصد تسارت و سود آوری حا ظرخد و فروش ظـود سـهام نداشـته حاشـد 2،ترقـی

قيهت حـاػاری آن تـا حـه فـروش نرسـد ،ظهـس نـدارد و طنانشـه حـه فـروش برسـد ،ترقـی
وغکور ضزء درآود سال فروش وحسوب ویشود؛

3

 .1البتــه طنانشــه ترقــی قيهــت وــغکور ناشــی اػ تــورم و کــاهش ارػش پــول حاشــد ،حکــن و یــژهای دارد کــه در
وسألۀ « »333بیان شد.
 .2اػ آنسا که سهام وتشکل اػ داراییهای وصتلـف اسـت ،قسـهتی اػ ایـن دارایـیهـا وـیتوانـد سـهن وشـاع
فرد اػ سرواخه در گـردش شـرکت سـهاوی حاشـد کـه سـهامدار حـه شـرکت وکالـت خـا اعن در انسـام فعاليـت
اقتصــادی داده اســت .ایــن حصــش اػ ســهام ،حکــن ســرواخه و وــال التســاره را دارد کــه حکــن آن در وســأله
ً
قبــل بیــان شــد؛ البتــه اػ آنســا کــه وقــدار ایــن ســود (ترقــی) غالبــا نــاوعلوم اســت و درخافــت آن نيــز اػ وکيــل
(وتوليان شرکت سهاوی) پس اػ فروش وحصوالت شرکت سهاوی تا ووعد پرداظت سـود سـاالنۀ سـهام
وهکن نيست ،سهاودار ویتواند برای آنکه تصرف وکيل اػ طرف وی در والی کـه وتعلـق ظهـس اسـت
ضایز حاشد ،اػ حاکن شرع خا نهاخندۀ وی اضاػه حگيرد؛
شــاخان عکــر اســت ،احکــام ور بــوط حــه تصــرف وکيــل در وــال ســهامداری کــه عقيــده حــه ظهــس نــدارد خــا
ظهسحده نيست ،در وسألۀ « »313ظواهد آود.
 .3البتــه ،طنانشــه ترقــی قيهــت وــغکور ناشــی اػ تــورم و کــاهش ارػش پــول حاشــد ،حکــن و یــژهای دارد کــه در
وسألۀ « »333بیان شد.

ظهس /

حنابراین ،اگر در ههان سال و قبل اػ رسيدن سال ظهسی صـرف در وؤونـه شـود،

ظهس ندارد ،وگرنه حاخد ظهس آن را بپرداػد.

مسأله  .682اگر فرد سهام ظود را حا درآود اثنای سـال ظر خـداری کـرده اسـت ،وؤونـه
وحسوب نهیشود و حاخد ظهـس آن را حـه قيهـت انتهـای سـال ظهسـی بپـرداػد؛ وگـر
وورد استثنایی که در وبحب ظهس سرواخۀ کسب بیان شد.

1

مسأله « .683سود سهام» احکام وصتلفی دارد کـه حـه حصشـی اػ آنهـا در عیـل اشـاره

ویشود:

 .1ظهس سود شرکت که توسط سـهامدار درخافـت شـده خـا حـه حسـاب وی وار یـز

گردخده و واػاد بر وؤونه است ،حاخد پرداظت شود.

 .2طنانشه نظام والی شرکت طوری است که سود ،حاصل شده ،ولـی سـهامدار

نهیتواند در وقت حاضـر آن سـود را حگيـرد و پـس اػ گغشـت سـال ظهسـی پرداظـت

ویشود ،در این صورت ویتواند در انتهای سـال ظهسـی ،ظهـس سـود را حـه قيهـت
ً
فعلــی آن نقــدا بپــرداػد خــا صــبر کنــد هــر وقــت شــرکت آن ســود را داد ،آن را اػ درآوــد و
ً
2
ارحاح سال قبل حساب نهوده و ظهس آن را فورا بپرداػد.
 .3طنانشــه نظــام وــالی شــرکت طــوری اســت کــه وقــداری اػ ســود حاصــل شــده،

حسب وکالت خا اعنی که اػ طرف سهامداران حـه شـرکت داده شـده ،حـه عنـوان «سـود

انباشته» برای افزاخش سـهام خـا سـرواخه گغاری وسـدد خـا هزخنـههـای آتـی اسـتهال کی

3

شــرکت ،کنــار گغاشــته و حــه ســهامدار داده نهــیشــود ،ســود وــغکور وؤونــه وحســوب
نشده و ظهس دارد.

4

 .1حه وسألۀ «»334رضوع شود.
 .2البته فرد ویتواند برای اخنکه تصرف وکيل اػ طرف وی ،در والی که وتعلق ظهس است ،ضـایز حاشـد ،اػ
حاکن شرع خا نهاخندۀ وی اضاػه حگيرد و احکام وربوط حه تصرف وکيل در وال سهامداری کـه عقيـده حـه
ظهس ندارد خا ظهس حده نيست در وسألۀ « »313ظواهد آود.
 .3البتــه در صــورت پرداظــت ظهــس ،طنانشــه در ســال آخنــده ســود وصهــس انباشــته شــده صــرف در وؤونــۀ
تحصيل ارحاح و حه دست آوردن درآود گردد ،حسب قاعدۀ ضبر (ضبـران)  -حـا رعاخـت شـراخط و یـژۀ آن -
قابل ضبران اػ ارحاح ههان سال ویحاشد.
 .4وگر وورد استثنایی که در وبحب ظهس سرواخۀ کسب ،وسألۀ « »334بیان شد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

 .4اگــر ســود ،حاصــل نشــده ،ولــی شــرکت ســهاوی وبلغــی «علــی الحســاب» حــه

ســـهامداران پرداظـــت نهاخـــد ،وبلـــغ وـــغکور ظهــس نــدارد و طنانشــه حصــول ســود
وشــکوک حاشــد و فحــص اػ آن ويســر نبــوده و وبلغــی علــی الحســاب حــه ســهامداران
ً
1
پرداظت شود ،پرداظت ظهس آن فعال الػم نيست.
 oقاعده جبر (جبران)
 جبران خسارت بر اووال یا تلف یا استهال ک وارد شده بر آنها

مسأله  .684اگر فرد شاغل ،وال التساره و سرواخهای دارد که حـا آن تسـارت وی کنـد
و در حعضی اػ وعـاوالت سـود کـرده و در حعضـی ضـرر وینهاخـد ،در هنگـام وحاسـبۀ

ظهس ویتواند وقـدار ضـرر را حـا سـود و درآوـد ههـان سـال ضبـران نهاخـد ،طـه سـود و
درآوــد قبــل اػ ضــرر اخســاد شــده حاشــد خــا حعــد اػ آن و حکــن ظهــس اصــل ســرواخه ،در

وسألۀ « »334عکر شد؛
ً
وــثال فــرد شــاغلی کــه  34ويليــون تووــان ســرواخه در گــردش وصهــس خــا در حکــن

وصهس 2دارد ،طنانشه در وعاوله حا سرواخۀ وغکور دطار  34ويليون تووـان ضـرر شـود
ً
و سرواخۀ وی حه  34ويليون تووان کاهش پیدا کنـد ،ولـی در بـین ههـان سـال وسـددا

 24ويليون تووان سود نهاخد 34 ،ويليون تووان اػ سود حاصـل ،ضـاخگزین ضـرر وارد بـر
ســرواخۀ وــغکور شــده و در انتهــای ســال ظهســی الػم اســت فقــط ظهــس  34ويليــون
تووان دخگر سود را در صورتی که حاقی است و صرف در وؤونه نشده بپرداػد.

مسأله  .685اگـــر او ــوال ف ــرد ش ــاغل در ط ــول س ــال تل ــف ش ــده 3خ ــا دط ــار عي ــب و
استهال کی که ووضب کاهش قيهـت وـیشـود ،گـردد ،حکـن کسـر کـردن آن اػ درآوـد

سال اػ این قرار است:

 .1حه اصطالح در این وورد ،اصل عدم تحقق رحح ضاری ویشود.
 .2وانند ارث.
 .3حکن صرف وال وصهس خا در حکن وصهس در وؤونه ،در وساجل حعد ظواهد آود.

ظهس /

الففف .تلــف شــدن خــا وعيــوب شــدن 1وــال التســاره و ســرواخۀ وصهــس خــا در حکــن

وصهس در اثر حوادثی وثل سرقت ،آتشسوػی ،ػلزله و وانند آن ،حکن ضرر در وعاولـه

را دارد که در وسألۀ قبل عکر شد و فرد ویتواند آن را اػ درآود ههان سال کسر نهاخد.

ب .تلــف خــا اســتهال ک وســایل کســب و ابــزار کــار وصهــس خــا در حکــن وصهــس،

طنانشه حه سبب کسب و کار و در وسـير حـه دسـت آوـدن درآوـد اخسـاد شـده ،حکـن

ضرر در وعاوله را دارد و اػ درآود آن سال قابل کسر ویحاشد.

ج .تلف خا استهال ک و افت قيهت اووال وصهس خا در حکن وصهس غير سـرواخه و

ابــزار کســب ،وثــل ظانــه وســکونی خــا واشــين شصصــی ،قابــل کســر اػ درآوــد آن ســال

نيست.

2

مسأله  .686فردی کـه شـاغل نيسـت و سـرواخۀ تسـاری خـا ابـزار کـار نـدارد ،طنانشـه

اووال وصهس خا در حکن وصهس او  -وانند ظانۀ وسکونی خـا واشـين شصصـی وی -
تلــف شــده خــا دطــار عيــب خــا اســتهال کی کــه ووضــب کــاهش قيهــت اســت شــود ،اػ
درآودهای وی قابل کسر نيست.

3

مسأله  .687ا گــر فــردی (شــاغل خــا غيــر شــاغل) وــال وصهــس خــا در حکــن وصهــس

(واننــد ارث) داشــته و شــصص دخگــری آن را اتــالف نهاخــد خــا بــر آن نقصــی وارد کنــد و

حاحــت آن طلبکــار شــود ،طلــب وــغکور کــه عــوض وــال وصهــس خــا در حکــن وصهــس
وحسوب ویشود ،ظهس ندارد.

مسأله  .688اگر فرد شاغل در خک سـال درآوـد و سـودی نداشـته حاشـد و وقـداری اػ
وــال وصهــس خــا در حکــن وصهــس وی تلــف شــود خــا در وعــاوالتش ضــرر نهاخــد،

نهیتواند تلف خـا ضـرر آن سـال را اػ درآوـد و سـودی کـه در سـال حعـد ویبـرد ،ضبـران

نهاخد؛

 .1ونظور ،وعيوب شدنی است که ووضب افت قيهت وال التساره ویشود.
 .2ولی طنانشه حه آن شیء نياػ دارد و اػ وؤونه وحسوب ویشود ،وـیتوانـد آن را حـا درآوـد بـین سـال تهيـه خـا
تعهير نهاخد و در این صورت ،حه درآود وغکور ظهس تعلق نهیگيرد.
 .3ههان.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

حنــابراین ،در ایــن صــورت ،ويــزان وــال وصهــس خــا در حکــن وصهــس فــرد ،کاســته

شده و در نتيسه ،پاخۀ ظهسی او در آن سال کاهش ویخاحد.

مسأله  .689اگــر فــرد شــاغل در بــین ســال ظهســی دطــار ضــرر در وعــاوالت شــود و
ً
حعدا درآودی براخش حاصل گردد و شک نهاخد که درآود وغکور وربوط حه بین ههـان
ســال اســت کــه ضــرر وارد بــر ســرواخۀ کســب را ضبــران وــینهاخــد خــا ور بــوط حــه ســال
ظهسی حعد او ویحاشد ،در این صورت نهیتواند ضرر وارد بـر سـرواخۀ کسـب را اػ آن

ضبران کند.

مسأله  .691اگر وقداری اػ سود و درآود بـین سـال فـرد (شـاغل خـا غيـر شـاغل) تلـف

گردد ،وثل اخنکه در اثر سيل خا ػلزله اػ بـین بـرود خـا سـرقت شـود ،پرداظـت ظهـس آن
واضب نيست.

 جبران وال وخهس صرف شده در وؤونه

مسأله  .691اگر فـرد شـاغل وقـداری اػ وـال وصهـس خـا در حکـن وصهـس ظـود را در

وؤونــۀ ػنــدگی ظــانوادگیاش ظــرح کنــد ،ویتوانــد در انتهــای ســال ظهســی حــه ههــان
وقدار اػ درآود آن سال کـن کـرده و ظهـس حقيـۀ درآوـد آن سـال را بپـرداػد ،طـه اخنکـه

درآود ،قبل اػ صرف وال در وؤونه اخساد شده حاشد و طه حعد اػ آن؛
ً
وثال فرد شاغلی که حه پول خا آعوقۀ وی ظهس تعلق گرفته و قيهت آن  344هزار تووان

ـود آن وــال داده اســت ،طنانشــه در ســال حعـ ـد ،آن پ ـول خــا
بــوده و ظهــس آن را اػ ظـ ِ

آعوق ـۀ وصهس ( 54هزار تووان) را در وؤونۀ ظـانوادگی خـا کسـب و کـار ظـوخش صـرف
ً
کند و در انتهای این سال ضدخد وـثال حـه انـداػۀ  244هـزار تووـان اػ درآوـد سـال وی ،اػ
ظ ــرح س ــالش زخـــاد بیاخـــد ،پرداظـــت ظهـ ـ ـس وق ــدار  54ه ــزار توو ــان اػ آن ،واض ــب

نيس ـت.

شاخان عکر اسـت ،ایـن حکـن شـاول کاالهـای ثاحـت ػنـدگی کـه ظـود ضـنس حـاقی
ً
وانـــده و اػ ونــافعش اســـتفاده ویشـــود وثــل اثــاث ونــزل نهی گــردد؛ وــثال ا گــر فــرش

ظهس /

وصهس را در ػنـدگيش اسـتفاده کنـد ،نهیتوانـد حـه انـداػۀ قيهـتش اػ درآوـد آن سـال

کسر نهاخد.

مسأله  .692اگر فرد غير شاغل ،وقداری اػ وال وصهس خا در حکن وصهس ظود را
در وؤونۀ ظانوادگیاش ظرح کنـد ،تنهـا ویتوانـد آن را اػ ونـافع و درآوـدی کـه هنگـام

وصرف وـال وصهـس خـا در حکـن وصهـس ووضـود بـوده 1و سالگشـت 2نيـز وحسـوب

نهیشود کسر نهاخد؛ اوا نهیتواند وقدار وصرف شده را اػ سـود و درآوـدی کـه حعـد اػ
وصرف وال وصهس پدخد آوده ،کسر نهاخد.

هنال اول :فرد غير شاغلی که  34ويليون تووان پول وصهس دارد ،طنانشه آن را در

وؤونۀ ػنـدگی ظـانوادگی صـرف کنـد و درآوـد بـین سـالش  24ويليـون تووـان حاشـد ،در

صورتی ویتواند  34ويليون تووان اػ آن را ضاخگزین پول وصهـس صـرف شـده نهاخـد و

اػ پرداظـــت ظهــــس آن وعـــاف شــــود کـــه درآوـــد وـــغکور (خعنـــی  34ويليـــون تووـــان

ضــاخگزین) ،در هنگــام وصــرف پــول وصهــس قــدخن ووضــود و در ولکيــت وی بــوده

حاشد؛

اوـا ا گــر ػوـانی کــه پـول وصهــس قــدخن را وصـرف نهــوده ،درآوـدی نداشــته اســت و

پس اػ آن  24ويليون تووان درآود حه دست آورده ،طيزی اػ درآوـد ضدخـد را نهـیتوانـد

ضاخگزین پول وصهس وصرف شده نهاخد.
هنال ّدوم :ف ـرد غيـ ـر شاغلـ ـی کـ ـه حـ ـه آعوقـ ـ ـ ـۀ وی ظه ـ ـس تعلـق گرفتـ ـه و قيهـ ـ ـت آن

ظود آن وال داده اسـت ،طنانشـه آن آعوقـۀ وصهـس
 344هزار تووان بوده و ظهس آن را اػ ِ

( 54هزار تووان) را در وؤونۀ ػندگی ظانوادگی صرف کند و حا درآود بین سـالش ،آعوقـه خـا
کــاالی وصــرفی دخگــری تهيــه کنــد کــه تهــام خــا وقــداری اػ آن حــه ارػش  54هــزار تووــان ،تــا

انتهای سال حاقی حهانـد ،در صـورتی اػ پرداظـت ظهـس آن وعـاف ویشـود کـه آعوقـه خـا
 .1هرطند حه صورت طلبکاری اػ دخگران حاشد.
 .2ونظور اػ وال سالگشت ،درآودی است که خک سال اػ ػوان والکيت آن گغشته و الػم است ظهس آن
پرداظت شود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

کاالی وصرفی ضدخد خا ثهن ظرخد آن ،در هنگام وصـرف آعوقـۀ وصهـس قـدخن ووضـود و
در ولکيت وی بوده حاشد؛

اوا اگر احتدا آعوقـۀ وصهـس قـدخن را وصـرف نهـوده ،سـپس حـا درآوـدی کـه حعـد اػ

وصرف آعوقۀ وصهس قدخن پدخـد آوـده ،آعوقـه خـا کـاالی وصـرفی ضدخـد را ظر خـداری

کرده ،حاخد ظهس تهام آعوقه خا کاالی وصرفی را در صورتی که صرف در وؤونه نشـده
و سال ظهسی بر آن حگغرد بپرداػد.

مسأله  .693اگر انسان کاالهای وصـرفی در وؤونـۀ سـالش  -واننـد بـرنذ ،حبوحـات،

شکر ،روغن  -را حا پول وصهس 1ظرخداری نهاخد و در بین سـال در حـالی کـه قيهـت
این کاالها افزاخش خافته ،آنها را صرف در وؤونـه کنـد ،اػ آنسـا کـه وی پـول وصهـس را

صرف در وؤونه نهوده ،ویتوانـد وقـدار پـول وصهـس وصـرف شـده را حـا درآوـد ههـان

سال  -حه تفصيلی که در دو وسألۀ قبل عکر شد  -ضبران نهاخد؛

ولــی حنــابر احتيــاط واضــب نهــیتوانــد وعــادل قيهــت ػوــان وصــرف کــاال را  -کــه

افزاخش قيهت خافته  -اػ درآود سال ضدخد استثنا نهاخـد و فقـط قيهـت ػوـان ظر خـد،
اػ درآود سال ضدخد  -حه تفصيلی که گغشت  -قابل ضبران ویحاشد.

مسأله  .694اگر فـردی کاالهـای وصـرفی در وؤونـۀ سـالش  -واننـد بـرنذ ،حبوحـات،

شــکر  -کــه اػ «اشــيای وثلــی» 2وحســوب وــیشــوند را حــا درآوــد و ار حــاح بــین ســالش
ظرخــداری نهاخــد و در انتهــای ســال ظهســی ،ظهــس وقــداری کــه صــرف در وؤونــه

نشده را بپرداػد ،طنانشه در بـین سـال حعـد ،آنهـا را صـرف در وؤونـه کنـد ،اػ آنسـا کـه

اشيای وصهس وغکور «وثلی» هستند ،ویتواند وثل آنها را حا درآود ههان سال  -حـه

تفصيلی که گغشت  -ضبران نهاخد.
ً
وثال اگر فرد شـاغلی کـه بـرنذ و حبوحـات ونـزلش را سـال گغشـته وصهـس کـرده و
ً
وــثال  344هــزار تووــان آعوقــۀ وصهــس دارد و آنهــا را در بــین ســال حعــد صــرف در وؤونــه
 .1خا در حکن وصهس ،وانند ارث.
 .2توضيح وعنای اشيای «وثلی» در صفحۀ « »133پاورقی « »2عکر ویشود.

ظهس /

کــرده و در انتهــای ســال ظهســی ضدخــد وسهــوع درآوــد وی ،وقــداری پــول و آعوقــه حــه

قيهت  2ويليون تووان حاشد ،طنانشـه وثـل آعوقـۀ وـغکور در روػ سـال ظهسـی  544هـزار

تووــان ارػش داشــته حاشــد ،اػ پرداظــت ظهــس  544هــزار تووــان وعــاف شــده و کــافی
است ظهس  3ويليون و  244هزار تووان را بپرداػد.

مسأله  .695افرادی کـه دارای حرفـه و شـغل هسـتند ،ا گـر وـال وصهـس خـا در حکـن

وصهس ظود را صـرف در وؤونـۀ تسـارت و تحصـيل درآوـد نهاخنـد ،ویتواننـد آن را حـا

درآود آن سال ضبران نهاخند و فرقی بین آنکه سود و درآود قبـل اػ وصـرف آن وـال در

وؤونه حاصل شده حاشد خا حعد اػ آن ،نيست.

مسأله  .696اگــر فــرد (شــاغل خــا غيــر شــاغل) در خــک ســال درآوــد و ســودی نداشــته

حاشد و وقـداری اػ وـال وصهـس خـا در حکـن وصهـس ظـود را در وؤونـۀ ظـانوادگی (خـا

فرد شاغل در وؤونه ظانوادگی خا کسب و کار) ظرح کند ،نهیتواند وصـارح وـغکور در
آن سال را اػ درآود و سودی که در سال حعد ویبرد ،کسر نهاخد.

1

مسأله  .697داوــــدارانی کــــه شغلش ـــان پـ ــرورش دام و فـ ــروش آن اسـ ــت و ظهـ ــس

حيوانــات و دامهاخشــان را پرداظــت نهودهانــد و در بــین ســال ،حعضــی اػ آنهــا را بــرای
تــأوين احتياضــات روػانــۀ ظــود ،عحــح کــرده و وصــرف وی کننــد خــا حعضــی اػ آنهــا را
فروظته و پولش را صرف در وؤونه وی کنند 2،ویتوانند نقص وارد بر وال وصهسشان

را حا حشههای وتولد شده اػ حيوانات و سایر فرآوردههای توليدی آنهـا در ههـان سـال
ضبران نهوده و ضاخگزین نهاخند؛

پس اگر این نقص برابر حا وسهوع حشههای وتولد شـده اػ دام و سـایر فـرآوردههـای

آنها حاشد ،اػ پرداظت ظهس وعاف ویشوند؛

شاخان عکر است ،این حکن در وورد سایر شغلها و افراد شاغل نيز ضاری است.

 .1شـــاخان عکــر اســـت ایـــن حکـــن ،در وـــورد وؤونـــۀ کســـب و کــار ،اســـتثنایی دارد کـــه در وســألۀ « »335عکــر
ویشود.
 .2حکن وغکور در وسأله ،شاول صورت تلف شدن خا وردن آنها نيز ویشود.
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مسأله  .698برظی اػ افراد در شـغلهایی فعاليـت دارنـد کـه اقتضـای آن شـغل ایـن
است که فرد ،احتدا وال ظـوخش را صـرف آن شـغل وینهاخـد در حـالی کـه درآوـد آن،
در سال ظهسی حعد خا سـالهـای حعـد پدخـد ویآخـد ،واننـد شـغل حفـاری وعـدن کـه

فــرد وــال وصهــس ظــوخش را احتــدا صــرف حفــر وعــدن وی کنــد ،در حــالی کــه درآوــد
وعــدن در ســاليان حعــد پدخــد وــیآخــد خــا کشــاورػی کــه وــال وصهــس ظــود را صــرف

آوادهساػی ػوين برای کشت وی کند و در سال حعد حغر کاشته و وحصول برداشـت

وی کند خا حاغبانی که وال وصهس ظود را صرف آوـادهسـاػی حـاغ وـیکنـد تـا اػ ويـوۀ
درظتان حعد اػ رسيدن حه دورۀ ثهرهدهی بهره ببرد؛

ـس وصــرف شــده در ســال قبــل را اػ
ایــن گونــه افــراد ،ویتواننــد وقــدار وــال وصهـ ِ

درآود سال خا ساليان حعد که وؤونۀ وـغکور بـرای حصـول آن بـوده کسـر کـرده و ظهـس

حقيه را بپرداػند.

ههشنــين ،افــراد وــغکور ویتواننــد نقــص و اســتهال ک وارد بــر وســایل کســب و کــار

ظود را که آن وسایل ،وصهس خا در حکن وصهـس ویحاشـند و ایـن اسـتهال ک در راه

درآوــد ســـال حعـــد اخســـاد شـــده ،اػ درآوــد ســال ضدخــد کســر کــرده و ظهــس حقيــه را

بپرداػند؛

اوا اگر این افراد ،وال وصهس ظـود را در وؤونـۀ ػنـدگی ظـانوادگی ظـوخش ،قبـل اػ

حصول درآود و فرا رسـيدن سـال ظهسـی صـرف کردهانـد ،نهیتواننـد حـه وقـدار وـال

وصهس وصرف شده در آن سال ،اػ درآود سال حعد کسر نهاخند.

مسأله  .699فرد شاغلی که در انتهای سال ظهسـی ظـود ،درآوـدی دارد و اػ طرفـی

برای هزخنههای ظود (وؤونه) حدهی داشته حاشد ،اوا شراخط قاعدۀ کسر حدهی کـه در
وســألۀ « »343عکــر ویشــود ،فــراهن نباشــد و حــه ایــن ضهــت ظهــس درآوــد آظــر ســال
ظوخش را پرداظته حاشد ،طنانشه در سال خا سالهای حعد ،حـدهی ظـود حاحـت وؤونـۀ
وغکور خا وقداری اػ آن را حا ههـان وـال وصهـس خـا وـال وصهـس دخگـر خـا وـالی کـه در

حکـن وصهــس اسـت بپــرداػد ،در انتهــای سـال پرداظــت ،آن وقـدار ،اػ ســود و درآوــد

ظهس /

ههان سال کسر شده و وی ،ظهس حقيۀ درآودش را ویپرداػد؛

اوا فردی که غير شاغل است ،اگر هنگام پرداظت حدهی وؤونه حا وال وصهس خا

در حکــن وصهــس ،درآوــد ووضــودی (هــر طنــد حــه صــورت طلبکــاری) داشــته حاشــد،
ً
وثال  34ويليون تووان قرض ظود حاحت وؤونه را در حالی اػ وال وصهس پرداظته ،کـه

 34ويليون تووان درآود بین سال هـن بـراخش ووضـود و در ولکيـت وی بـوده اسـت ،آن
درآود ( 34ويليون تووان) ضانشين وال وصهس وحسوب شده و ظهس ندارد؛

اوا اگر طنين فردی پس اػ پرداظت حدهی حا وـال وصهـس خـا در حکـن وصهـس،

براخش درآودی حاصل شود ،این درآود ،ضانشين وال وصهـس خـا در حکـن وصهـس
وحسوب نهیشـود و وـال وصهـس خـا در حکـن وصهـس وصـرفی حـا آن درآوـد ضبـران

نهیشود.

مسأله  .711اگر فردی حه ضهت حدهکاری بـرای وؤونـه  -حسـب شـراخط قاعـدۀ کسـر
کــه در وســاجل « 343و  »343عکــر وــیشــود  -اػ پرداظــت ظهــس درآوــدش در انتهــای

سال ظهسی وعاف شود ،طنانشه در بـین سـال ظهسـی حعـد ،وقـدار وعـاف شـده را
صرف در وؤونه نهاخد ،در حالی که حدهی سال گغشتهاش حاحت وؤونه را نيز در سال
ضاری نپرداػد ،ویتواند وقدار وغکور را  -حا رعاخت شـراخط قاعـدۀ ضبـر کـه در وسـاجل

قبل بیان شد  -اػ درآود سالش ضبران نهاخد.
ً
وــثال فــرد شــاغلی کــه  344ويليــون تووــان حاحــت ظر خــد ونــزل وســکونی کــه وؤونــه

وحسوب ویشود حدهکار شده و  344ويليون تووان نيز در ههان سـال درآوـد داشـته و
در انتهــای ســال ظهســی اػ پرداظــت ظهــس  344ويليــون تووــان درآوــدش حــه ضهــت

حدهی ظوخش حاحت ونزل وسکونی حهطور ووقت وعـاف شـده اسـت ،ا گـر  344ويليـون

تووـــان وـــغکور را در بـــین ســـال ظهس ــی حع ــد ،ص ــرف ظر خ ــد اث ــاث ون ــزل ک ــه وؤون ــه
وحسوب ویشود نهاخد ،طنانشه در انتهای سال ظهسی ضـاری  334ويليـون تووـان
درآوـــد داشـــته حاشـــد و حـــدهی ســـال گغشــتهاش حاحــت ظر خــد ونــزل وســکونی را نيــز

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

پرداظت نکرده حاشد 344 ،ويليـون تووـان اػ درآوـد اوسـالش ضـاخگزین  344ويليـون تووـان
وال وعاف شدۀ سال گغشته وحسوب شده و الػم است فقط ظهس  34ويليون تووان
را بپرداػد.

 جبران خسارت و وانند آن در یک رشتۀ كسبی از رشتۀ كسبی دیگر

ً
مسأله  .711کســی کــه در طنــد رشــتۀ تســار ی فعاليــت وی کنــد؛ وــثال حــه شــغل بــرنذ

فروشی ،شکر فروشی ،روغن فروشی اشتغال دارد ،طنانشه ههۀ آنهـا در اوـور تسـارت

 وانند دظل و ظرح و حساب صندوق و سود و زخان  -وتحد و خکی حاشند ،سود وزخان آنها برای وحاسبۀ ظهس ،حا هن و خکی لحـاظ ویشـود و طنانشـه اػ خـک رشـته

ســود ببــرد و اػ رشــتۀ دخگــر ضــرر کنــد ،وــیتوانــد ضــرر خــک رشــته را حــا ســود رشــتۀ دخگــر

ضبران نهاخد؛
ً
ولــی اگــر دو کســب وصتلــف داشــته حاشــد ،وــثال تســارت و زراعــت وی کنــد ،خــا
ً
اخنکــه کســب وی تســارت اســت و وــثال هــن پارطــه فروشــی دارد و هــن کفــش فروشــی،
1

ولی حساب دظل و ظرح این دو رشتۀ تساری اػ هن ضدا حاشد ،در ایـن دو صـورت،
حنابر احتياط واضب نهیتواند ضرر خکی را حا سود دخگری ضبران نهاخد.

مسأله  .712فردی که دو نوع کسب دارد وانند اخنکه هن تاضر اسـت و هـن کارونـد و

بــرای هــر کــدام ســال ظهســی ضداگانــهای لحــاظ نهــوده ،طنانشــه حقــوق کارونــدی
ظوخش را صرف در وؤونۀ تحصيل و حه دسـت آوردن درآوـد تسـارت  -کـه توضـيح آن

در وســألۀ « »333گغشــت  -نهاخــد ،الػم اســت در انتهــای ســال ظهسـ ِـی کارونــدی،
ظهس وبالغ وغکور را بپرداػد؛

ولی در این صورت ،اگر فرد اػ راه تسارت درآوـدی در اثنـای سـال کسـب نهاخـد،

ویتواند وعادل آن را اػ درآود تسارت کسر نهاخد؛

 .1حکن وغکور در ووارد وشاحه نيز ضاری است ،وانند فردی که اشتغال حه زراعت در طند وحصـول زراعـی
دارد.

ظهس /

ً
وـــثال ا گـــر  3ويليـــون تووــــان اػ حقـــوق کارونـــدخش را صـــرف حـــدهی ور بـــوط حـــه

اضــاره بهــای وکــان تســاری و حقــوق شــاگردانش نهاخــد و در انتهــای ســال ظهســی
کاروندی 34 ،ويليـون تووـان اػ حقـوقش حاقيهانـده حاشـد ،حاخـد ظهـس وسهـوع خعنـی
 33ويليـون تووـان را بپـرداػد و پـس اػ پرداظـت سـه ويليـون تووـان حاحـت ظهـس ،پاخــۀ
ظهسی شغل کاروندخش  3ويليون تووان ظواهد بود ،حال طنانشه در انتهای سال

ظهسی تساریاش ،وبلغ  34ويليون تووان درآود اػ راه تسـارت کسـب نهـوده حاشـد،

احتــدا وبلــغ  3ويليــون تووــان را کســر نهــوده ،ســپس ظهــس حاقيهانــدۀ درآوــد تس ـاری
ظوخش را ویپرداػد.
o

بدهكاریها  -قاعدۀ كسر

مسأله  .713پرداظت حدهی ،حه عنوان وؤونه وحسـوب وی گـردد؛ خعنـی وـالی را کـه
انسان اػ درآود بین سال ،قبل اػ فرا رسيدن سال ظهسی ،صرف در پرداظت حـدهی

کرده ،ظود آن وال ظهس ندارد؛

1

در ایــن حکــن ،فرقــی نيســت بــین اخنکــه حــدهی در ههــان ســال اخســاد شــده خــا در

سالهای قبل .ههشنين ،فرقـی نـدارد کـه سـالهای قبـل توانـایی پرداظـت حـدهی را
داشته خا نه.

مسأله  .714اگر فرد شاغل تا انتهای سال ظهسيش ،حدهی ظود را پرداظـت نکنـد،
ووظــف اســت ظهــس تهــام درآوــد ووضــود در انتهــای ســال را اعــن اػ ووضــودی نقــد،

کـــاال ،آعوقـــۀ اضـــافی و ...پرداظـــت نهاخ ــد و نهیتوان ــد ح ــه س ــبب وض ــود ح ــدهی ،اػ
پرداظت ظهس آنها وهانعت ورػد؛

وگر اخنکه شراخط عیل وحقق حاشد که در این صورت ،اػ پرداظت ظهس درآوـد

حاقيهانده در انتهای سال حه انداػۀ حدهی ،وعاف است:

 .1البته طنانشه ادای حدهی حاحت والی حاشد که ووضود است و وؤونه وحسوب نهـیشـود ،احکـام و یـژهای
دارد که در وساجل آخنده ظواهد آود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

الف .حدهی برای وؤونه (وؤونۀ ػندگی خا وؤونۀ کسب و کار) حاشد.

1

ب .ػوــان تحقــق وؤونــه 2و حصـــول درآوــد (درآوــدی کــه اػ پرداظــت ظهــس آن

وعــاف وــیشــود) ،هــر دو ،ســال ظهســی ضــاری حاشــد (هــر دو تقــارن ســالی داشــته

حاشند)؛

3

البته ،این شرط 4در وورد «وؤونههای غير وستهر» 5ویحاشد؛

اوــا در وــورد «وؤونــههــای وســتهر» (وثــل ونــزل وســکونی خــا وســيلۀ نقليــه خــا اثاثيــۀ

ونــزل کــه در ســالهــای حعــد هــن وــورد اســتفادۀ شصصــی و ظــانوادگی قــرار وــیگيــرد)،

طنانشــه در ســال ظهســی کــه وؤونــۀ وســتهر در آن ســال وــورد اســتفاده قــرار گرفتــه

(وحقــق شــده) ،درآوــدی نداشــته حاشــد کــه حاحــت دیــن وؤونــه کســر شــود خــا درآوــدش
 .1فرقی بین حدهی ناشی اػ قرض ،وعاولۀ نسيه ،اضرت کار و وانند آن نيست ،وثـل اخنکـه وبلغـی را قـرض
گرفته و صرف هز خنۀ اػدواضش خا نفقات روػانهاش نهاخد خا حـا آن ،هزخنـۀ حهـل و نقـل کـاالی تسـارخش را
بپرداػد خا اثاثيۀ وورد احتياح و در حد شأن ونزلش را حا وال قرضی خا حه صورت نسيه تهيه کـرده حاشـد خـا
حاحت حقوق کارگرانی که براخش کار کردهاند حه آنان حدهکار شود.
ً
 .2ػوان تحقق وؤونه (حدوث و اخسـاد وؤونـه) حـه حسـب وـوارد فـرق وـیکنـد؛ ولـی وعهـوال در وـورد کاالهـای
وصــرفی  -واننــد وــواد ظــوراکی  -ػوــانی اســت کــه کــاالی وــغکور وصــرف وــیشــود و در وــورد هزخنــههــای
ضاری ػندگی و کسب و کار ،ػوانی است که فـرد وـالش را در وسـير آن هزخنـه ،ظـرح وـینهاخـد و در وـورد
کاالهای حا دوام (وانند اثاثيۀ ونزل) ،آغاػ ػوان اسـتفاده اػ آنهـا وـیحاشـد؛ البتـه ،در حعضـی وـوارد تحقـق
وؤونه وتوقف بر استفاده و استعهال نيست ،وانند آنشه در وساجل « 343و  332و  »333عکر شد.
 .3حنابراین ،بر اساس این شرط اگر ػوان تحقق وؤونه ،وربوط حه سال ظهسی قبل حاشد ،حاخـد ػوـان حصـول
درآود (درآودی که اػ پرداظت ظهسآن وعاف ویشود) وربوط حه ههان سال گغشـته حاشـد و طنانشـه
ً
وقت تحقق وؤونه وربوط حه  -وثال  -دو سال قبل ویحاشد ،ػوـان حصـول درآوـد هـن ور بـوط حـه ههـان دو
سال قبل حاشد؛
ً
وثال اگر فرد شاغلی دو سال قبل اػدواح نهـوده و  34ويليـون تووـان حـه عنـوان وهرخـه حـه ههسـرش حـدهکار
حاش ــد و در هه ــان ســـال ،حاحـــت ک ــاری کـــه ب ــرای دخگ ــران انســـام داده 34 ،ويليـــون توو ــان طلبک ــار حاش ــد و
طلبکاری وغکور را در سال ضاری وصول نهاخد (طلب وغکور ضزء درآود دو سـال قبـل وحسـوب وـیشـود)،
طنانشــه اخشــان تــا انتهــای ســال ضــاری وهرخــه ههســرش را پرداظــت نکــرده و طلبکــاری وــغکور هــن ووضــود
ً
حاشد ،اػ پرداظت ظهس آن فعال وعاف ظواهد بود.
 .4شاخان عکر است ،این شرط استثنای دخگری نيز دارد که در وسألۀ « »343بیان ظواهد شد.
 .5واننــد هزخنــۀ ســفر ،وههــانی ،وعالسـۀ ورخضــی ،وهرخــۀ اػدواح خــا کاالهــای وصــرفی کــه بــین ســال وصــرف
ویشود.

ظهس /

کهتر اػ وقدار حدهی بـوده ،وـیتوانـد در صـورت عـدم پرداظـت حـدهی ،آن را اػ درآوـد

سال خا ساليان حعد کسر نهاخد.

1

ج .طنانشه وؤونه ،غير وستهر است ،آن وؤونه حعد اػ شروع در اشتغال و کسـب و

کار ،اخساد شده حاشد.

2

حنابراین ،حا تحقق سـه شـرط وـغکور در وـورد شـاغلين ،حـدهی عکـر شـده ،اػ درآوـد

سال افراد ،استثنا ویشود؛ این قاعده« ،قاعدۀ استثنا خا کسر» نام دارد.

حه عنوان وثال ،اگر فرد شاغلی در سال ضاری  34ويليون تووـان قـرض گرفتـه و آن

را صــرف تهيــۀ اثاثيــۀ وــورد احتيــاح و در حــد شــأن بــرای ونــزلش نهــوده حاشــد و در

انتهــای ههــين ســال  34ويليــون تووــان درآوــد وــاػاد داشــته حاشــد در حــالی کــه حــدهی
ً
وـغکور را نيـز پرداظـت نکــرده ،در ایـن صـورت اػ پرداظـت ظهــس درآوـد وـغکور فعـال

وعاف ویحاشد.

3

ههشنين ،فرد شاغلی که در سـال ضـاری اػدواح نهـوده و حاحـت وهر خـه 33 ،سـکۀ

طالی بهار آػادی حـدهکار شـده ،طنانشـه در انتهـای سـال ظهسـ ـی ،حـه انـداػۀ وبل ـغ

 33ســکه درآوـــد وـــاػاد داشــته حاشـــد در حــالی کــه وهر خــۀ ههســرش را نپرداظت ــه ،اػ
ً
پرداظت ظهس آن فعال وعاف ویشود و فـرق نـدارد درآوـد وـغکور در هنگـام اضـرای
ً
 .1وــثال اگــر فــرد شــاغل ،وبلــغ  344ويليــون تووــان حــه صــورت ريســی  3ســاله قــرض گرفتــه حاشــد و آن را ضهــت
ظرخد ونزل وسـکونی کـه وؤونـۀ او وحسـوب وـیشـود ،صـرف نهـوده حاشـد ،طنانشـه درآوـد او در انتهـای
سال ظهسی اول وبلغ  344ويليون تووـان حاشـد ،الػم نيسـت ظهـس آن را بپـرداػد ،ولـی ا گـر درآوـد وی در
انتهای سال ظهسی اول  14ويليون تووان حاشد ،پرداظت ظهـس وبلـغ وـغکور الػم نيسـت و حاقيهانـدۀ
حدهی را ویتواند اػ درآود سال حعد کسر نهاخد.
حنابراین ،اگر درآود وی در انتهای سال ظهسی دوم  34ويليون تووان حاشد ،پرداظـت ظهـس ایـن وبلـغ
نيز الػم نيست و وبلـغ  24ويليـون تووـان حاقيهانـدۀ حـدهی اػ درآوـد سـال ظهسـی سـوم قابـل کسـر وـیحاشـد؛
البته الػم است ونزل وغکور در سال دوم و سوم نيز وؤونه وی وحسوب شود.
 .2اوا اگر ػوان تحقق وؤونه وربوط حه قبل اػ شاغل شدن حاشد ،نهیتواند حدهی وؤونه را اػ درآوـدی کـه حعـد
اػ شاغل شدن حاصل ویشود ،کسر نهاخـد؛ ولـی فـرد وـغکور تـا ػوـانی کـه شـاغل نشـده ،حکـن افـراد غيـر
شاغل را دارد که شراخط ضاری شدن قاعدۀ کسر برای آنان در وسألۀ « »343ظواهد آود.
 .3حکن ظهس آن پس اػ ادای حدهی ،در وسألۀ « »334عکر ویشود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

عقد اػدواح ،ووضود حاشد خا آن را حعد اػ اػدواح در بین سال حه دست آورده حاشد.

مسأله  .715فرد غير شاغلی که حدهکار است نيز وانند شاغل ،ووظف اسـت ظهـس
درآودهایی را که خک سال اػ ػوان حاصل شدن آنها گغشته و تلف خا صـرف در وؤونـه

نشـــده اســـت ،اعـــن اػ ووضـــودی نقـــد ،ک ــاال ،آعوق ــۀ اض ــافی و ...را پرداظ ــت نهاخ ــد و
نهیتواند حه علت وضود حدهی ،اػ پرداظت ظهس آنها وهانعت ورػد؛

وگر اخنکه شراخط عیل وحقق حاشد که در این صورت ،اػ پرداظت ظهس درآوـد

حاقيهانده حه انداػه حدهی ،وعاف است:
الف .حدهی برای وؤونه حاشد.

ب .در ػوــان تحقــق وؤونــه ،آن درآوـد (درآوــدی کــه اػ پرداظــت ظهــس آن وعــاف

ویشود) ،وضود داشته حاشد هرطند حه صورت طلبکاری اػ دخگران حاشد؛
البته ،این شرط در وورد «وؤونههای غير وستهر» ویحاشد؛

اوا در وورد «وؤونههای وستهر» ،طنانشه وـوقعی کـه وؤونـۀ وسـتهر وـورد اسـتفاده

قرار گرفته است (وحقق شده) ،درآودی نداشته حاشد که حاحت دین وؤونه کسر شـود
خا درآود وغکور کهتر اػ وقدار حدهی بوده ،ویتواند در صورت عـدم پرداظـت حـدهی،

آن را اػ درآود حعد کسر نهاخد.

1

ج .اػ ػوــان حاصــل شــدن آن درآوــد تــا ػوــان تحقــق وؤونــه ،دواػده وــاه و بیشــتر

نگغشته حاشد.

2

حنابراین ،حـا تحقـق سـه شـرط وـغکور در غيـر شـاغلين ،حـدهی عکـر شـده ،اػ درآوـد

افراد غير شاغل ،استثنا ویشود.

ً
 .1وثال اگر فرد غير شاغل وبلغ  34ويليون تووان حـه صـورت ريسـی  3سـاله قـرض گرفتـه حاشـد و آن را ضهـت
ظرخـد ونــزل وسـکونی کــه وؤونـۀ او وحســوب وـیشــود ،صـرف نهــوده حاشـد ،طنانشــه درآوـد او در هنگــام
ً
تحقق وؤونـه (وـثال سـکونت در ونـزل وسـکونی) وبلـغ  34ويليـون تووـان حاشـد ،الػم نيسـت ظهـس آن را
بپرداػد؛ ولی اگر درآود وی  14ويليون تووان حاشد ،پرداظت ظهس وبلغ وغکور الػم نيست و حاقيهانـدۀ
حدهيش را ویتواند اػ درآودهای حعد  -هرطند سال خا سالهای حعد  -کسر نهاخد؛
البته ،الػم است ونزل وغکور در ووقع کسر درآود ،ههشنان وؤونۀ وی وحسوب شود.
 .2زیرا درآود وغکور سالگشت بوده و قبل اػ تحقق وؤونه حه آن ظهس تعلق گرفته است.

ظهس /

ً
وثال اگر فرد غير شاغلی اػدواح نهـوده و حاحـت وهر خـه 33 ،سـکه طـالی بهـار آػادی

حدهکار شده حاشد ،طنانشه در ػوان حدهکار شدن حه وهر خـه (هنگـام اضـرای صـيغۀ

اػدواح) ،حــه انــداػۀ وبلــغ  33ســکه درآوــد وــاػاد داشــته حاشــد کــه دواػده وــاه نيــز بــر آن
ً
نگغشــته ،اػ پرداظــت ظهــس آن فعــال وعــاف وــیشــود 1و اوــا ا گــر در هنگــام اضــرای
ً
صيغۀ اػدواح درآودی نداشته حاشـد و حعـدا درآوـد حاصـل شـود ،نهـیتوانـد اقـدام حـه
کسر حدهی وهرخه اػ آن نهاخد.

ً
مسأله  .716اگر فرد غير شاغل ،وثال در اول وهرواه وبلغی را قرض کند و آن وبلغ را
در احتــدای آعروــاه صــرف هزخنــههــای اػدواضــش نهاخــد خــا اخنکــه فــرد وــغکور ،در اول

وهرواه واشينی را حـهطـور نسـيه ظرخـداری کنـد و در اول آعروـاه آن را حـه عنـوان وسـيلۀ

شصصــی (وؤونــه) اســتفاده نهاخــد ،در ایــن هنگــام وــیتوانــد وعــادل وبلــغ قرضــی کــه
صرف در وؤونه شده را اػ درآودی که تا احتدای آعرواه ووضود بوده ،کسر نهاخد؛

هرطنــد درآوــد وــغکور در اول وهــر وــاه ووضــود نباشــد و در فاصــلۀ ػوــانی بــین اول

وهرواه تا اول آعرواه پدخد آوده حاشد.

مسأله  .717توضه حه طند نکته ،در وورد قاعدۀ کسر الػم است:

الففف .حــدهی و دخنــی کــه قاعــدۀ کســر در وــورد آن ضــاری ویشــود ،فرقــی نيســت

ودتدار خا حدون وـدت حاشـد .ههشنـين ،فرقـی نيسـت وـدتدار ريسـی خـا اقسـاطی

حاشد.

ب .در اضرای قاعدۀ کسر ،فرقی نيست که شصص قصد پرداظت حـدهی ظـود را

حا وبلغ درآودی که شراخط کسر اػ آن وضود دارد ،داشته حاشد خا آنکه حدهی را اػ ظـود
ً
وال ندهد ،حلکه حصواهد حا وبلغی دخگر ،آن حدهی را پرداظت نهاخد خا نصواهـد فعـال

حدهی ظود را پرداظت نهاخد.

ج .در وورد درآودی که حاحت حدهی وؤونه استثنا وـیشـود ،فرقـی بـین پـول ،کـاال،

آعوقۀ اضافی ،ولک ،ػوين و وانند آن اػ اشيایی که در ولکيت اوست ،نهیحاشد.
 .1حکن ظهس آن پس اػ ادای حدهی ،در وسألۀ « »333عکر ویشود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

د .قاعدۀ کسر ظود حه ظود ضاری وی گردد .حنابراین ،طنانشه فرد توضه نداشـته و

وبلغ حدهی را اػ درآود کسر ننهوده و ظهـس اضـافی پرداظـت کـرده اسـت ،آن وبلـغ

ظهس وحسوب نهیشـود؛ وگـر آنکـه حـا اضـاػۀ حـاکن شـرع خـا نهاخنـده او ،آن را حاحـت
ظهس ساليان آخنده حساب نهاخد.

مسأله  .718اگر فرد طبـق قاعـدۀ کسـر ،حـه ضهـت داشـتن حـدهی وؤونـه ،درآوـدش را
وعــادل وقــدار حــدهی اســتثنا نهــود ،تــا وقتــی کــه حــدهی ظــوخش را پرداظــت نکــرده،

هرطنــد طنــدین ســال ط ـول حکشــد ،درآوــد اســتثنا شــده ظهــس نــدارد؛ 1وگــر آنکــه

کــاالیی حاشــد کــه آن را وــال التســاره قــرار داده اســت کــه در ایــن صــورت ،اصــل کــاال

ظهــس نــدارد ،ولــی در وــورد افــزاخش قيهــت آن ،احکــام ترقــی قيهــت وــال التســاره
ضاری ویشود.

2

مسأله  .719برظــی اػ افــراد در شــغلهایی فعاليــت دارنــد کــه اقتضــای آن شــغل ایــن
است که فرد ،احتدا والی را صرف آن شغل وینهاخد در حالی کـه درآوـد آن ،در سـال
ظهسی حعد خا سالهای حعد پدخد ویآخد ،وانند شغل حفاری وعدن خا کشاورػی خـا
حاغداری که درآودش حعد اػ سال ظهسی حاصل ویشود؛

این گونه افراد ،طنانشه قبل اػ فرا رسيدن سال ظهسی حـه سـبب وؤونـۀ تحصـيل

و حه دست آوردن درآود (وصارح کسب و کار) 3،حـدهکار شـوند ،حـدهی وـغکور در آن

سال اػ درآود سـال ظهسـی حعـد خـا سـالهـای حعـد کـه وؤونـۀ وـغکور بـرای حصـول آن

بوده ،استثنا ویشود.

اوا اگر افـراد وـغکور قبـل اػ فـرا رسـيدن سـال ظهسـی بـرای وؤونـۀ ػنـدگی (وصـارح

ػندگی ظود و ظانواده) 4حدهکار شوند ،طنانشه این حدهی حاحـت وؤونـۀ غيـر وسـتهر
 .1حکن ظهس آن پس اػ ادای حدهی ،در وسألۀ « »333عکر ویشود.
 .2احکام ترقی قيهت وال التساره ،در وساجل « 333و  »333عکر شد.
 .3توضيح وؤونۀ تحصيل درآود ،در وسألۀ « »333بیان شد.
 .4توضيح وؤونۀ ػندگی ظانوادگی ،در وسألۀ « »335عکر شد.
 .5وانند هزخنۀ سفر ،وههانی ،وعالسه ورخضی ،وهرخه اػدواح.

5

ظهس /

بوده ،نهیتوانند حدهی وغکور در آن سال را اػ درآود سال ظهسی حعد خا ساليان حعـد

استثنا نهاخند؛ ولی ویتوانند حدهيشـان را اػ درآوـد بـین سـال خـا سـاليان حعـد (قبـل اػ
فــرا رســيدن ســال ظهســی) ادا نهاخنــد و ا گــر ایــن حــدهی حاحــت وؤونــه وســتهر 1بــوده،

ویتوانند حدهی وغکور در آن سال را اػ درآود سال ظهسی حعد خا ساليان حعد استثنا

نهاخند.
ً
مسأله  .711اگر فرد اػ دخگری ،وثال طال خا یورو قرض گرفته و پول فـروش آن را صـرف
2

در وؤونه کـرده حاشـد ،طنانشـه قيهـت طـال خـا ارػ در انتهـای سـال ظهسـی نسـبت حـه

ػوان قرض افزاخش خافته حاشد ،ویتواند  -حا لحاظ شراخط قاعـدۀ کسـر کـه در وسـاجل

گغشته بیان شد  -قيهت طال خا ارػ را در پاخان سال کسر نهاخد.

مسأله  .711طنانشه فرد حه دليل داشتن حدهی طبق قاعـدۀ کسـر ،وقـداری اػ درآوـد
خا تهام درآودش اػ ظهس وعاف شـده حاشـد ،پرداظـت حـدهی در سـال خـا سـالهای

حعد حکهش اػ این قرار است:

الف .اگر حـدهی را حـا ههـان وـالی کـه حـه دليـل وضـود حـدهی اػ پرداظـت ظهسـش

وعاف شده بپرداػد ،تکليفی حاحت ظهس آن ندارد.

ب .اگر حدهی را فرد شاغل حا درآود سال ضدخد و غير شاغل حا درآودی کـه حعـد اػ

تحقــق وؤونــه حــه دســت آوــده ،بپــرداػد ،طنانشــه وــال وعــاف شــده خــا حــدل آن ووضــود

 .1واننـد ونـزل وســکونی خـا وســيلۀ نقليـه خــا اثاثيـۀ ونــزل کـه در ســالهـای حعــد هـن وــورد اسـتفادۀ شصصــی و
ظانوادگی قرار ویگيرد.
ً
 .2وثال اگر فـردی کـه اشـتغال حـه حفـاری وعـدن دارد ،حاحـت ظر خـد ونـزل وسـکونی در حـد شـأن کـه وؤونـۀ او
وحسوب ویشود ،وبلغ  244ويليون تووان حه صورت ريسی  3ساله حدهکار شـود ،طنانشـه در سـال حعـد
که درآود وعدن حاصل ویشود ،در انتهـای سـال ظهسـی ،وبلـغ  244ويليـون تووـان وـاػاد داشـته حاشـد،
الػم نيست ظهس آن را بپرداػد؛ ولی اگر درآود وی در آن سال  344ويليون تووان حاشد ،پرداظـت ظهـس
وبلــغ وـــغکور الػم نيســـت و حاقيهانــدۀ حـــدهی را وـــیتوانــد اػ درآوــد ســال حعــد (ســال دوم) کســر نهاخــد.
حنابراین ،اگر درآود واػاد وی در انتهای سال دوم  34ويليون تووان حاشد ،پرداظت ظهـس ایـن وبلـغ نيـز
الػم نيست و وبلغ  34ويليون تووان حاقيهاندۀ حدهی اػ درآود سال سوم قابل کسـر وـیحاشـد؛ البتـه ،الػم
است ونزل وغکور در طول این ساليان وؤونۀ وی وحسوب شود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

حاشد 1،این وال خا حدلش ،درآود سال ضدخد است که اگر تا آظـر سـال 2حـاقی وانـده و
صــرف در وؤونــه نشــود 3ظهــس دارد 4و طنانشــه وــال وعــاف شــده خــا حــدلش تلــف خــا
صرف در وؤونه گردد ،تکليفی حاحت ظهس آن ندارد.

ج .اگر حدهی را حا وال وصهس خـا در حکـن وصهـس بپـرداػد ،وـال وعـاف شـده خـا

حدلش در حکن وال وصهس است که اگر ووضود حاشد وثل وـال وصهـس بـوده و ا گـر

تلف خا صرف در وؤونه شده وثل آن است که وال وصهس ،تلف خـا صـرف در وؤونـه
ً
شده است که احکاوش قبال عکر شد.
د .اگر حدهی را حا قرض ضدخد بپرداػد ،وثـل آن اسـت کـه هنـوػ حـدهی را پرداظـت

نکرده است.

شاخان عکر است ،در صورتی کـه فـرد قسـهتی اػ حـدهی ظـوخش را بپـرداػد ،احکـام

وغکور نسبت حه ههان وقدار ضاری است.
 oسایر احكام بدهكاریها

مسأله  .712ا گــر فــرد بــرای تهيــۀ کــاال خــا شــيجی کــه وؤونــه نيســت قــرض کنــد خــا آن را

حـــهطـــور نســـيه ظرخـــداری نهاخـــد ،در ص ــورتیک ــه آن ح ــدهی را اػ درآو ــد ب ــین س ــالش،

پرداظت نهاخد ،حاخد در انتهـای سـال ظهسـی ،ظهـس آن کـاال خـا شـیء را حـه قيهـت
فعلی آن بپرداػد؛

وگر اخنکه کاال خا شـيجی کـه حاحـت آن حـدهکار اسـت ،در بـین سـال اػ بـین بـرود خـا

صرف در وؤونه شود که در این صورت تکليفی حاحت ظهس ندارد.

ً
 .1خعنی آن وال ظودش ووضود است خا وثال حا آن کاالیی ظرخداری کرده و آن کاال ووضود حاشد.
ً
 .2ههان طور که قبال عکر شد ،آظر سال در وورد غير شاغل نسبت حه هر درآود ،پس اػ گغشتن دواػده وـاه اػ
ػوان تحقق آن است.
ً
 .3وثال پول حاقی حهاند خا کاال در ػندگی وصرف خا استفاده نشود.
 .4طنانشه وورد وغکور کاال ،آعوقه ،ػوين ،ولک و وانند آن حاشد ،حاخد ظهس آن حه قيهـت فعلـی پرداظـت
شود.

ظهس /

مسأله  .713اگـــر فـــرد اشـــيایی واننــــد حـــاغ ،حســـتان و وغـــاػه را ضهـــت اســـتفاده در

غير وؤونه ،حا وـال قـرض تهيـه کـرده خـا حـه صـورت نسـيه ظر خـداری نهاخـد ،طنانشـه تـا
انتهـــای ســـال ظهســـی هـــير وقـــدار اػ حــدهی ظــوخش را ادا نکــرده حاشــد ،پرداظــت

ظهس آن شیء غير وؤونه واضب نهیحاشد.

1

شاخان عکر اسـت ،هنگـاوی کـه فـرد ،تهـام حـدهی شـیء وـغکور را در سـال آخنـده اػ

درآوــد ســال ضدخــد پرداظــت نهاخــد ،آن شــیء غيــر وؤونــه ضــزء درآوــد ســال ضدخــد

وحسوب ویگـردد و طنانشـه تـا انتهـای سـال ظهسـی حـاقی حهانـد و صـرف در وؤونـه

نشود ،حاخد ظهس آن را حه قيهت فعلی بپرداػد.

ههــين طــور ،اگــر فــرد قســهتی اػ حــدهيش را ادا نهاخــد ،حــه هــر نســبتی کــه حــدهی را

پرداظت کرده ،حه ههان نسبت ،آن شیء ضزء درآود سال ضدخد وحسـوب وـیشـود
و در صورتی که تـا انتهـای سـال حـاقی حهانـد و صـرف در وؤونـه نشـود ،حاخـد ظهـس آن

وقدار را حه قيهت فعلی بپرداػد.

2

 .1البته اگر شیء وغکور که حدهیاش پرداظت نشده ،تا انتهـای سـال ظهسـی ،ترقـی قيهـت داشـته ،در صـورتی
کــه وــال التســاره حاشــد ،هرطنــد اصــل آن شــیء حــه علــت داشــتن حــدهی ،ظهــس نــدارد ،ولــی در وــورد افــزاخش
قيهت آن ،احکام ترقی قيهت وال التساره ضاری ویشود که در وساجل « 333و  »333عکر شد.
ً
 .2وثال فردی که شاغل است ،کاالیی را که وؤونه نيست و نيز وال التسـاره (سـرواخه کسـب) نهـیحاشـد ،حـه
وبلغ  32ويليون تووان حا پولی که قرض گرفته ظرخـداری وـیکنـد ،قيهـت کـاالی وـغکور در انتهـای سـال
ظهسی فرد 33 ،ويليـون تووـان وـیحاشـد ،در حـالی کـه وی تـا انتهـای سـال ظهسـی خـک طهـارم ()%23
حدهی ظوخش ( 1ويليون تووان) را حا درآود بین سال پرداظت نهوده است .شصص وـغکور حاخـد ظهـس
خک طهارم ( )%23کاال را حه قيهت انتهای سال بپرداػد که حه شرح عیل وحاسبه ویشود ،و سـه طهـارم
ً
( )%33دخگر کاال فعال وشهول ظهس نهیحاشد.
33 0444 0444 ÷ 3 = 3 0444 0444
ارػش والی خک طهارم کاال حه قيهت فعلی
3 0444 0444 × %24 = 544 0444
ظهس خک طهارم کاال
قيهت کاالی وغکور در انتهای سـال ظهسـی حعـد 35 ،ويليـون تووـان وـیگـردد ،در حـالی کـه فـرد وـغکور
نصف ( )%34کل حدهی ( 3ويليون تووان) را حا درآود بین سال حعد پرداظت نهـوده اسـت .شـصص وـغکور،
حاخد ظهـس نصـف ( )%34کـاال را حـه قيهـت انتهـای سـال حعـد بپـرداػد کـه حـه شـرح عیـل وحاسـبه وـیشـود و
ً
واحقی کاال ( %23کاال) فعال وشهول ظهس نهیحاشد.
35 0444 0444 ÷ 2 = 3 0444 0444
ارػش والی نصف کاال حه قيهت فعلی
3 0444 0444 × %24 = 3 0544 0444
ظهس نصف کاال

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

مسأله  .714اگــر فــرد ظانــۀ وســکونی کــه در حــد شــأن وی ویحاشــد را حــهطــور نســيه

ظرخداری نهاخد و در آن ونزل قبل اػ فرا رسيدن سال سا کن گردد ،اػ آنسـا کـه طنـين

ظانهای وؤونه وحسـوب ویشـود و ظهـس نـدارد 1،پرداظـت حـدهی آن حـا درآوـد بـین
سال خا سال حعد هن اػ وؤونه ظواهد بود و ظهس ندارد.

ههشنــين ،طنانشــه ســال حعــد ،قســهتی اػ حــدهی ظانــه را پرداظــت نهاخــد ،ایــن

پرداظت حدهی اػ وؤونه وحسوب ویشود و ظهس ندارد و حکن سـایر اشـيای وؤونـه
که نسيه خا حا قرض ظرخداری شدهاند ،ههانند ظانه وسکونی است.
 oوطالبات

مسأله  .715فردی که در انتهای سال ظهسی ،طلب خا طلبهایی اػ وردم دارد که
درآوــد وحســوب ویشــود 2،اگــر طلــب وی حــا وطالبـه نهــودن اػ حــدهکار ،قابــل وصــول

است ،حاخد ظهس آن را حدهـد ،هرطنـد حـه ضهـت ارفـاق خـا سـبب دخگـر آن را وطالبـه

ننهاخد؛
ً
اوا اگر حا وطالبه هن فعال (سر سال ظهسی) وصول نهیشود ،حکن آن در ضـهن
وثالی عکر ویشود:

فــردی ســر ســال ظهســی ظــوخش حاحــت فــروش کــاال ،طلبــی در قالــب طــک حــه وبلــغ

 302340444تووان دارد که تهام آن ،درآود وحسوب ویشود و تارخز وصول آن 3 ،واه پس
اػ سال ظهسی وی ویحاشد؛ طنين فردی سر سال ظهسی ،بین دو اور وصير است:

الف .تأخيش دس پشداخت خمر :حه این صورت که صبر نهاخد و سال آخنده طلب را

ً
شاخان عکر ویحاشـد ،وهکـن اسـت تصـور شـود تـا کـل حـدهی کـاالی وـغکور پرداظـت نشـده ،اصـال حـه آن
ظهــس تعلــق نهــیگيــرد ،ولــی ایــن تصــور صــحيح نيســت و شــيوۀ صــحيح وحاســبۀ ظهــس کــاالی وــغکور،
آنطنان است که عکر گردخد.
 .1البته درآودهای دخگر فرد هن حاحت دین وؤونه  -حا رعاخت شراخط قاعدۀ کسر که در وسـاجل « 343و »343
عکر شد  -اػ پرداظت ظهس وعاف ویحاشد.
 .2حکن صورتی که طلب فرد درآود وحسوب نشود ،در وسألۀ حعد عکر ویشود.

ظهس /

کــه وصــول نهــود ،آن را ضــزء درآوــد ســال ظهســی گغشــته وحســوب نهاخــد و هنگــام
درخافت طلب ،حدون اخنکه ونتظـر رسـيدن سـر سـال ظهسـی حعـد شـود ،ظهـس کـل

 302340444تووان را که  234هزار تووان ویحاشد ،پرداظت نهاخد.

ب .پشداخت يمفذی خمفر :حـه ایـن صـورت کـه سـر سـال ظهسـی ظـوخش ،ارػش
ً
ـب وــدتدار را وحاســـبه کــرده و ظهــس آن را نقــدا پرداظــت نهاخــد.
نقــدی آن طلـ ِ
حنابراین ،اگر ارػش نقدی طلب وغکور خک ويليون تووان برآورد گـردد و درآوـد نقـدی

وی در انتهای سال ظهسی  234هزار تووـان حاشـد ،ظـالص درآوـد وی  302340444تووـان

ارػشگغاری ویشود ،او ظهس وسهـوع آن را کـه  234هـزار تووـان ویشـود ،حـا درآوـد

نقــدی ووضــود پرداظــت وــیکنــد و ســال آخنــده کــه وی طلــب را وصــول نهــود ،وبل ــغ

خــــک ويليــــون تووــان اػ طلــب وصهــــس وــیحاش ـ ـد و وبل ـ ـغ اضافـ ـه بــر ارػش نقــدی
ً
طل ـب ( 234هزار تووان) ،ضزء درآود سال ضدخد است که فعال ظهس نـدارد و ا گـر تـا
انتهای سال ضدخد حاقی حهاند و صرف در وؤونـه نشـود ،حاخـد ظهـس آن نيـز پرداظـت

گردد.

شاخان عکـر اسـت ،روش «ب» اظتصـاص حـه ػوـانی دارد کـه فـرد ،ظهـس را حـدون
ً
تـأظير و حــهطــور نقـدی ویپــرداػد و در صــورتی کــه حصواهـد حعــدا بپــرداػد ،حاخــد اػ روش
«الف» استفاده نهاخد.

ههشنين ،در این روش (روش ب) ،فرد حاخد ظهـس ارػش فعلـی طلـب را حدهـد،

نــه ظهــس تهــام وضــه طلبکــاری .حنــابراین ،ا گــر فــرد ظهــس تهــام وضــه طلبکــاری را

بپــرداػد ،آنشــه اضــافه بــر ارػش فعلــی طلــب حــه عنــوان ظهــس پرداظــت کــرده اســت،

ظهس وحسوب نهیشود؛ وگـر آنکـه بـرای تصـحيح آن حـه حـاکن شـرع خـا نهاخنـدۀ او
وراضعه نهاخد تا آن را ضزء ظهس سال آخندهاش حه حساب آورد.

شاخان توضه است ،حکـن کليـۀ وطالبـات اعـن اػ قرضالحسـنه و سـود وعـاوالت

نسيه خا سلف ،اضرت کار و حقوق و وانند آن ،فرقی ندارد.

مسأله  .716اگر طلـب فـرد درآوـد حـه حسـاب نياخـد ،وثـل آنکـه وـال وصهسـش را حـه

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

دخگری قرض دهـد ،آن طلـب پـس اػ وصـول نيـز ظهـس نـدارد و ا گـر طلبکـاری و ی اػ

دخگری ،حاحت درآود و وال وصهس ،هر دو حاشد ،هر کدام حکن ظود را دارد؛

و ا گــر فــرد درآوــدی را کــه ســال بــر آن گغشــته و ظهــس حــه آن تعلــق گرفتــه (وســتقر

شـــده) اســت ،حـــه شـــيعۀ دواػده اوـــاوی قــرضالحســنه دهــد ،هرطنــد قــرض وــغکور
صحيح اسـت و قـرض گيرنـده وـیتوانـد در آن تصـرف نهاخـد 1،ولـی بـر قـرض دهنـده
ً
الػم است ظهس آن را فورا بپرداػد و حکهـی کـه در وسـألۀ قبـل نسـبت حـه وطالبـات
بیان شد در وورد آن ضاری نهیشود.
 خهس پول رهن ونزل

مسأله  .717پـــــولی کـــــه فــــرد حاحـــــت رهـ ــن ونـ ــزل ،وغـ ــاػه و واننـ ــد آن ،حـ ــه عنـ ــوان

قــرضالحســنه حــه صــاحبظانه خــا وغــاػه پرداظــت وی کنــد ،طنانشــه اػ درآوــد بــین
سال بوده و سال بر آن حگغرد ،وعاف اػ ظهس نيست و وانند سـایر وطالبـات اسـت
که حکن آن در وسألۀ « »333بیان شد؛

2

 .1توضــيح بیشــتر در ایــن ػوينــه و نيــز بیــان خــک اســتثنا در ایــن وــورد (وــورد غفلــت اػ پرداظــت ظهــس) در
وسألۀ « »323عکر ویشود.
 .2شاخان عکر است ،اگر فرد اػ روشهای عیل استفاده کند ،الػم نيست ظهس وبلغ رهن را بپرداػد:
الف .فرد کاال خا وسيلهای ههشون واشين را که حـا درآوـد بـین سـال ظرخـده و تـا انتهـای سـال ظهسـی بـرای
شاغلين (خا ودت خـک سـال بـرای غيـر شـاغلين) وـورد اسـتفاده قـرارداده و وؤونـۀ وی وحسـوب گردخـده،
حفروشد ،اػ آنسـا کـه قيهـت ظرخـد آن وعـاف اػ ظهـس اسـت ،طنانشـه ههـان وقـدار وعـاف اػ ظهـس را
رهن ونزل نهاخد ،ظهس ندارد ،هرطند حا درآوـد ضدخـدش وسـيلۀ نقليـۀ دخگـری در حـد شـأن ظر خـداری
نهاخد؛
ً
ب .اگر وثال وبلغ رهن ،خک پنسن قيهت ونزلی اسـت کـه وناسـب شـأن وی اسـت و قصـد دارد آن را بـرای
اســتفادۀ شصصــی اضــاره کنــد ،وــیتوانــد خــک پــنسن وشــاع اػ ونــزل وــغکور را حــا درآوــد بــین ســال حصــرد و
فروشنده در ضـهن وعاولـه شـرط نهاخـد در صـورت رد ثهـن (قيهـت وعاولـه) در وـدت وعـين حـق فسـز
وعاوله را دارا حاشد (بیع الصيار) و طهار پنسن وشاع ونزل هن هرطند حه وبلغ کهتـر اضـاره داده شـود ،در
این صورت ،خک پنسن ونزل برای وستأضر وؤونه وحسوب شده و ظهس ندارد؛
ج .ا گــر وهرخــه ههســر فــرد حــه انــداػۀ وبلــغ رهــن اســت ،وــیتوانــد آن را قبــل اػ ســپری شــدن ســال ظهســی حــه
ههســرش در قبــال وهــر وصــالحه کنــد ،ســپس وبلــغ وــغکور را اػ وی قــرضالحســنه حاحــت رهــن ونــزل
درخافت نهاخد و در این صورت نيز ،وبلغ وغکور ظهس ندارد.

ظهس /

اوــا پــول رهــن بــرای قــرض گيرنــده (صــاحب ونــزل خــا وغــاػه) کــه حاحــت آن حــدهکار

است ،ظهس ندارد.

1

 خهس وربوط به وامهای جلسات فاويلی و وانند آن

مسأله  .718فـردی کــه در فعاليــت درخافــت وام اػ صــندوق قــرضالحســنه ضلســات
فــاويلی و واننــد شــرکت کــرده و اػ درآوــد بــین ســالش ،وبــالغی را در هــر ضلســه حــه

اعضای صندوق قرض داده ،طنانشه حعد اػ گغشت سال ظهسـی ،قرعـه حـه نـاوش
درآوده و وام درخافت کرده است  -طوری که قسهتی اػ این وام ،ههان طلبـی اسـت

که وی اػ اعضای صندوق داشته و حقيۀ آن قرضالحسـنه وحسـوب وـیشـود  -حاخـد
ً
ظهس وبالغی اػ طلـب کـه سـال ظهسـی بـر آن گغشـته را فـورا بپـرداػد و وبلـغ قـرض
ً
فعال ظهس ندارد.
ً
وثال فرد شاغلی که سال ظهسـی او اول فـروردین اسـت و در سـال گغشـته  32قسـط

 344هزار تووانی حه اعضا قرض داده و اوسال نيز تا وهرواه کـه قرعـه حـه نـاوش درآوـده،

 3قسط  344هزار تووانی قرض داده و وبلغ  34ويليون تووـان وام درخافـت کـرده اسـت،

که  3ويليون و  544هزار تووان آن ،حاحت طلبی است که اػ اعضا داشته ،اػ این وقـدار
ً
حاخـــد ظهـــس  3ويليـــون و  244هـــزار تووــان آن را کــه ســال ظهســی بــر آن گغشــته فــورا
بپـرداػد و وبلغ  344هزار تووان اػ طلب وصول شـ ـده نيـز درآوـد بـین سـال وی اسـت و
ً
وبل ـغ  5ويليون و  244هزار تووان آن قرضالحسنه وحسوب ویشود که فعـال ظهـس
ندارد.

 oاحكام وربوط به وصالحه یا دستگردان و قاعدۀ ُر بع

مسأله  .719اگـــر فــرد توانـــایی پرداظـــت نقــدی و فــوری ظهــس را نداشــته حاشــد خــا
ً
 .1البته اگر قـرض گيرنـده پـول رهـن را وـثال سـرواخه گغاری کنـد و اػ ایـن راه سـودی حـه دسـت آورد ،طنانشـه
سود وغکور تا انتهای سال ظهسی صرف در وؤونه نشود ،حاخد ظهس آن پرداظت شود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

ً
پرداظت آن ووضب سصتی زخادی حاشد که وعهوال قابل تحهل نيست ،حا کن شـرع

1
خا نهاخندۀ او وساػ است ظهس را  -که حه صـورت وشـاع در اوـوال فـرد وضـود دارد -
حــه وبلــغ حــاػاری آن 2در عوــۀ او وصــالحه 3خــا آنکــه آن وبلــغ را دســتگردان 4نهاخــد تــا

ظهس اػ اووال فرد حه عوه او ونتقل گردد و تصرف در اووالش ضایز گردد؛

ولی فرد حاخد حدهی ظوخش را حا توضه حه توانایی ظود ،حدون سهلانگاری و تأظير

بپرداػد و نيز اگر شصص توانایی پرداظت اقسـاطی ظهـس را داشـته حاشـد ،حاخـد پـس
اػ وصالحه خا دستگردان ،اقساط آن را حدون تأظير پرداظت نهاخد.
ً
شاخان عکر است ،در صورتی کـه فـرد ویتوانـد ظهـس اوـوالش را فـورا و حـدون آنکـه حـه

وشقت و سصتی زخاد وبتال گردد ،بپرداػد ،تأظير در پرداظت ظهس ضایز نهیحاشد.

 .1اضاػۀ دستگردان خا وصالحۀ ظهس  -حـا شـراخط عکـر شـده  -اظتصـاص حـه اشـصاص ػنـده دارد و شـاول
دستگردان ظهس اووال وتوف ٰی ضهت وهلت دادن و تأظير در پرداظت آن نهیشود و حکن اضاػه بـرای
تأظير در پرداظت ظهس اووال وتوفی حدون وصالحه و دستگردان در وسألۀ « »323عکر ویشـود و نيـز،
ا گــر وارث خــا وصــی حصواهــد ظهــس وتــوف ٰی را حــه صــورت نقــدی و حــدون وهلــت دادن ،اػ طریــق انتقــال
اعتباری (وثل انتقال اخنترنتی خا کارت حه کارت) بپرداػد ،حکن آن در وسألۀ « »533عکر ویشود.
ً
 .2وصالحه خا دستگردان ظهس اووال حه وبلغ کهتر اػ قيهـت وعهـول و وتعـارف آن صـحيح نيسـت؛ وـثال
اگر وبلغ ظهس اضناس فرد خک ويليون تووان اسـت نهـیتـوان آن را حـه  344هـزار تووـان وصـالحه نهـود و
کيفيت قيهت گغاری اووال در وسألۀ « »334عکر شد.
ً
 .3این کار حا اضرای وصالحه حا صيغه ،حـدون نيـاػ حـه دسـتگردان و ضـا حـه ضـایی پـول انسـام وـیشـود ،وـثال
حاکن شرع خا نهاخنـدۀ او وـیگوخـد« :سـهن ظهـس را کـه حـهطـور وشـاع در اوـوال شهاسـت در اػای قيهـت
حاػاری آن  -که وبلغ فالن رخال خا تووان است  -در عوـۀ شـها وصـالحه کـردم» و فـرد هـن ایـن وصـالحه را
قبــول وــیکنــد .حــا انســام ایــن وصــالحه ،ســهن ظهــس حــه فــرد تهليــک وــیشــود و وی در عوــه عــوض آن را
حدهکار ویگردد.
 .4دســتگردان ُ(وــداوره) حــه ایــن شــيوه انســام ویشــود کــه فــرد ظهــس وــالش را حــه حــاکن شــرع خــا وکيــل وی
ویدهد ،سپس حاکن شرع خا وکيل وی ههان ظهس را حه فرد قرضالحسنه ویدهد خا آنکه حـاکن شـرع
خا وکيل وی حه فرد وبلغی قرضالحسـنه ویدهـد و او آن وبلـغ را حاحـت ظهـس اوـوالش حـه حـاکن شـرع خـا
وکيل وی پس ویدهـد ،گـاه حـه ضهـت کـن بـودن وبلـغ ووضـود نسـبت حـه حـدهی ظهسـی فـرد ،ایـن عهـل
طندین حار تکرار ویشود تا ظهس تعلق گرفته حه اووال وکلف حهطـور کاوـل ادا گـردد و فـرد وعـادل آن را
در عوه حدهکار شود.
شــاخان عکــر اســت ،بــرای تحقــق دســتگردان ُ(وــداوره) دادن طــک کــافی نيســت .ههشنــين ،دســتگردان
کردن اػ طریق کارت اعتباری حانکی کافی نهیحاشد.

ظهس /

مسأله  .721اگــر حــاکن شــرع خــا نهاخنــدۀ او ظهــس را حــه ههــان وبلــغ 1در عوــۀ فــرد

وصالحه خا آن را دستگردان نهاخد ،طنانشه شصص ،آن ظهس را اػ درآود بین سال

حعد پرداظت کند ،دو صورت دارد:

الففف .ظــود آن وــال خعنــی خــک پــنسن درآوــد ســال قبــل خــا حــدلش ووضــود حاشــد 2و

صرف در وؤونه هن نشده حاشد؛ در این صورت ،آن وال خا حدلش ،ر حـح و درآوـد سـال

ضدخــد وحســوب وی گــردد و طنانشــه تــا انتهــای ســال ضدخــد حــاقی حهانــد و صــرف در

وؤونه نشود ،حاخد ظهس آن داده شود.
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ب .ظــود آن وــال خــا حــدلش تلــف شــده خــا صــرف در وؤونــه شــده حاشــد؛ در ایــن

صورت ،آنشه فرد اػ درآود بـین سـال ضدخـد حاحـت ظهـس پرداظـت وی کنـد اػ وؤونـه
وحسوب ویشود و ظهس ندارد.

شاخان عکر است ،طنانشه فـرد در سـال حعـد ،ووفـق حـه پرداظـت حـدهی ور بـوط حـه

دســتگردان خــا وصــالحه نشــود ،خــک پــنسن وــغکور ،اػ درآوــد ســال ضدخــد وحســوب
ً
4
نهیشود و فعال ظهس ندارد.
حهطور کلی ،هر سالی که حدهی وربوط حه دسـتگردان را اػ درآوـد بـین ههـان سـال
ً
پرداظت نهود ،آن خک پنسن ،درآود آن سال بوده و طنانشه اصل وال (وثال کـاالیی
که ظهـس ور بـوط حـه آن دسـتگردان شـده بـود) در انتهـای آن سـال ،تلـف خـا در وؤونـه

صرف نشود ،الػم است ظهس خک پنسن را بپرداػد.

5

مسأله  .721در حعضـــی اػ وـــوارد هنگـــام وحاســبۀ ظهــس ،طنانشــه فــرد حــه انــداػۀ

 .1ونظور اػ «ههان وبلغ» ،در وسأله قبل بیان شد.
ً
 .2خعنی آن وال ظودش ووضود است خا وثال حا آن کاالیی ظرخداری کرده و آن کاال ووضود حاشد.
 .3حلکه اگر حداند وال وغکور تا انتهای سال ظهسی تلف نشده و صرف در وؤونه نهیشود  -ههان طـور کـه
ً
در وســألۀ « »352عکــر شــد  -حنــابر احتيــاط واضــب حاخــد ظهــس آن را فــورا حــدون انتظــار فــرا رســيدن ســال
ظهسی پرداظت نهاخد.
 .4البته طنانشه وال وغکور وال التساره حاشد ،حکن ترقی قيهت آن در وساجل « 333و  »333عکر شد.
 .5اگــر قســهتی اػ حــدهی وربــوط حــه دســتگردان را اوســال و قســهتی را ســال حعــد بپــرداػد ،حالنســبه وحاســبه
ویشود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

خک پنسن وال را بپرداػد ،آن وال حهطور کاول وصهس نهیشود ،حلکـه «طهـار پـنسن

وال» وصهس ویشود و در این شراخط ،گـاه الػم ویشـود سـال حعـد ،ظهـس خـک پـنسن
حاقيهانده را بپرداػد .توضيح کاولتر حکن اػ این قرار است:

والی را که فرد حه عنوان ظهس ویپرداػد ،طند صورت دارد:

الف .فرد قصد دارد ظهس را اػ ههان والی که حه آن ظهس تعلق گرفتـه بپـرداػد؛
ً
و ــثال پ ــولی دارد ک ــه اػ هه ــان پ ــول ویظواه ــد ظه ــس حده ــد ،خ ــا آنک ــه ب ــرنذ دارد و
ویظواهـــد ظهـــس برنذهـــا را اػ ههـــان ب ــرنذ بپـــرداػد؛ در ای ــن صـــورت ،پرداظ ــت

خک پنسن برای وصهس شدن کاول وال کافی است.

ب .فــرد ویظواهــد ظهــس وــال را اػ غيــر آن وــال ،ولــی اػ درآوــد ههــان ســال کــه
ً
سالگشت شده پرداظت نهاخد؛ وثال قصد دارد ظهس کتابهاخش را حـا پـول درآوـد
ههـــان ســـال ک ــه آن هـــن سالگشـــت ش ــده بپ ــرداػد؛ در ای ــن ص ــورت ني ــز ،پرداظ ــت

خــک پــنسن وسهــوع قيهــت کتابهــا و درآوــد سالگشــت شــده بــرای وصهــس شــدن
کاول وال کافی است.

1

ج .فرد قصد دارد ظهس والش را اػ وال دخگری که وصهس خا در حکـن وصهـس

(واننــد ارث) اســت بپــرداػد؛ در ایــن صــورت هــن پرداظــت خــک پــنسن ،وــال را حــهطــور

کاول وصهس وی کند.

د .فرد ویظواهد ظهس والش را اػ درآود بین سال خا ساليان حعد بپرداػد؛

در این صورت ،اگر آن وال خا حدلش تا آظر سال ضدخد تلـف نشـود و در وؤونـه هـن

صــرف خــا اســتفاده نگــردد ،طنانشــه فــرد قصــد داشــته حاشــد وــالش را وصهــس کاوــل
نهاخد ،حاخد «خک طهارم» خا « ُر حع» بپرداػد 2.اوا در صورتی که وال در این سـال ضدخـد
ً
 .1وـثال ا گــر کتابهــا  344هــزار تووـان ارػش داشــته و وی  344هــزار تووــان هـن پــول سالگشــت شــده اػ آن ســال
دارد ،وی  34هزار تووان اػ آن  344هزار تووان را برای وصهس شدن کاول کتابها و پولها ویپرداػد.
 .2زیرا در صورت پرداظت ظهس (نه ر حع)« ،طهار پنسن آن شیء» وصهس ویگردد و خـک پـنسن آن شـیء
پــس اػ ادای ظهــس اػ درآوــد بــین ســال ،رحــح و درآوــد ســال ضدخــد وحســوب وــیشــود .حنــابراین ،شــیء
وغکور وصهس کاول حه حساب نهیآخد.

ظهس /

تلف شده خا در وؤونه صرف ویشود ،پرداظت خک پنسن ،کافی است؛
ً
وــثال فــرد شــاغلی کــه در انتهــای ســال ظهســی(3344شهســی) حــه کتابهــاخش

ظهس تعلق وی گيرد و در احتدای سـال ظهسـی  3343ویظواهـد ظهـس کتابهـا را
اػ درآو ــد ســـال  3343بپ ــرداػد ،ایـــن شـــصص طنانش ــه ح ــه ان ــداػۀ خ ــک طه ــارم ارػش

کتابها را بپرداػد ،کتابها حهطور کاول وصهس شدهاند؛

ههــين طــور اگــر حــه انــداػۀ خــک پــنسن آنهــا را بپــرداػد ،طنانشــه کتابهــا در ســال

ظهسی  3343اػ بین برود خا وـورد اسـتفاده قـرار گيـرد و وؤونـه وحسـوب شـود ،تکليـف
دخگری حاحت ظهس آنها ندارد؛

اوا اگر کتابها تا آظر سـال ظهسـی  3343هـن حـدون اسـتفاده در اظتيـارش حـاقی

حهانــد ،در انتهــای ســال ظهســی  3343حاخــد ظهــس خــک پــنسن کتابهــا را حــه قيهــت
فعلی بپرداػد.

شــاخان عکــر اســت ،وصهــس نهــودن کاوــل وــال حــه ظــودی ظــود واضــب نيســت و

«اظتياری» ویحاشد .حنابراین ،فرد ویتواند ظهـس وـالش را اػ درآوـد بـین سـال خـک
پنسن پرداظت کند و در انتهای سال ظهسی طنانشه وـال تلـف خـا در وؤونـه صـرف

نشود ،ظهس خک پنسن آن را بپرداػد.

البته ،اگر فرد ظهـس وـالی را اػ درآوـد بـین سـال خـک پـنسن پرداظـت کنـد ،خـک

پنسن آن وال رحـح و درآوـد ضدخـد وی وحسـوب وـیشـود و ههـان طـور کـه در وسـألۀ

« »352عکــر شــد ،طنانشــه حدانــد وــال وــغکور تــا انتهــای ســال ظهســی تلــف نشــده و
ً
صرف در وؤونه نهیشود ،حنابر احتياط واضب حاخد ظهس آن را فـورا حـدون انتظـار فـرا
رسيدن سال ظهسی پرداظت نهاخد.

مسأله  .722ا گــر ســرواخه در گــردش فعاليــت کســبی فــرد شــاغلی ،در انتهــای ســال
ً
ظهسی وثال  34ويليون تووان حاشد ،و وی حه ضهت ناتوانی اػ پرداظت نقـدی ظهـس،
آن را حا حاکن شرع خا وکيل وی حه وبلغ  2ويليون تووـان دسـتگردان خـا وصـالحه نهاخـد،

در این صورت پاخۀ سرواخۀ وصهس وی  5ويليون تووان ظواهد بود؛

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

حــال طنانشــه وی حــدهی وــغکور را در بــین ســال آخنــده تســوخه نکــرده و وسهــوع

سرواخۀ کسبی او 1در انتهای سال ظهسی ضدخد  32ويليـون و  344هـزار تووـان حاشـد،
در اخ ـن صـ ـورت ،احتـدا وبلـ ـغ وصهـ ـس پارسـال ( 5ويليـ ـون تووـان) و حـدهی ظهـ ـس

( 2ويليون تووان) اػ ووضودی کسر ویشود و حه  2ويليون و  344هزار تووـان حاقيهانـدۀ
درآود ،ظهس تعلق وی گيرد.
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اوا اگر در فرض وغکور ،وی ظهس سرواخۀ کسبش را خک طهـارم ُ(ر حـع) وصـالحه

نهوده 3و  2ويليـون و  344هـزار تووـان حاحـت ظهـس حـدهکار شـده حاشـد ،پاخـۀ سـرواخۀ

وصهس او  34ويليـون تووـان ظواهـد بـود و طنانشـه وی حـدهی وـغکور را در بـین سـال
ضدخد تسـوخه نکـرده و وسهـ ـوع سرواخـ ـۀ کسبـ ـی او 4در انتهـای سـال ظهسـ ـی ضدخ ـد

 32ويليــون و  344هــزار تووــان حاشــد ،در ایــن ص ــورت ،احتــدا وبل ــغ وصه ــس پارس ــال

( 34ويليــون تووــان) و حــدهی ظهــس ( 2ويليــون و  344هــزار تووــان) اػ ووضــودی کســر
وــیشــود و درآوــد اضــافهای بــرای وی حــاقی نهــیوانــد تــا واضــب حاشــد ظهــس آن را
اوسال بپرداػد.

5

مسأله  .723اگــر قيهــت وغــاػۀ کســبی فــرد شــاغلی کــه قصــد فــروش آن را نــدارد ،در
 .1حه ضهيهۀ آنشه سال گغشته داشته.
 .2حنابراین ،وی  2ويليون تووـان حاحـت ظهـس سـال قبـل حـدهکار اسـت و  344هـزار تووـان نيـز حاحـت ظهـس
ً
اوسال حاخد پرداظت نهاخـد و در وسهـوع ،در صـورت توانـایی وـالی حاخـد وبـالغ وـغکور را فـورا بپـرداػد و در
صورت عدم تواناخ ـی وال ـی ضهـ ـت ضاخـ ـز بـودن تصـ ـرف در سـرواخۀ وـغکور ،حاخـد ظهـ ـس درآوـ ـد اوسـ ـال
(دو ويليــون و پانصــد هــزار تووــان) را حــا حــاکن شــرع خــا نهاخنــدۀ وی دســتگردان خــا وصــالحه نهاخــد خــا ح ـا
شراخطی که در وسألۀ « »323عکر ویشـود اضـاػه بـرای تـأظير در پرداظـت ظهـس حگيـرد؛ ولـی نسـبت حـه
حــدهی ظهســی ســال گغشــته ،احتيــاح حــه وصــالحه خــا دســتگردان دوحــاره نيســت و وی ووظــف اســت
حسب تهکن والی وبالغ وغکور را بپرداػد.
 .3توضيح «قاعدۀ ر حع» در وسألۀ قبل بیان شد.
 .4حه ضهيهۀ آنشه سال گغشته داشته.
ً
 .5حنابراین ،وی  2ويليون و  344هزار تووان حاحت ظهس حدهکار اسـت و در صـورت توانـایی وـالی حاخـد فـورا
آن را بپرداػد و در صورت عدم توانایی والی ،احتياح حه وصالحه خـا دسـتگردان دو حـاره نيسـت و ووظـف
است حسب تهکن والی آن را بپرداػد.

ظهس /

ً
انتهای سال ظهسی وثال  344ويليون تووان حاشد و وی حه ضهت نـاتوانی اػ پرداظـت

نقدی ظهس ،آن را حا حاکن شرع خا وکيل وی حه وبلغ  24ويليون تووان دستگردان خـا
وصالحه نهاخد ،در این صورت «طهار پنسن وغاػه» وصهس وحسوب ویشود.

حال ،اگر وی حدهی وغکور را در بین سـال آخنـده تسـوخه نکـرده و قيهـت وغـاػه در

انتهــای ســال ظهســی دوم  324ويليــون تووــان حاشــد ،در ایــن صــورت اػ حاحــت وغــاػه،

ظهس ضدخدی حه وی تعلق نهیگيرد و ترقی قيهت وـغکور ظهـس نـدارد و طنانشـه
وی اػ درآوــد اثنــای ســال ســوم وبلــغ  24ويليــون تووــان حاحــت حــدهی ظهــس بپــرداػد،

خــک پــنسن وغــاػه درآوــد ســال ســوم وحســوب شــده و در صــورتی کــه قيهــت وغــاػه در
این سال  334ويليون تووان و درآود نقدی اخشان  34ويليون تووان ارػشگغاری شود،

وسهــوع درآوــد ســال ســوم  34ويليــون تووــان وــیحاشــد و حاخــد  5ويليــون تووــان حاحــت

ظهس بپرداػد.

او ــا ا گ ــر در ف ــرض و ــغکور ،وی ظه ــس وغ ــاػه را در س ــال اول خ ــک طه ــارم ُ(ر ح ــع)

وصـــالحه نهـــوده 1و  23ويليـــون توو ــان حاح ــت ظه ــس ح ــدهکار ش ــده حاش ــد ،وغ ــاػه

«وصهس کاول» وحسوب وـیشـود و طنانشـه قيهـت وغـاػه در سـاليان حعـد افـزاخش

خاحد ،اػ این حاحت ظهسی حه وی تعلق نهیگيرد ،طـه حـدهی ظهسـيش را داده حاشـد
خا نداده حاشد.

2

 oاحكام وربوط به وال خهس داده نشده
 تصرف در وال خهس نداده

مسأله  .724اگر وال فردی تا انتهای سال ظهسی حاقی حهانـد و ظهـس حـه آن تعلـق

حگيرد ،تا ػوانی که وی ظهس آن را نداده ،نهیتواند در آن وال تصرف کند ،هرطنـد
 .1توضيح «قاعدۀ ر حع» در وسألۀ « »323بیان شد.
ً
 .2البته ،وی ووظف است در صورت توانایی والی ،حـدهی وـغکور را فـورا بپـرداػد و در صـورت عـدم توانـایی
والی ،احتياح حه وصالحه خا دستگردان دوحاره نيست و الػم است حسب تهکن والی آن را بپرداػد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

قصــد پرداظــت ظهــس را داشــته حاشــد خــا اخنکــه حــه وقــدار ظهــس ،اػ آن وــال حــاقی
حگغارد و خا حه وقدار ظهس ،اػ آن وال ضدا نهوده و آن را کنار حگغارد؛

ولـــی در ص ــورتی کـــه ب ــرای ایـــن اوـــور اػ حــاکن شــرع اض ــاػه حگيــرد ،خــا ظه ــس را

وصالحه خا دستگردان کند ،ویتواند در آن وال تصرف نهاخد.

حنابراین ،کسی که ظهس حدهکار است نهیتواند حدون وراضعه حـه حـا کن شـرع،

آن را حه عوه حگيرد ،خعنی ظود را حدهکار اهل ظهس حداند و در آن وـال تصـرف کنـد

و طنانشه تصرف کند و آن وـال تلـف شـود ،عـالوه بـر اخنکـه وعصـيت کـرده ،ضـاون
است و حاخد ظهس آن را حدهد.

البتــه ،تصــرفات اعتبــاری در ســهن ظــود  -نــه ســهن ظهــس  -واننــد فــروظتن خــا

وصــالحۀ ســهن ظــود (طهــار پــنسن وشــاع اػ وــال) طــوری کــه ووضــب تصــرف در وــال

نباشد ،وثل آنکه فقط آن را حـا گفـتن صـيغۀ ظر خـد و فـروش ،حفروشـد ،وـانعی نـدارد و
نياػ حه وصالحه خا دستگردان خا اضاػه اػ حاکن شرع ندارد.

 شرایط وربوط به جواز تأخير در پرداخت خهس با اجازه حا كن شر ع

مسأله  .725اگر فرد حصواهد حدون دسـتگردان خـا وصـالحۀ ظهـس در عوـۀ ظـوخش،

پرداظــت ظهــس را حــه تــأظير بینــداػد خــا اوــوال وتعلــق ظهــس را وصــرف نهاخــد ،الػم

اســت اػ حــاکن شــرع خــا وکيــل وی کســب اضــاػه نهاخــد و در ایــن وــورد ،اضــاػۀ وــغکور

ونوط حه رعاخت نکات عیل ویحاشد:

الف .توانـایی پرداظـت فـوری ظهـس در سـر سـال ظهسـی را نداشـته خـا اخنکـه حـا
ً
پرداظت آن حه وشقت و سصتی زخاد وبتال شود که وعهوال تحهل نهیشود.
ب .اگر اووالی که ظهس حه آن تعلق گرفتـه ،پـس اػ سـال ظهسـی کـاهش قيهـت

پیدا کند ،ظهس را حه قيهت سر سـال حسـاب کنـد و طنانشـه افـزاخش قيهـت پیـدا

کند ،ظهس را حه قيهت ػوان پرداظت وحاسبه نهاخد.

ج .در صورت تلف شدن وال وشهول ظهس ،ظهس آن را ضاون حاشد.

ظهس /

د .در صورتی که اووال وشهول ظهس ،فواجدی در ودت تأظير داشـته حاشـد 1،در

ػوان پرداظت ظهس ،حاخد خک پنسن آن فواجد را هن پرداظت نهاخد.

ه  .در صورتی که کاال خا والی که ظهس حـه آن تعلـق گرفتـه ،اػ اشـياجی اسـت کـه

در عرف حه اضاره داده وـیشـود ،حاخـد خـک پـنسن اضـاره بهـای (اضـرت الهثـل) وـدت

تأظير را نيز پرداظت نهاخد ،هرطند فرد این کاال را اضاره نداده حاشد.

2

شــاخان عکــر اســت ،تفــاوت بــین کســب اضــاػه در تــأظير و دســتگردان خــا وصــالحۀ

ظهس این است که در صورت دستگردان خا وصالحۀ ظهس  -حـا رعاخـت شـراخط آن -
فرد ههـان وبلـغ دسـتگردان خـا وصـالحه شـده را حـدهکار وـیحاشـد و افـزاخش خـا کـاهش
قيهــت اوــوال حعــد اػ دســتگردان خــا وصــالحه در وقــدار ظهــس تــأثير نــدارد ،ههشنــين
تهام فواجد و ونافع حعد اػ دستگردان خا وصالحه ،وتعلق حه ظود فرد ویحاشد.
 خرید كاال با عين پول خهس نداده

ـول ظهـس نـداده 3ضنسـی را حصـرد ،خعنـی حـه فروشـنده
مسأله  .726اگر فرد حا عين پ ِ

حگوخد« :این ضنس را حا ههين پول ویظرم» ،طنانشـه فروشـنده شـيعۀ دواػده اوـاوی

حاشد ،وعاوله صحيح است و فروشنده ویتواند در تهام آن پول تصرف نهاخد؛

4

ولی حه ضنسی که ظرخدار حا این پول ظرخده ،ظهس تعلق وی گيرد و وی ووظف

است ظهس کاال را حه قيهت فعلی آن بپرداػد.

5

ً
 .1وثال درظتی که ظهس حه آن تعلق گرفته ،ويوه دهد خا اػ گوسفندی که ظهس حه آن تعلق گرفتـه ،شـير خـا
فراوردههای لبنی حاصل شود.
 .2توضيح بیشتر در وورد ضهان ونافع اشياء در ضلد سوم ،وسألۀ « »3333عکر ویشود.
 .3ونظور اػ وال ظهس نـداده ،درآوـدی اسـت کـه سـال ظهسـی بـر آن گغشـته و ظهـس آن پرداظـت نشـده
است.
 .4توضــيح بیشــتر در ایــن ػوينــه و نيــز بیــان خــک اســتثنا در ایــن وــورد (وــورد غفلــت اػ پرداظــت ظهــس) در
وسألۀ « »323عکر ویشود.
 .5اوا اگر فروشنده شيعۀ دواػده اواوی نباشد ،تصحيح خک پنسن وعاوله حا اضاػۀ حـاکن شـرع ،اوکـانپـغیر
است.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

 خرید كاال بالذوه و پرداخت بدهی آن از وال خهس نداده

مسأله  .727اگر فرد ضنسی را حه عوه حصـرد و قيهـت (ثهـن) آن را حـدهکار شـود و حعـد اػ
وعاوله ،حدهی وغکور را اػ پول ظهـس نـداده بپـرداػد ،وعاولـۀ انسـام شـده در هـر حـال،

1

صحيح است و در صـورتی کـه فروشـنده ،شـيعۀ دواػده اوـاوی حاشـد ،حـدهی ظر خـدار حـه

فروشــنده ادا شــده و فروشــنده وــیتوانــد در تهــام پــول تصــرف نهاخــد 2و در ایــن صــورت،

ظهس اػ آن پول حـه عوـۀ ظر خـدار ونتقـل ویشـود و ظر خـدار حـه صـاحبان ظهـس وـدیون

ویشود که حاخد آن را بپرداػد .ههشنين ،ظرخدار ویتواند در تهام ضنس تصرف نهاخد.

3

 بخشش طلج قبل از گذشت سال و بعد از آن

مسأله  .728اگر انسان وبلغی را اػ درآود بین سال حـه دخگـری قـرض دهـد و طلبکـار
حاشد و حصواهـد طلـب وـغکور را قبـل اػ فـرا رسـيدن سـال ظهسـيش حـه وی ببصشـد و
ً
وی را ابــراء عوــه نهاخــد ،طنانشــه حصشــش وــغکور عرفــا اػ شــأن وی وحســوب شــود،

ظهس ندارد ،وگرنه حاخد ظهس آن را بپرداػد؛

اوا اگر حصواهد آن را حعد اػ سپری شـدن سـال ظهسـی ببصشـد و قـرض گيرنـده را

ابــراء عوــه نهاخــد ،طنانشــه قــرض گيرنــده شــيعۀ دواػده اوــاوی حاشــد ،حصشــش و ابــراء
عوۀ ودیون صحيح است 4و قرض دهنده حاخد ظهس طلب وغکور 5را بپرداػد.

6

 .1طه فروشنده شيعۀ دواػده اواوی حاشد و طه نباشد.
 .2توضــيح بیشــتر در ایــن ػوينــه و نيــز بیــان خــک اســتثنا در ایــن وــورد (وــورد غفلــت اػ پرداظــت ظهــس) ،در
وسألۀ « »323عکر ویشود.
 .3اگــر فروشــنده شــيعۀ دواػده اوــاوی نباشــد ،ظرخــدار حــه انــداػۀ خــک پــنسن پــول حــه فروشــنده وــدیون اســت و
ً
شرعا ضاون ظهس والی است که حه فروشنده داده و ویتواند ظهس آن را اػ وال دخگری بپرداػد.
 .4توضــيح بیشــتر در ایــن ػوينــه و نيــز بیــان خــک اســتثنا در ایــن وــورد (وــورد غفلــت اػ پرداظــت ظهــس) ،در
وسألۀ حعد عکر ویشود.
 .5شاخان عکر است ،در این فرض بر قرض دهنده الػم است ظهـس قيهـت فعلـی طلـب ،خعنـی قيهتـی کـه
هنگام ابراء عوه ودیون داشته را بپرداػد.
 .6و در غير این صورت ،وقدار ظهس در عوۀ ودیون حاقی وـیوانـد و طنانشـه وی آن را نپـرداػد ،بـر طلبکـار
الػم است ظهس را حدهد.

ظهس /

 تصرف یا استفاده از اووال كسانی كه خهس نهیدهند

مسأله  .729ا گــر وــالی کــه حــه آن ظهــس تعلــق گرفتــه ،اػ کــافر خــا وســلهانی کــه حــه
پرداظت ظهس عقيده ندارد خا اػ وسلهانی که عقيـده حـه ظهـس دارد ،ولـی ظهـس

نهیدهـد 1،در اظتيـار «شـيعۀ دواػده اوـاوی» قـرار گيـرد ،واضـب نيسـت ظهـس آن را
بپرداػد.

حنــابراین ،اگــر شـــيعۀ دواػده اوــاوی ،شــيجی را کــه ظهــس آن داده نشــده (شــیء

سالگشت شـده) ظرخـداری نهاخـد ،وعاولـه صـحيح ویحاشـد و فروشـنده ووظـف حـه

پرداظــت ظهــس ویحاشــد و ظرخــدار والــک تهــام آن شــیء ویشــود و اػ ایــن ضهــت
تکليفی ندارد.

ههشنين ،اگر والی که ظهس آن داده نشـ ـده اػ سـایر راههـای صحي ـ ـح شرع ـ ـی

 -واننــد وصــالحه ،هدخــه دادن خــا ادای دیــن 2خــا - ...حــه شــيعۀ دواػده اوــاوی ونتقــل

شود ،آن وال حه ولکيت وی در ویآخد و برای او حالل است.

3

و نيز اگر شيعۀ دواػده اواوی ونزل ،وغاػه ،ػوين ،حاغ خـا وکـان دخگـری را کـه حـه آن

ظهــس تعلــق گرفتــه اضــاره نهاخــد ،اضــارۀ وــغکور صــحيح اسـت و ونــافع آن در وــدت

قرارداد اضاره حه ولکيت وی در ویآخد و تصرف در آن برای او حالل است.

ههــين طــور رفــتن حــه ونــزل ،حــاغ ،وغــاػه ،هتــل خــا وکــان دخگــر کــه ور بــوط حــه کســی

است که ظهس والش را نهیدهد و استفاده اػ اووال وی (حـا اضـاػه و رضـاخت او) در

حــالی کــه انســان ویدانــد حـه آن اوــوال ظهــس تعلــق گرفتــه خــا وــیدانــد حــا اوــوالی کــه
 .1فرقی ندارد وسلهان وغکور ،شيعه خا غير شيعه حاشد.
 .2فرقــی نيســت ادای دیــن حــه شــيعۀ دواػده اوـاوی حاحــت قــرض ،وعاولـۀ نســيه ،وعاولـۀ ســلف ،اضــاره بهــا،
اضرت کار خا غير آن حاشد.
 .3البته اگر آن شیء حه شيعۀ دواػده اواوی هدخـه داده شـده خـا آن را حـا درآوـد اثنـای سـال ظـوخش ظر خـداری
کرده حاشد ،شیء وغکور ضزء درآود ههان سال وی (شيعۀ دواػده اواوی) وحسوب ویشود که طنانشـه
تا انتهای سال ظهسی حاقی حهاند و صـرف در وؤونـه نشـود ،وشـهول ظهـس وـیگـردد و وی حاخـد ظهـس
آن را بپرداػد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

ظهس آن را نداده اػ وههان پغیرایی وی کند ،برای شيعۀ دواػده اواوی ضایز اسـت و

در کليۀ ووارد وغکور ،گناه آن بر عهدۀ کسی است که ظهس والش را نداده است.

شاخان عکر است ،حکن وغکور در وورد شيعۀ دواػده اواوی که ظهس وـالش را حـه

ضهت ندانستن حکن  -طه ضاهل قاصر حاشد و طـه ضاهـل وقصـر  -نپرداظتـه خـا حـه
فتوای ورضع تقليدش آن وـال ظهـس نداشـته ،نيـز ضـاری وـیشـود .ولـی ایـن حکـن،
نسبت حه فردی که اػ روی غفلـت ظهـس وـالش را نپرداظتـه ،وحـل اشـکال اسـت و

وراعـات وقتضـای احتيـاط تـرک نشـود 1و حکـن وـالی کـه ظهـس آن داده نشـده و حـه

ارث ویرسد ،تفصيلی دارد که در وسألۀ « »353گغشت.

2

 شرا كت با كسی كه خهس نهیدهد

مسأله  .731اگــر شــيعۀ دواػده اوــاوی حــا فــردی کــه عقيــده حــه دادن ظهــس نــدارد خــا
ظهس حده نيست شرخک حاشد ،طنانشه وی ظهس سهن وشاع ظـوخش اػ درآوـد را

بپرداػد و شرخک او ،ظهس سهن وشـاع ظـود اػ درآوـد را نپـرداػد و آن شـرخک در سـال

ظهســی حعــد ،اػ وــالی کــه ظهــس آن را نــداده بــرای ســرواخۀ شــرکت حگــغارد ،تصــرف
شـــيعۀ دواػده اوـــاوی کـــه ظهـــس درآو ــدش را پرداظ ــت نه ـ ـ ـوده ،در و ــال وشتـ ـ ـرک

(وشــاع) اشــکالی نــدارد 3و ایــن حکــن در وــورد وــال وضــارحه و واننــد آن نيــز ضــاری

ویشود.

 .1حــه عنــوان وثــال ،اگــر انســان حدانــد فــردی حــا وضــود اخنکــه اهــل پرداظــت ظهــس اســت و وســاجل ظهــس را
وــیدانــد اػ وضــود خکــی اػ اوــوال ظــوخش غفلــت کــرده و حــدین ضهــت ظهســش را نــداده ،در ایــن صــورت
تصرف انسان در آن وال وحل اشکال است.
 .2ههين طور ،انسان ووظف اسـت نسـبت حـه فـردی کـه حـه ضهـت ندانسـتن حکـن شـرعی ظهـس وـالش را
نهیدهد ،در صورتی که شراخط ارشاد ضاهل وضود داشته حاشد ،او را ارشاد نهاخد و اگر حـا وضـود اطـالع اػ
ً
حکن شرعی ،عهدا ظهس نهیدهد ،در صورتی که شراخط نهی اػ ونکر وضـود داشـته حاشـد ،حاخـد او را اػ
این ونکر ،نهی نهاخد؛ شراخط اور حه وعروف و نهـی اػ ونکـر و ههـين طـور شـراخط ارشـاد ضاهـل ،در فصـل
«اور حه وعروف و نهی اػ ونکر» عکر شد.
 .3ههان.

ظهس /

 تصرف وكيل در والی كه به آن خهس تعلق گرفته است

مسأله  .731اگر فردی که عقيده حه ظهس نـدارد خـا ظهـس حـده نيسـت ،وـالی را کـه

حه آن ظهس تعلق گرفته در اظتيار شصصی که شيعۀ دواػده اواوی اسـت قـرار دهـد

و وی را وکيل کند تا آن را حفروشد خا اضاره دهد ،قبول وکالت وغکور و فروش خـا اضـاره
دادن آن وال برای وکيل اشکال ندارد و گناه ندادن ظهس بر عهدۀ ووکل است.

1

 برخی از آثار تأخير در پرداخت خهس

مسأله  .732اگــر فــرد حــا درآوــد بــین ســال کــاالیی را حصــرد و کــاالی وــغکور تــا انتهــای

ســال وؤونــه نشــود و حــه آن ظهــس تعلــق حگيــرد و وی ظهــس آن را نپــرداػد 2و کــاال در

سال ضدخد ،ترقی قيهت نهاخد و در بین ههان سـال آن را حفروشـد و ثهـن آن تـا پاخـان

ســال ظهســی ضدخــد حــاقی حهانــد ،در فرضــی کــه وعاولــه صــحيح حاشــد 3خــا حــا اضــاػۀ

حاکن شرع نسبت حه سهن اهل ظهس صـحيح وحسـوب شـود ،طنانشـه فـرد وـغکور

حصواهد ظهس حدهد ،حاخد ظهس اصـل وـال و تهـام سـود حاصـل اػ سـهن ظهـس را

حدهد .ههشنين ،الػم است ظهس سـود سـهن ظـوخش را نيـز بپـرداػد و حنـابر احتيـاط
واضــب ،تنهــا پرداظــت ظهــس وــال ووضــود در انتهــای ســال ظهســی ضدخــد ،کــافی

نيست.

ً
وــثال فــردی حــا درآوــد بــین ســال کــاالیی را حــه قصــد تســارت ظر خــداری وی کنــد؛

قيهــت کــاال ســر ســال ظهســی  344هــزار تووــان اســت کــه ظهــس آن را نهیدهــد و در
ســـال حعـــد کـــه قيهـــت کـــاال  334هـــزار توو ــان ویش ــود آن را ح ــه ش ــيعۀ دواػده او ــاوی
ویفروشد و این  334هزار تووـان تـا آظـر سـال ظهسـی حـاقی ویوانـد؛ اکنـون فـرد بـرای

پرداظت ظهس حاخد:

 .1شاخان عکر است ،این وسأله و وسألۀ قبل اػ وصادیق وسألۀ « »323ویحاشد ،کـه حـه ضهـت کثـرت احـتال
حه عنوان وسألۀ وستقل عکر شده است.
 .2که در این صورت ،اگر عغری نداشته حاشد ،ورتکب گناه شده است.
 .3وانند وواردی که در وسألۀ « »323عکر شد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

الف 24 .هزار تووان حه عنوان ظهس اصل وال بپرداػد.

ب .تهام سودی که اػ سهن ظهس حه دست آوده ( 34هزار تووان) را نيز بپرداػد.

ج .ظهــس ســود ســهن ظــوخش ( 34هــزار تووــان) کــه  5هــزار تووــان ویحاشــد را نيــز

بپرداػد که در نتيسه ،وسهوع والی که فرد ویپرداػد 15 ،هزار تووان وی گردد و حنـابر

احتيــاط واضــب ،پرداظــت  14هــزار تووــان حــه عنــوان ظهــس وــال ووضــود در انتهــای
سال ظهسی ضدخد ،کافی نيست.

مسأله  .733اگر فردی نهال بید ،طنار و وانند اخنها را حا درآود بین سـال ،ظر خـداری
و آن را حه قصد استفادۀ تساری اػ طوحشان حکـارد ،در صـورتی کـه ظهـس آن درظـت

را در س ــال اول نپ ــرداػد و در س ــال حع ــد ،نه ــو (رش ــد) ک ــرده حاش ــد ،در انته ــای س ــال
ظهسی ضدخد ،حاخد ظهس درظت در سال اول و نه ِـو آن ظهـس و ظهـس نهـو سـهن

ظود در سال ضدخد را بپرداػد و حنـابر احتيـاط واضـب ،تنهـا پرداظـت ظهـس درظـت

در انتهای سال ظهسی ضدخد ،کافی نيست.

ههشنـين ،ا گـر ػارع حـغری را حـا درآوـد بـین سـالش حصـرد و حـغر وـغکور سالگشــت

ش ــده و ح ــه آن ظه ــس تعل ــق حگيـ ـرد و وی ظه ــس آن را ن ــداده ،حک ــارد و تب ــدیل ح ــه
وحصول شود ،ههين حکن ضاری است.

مسأله  .734اگر شـيجی کـه ظهـس حـه آن تعلـق گرفتـه اػ اشـيایی حاشـد کـه در عـرف

اضاره داده ویشود وثل ظانه ،وغاػه ،تاکسی و وانند آن 1،طنانشـه فـرد ظهـس آن را

نپرداػد ،حاخد اضاره بهای خک پنسن آن وال را هن حاحت وـدتی کـه پرداظـت ظهـس را
حه تأظير انداظته ،بپرداػد ،هرطند آن را حه دخگری اضاره نداده حاشد.

ههشنين ،اگر فرد ونزل خا وغاػهای را که حه آن ظهس تعلق گرفته است و ظهـس

آن را نداده حه وبلغ کهتر حه وستأضر اضاره دهـد  -هرطنـد حـه ضهـت درخافـت وبلغـی

حاحــت قــرضالحســنه اػ وســتأضر  -وی ضــاون ظهــس وــا حــه التفــاوت بــین اضــرت
قراردادی و اضرت الهثل ویحاشد.

 .1توضيح بیشتر در وورد ضهان ونافع اشياء در ضلد سوم ،وسألۀ « »3333عکر ویشود.

ظهس /

مسأله  .735اگر کسی شيجی را حا ثهن کلی در عوه ظرخداری نهاخد و اػ پول ظهـس

نــداده کــه ســال بــر آن گغشــته ،قيهــتش را بپــرداػد و قيهــت آن حــاال بــرود ،طنانشــه آن

شیء ،وال التساره نباشد (وانند اخنکه ػوينـی را بـرای کشـاورػی خـا وغـاػهای را بـرای
کســب و کــار ظرخــداری نهاخــد خــا ونزلــی را بــرای ســکونت تهيــه کنــد) ،کــافی اســت

ظهس را حه قيهت ظرخد وحاسبه نهاخد؛

اوا اگر پول ظهس نداده را حه فروشندهای که شيعۀ دواػده اواوی است داده و حـه

او گفتــه« :ایــن ولــک را حــا عــين ایــن پــول ویظــرم» ،طنانشــه قيهــت آن افــزاخش خاحــد،
ً
حاخد ظهس وقداری را که آن ولک فعال ارػش دارد بپرداػد.

حنــابراین ،پرداظــت ظهــس وــالی کــه قيهــتش افــزاخش خافتــه اســت ،حــه «قيهــت

ظرخد» حا وضود شراخط عیل کافی است:

الف .ظرخد ،حا پولی که حه آن ظهس تعلق گرفته و ظهسش پرداظت نشده حاشد؛
ب .ثهن (قيهت) وعاوله ،کلی در عوه حاشد؛

ج .کاالی ظرخداری شده ،وال التساره (سرواخه در گردش) نباشد؛

اوا اگر کاال را حا درآود بین سال ظرخده خا ثهن شصصی بوده خـا کـاال وـال التسـاره

بوده ،ظهس حاخد حه قيهت فعلی وحاسبه شود.

 oخهس اووال وشكوک و افرادی كه ودتی خهس ندادهاند
 وشخص نهودن سال خهسی افرادی كه ودتی خهس ندادهاند

مسأله  .736احتـ ــدا و انتهـ ــای سـ ــال ظهسـ ــی اػ طـ ــرف شـ ــصص وکلـ ــف تعيـ ــین

نهیشود؛ 1حلکه ههان طور که در وساجل « 331و  »331عکـر شـد ،بـرای افـراد شـاغل
 .1البتــه تغيیــر ســال ظهســی ،ههــان طــور کــه در وســألۀ « »335عکــر شــد ،بــرای فــرد وهکــن اســت و ا گــر فــرد
شـــاغلی حـــا پرداظـــت ظهـــس درآوـــدهای ظــوخش ،ســـال ظهســـی ظــوخش را تغيیـــر داده اســت ،ولــی در
ســالهــای حعــد ظهــس اوــوالش را نــداده اســت ،بــرای وحاســبۀ ظهــس وی وبنــای وحاســبۀ ههــان ســال
ظهسی تغيیر خافته ویحاشد ،نه شروع در کسب و کار.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

اولــين روػ شــروع حــه کــار ،احتــدای ســال ظهســی اســت و پــس اػ گغشــت دواػده وــاه،

ســال اول ظهسيشــان تهــام شــده و وارد ســال دوم ویشــوند و افــراد غيــر شــاغل کــه

ویتواننــد بــرای هــر درآوــدی ســال ضداگانــه قــرار دهنــد ،پــس اػ گغشــت دواػده وــاه اػ
والک شدن هر درآود (رحح) ،سال ظهسی آن درآود (رحح) حه پاخان ویرسد.

حنابراین ،کسی که حساب سال نداشته و ظهـس نهـیداده ،احتـدا سـال ظهسـی

ظود را حا توضه حه توضـيحات عکـر شـده ،پیـدا وی کنـد ،سـپس ظهـس درآوـدهایی را
که انتهای هر سال حاقی وانده و صرف در وؤونۀ آن سال نشده ویپرداػد.

 تقسينبندی اووال افرادی كه ودتی خهس ندادهاند جهت وحاسبۀ خهس

مسأله  .737اگر فرد بـرای وـدتی حسـاب سـال نداشـته و در ایـن وـدت درآوـدهایی

براخش حاصل شده که حا قسهتی اػ این درآود ،اووالی را ظرخداری کرده و قسـهتی را

صــرف هزخنــههای ضــاری ػنــدگی خــا کســبش نهــوده اســت و اکنــون ،قصــد پرداظــت
ظهس اووالش را داشته حاشد ،حکن ظهس اووال وی اػ این قرار است:

الففف .ا گــر آن اوــوال را حــا درآوــد بــین ســال تهيــه کــرده ،طنانشــه وؤونــه بــوده  -وثــل

ظانـــۀ وســـکونی ،لبـــاس ،واش ــين شصص ــی ،اث ــاث ون ــزل  -و در هه ــان س ــال اػ آن
اســتفاده کــرده ،حــه آنهــا ظهــس تعلــق نهی گيــرد ،و ا گــر وؤونــه نبــوده  -واننــد ابــزار کــار،

وال التساره ،وساخلی که ضزء لواػم فعلی ػندگی نيست  -حاخد ظهسـش را حـه قيهـت
فعلی پرداظت نهاخد.

ب .ا گــر آن اوــوال را حــا وــال وصهــس خــا در حکــن وصهــس وثــل ارث تهيــه کــرده،

ظهس ندارد؛ وگر آنکه وال التساره حاشد که ترقی قيهتش ظهس دارد.

1

ج .اگر آن اووال را حا درآود (پول) سالگشت شده 2ظرخداری کرده ،در صورتی کـه

 .1حا توضيحی که در وساجل « 333و  »333عکر شد.
 .2ونظور اػ درآود سالگشت در این وسأله ،پولی است کـه سـال ظهسـی بـر آن سـپری شـده و ظهـس حـه آن
تعلق گرفته و فرد ،ظهس آن را نپرداظته است.

ظهس /

ثهن وعاوله 1حه صورت کلی در عوه 2بـوده ،پرداظـت ظهـس حـه قيهـت ظر خـد کـافی
است؛ 3وگر آنکه وال التساره حاشد که طنانشـه قيهـت آن افـزاخش خافتـه ،طـوری کـه
اوکان فروش آن حا قيهت بیشتر 4و درخافت ثهن آن وضـود داشـته حاشـد ،حاخـد ظهـس

آن را حه قيهت فعلی حساب نهاخد؛

اوا اگر آن را حا ثهـن کلـی در عوـه نصر خـده ،حلکـه حـه ثهـن شصصـی اػ فروشـندهای

که شيعۀ دواػدۀ اوـاوی اسـت ظرخـده ،در صـورتی کـه قيهـت آن افـزاخش خافتـه حاشـد،

پرداظت ظهس حه قيهت فعلی واضب ویحاشد.

د .اگــر ایــن اوــوال حــا ترکيبــی اػ وــوارد فــوق (وــوارد الــف ،ب ،ح) تهيــه شــده ،ســهن

 .1ونظــور اػ ثهــن در ایــن وســأله ،پــول وــیحاشــد کــه حــه عنــوان ارػش و بهــای کــاال در وعاولــه پرداظــت شــده
است.
ً
 .2در برظی اػ وعاوالت وهکن است هنگام انسام آن ،وعاوله بـر ثهـن وشـصص و ظاصـی واقـع شـود ،وـثال
ظرخدار هنگام انسام وعاوله ،پول ظاصی را حه فروشنده نشان داده خا آن را حا توضيح براخش شـرح داده و
حه فروشنده حگوخد« :کاالی تو را حا این پول ویظرم» .در این ووارد ،گفته ویشود ثهن وعاوله «شصصـی»
است.
اوا در حسياری اػ ووارد ،وعاوله بین طرفين بر ثهـن و پـول وشـصص واقـع نهیشـود؛ حلکـه ظر خـدار ،پـس اػ
ً
ظر خـد کـاال ،قيهـت وعاولــه کـه حـه عهـده و عوــهاش آوـده را ویپـرداػد؛ وـثال کــاال را حـه قيهـت  344هـزار تووــان
ویظرد (حدون اخنکه هنگام وعاوله 344 ،هزار تووان حه ظصوصی را برای فروشنده تعيین کرده و وعاوله را بـر
آن  344هزار تووـان واقـع کنـد) ،سـپس  344هـزار تووـانی را کـه در نـزد ظـود در نظـر گرفتـه حـه او ویپـرداػد؛ واننـد
اخنکه  344هزار تووـان پـول اػ ضيـبش ظـارح کـرده و حـه فروشـنده ویدهـد خـا آنکـه حـا کـارت کشـيدن خـا انتقـال
اعتباری ،پول را حه حساب فروشنده ونتقل ویکند خا طک حه او وـیدهـد تـا آن را اػ حانـک وصـول نهاخـد؛ در
این ووارد گفته ویشود ثهن وعاوله« ،کلی در عوه» است.
شاخان عکر است ،در وعاوالتی که ثهن آن کلی در عوه است ،فرق ندارد ظرخدار پول را در نـزد ظـودش اػ
ً
قبل وشصص کرده حاشد خا نه و نيز فرق ندارد که پرداظت قيهت ،در ههان وسلس وعاوله و وثال لحظـاتی
پـس اػ ظر خـد کـاال حاشـد خـا وقـت دخگـر (البتـه ،وعاولـۀ سـلف حکـن ویـژهای دارد کـه در ضلـد سـوم ،وبحـب
«وعاولۀ سلف» عکر ویشود).
 .3حــه عبــارت دخگــر ،ظهســی کــه بــر او واضــب بــوده ،حــه وــال ظرخــداری شــده ونتقــل نگردخــده و کــافی اســت
ظهــس پــول سالگشــت شــدهای کــه حاحــت بهــای وــال حــه فروشــنده داده را بپــرداػد و ا گــر ارػش آن پــول،
هنگام پرداظت ظهس ،کـاهش فـوقالعـاده  -وثـل  24برابـر خـا بیشـتر -پیـدا کـرده ،حنـابر احتيـاط واضـب
حاخد حه وبالغی بیشتر وصالحه شود.
 .4البته ،اگر ترقی قيهت ناشـی اػ تـورم و کـاهش ارػش پـول حاشـد ،حکـن ویـژهای دارد کـه در وسـألۀ «»333
بیان شد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

هر وورد را وشصص نهوده و نسبت حه هر وورد ،حاخد حه حکن ههان عهل نهاخد.

ه .اگر وعلوم نباشد این اووال را حا طـه وـالی تهيـه کـرده ،حکـن آن در وسـاجل حعـد

عکر ویشود.

شـاخان عکـر اســت ،ا گـر اوــوال وـغکور ،پــول نقـد اضــافی ،پـول پسانــداػ شـده بــرای

وصارح اػدواح و وانند آن حاشد که اػ درآود بین سال عظيره شـده و سـال ظهسـی بـر

آن سپری شده است ،حاخد ظهس آنها پرداظت شود.

 خهس اووال تلف یا هزینه شده در وؤونۀ كسج و كار یا وؤونه زندگی

مسأله  .738اووالی که هنگام وحاسبۀ ظهس ووضود نيستند و تلف شدهاند خـا در

هزخنههای ضاری ػندگی خا کسب و کار وصرف شدهاند ،وانند آعوقۀ وصـرف شـده،

هداخا خا صدقات خا انفاقهـایی کـه نسـبت حـه دخگـران انسـام شـده خـا وصـارح صـرف

شده در پغیرایی وههانها ،سفرهای زخارتی خا تفرخحی خا وبالغی کـه حاحـت ادای نـغر
و کفــارات پرداظتــه شــده خــا وبــالغی کــه حاحــت ادای دیــن ور بــوط حــه نفقــات ظــود و

ظانواده داده شده خا والی که صرف هزخنۀ اػدواح فرػندان خا تحصيل آنان خا وعالسـۀ

بیهــاری شــده خــا وــالی کــه حــه عنــوان غراوــت و ظســارت وارد شــده بــر اوــوال دخگــران

پرداظت شده خا وال التسارهای که حه سرقت رفته خا پولی کـه حاحـت آب و بـرق و گـاػ
و تلفن پرداظت گردخده و وانند آن ،طنانشه آن هزخنهها اػ درآود سالگشـت 1انسـام

شده حاشد ،فرد ضاون ظهس آن ویحاشد.

در ووارد فوق ،طنانشه فرد شک در وقـدار آن داشـته حاشـد ،کـافی اسـت تنهـا حـه

وقداری که خقـين خـا اطهينـان دارد وشـهول ظهـس شـده ،ظهـس بپـرداػد؛ وگـر آنکـه

وکلــف در ایــن ووضــوع وقصــر 2حاشــد کــه در ایــن صــورت حنــابر احتيــاط واضــب ،حــا
 .1درآودی که حه آن ظهس تعلق گرفته و ظهس آن پرداظت نشده است.
ً
 .2وثل فردی که اضهاال ویدانسته حه اووالش ظهس تعلق ویگيرد ،ولی در وحاسبه و ثبـت وقـدار ظهـس
ً
کوتاهی نهوده خا آنکه وقدار ظهس وتعلق حه اووالش را دقيقا ویدانسته ،ولی حه ضهت سـهلانگـاری در
ثبت و خادداشت آن ،وقدار ظهس را فراووش نهوده است.

ظهس /

حا کن شرع خا نهاخندۀ وی حه نسبت احتهال وصالحه نهاخد.
 وصالحه خهس اووال وشكوک به نسبت احتهال و توضيح ووارد آن

ً
مسأله  .739اگر فرد والی را قبال ظرخداری کرده و در هنگام وحاسبۀ ظهس ،نداند
آن را حا درآود (پول) سالگشت شده تهيه کرده خا حا درآود بین سال ،خا آنکه ندانـد آن

را حا ثهن کلـی در عوـه ظر خـده خـا حـه صـورت شصصـی (حـا عـين پـول) ،طـوری کـه ایـن

تردخــد حــا توضــه حــه وســألۀ « ،»313حاعــب شــود حکــن واضــب بــودن خــا واضــب نبــودن
ظهس آن بر وی خا لـزوم پرداظـت ظهـس حـه قيهـت ظر خـد خـا حـه قيهـت فعلـی بـراخش

ناوشــصص حاشــد ،حنــابر احتيــاط واضــب حاخــد حــه نســبت احتهــال حــا حــاکن شــرع خــا
نهاخندۀ وی وصالحه نهاخد؛ که تفصيل آن حا عکر وثال در وساجل حعد بیان ویشود.
ً
مسأله  .741اگــر فــرد وــالی  -غيــر وــال التســاره  -را وــثال حــه وبلــغ خــک ويليــون تووــان
ظرخداری نهاخد 1که تا انتهای سال ظهسی هن وؤونـه نشـود و قيهـت فعلـی آن وـال،

 3ويليون تووان 2حاشد ولی نداند آن را حا طه درآودی (درآود سالگشت خا درآود بـین
سال) ظرخـداری نهـوده اسـت ،حنـابر احتيـاط واضـب ،حاخـد حـا حـاکن شـرع خـا نهاخنـدۀ

وی حــه نســبت احتهــال وصــالحه نهاخــد؛ بــرای وصــالحه حــاالت وصتلفــی احتهــال

داده ویشود:

الففف .ا گــر حدانــد آن را حــه ثهــن کلــی در عوــه ظر خـداری کــرده ،ولــی ندانــد حــا درآوــد

سالگشت ظرخداری نهوده خا درآود بین سال ،در این حالت حـاکن شـرع خـا نهاخنـدۀ

وی ،درصد احتهال ظرخد وال وغکور حا درآوـد بـین سـال و نيـز درآوـد سالگشـت را اػ

وی سؤال وینهاخد؛ اگر نسبت احتهال ظرخد وال وغکور حا درآود بین سـال  34درصـد و
 .1در ایـــن وســـأله و دو وســـألۀ حعـــد ،فروشـــنده و ظرخـــدار ش ــيعۀ دواػده اوـــاوی ف ــرض ش ــدهان ــد و اػ بی ــان
صورتهای دخگر حه ضهت رعاخت اظتصار صرفنظر ویشود.
 .2در این وسأله و دو وسألۀ حعد ،حکن شرعی در فرضی بیان شده که ترقی قيهت ناشی اػ تورم نباشد ،اوا
ا گــر ترقــی قيهــت وــغکور حاحــت تــورم حاشــد ،احکــام ویــژهای دارد کــه اػ بیــان آن در ایــن رســاله حــه ضهــت
اظتصار صرفنظر ویگردد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

حا درآود سالگشت  34درصد بیان شود ،حنابراین  34درصد وال حه قيهت ظرخد و 34
درصد دخگر آن حه قيهت فعلی ،وصهس ویشود.

{( = %24 × })3 0444 0444 × %34( + )3 0444 0444 × %34وبلغ وورد وصالحه

= %24 × })344 0444 + 10 444 0444({ = 354 0444

در ایـن هنگـام ،حـاکن شـرع خـا نهاخنـدۀ وی ظهـس واقعـی وـال وـغکور را حـه وبلـغ

 354 0444تووان وصالحه ویکند و فرد نيز ،این وصالحه را قبول وینهاخد.

1

ب .اگــر حدانــد آن را حــه ثهــن شصصــی ظر خــداری نهــوده ،ولــی ندانــد آن را حــا درآوــد

سالگشت ظرخده خا درآود بین سال ،وی حاخد ظهـس قيهـت فعلـی وـال را پرداظـت

نهاخد.

ظهس وال )3 0444 0444 × %24( = 3 0444 0444

ج .اگر نداند وال وغکور را حه طه صورتی و حا طه درآودی ظرخداری نهوده اسـت،

در این حالت ،خکی اػ طهار صورت زیر احتهال داده ویشود:
 .1ثهن شصصی و درآود سالگشت حاشد؛
 .2ثهن شصصی و درآود بین سال حاشد؛

 .3ثهن کلی در عوه و درآود بین سال حاشد؛

 .4ثهن کلی در عوه و درآود سالگشت حاشد.

در سه صورت اول ،فرد حاخد ظهس قيهت فعلـی وـال وـغکور را پرداظـت نهاخـد و

در صورت آظر ،پرداظت ظهس قيهت ظرخد کافی است.

حنابراین ،حاکن شرع خا نهاخندۀ وی ،درصد احتهال ظر خـد وـال حـه خکـی اػ طهـار

صــورت فــوق را اػ وی ســؤال وــینهاخــد؛ ا گــر وی نســبت احتهــال ظر خــد حــا درآوــد بــین

ســال را  34درصــد و نســبت احتهــال ظر خــد حــا درآوــد سالگشــت را  34درصــد بــرآورد
 .1وبلغ وورد وصالحه اػ فروول زیر وحاسبه ویگردد:
(قيهت ظرخد × نسبت احتهال ظرخد کاال حا درآود سالگشت)} ×  = %24وبلغ وورد وصالحه
{(قيهت فعلی × نسبت احتهال ظرخد کاال حا درآود بین سال) +

ظهس /

کند ،ههشنين نسبت احتهال ظرخد وال وغکور را حا ثهن کلی در عوه را  54درصد و
حا ثهن شصصی  24درصد بیان نهاخـد ،وبلـغ وـورد وصـالحه حـه طریـق عیـل وحاسـبه
وی گردد.

 = %24 × })%34 × %24× 304440444( + )%34 × %24 × 304440444( +وبلغ وورد وصالحه

)%34 × %54 ×304440444( + )%34 × %54× 304440444({ = %24 ×1 0324 0444 = 333 0444

در ایـن هنگـام ،حـاکن شـرع خـا نهاخنـدۀ وی ظهـس واقعـی وـال وـغکور را حـه وبلـغ

 3330444تووان وصالحه ویکند و فرد نيز ،این وصالحه را قبول وینهاخد.

1

مسأله  .741اگر انسان والی را ظرخداری کـرده کـه وـال التسـاره وحسـوب وـیشـود و
ً
قصدش فروش وال و کسب درآود اػ آن بـوده ،وـثال آن را حـه وبلـغ خـک ويليـون تووـان
ظرخــداری نهــوده و قيهــت فعلــی آن وــال 3 ،ويليــون تووــان حاشــد طــوری کــه اوکــان

فروش آن حه این وبلغ وضود داشته حاشد ،ولی نداند کـه وـال التسـارۀ وـغکور را حـا طـه

درآودی (درآود سالگشت خا درآود بین سال) ظر خـداری نهـوده اسـت ،اکنـون (ػوـان

حسابرسی و وحاسبۀ ظهس) ،حاخد ظهس را حه قيهت فعلی آن بپرداػد.
ً
مسأله  .742اگر فرد والی را که وؤونه وحسـوب وـیشـود واننـد اثـاث ونـزل ،وـثال حـه

وبلغ  3ويليون تووان ظرخداری نهوده و قيهت فعلی آن  3ويليون تووـان حاشـد ،ولـی
ندانــد آن را حــا طــه درآوــدی (درآوــد سالگشــت خــا درآوــد بــین ســال) ظر خــداری کــرده

اســت ،حنـــابر احتيـــاط واضــب ،حـــا حـــاکن شــرع خــا نهاخنــدۀ وی حــه نســبت احتهــال
وصالحه نهاخد؛ برای وصالحه ،حاالت وصتلفی احتهال داده ویشود:

الف .فرد حداند اثاث ونزل را حه ثهن کلی در عوه ظر خـداری نهـوده ،ولـی ندانـد آن

 .1وبلغ وورد وصالحه اػ فروول زیر حه دست ویآخد:

 = %24 × وبلغ وورد وصالحه
(قيهت فعلی × نسبت احتهال ظرخد کاال حا ثهن شصصی × نسبت احتهال ظرخد کاال حا درآود سالگشت)} 
(قيهت فعلی × نسبت احتهال ظرخد کاال حا ثهن شصصی × نسبت احتهال ظرخد کاال حا درآود بین سال) +
(قيهت ظرخد×نسبت احتهال ظرخد کاال حا ثهن کلی فی الغوه × نسبت احتهال ظرخد کاال حا درآود سالگشت)+
{(قيهت فعلی × نسبت احتهال ظرخد کاال حا ثهن کلی فی الغوه × نسبت احتهال ظرخد کاال حادرآود بین سال)+

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

را حا درآود سالگشت ظرخداری نهوده خا درآود بین سال؛ در این حالت ،حـاکن شـرع

خ ــا نهاخنـــدۀ وی اػ او وـــیظواهـــد تـــا درص ــد احته ــال ظر خ ــد اث ــاث ون ــزل ح ــا درآو ــد
سالگشت و درصد احتهال ظرخد آن حا درآود بین سال را وشصص نهاخد.

اگــر وی احتهــال ظرخــد اثــاث ونــزل حــا درآوــد سالگشــت را  34درصــد و احتهــال

ظرخد اثاث ونزل حا درآوـد بـین سـال را  34درصـد بیـان کنـد ،وبلـغ وـورد وصـالحه حـه

طریق عیل وحاسبه ویگردد.

 = %24 × )%34 × 3 0444 0444( = 344 0444وبلغ وورد وصالحه

در ایــن هنگــام حــاکن شــرع خــا نهاخنــدۀ وی ،ظهــس واقعــی ایــن اثــاث ونــزل را حــه

وبلغ  344 ،444تووان وصالحه ویکند و فرد نيز ،این وصالحه را قبول وینهاخد.

1

ب .فرد حداند این اثاث ونزل را حه ثهن شصصـی ظر خـداری نهـوده ،ولـی ندانـد آن

را حا درآود سالگشت ظرخداری کرده خا درآود بین سال؛ در این حالت ،طنانشـه فـرد
نســبت احتهــال ظرخــد اثــاث ونــزل حــا درآوــد سالگشــت را  34درصــد و حــا درآوــد بــین

ســـال را  34درصـــــد بیـــــان کنـــــد ،وبلــــغ و ــورد وصالحـ ـ ـه ح ــه طری ــق عی ــل وحاسبـ ـ ـه
وی گردد:

 = %24 × )%34 × 3 0444 0444( = 324 0444وبلغ وورد وصالحه

در ایــن هنگــام ،حــاکن شــرع خــا نهاخنــدۀ وی ظهــس واقعــی ایــن اثــاث ونــزل را حــه

وبلغ  324 0444تووان وصالحه ویکند و فرد نيز ،این وصالحه را قبول وینهاخد.

2

ج .فرد نداند این اثاث ونزل را ،حه طه صـورتی و حـا طـه درآوـدی ظر خـداری نهـوده

است .در این حالت ،خکی اػ طهار صورت زیر احتهال داده ویشود:
 .1درآود بین سال و ثهن کلی در عوه حاشد؛
 .2درآود بین سال و ثهن شصصی حاشد؛

 .1وبلغ وورد وصالحه ،حه روش زیر تعيین ویگردد:
(قيهت ظرخد × نسبت احتهال ظرخد کاال حا درآود سالگشت) ×  = %24وبلغ وورد وصالحه
 .2وبلغ وورد وصالحه ،حه گونۀ زیر تعيین ویگردد:
(قيهت فعلی × نسبت احتهال ظرخد کاال حا درآود سالگشت) ×  = %24وبلغ وورد وصالحه

ظهس /

 .3درآود سالگشت و ثهن کلی عوه حاشد؛
 .4درآود سالگشت و ثهن شصصی حاشد.

در دو صــورت اول ،اثــاث ونــزل وــغکور ظهــس نــدارد و در صــورت ســوم پرداظــت

ظهس ،حه قيهت ظرخد کافی است و در صورت آظر ،حاخـد ظهـس بـر اسـاس قيهـت
فعلی آن پرداظت شود؛

در این حال که فرد نهیداند اثاث ونزل را حا کـدام صـورت اػ طهـار صـورت فـوق

ظرخــداری نهــوده ،حــاکن شــرع خــا نهاخنــدۀ وی ،درصــد احتهــال ظر خــد اثــاث ونــزل حــه
خکی اػ طهار صورت فوق را اػ وی سؤال وینهاخد؛

اگــر نســبت احتهــال ظرخــد اثــاث ونــزل حــا درآوــد بــین ســال را  34درصــد و نســبت

احتهــال ظرخـــد حـــا درآوـــد سالگشـــت را  34درصــد بــرآورد کنــد و ههشنــين ،نســبت

احتهال ظر خـد آن را حـا ثهـن کلـی فـی عوـه 54 ،درصـد و حـا ثهـن شصصـی 24 ،درصـد

بیان نهاخد ،وبلغ وورد وصالحه حه طریق عیل وحاسبه ویگردد.

{( = %24 × })%34 × %24× 3 0444 0444( + )%34 × %54 × 3 0444 0444وبلغ وورد وصالحه
= %24 × )354 0444 + 3 0344 0444( = 333 0444

در ایــن هنگــام ،حــاکن شــرع خــا نهاخنــدۀ وی ظهــس واقعــی ایــن اثــاث ونــزل را حــه

وبلغ  333 0444تووان وصالحه ویکند و فرد نيز این وصالحه را قبول وینهاخد.

1

مسأله  .743اگــر انســان کــاالیی را ضهــت اســتفاده در وؤونــهاش حــا درآوــد بــین ســال
ً
ظرخداری کنـد؛ وـثال بـرای ونـزلش فرشـی ظر خـده ،ولـی ندانـد آن کـاال در ههـان سـال

ظرخد ،وورد استفاده قـرار گرفتـه ،کـه در ایـن صـورت حـه آن ظهـس تعلـق نهی گيـرد خـا
اخنکه کاال در سـال ظهسـی حعـد وـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه ،کـه در ایـن صـورت ،حاخـد

 .1وبلغ وورد وصالحه ،حه گونۀ زیر وحاسبه ویگردد:

 = %24 × وبلغ وورد وصالحه
(قيهت فعلی × نسبت احتهال ظرخد کاال حا ثهن شصصی × نسبت احتهال ظرخد کاال حا درآود سالگشت)}
{(قيهت ظرخد×نسبت احتهال ظرخد کاال حا ثهن کلی فی الغوه × نسبت احتهال ظرخد کاال حا درآود سالگشت)+

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

ظهسش را بپرداػد .در این حال ،طنانشه کاال ظودش خـا حـدلش ووضـود حاشـد ،حنـابر

احتيــاط واضــب ،حاخــد حــا حــاکن شــرع خــا نهاخنــدۀ وی حــه نســبت احتهــال وصــالحه

نهاخد؛

ً
وثال اگر  14درصد احتهال ویدهد در آن سـال اسـتفاده نشـده ،ظهـس  14درصـد

قيهــت فعلــی آن را حاحــت ظهــس حدهــد و حــه ایــن طریــق ،حــا حــاکن شــرع خــا نهاخنــدۀ وی
وصالحه نهاخد؛

اوــا ا گــر کــاال ظــودش خــا حــدلش ووضــود نباشــد ،نيــاػی حــه پرداظــت ظهــس خــا

وصالحه نيسـت؛ وگـر آنکـه وکلـف در ایـن ووضـوع وقصـر حاشـد کـه در ایـن صـورت

حنــابر احتيــاط واضــب ،حــا ح ـاکن شــرع خــا نهاخنــدۀ وی حــه نســبت احتهــال وصــالحه
نهاخد.

1

مسأله  .744اگر انسان والی  -وانند ػوين ،ظانه خا وغـاػه  -را ظر خـداری نهاخـد و آن
وال تا انتهای سال ظهسی ،وؤونه نشده و وـال التسـاره هـن نباشـد 2،طنانشـه ندانـد

که آن را حا والی که حـه آن ظهـس تعلـق نهی گيـرد وثـل ارث ،تهيـه نهـوده ،کـه در ایـن

صورت ظهس نـدارد خـا حـا درآوـد بـین آن سـال تهيـه کـرده اسـت کـه در ایـن صـورت،

ظهـس آن وــال حاخــد پرداظــت شــود؛ در ایــن حـال ،ا گــر وــال وــغکور ظــودش خــا حــدلش
ووضــود اســت ،حنــابر احتيــاط واضــب ،حاخــد حــا حــاکن شــرع خــا نهاخنــدۀ وی حــه نســبت

احتهال وصالحه نهاخد؛
ً
وثال اگر قيهت وال وغکور  344ويليون تووان حاشد و  34درصد احتهـال حدهـد آن

را حا وال ارث ،ظرخده و  14درصد احتهال حدهـد آن را حـا درآوـد بـین ههـان سـال ظر خـده

حاشد ،حنابر احتياط واضب ،الػم است ظهس  14ويليون تووان را  -که  3ويليون تووـان
 .1حکــن وــوردی کــه فــرد کــاالیی را حــا درآوــد بــین ســال ظرخــده خــا حــه وی هدخــه داده شــده و در انتهــای ســال
ظهسی در اصل استعهال و استفاده اػ آن شک دارد ،در وسألۀ « »342عکر شد.
 .2هرطند ابزار کسب و کار (سرواخه ثاحت) وحسوب شود ،وانند ظانه خا وغاػهای کـه آن را اضـاره وـیدهـد،
ولی قصد فروش آن را ندارد.

ظهس /

ویشـــود  -بپ ــرداػد و ح ــه ایـــن طرخـــــق ،ح ــا حا ک ـ ـن ش ــرع خ ــا نهاخنـ ـ ـدۀ وی وصالحـ ـ ـه
وینهاخ ـد؛

اوــا ا گــر کــاال ظــودش خــا حــدلش ووضــود نباشــد ،نيــاػی حــه پرداظــت ظهــس خــا

وصالحه نيست؛ وگر آنکه وکلف دراین ووضوع وقصر حاشد ،که در این صورت نيـز

حنــابر احتيــاط واضــب ،حــا حــاکن شــرع خــا نهاخنــدۀ وی حــه نســبت احتهــال وصــالحه
نهاخد.

 .2 وال حالل وخلوط به حرام

وال حالل وصلوط حه حرام ،احکام ویژهای دارد که در وساجل عیل بیان ویشود:
 oصاحج وال حرام و وقدار آن وعلوم نباشد

مسأله  .745اگر وال حالل حا وال حرام طوری وصلوط شود کـه انسـان نتوانـد آنهـا را
اػ خکدخگر تشصيص دهد و صاحب وال حرام و وقدار آن ،هير کـدام وعلـوم نباشـد
و نداند که وقدار حرام کهتر اػ ظهس (خک پنسن آن وال) است خا ز خـادتر خـا وسـاوی

آن ،حــا پرداظــت ظهــس آن  -حــه کيفيتــی کــه در وســألۀ حعــد عکــر وی گــردد  -حــالل
ویشود.

 oوصرف خهس حالل وخلوط به حرام

مسأله  .746ظهـس وــال حــالل وصلــوط حـه حــرام کــه در وســألۀ قبـل عکــر شــد ،حنــابر

احتياط واضب ،حاخد حه قصد اعـن اػ ظهـس و صـدقه اػ طـرف والـک وـال ،حـه کسـی
که وستحق ظهس و رد وظالن هر دو ویحاشد داده شود.

حنابراین ،فرد ویتواند نصف آن را حه فقير سيد دارای شـراخط اسـتحقاق و نصـف

دخگـر را حــه فقيــر بـرای تــأوين حواجــذ ضـروریاش پرداظ ــت نهاخــد ،طـه سي ــد حاشــد و

طه عام و در هر دو صورت ،حنابر احتيـاط واضـب ،ایـن کـار حـا کسـب اضـاػه اػ ورضـع
اعلن حاشد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

 oصاحج وال حرام وعلوم نباشد ،ولی وقدار حرام وعلوم باشد

مسأله  .747اگر وال حالل حا حرام وصلوط شـود و انسـان وقـدار حـرام را حدانـد ،طـه
آن وقدار کهتر اػ ظهس (خک پـنسن وـال وـغکور) حاشـد و طـه بیشـتر اػ آن حاشـد ولـی

صــاحب آن را نشناســد ،حاخــد آن وقــدار را حــه نيــت صــاحبش حــه فقيــر دارای شــراخط

اســتحقاق صــدقه حدهــد و احتيــاط واضــب آن اســت کــه اػ حــاکن شــرع هــن اضــاػه

حگيرد.

ً
 oصاحج وال حرام وعلوم نباشد ،ولی اجهاال بداند وقدار حرام كهتر از خهس است

مسأله  .748اگر وال حالل حا وال حرام طوری وصلوط شود کـه انسـان نتوانـد آنهـا را اػ
ً
خکدخگر تشصيص دهد و فرد اضهاال حداند که وقدار حـرام کهتـر اػ ظهـس (خـک پـنسن
وال وغکور) ویحاشد ،ولی نتواند صاحب آن وال حرام را حشناسد ،دو صورت دارد:

الف .وصلوط شدن وال حـرام حـا حـالل حـه سـبب کوتـاهی ظـود فـرد نباشـد ،وثـل
ً
اخنکه اشتباها آن وـال حـا وـال وی وصلـوط شـده حاشـد؛ در ایـن صـورت ،کـافی اسـت
وقداری را که ویداند حرام است اػ طرف والـک حقيقـیاش ،حـه فقيـر دارای شـراخط

استحقاق صدقه حدهد.

ب .وصلوط شدن وال حرام حـا حـالل ،حـه سـبب کوتـاهی ظـود فـرد حاشـد؛ در ایـن

صورت ،عـالوه بـر وقـدار وعلـوم ،حنـابر احتيـاط واضـب حاخـد وقـدار بیشـتری را هـن کـه

احتهال ویدهد حرام حاشد ،حه فقير دارای شراخط استحقاق صدقه دهد؛

البته ،اػ آنسا که در این صورت وهکن است پرداظـت عـين وـال حـرام 1حـه فقيـر

واضب حاشد و اػ طرفی عـين حـرام قابـل تشـصيص نيسـت ،حنـابراین ،تهـام وـال را حـه

فقيــر ویدهـد حــه ایــن نيــت کــه وقــدار واقعــی حــرام را صــدقه داده حاشــد و فقيــر هــن حــه

ههين نيت درخافت وی کند ،سپس فقير حا وصالحه ،وقداری که حـالل بـوده و وـال
ظود ههان والی که حرام بوده است.
ِ .1

ظهس /

ظود شصص ویحاشد را اػ آن وال ضدا کـرده و بـر وی گردانـد و حنـابر احتيـاط واضـب،

پرداظت این صدقه حا اضاػۀ حاکن شرع انسام شود.

ً
 oصاحج وال حرام وعلوم نباشد ،ولی اجهاال بداند وقدار حرام بیشتر از خهس است

مسأله  .749اگر وال حالل حا وال حرام طوری وصلوط شود کـه انسـان نتوانـد آنهـا را
ً
اػ خکــدخگر تشــصيص دهــد و فــرد اضهــاال حدانــد کــه وقــدار حــرام بیشــتر اػ ظهــس

(خک پنسن وال وغکور) ویحاشد ،حکن وسـألۀ قبـل را دارد و پرداظـت ظهـس کـافی

نيست.

 oوقدار حرام و صاحج وال ،هر دو وعلوم باشد

مسأله  .751اگــر وــال حــالل حــا حــرام وصلــوط شــود و انســان وقــدار حــرام را حدانــد و

صــاحبش را هــن حشناســد ،واضــب اســت آن را حــه صــاحبش حدهــد و تعيــین وــال حــا
رضاخت هر دو نفر آنها ظواهد بود.

 oوقدار حرام وعلوم نباشد ،ولی صاحج وال وعلوم باشد

مسأله  .751اگر وال حالل حا حرام وصلوط شـود و انسـان وقـدار حـرام را ندانـد ،ولـی

صاحبش را حشناسد ،طنانشه وهکن حاشد رضاخت صاحبش را حا صلح و واننـد آن

حه دست آورد ،حاخد این کار را حکند؛

در صورتی که نتوانند خکدخگر را راضی نهاخند ،طنانشه وصلوط شدن وـال حـرام

حا حالل حه تقصير ظود فرد نباشد ،حاخـد وقـداری را کـه وعلـوم اسـت وـال آن شـصص
ویحاشد حه او حدهد و در این صورت ،پرداظت بیشتر اػ آن وقدار الػم نيست؛

اوا اگر در وصلوط شدن دو وال حـالل و حـرام حـا خکـدخگر ،ظـودش وقصـر حاشـد،

عــالوه بــر پرداظــت وقــدار وعلــوم ،حنــابر احتيــاط واضــب ،حاخــد وقــدار بیشــتری را کــه

احتهال ویدهد وال طرف وقابل است نيز حه او حدهد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

شاخان عکر است ،این وطلب در صورتی است که طرفين حـا هـن در تعيـین وقـدار

خــا در اخنکــه ســهن هــر کــس اػ کــدام قســهت وــال داده شــود نــزاع و وشــاضره نداشــته

حاشند ،وگرنه حاخد نزد حاکن شرع بروند تا نزاع بین آن دو را حل و فصل نهاخد.
 oوقدار حرام وعلوم باشد و صاحج وال بهطور اجهالی وعلوم باشد

مسأله  .752اگــر وــال حاللــی حــا حــرام وصلــوط شــود و وقــدار حــرام وعلــوم حاشــد و
انسان حداند که صـاحب آن اػ طنـد نفـر وشـصص بیـرون نيسـت ،ولـی نتوانـد حفههـد

کدام خک اػ آنهاست ،حاخد حه آنها اطالع دهد؛

پــس طنانشــه خکــی اػ آنهــا حگوخــد« :وــال وــن اســت» و دخگــران حگوخنــد« :وــال وــا

نيست» ،خا او را تصدیق کردند ،حه ههان شصص حدهد؛

اگر دو نفر خا بیشتر حگوخنـد« :وـال واسـت» ،طنانشـه حـا وصـالحه و واننـد آن نـزاع

آنها حل نشود ،حاخد برای فيصلۀ نزاع حه حاکن شرع وراضعه نهاخند؛

اگر ههه اظهار بیاطالعی کنند و حاضر حه وصالحه هـن نشـوند ،ظـاهر آن اسـت

که صاحب آن وال حه قرعه تعيین ویشود و احتياط واضب آن است که حاکن شـرع

خا وکيل او وتصدی قرعه حاشد.

 oحكن ووردی كه بعد از پرداخت خهس ،وعلوم شود وقدار حرام بیشتر بوده است

مسأله  .753اگر فرد ظهـس وـال حـال ل وصلـوط حـه حـرام را حدهـد و حعـد حفههـد کـه

وقدار حرام بیشتر اػ ظهس بوده ،حاخد وقداری را که ویداند اػ ظهس بیشتر بـوده ،اػ

طرف صاحب آن ،حه فقير دارای شراخط استحقاق صدقه حدهد.

 oحكن ووردی كه بعد از پرداخت خهس ،وعلوم شود وقدار حرام كهتر بوده است

مسأله  .754اگر فرد ظهـس وـال حـال ل وصلـوط حـه حـرام را حدهـد و حعـد حفههـد کـه
وقدار حرام کهتر اػ ظهس بوده ،حنابر احتياط واضب نهیتواند وقداری را که اضـافه

بر وقدار حرام داده است ،پس حگيرد.

ظهس /

 oپیدا شدن صاحج وال ،بعد از پرداخت خهس حالل وخلوط به حرام یا صدقه

مسأله  .755اگــر انســان ظهــس وــال حــالل وصلــوط حــه حــرام را بپـرداػد خــا وــالی کــه

صــاحبش را نهیشناســد حــه نيــت او صــدقه حدهــد ،طنانشــه حعــد اػ آنکــه صــاحبش

پیدا شد ،راضی نشود ،حنابر احتياط الػم حاخد حه وقدار والش حه او حدهد.
 oوال حالل وخلوط به حرام ،كه از بابت درآود به آن خهس تعلق گرفته

مسأله  .756اگر وال حاللی کـه وـال حـرام حـا آن وصلـوط شـده ،ظهـس حـه آن تعلـق

گرفته حاشد ،احتياط واضب آن است که اول ،ظهس حالل وصلوط حه حرام آن را حـه
کيفيتی که در وساجل گغشـته بیـان شـد ،بپـرداػد؛ سـپس ،حـه سـبب تعلـق ظهـس حـه

وال حالل ،ظهس دخگری هن اػ حقيۀ وال حدهد.
ً
وــثال اگــر فــرد  334هــزار تووــان وــال حــالل وصلــوط حــه حــرام داشــته حاشــد کــه در
انتهای سال ظهسی وی حاقی وانـده و در وؤونـه صـرف نشـده و حـا توضـيحاتی کـه در

حصش ظهس درآود عکر شد ،اػ این ضهت هن حه آن ظهـس تعلـق حگيـرد ،حاخـد احتـدا

 334هــزار تووــان را حاحــت ظهــس حــالل وصلــوط حــه حــرام بپــرداػد و اػ  344هــزار تووــان

حاقيهانــده 324 ،هــزار تووــان را حــه عنــوان ظهــس درآوــد پرداظــت نهاخــد و در نتيســه،

 354هزار تووان براخش حاقی ویواند.

 oووردی كه وال حرام وخلوط شده با حالل ،خهس یا زكات یا وقف باشد

مسأله  .757اگــر وــال حراوــی کــه حــا وــال حــالل فــرد وصلــوط شــده اســت ،ظهــس خــا
ػکــات خــا وقــف عــام خــا ظــاص حاشــد ،در ایــن صــورت وــال وصلــوط حـه حــرام حــا دادن
ظهس حالل نهیشود؛

حلکه حکن والی کـه والـک آن وعلـوم اسـت ،بـر آن ضـاری ویشـود کـه حاخـد بـرای

پا ک نهودن وال اػ حرام ،حه ولی و سرپرست ظهس خا ػکات خـا وقـف وراضعـه کـرده و

وطــابق حــا خکــی اػ شــيوههای عکــر شــده در وســاجل قبــل ،عهــل نهــوده و وــال حــرام را اػ

حالل ضدا نهاخد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

 oوال حرام ،در صورتی كه به صورت دین در ذوۀ شخص باشد

مسأله  .758اگر در عوۀ کسی وال حرام حاشد ،اوـا عـين وـال حـرام ووضـود نباشـد،

1

ضـــای ظهـــس دادن (ظهـــس حــالل وصلــوط حــه حــرام) نيســت؛ حلکــه حکــن آن حــه

صورت عیل است:

 -طنانشه فرد ،ضنس و وقدار وال حرام را حداند و صاحبش را حشناسد ،حاخـد آن

را حه او برگرداند؛

 -اگر صاحبش را نهیشناسـد ،ولـی تردخـدش بـین تعـداد وحصـوری حاشـد ،وثـل

اخنکه حداند خکـی اػ آن طنـد نف ِـر وشـصص اسـت ،احتيـاط واضـب اسـت کـه اػ ههـۀ
آنان رضاخت حطلبد و اگر رضاخت ههۀ آنان وهکن نباشد ،حاخد حه قرعه عهل کند؛

 -اگــر صــاحب وــال حــرام در بــین تعــداد غيــر وحصــوری حاشــد ،حاخــد آن وــال را اػ

ضانب صاحب واقعيش حـه فقـرای دارای شـراخط اسـتحقاق صـدقه حدهـد و احتيـاط
واضــب آن اســت کــه دادن صــدقه حــا اضــاػۀ حــاکن شــرع حاشــد و صــورتهای دخگــر

وسأله ،در وساجل حعد ویآخد.

مسأله  .759ا گــر وــال حــرام در عو ـۀ کســی حاشــد و ضــنس وــال حــرام را حدانــد ،ولــی
وقــدار آن را ندانــد و در ندانســتن وقــدار وــال حــرام وقصــر نباشــد ،پرداظــت وقــدار

حداقل که وعلوم است وال دخگری است ،کافی ویحاشد؛

ولی اگر در ندانستن وقدار وال حرام وقصر حاشد 2،احتيـاط واضـب اسـت وقـدار

بیشتر را حدهد.

3

 .1وانند اخنکه فرد ،وال شصصی را غصب کرده و آن وال در نزدش تلف شود خا آن را اتالف نهاخد ،خـا وـالی
را که اػ راه قهار حه دست آورده هزخنه کرده حاشد ،در این صورت عوهاش ضاون آن وال ظواهد بود.
 .2وانند اخنکه فرد وال شصصی را غصب نهوده و آن را وصرف کرده و عوـهاش حـه وقـدار وـال حـرام وـدیون
شــده حاشــد و اػ ههــان احتــدا ،وقــدار وــال حراوــی را کــه حــدهکار شــده وــیدانســته ،ولــی طــون وقــدار آن را
خادداشـت نکـرده و ػوـان طـوالنی فاصــله شـده ،وقـدار آن را فراوـوش کـرده حاشــد خـا اخنکـه فـرد وـالی را کــه
قابل شهارش خا وػن کردن بوده غصـب کـرده و حـدون اقـدام بـرای اطـالع اػ وقـدارش ،آن را وصـرف کـرده
حاشد.
ً
 .3البته ،اگر وقدار حـرام را ویدانسـته و وبلغـی را هـن قـبال پرداظتـه ،اوـا اػ آنسـا کـه نهیدانـد طقـدر اػ آن را

ظهس /

البتــه در هــر حــال طنانشــه والــک را حشناســد ،حاخــد آن وــال را حــه او برگردانــد و ا گــر

صــاحبش را نهیشناســد ،ولــی تردخــدش بــین تعــداد وحصــوری حاشــد ،وثــل اخنکــه

نفر وشصص است ،احتياط واضب است کـه اػ ههـه رضـاخت
حداند خکی اػ آن طند ِ
حطلبد و اگر رضاخت آنها وهکن نباشد حاخد حه قرعه عهل کند؛

اوا اگر صـاحب وـال حـرام در بـین تعـداد غيـر وحصـوری نـاوعلوم حاشـد ،حاخـد آن

وال را اػ ضانب صاحبش حه فقرای دارای شراخط اسـتحقاق صـدقه حدهـد و احتيـاط
واضب آن است که دادن صدقه حا اضاػۀ حاکن شرع حاشد.

مسأله  .761ا گـر وــال حـرام در عوــۀ فــرد حاشـد و وی ضــنس وــال حـرام را ندانــد ،ولــی
حداند که وال حرام اػ «اشيای قيهی» 1است ،حکـن آن وثـل ضـایی اسـت کـه ضـنس
آن را حداند که در وسألۀ قبل بیان شد.

مسأله  .761اگر ضنس وال حرام را نداند ،ولی حداند وال حراوی که در عوه اسـت اػ

«اشــيای وثلــی» 2ویحاشــد خــا ندانــد آنشــه در عوــه اســت «وثلــی» بــوده خــا «قيهــی» خــا
وصتلف (اػ هر دو نوع) ،در صورتی که وهکن حاشد و ضـرر قابـل توضـه خـا سـصتی کـه
ً
وعهوال تحهل نهیشود (حـرح) نداشـته حاشـد ،حاخـد هـر طـور شـده اطهينـان کنـد کـه

عوهاش اػ حدهی پاک شده است؛ وثـل آنکـه حـا والـک وصـالحه نهاخـد و ا گـر ووضـب
ضرر خا حرح حاشد ،حکن اشيای قيهی در وورد آن ضاری ویشود.

مسأله  .762اگر فـرد وـال حـالل وصلـوط حـه حـرام را قبـل اػ پرداظـت ظهـس اتـالف
داده ،وقــدار حــدهی فعلــی بــراخش ناوشــصص ویحاشــد .در ایــن صــورت ،حنــابر فتـ ٰ
ـوی حاخــد وقــدار بیشــتر را
ً
ً
حدهد؛ وثال اگر ویداند  344هزار تووان حه کسی حدهکار بوده ،اوا نهیداند قبال  34هزار تووـان اػ آن را داده
خا بیشتر ،در این صورت حاخد  34هزار تووان بپرداػد.
« .1اشــيای قيهــی» ،اشــياجی هســتند کــه حــه ســبب اظــتالف در ویژگــیهــا و ظصوصــيات افــرادش (ونظــور
ظصوصــياتی اســت کــه در ضلــب عرضــه و تقاضــا و رغبــت عقــال در آن تــأثير دارد) ،قيهــت آن وتفــاوت
ویحاشد؛ وانند اسب که حا توضه حه ظصوصيات آن ،قيهت انواع وصتلف آن تغيیر وی کند.
ً
« .2اشـيای وثلـی» ،اشـياجی هسـتند کـه حـا توضـه حـه ویژگـیهـای خکسـان و ههاننـد ،وعهـوال قيهـت وسـاوی
دارند و وثل و واننـد آنهـا اػ ضهـت ظصوصـياتی کـه در ضلـب عرضـه و تقاضـا و رغبـت عقـال تـأثير دارد،
فراوان است؛ وانند گندم ،ضو ،برنذ خا حبوحات.
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نهاخــد ،عوــۀ وی نســبت حــه وقــدار حــرام وــدیون وــیشــود و دخگــر ضــای دادن ظهــس
(ظهس حالل وصلوط حه حرام) نيست ،حلکه حاخـد وطـابق حـا وسـاجل « 335تـا »333

عهل شود.

 .1 وعدن

مسأله « .763وعــدن» واننــد طــال ،نقــره ،ســرب ،وــس ،آهــن ،نفــت ،ػغــال ســنگ،

فيــروػه ،عقيــق ،ػاح ،نهــک ،گــوگرد ،ضيــوه و وعــدنهای دخگــر ،اػ «انفــال» وحســوب
ویشود ،خعنی وال اوام و ولک اخشان ویحاشد؛

ولی اگر کسی طيزی اػ آن را  -حا توضـيحات و شـراخطی کـه در ضلـد سـوم وسـاجل

« 3133و  »3134عکر ویشود  -در اظتيـار حگيـرد (حيـاػت کنـد) خـا اسـتصراح نهاخـد،

ویتواند آن را برای ظود تهلک کند و طنانشه حه حد نصاب برسد ،حاخد ظهس آن را

حدهد.

مسأله  .764نصـــاب وعـــدن « »33وثق ــال وعه ــولی ط ــالی وس ــکوک (س ــکۀ ط ــال)

اســت؛ 1خعنــی اگــر قيهــت شــيجی را کــه فــرد اػ وعــدن بیــرون آورده پــس اػ کــن کــردن

هزخنههای استصراح آن ،حه « »33وثقال وعهولی طالی وسـکوک (سـکۀ طـال) برسـد،

حاخـــد ظهـــس آن را پـــس اػ کس ــر وصـــارح حع ــدی آن اػ قبي ــل هزخن ــۀ ظ ــالصس ــاػی و
ً
تصفيه ،فورا بپرداػد.
مسأله  .765شـيجی را کــه فـرد اػ وعــدن اسـتصراح نهــوده اسـت ،طنانشــه قيهــت آن

پــس اػ کســر هزخنــههای اســتصراح ،حــه « »33وثقــال وعهــولی طــالی وســکوک (ســکۀ

طال) نرسد ،پرداظت ظهس آن حه عنوان ظهس وعدن واضب نيست؛

البته آن شیء ضزء درآود سـال او وحسـوب ویشـود و ظهـس آن در صـورتی الػم

است که تا انتهای سال ظهسی حاقی حهاند و صرف در وؤونه نگردد.

 .1نصاب وعدن « »24دخنار شرعی ( 24وثقال شـرعی طـالی وسـکوک ،خعنـی سـکۀ طـال) اسـت و حنـابر آنشـه
گفته شده که وثقال حاػاری خا صيرفی سه طهـارم آن اسـت ،وعـادل « »33وثقـال حـاػاری طـالی وسـکوک
(سکۀ طال) ویحاشد و توضيح وقدار آن حه «گرم» در ضلد طهارم ،فصل «دخات» عکر ویشود.

ظهس /

مسأله  .766گر و آهک ،حنابر احتيـاط الػم ،حکـن وعـدن را دارنـد؛ پـس ا گـر حـه حـد

نصاب برسند ،حنـابر احتيـاط الػم ،فـرد حاخـد پـس اػ کسـر هزخنـههای وربوطـه ،ظهـس
ً
آنها را فورا حدون کسر وؤونۀ سال (هزخنههای ػندگی شصصی و ظانوادگی) بپرداػد.

مسأله  .767کســــی کــــه اػ وع ـــدن طيـ ــزی حـ ــه دسـ ــت وـ ــیآورد ،حاخـ ــد وطـ ــابق حـ ــا
ً
وسألۀ « »331ظهس آن را فورا حدهد ،طـه وعـدن روی ػوـين حاشـد خـا ز یـر آن ،طـه در
ػوينی حاشد که ولک او است خا در ضایی حاشد که والک ندارد.

مسأله  .768اگــر فــرد ندانــد قيهــت طيــزی را کــه اػ وعــدن بیــرون آورده پــس اػ کســر

هزخنههای استصراح ،حه « »33وثقال وعهولی طالی وسکوک (سکۀ طال) ویرسـد خـا

نــه ،احتيــاط الػم آن اســت کــه طنانشــه وهکــن حاشــد حــا وػن کــردن ،خــا اػ راه دخگــر
قيهت آن را وعلوم کند و اگر وهکن نباشد ،ظهس بر او واضب نيست.

مسأله  .769اگر طند نفر طيزی را اػ وعدن اسـتصراح نهاخنـد ،طنانشـه پـس اػ کسـر

هزخنههای استصراح ،قيهت آن حه « »33وثقال وعهولی طالی وسـکوک (سـکۀ طـال)

برسد ،ولی سهن هر کدام اػ آنها این وقـدار نباشـد ،بـر هـر خـک اػ ایـن افـراد ،پرداظـت
ظهس سهن ظوخش حه عنوان ظهس وعدن واضب نيست؛

اوا سهن هر فرد ضزء درآود سال او وحسوب ویشود و ظهـس آن در صـورتی الػم

است که تا انتهای سال ظهسی حاقی حهاند و صرف در وؤونه نگردد.

مسأله  .771اگــر فــرد اػ وعــدنی کــه در ػوينــی واقــع شــده اســت کــه ولــک دخگــری

ویحاشد حدون اضاػه اػ والک ػوين ،شيجی اسـتصراح نهاخـد ،وشـهور فروـودهانـد کـه:

«آنشــه اػ آن حــه دســت ویآخــد ،وــال صــاحب ولــک اســت و ظهــس آن حــه عهــدۀ وی
ویحاشد»؛

ولــی ایــن وطلــب ظــالی اػ اشــکال نيســت و احتيــاط واضــب آن اســت کــه حــا هــن

وصالحه کنند و طنانشه حه وصالحه راضی نشوند ،حه حاکن شرع وراضعه نهاخند تـا

نزاع را فيصله دهد.

مسأله  .771اگر فرد ظهس آنشه را اػ وعدن اسـتصراح کـرده  -حـا توضـيحی کـه بیـان
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شد  -بپرداػد و اووال وصهس وغکور اػ وصارح سالش زخاد بیاخد ،الػم نيست دو حـاره
ظهــس آن را حدهــد؛ وگــر آنکــه در آن وــال ،ســود نهاخــد و آن ســود تــا ســر ســال ظهســی
حاقی وانده و صرف در وؤونه نگردد.
 .3 گنج

مسأله « .772گــنذ» وــالی اســت ونقــول کــه وصفــی شــده و اػ دســترس افــراد ظــارح
گردخــده اســت و در ػوــين خــا درظــت ،خــا کــوه خــا دیــوار پنهــان حاشــد و بــودن آن در آنســا
اوری وعهـول و وتعـارف نباشـد و در ایـن وـورد ،فرقـی نيسـت کـه آن وـال ،طـال و نقـره

حاشد خا غير آن.

مسأله  .773نصــاب گــنذ « »343وثقــال وعهــولی نقــرۀ وسک ـ ـوک (ســکۀ نقــره) و خــا

« »33وثقال وعهولی طالی وسکوک (سـکۀ طـال) اسـت 1،خعنـی ا گـر قيهـت طيـزی را
کــه اػ گــنذ حــه دســت وــیآورد پــس اػ کــن کــردن هزخنــۀ اســتصراح گــنذ ،وســاوی حــا
ً
قيهت خکی اػ این دو حاشد ،پرداظت ظهس آن ،فورا واضب است.

مسأله  .774ضایز بودن تهلک گنذ (والک شـدن آن) ،وشـروط حـه ایـن اسـت کـه اػ
ً
اووالی حاشد کـه شـرعا حـدون والـک وحسـوب ویشـوند خـا والـک آن فـردی حاشـد کـه
ً
2
اووال او ،شرعا وحترم نيست.
ولک وسـلهان خـا کـافر عوـی بـوده کـه
مسأله  .775اگر خاحندۀ گنذ حداند که آن گنذ ِ

ظود او خا ورثهاش هن اکنون ػنده هستند ،در این صورت ،طنانشـه حتوانـد گـنذ را حـه

او خا ورثهاش برساند ،واضب است این کار را حکند.

 .1نصاب گنذ « »244درهن شرعی خا « »24دخنار شرعی است و حنابر آنشه گفته شده ،حسـب وثقـال حـاػاری
خا صيرفی برابر حا وقـدار عکـر شـده در وـتن وـیحاشـد و توضـيح وقـدار آن حـه «گـرم» در ضلـد طهـارم ،فصـل
«دخات» عکر ویشود.
 .2البتـه تهلــک گنذهــای حســيار قــدخهی کـه ضــزء ويــراث فرهنگــی و آثــار حاسـتانی حــه حســاب ویآخــد ،وــورد
رظصت نبوده و اضاػه داده نهیشـود و خاحنـدگان ،آنهـا را ضهـت نگهـداری حـه نهـاد وربوطـۀ وـورد اعتهـاد
تحویل دهند.

ظهس /

اوا اگر نتواند آن والـک (ظـود فـرد خـا ورثـۀ او) را حشناسـد ،بـر آن گـنذ ،حکـن اوـوال

وسهـول الهالـک ضـاری ویشـود کـه الػم اسـت حـه ضسـتسوی والـک آن بپـرداػد و در
صورتی که اػ خـافتن والـک آن حـهطـور کلـی نااويـد شـود ،آن را حـه فقـرای دارای شـراخط

استحقاق صدقه دهد و حنابر احتيـاط واضـب ،پرداظـت ایـن صـدقه حـا اضـاػۀ حـاکن
شرع خا نهاخندۀ او حاشد.

ـک وســلهان خــا کــافر عوــی
مسأله  .776اگــر خاحنــدۀ گــنذ حدانــد گــنذ عکــر شــده ،ولـ ِ

ویحاشد که فوت شدهاند و وارثی را بـرای آن فـرد نشناسـد ،حنـابر احتيـاط الػم ،حکـن
کسی که وارث ندارد 1بر آن ضاری ویشود.

ـک وسـلهان خـا کـافر عوـی ویحاشـد
البته اگر خاحندۀ گنذ حداند که گنذ وـغکور ول ِ

کــه در ػوانهــای حســيار قــدخن ػنــدگی وی کردهانــد و ایــن فاصــلۀ ػوــانی ز خــاد ،ووضــب

شـــده کـــه وضـــود داشـــتن خـــا وضـــود نداشــتن وارثــی بــرای آن ،نــاوعلوم حاشــد؛ در ایــن

صورت ،احکام گنذ را دارا ویحاشد و ویتواند آن را برای ظود بردارد و تهلک نهاخد،
ً
ولی حاخد ظهس آن را حا وضود سایر شراخط ،فورا حدهد.
مسأله  .777اگر انسان در ػوينی که ولک کسی نيست ،خا ووات است و ظـود او حـا

احياء 2،والک شده ،گنسی پیدا کنـد ،احکـام عکـر شـده در وسـاجل قبـل در وـورد آن
ضاری ویشود.

مسأله  .778اگر فرد در ػوينی که اػ دخگری ظرخداری نهوده ،خا اخنکـه آن را حـا اضـاره
ً
و وانند آن تصرف کرده ،گنسی پیدا کند که شـرعا وتعلـق حـه وسـلهان خـا کـافر عوـی

نباشــد خــا اگــر حاشــد وربــوط حــه ػوانهــای حســيار قــدخن اســت ،طــوری کــه ایــن فاصــلۀ

ػوانی زخاد ،ووضب شده که وضـود داشـتن خـا وضـود نداشـتن وارثـی بـرای آن ،نـاوعلوم

حاشــد ،ویتوانــد آن گــنذ را بــرای ظــود بــردارد ،ولــی حاخــد ظهــس آن را حــا وضــود ســایر
ً
شراخط ،فورا حدهد.
 .1احکام آن در ضلد طهارم ،فصل «ارث» عکر ویشود.
 .2وساجل وربوط حه احيای ػوينهای ووات در ضلد سوم ،فصل «آحاد کردن ػوينهای ووات» عکر ویشود.
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البتــه ا گــر احتهــال عقالیــی حدهــد کــه آن گــنذ وــال والــک قبلــی ػوــين اســت ،در

صورتی که آن فرد عو اليد بـوده (خعنـی ػوـين وـغکور و نيـز گـنذ خـا ضـای آن حـه تبعيـت

ػوين ،در اظتيار و تصرف او بوده اسـت) ،حاخـد حـه او اطـالع دهـد ،پـس ا گـر ادعـا کنـد

که آن گنذ وال اوست ،حاخد آن را حه وی تحویل دهد؛

ولی اگر طنين ادعایی نکند ،حـه کسـی کـه قبـل اػ او والـک ػوـين بـوده و عو اليـد

وحســوب ویشــده ،اطــالع دهــد و حــه ههــين ترتيــب حــه تهــام کســانی کــه پــیش اػ او
والک ػوين بودهاند و عو اليد وحسوب ویشدهاند ،ظبر دهد؛

اوا طنانشه هير کدام اػ آنان ،آن را ادعا نکنند حه گونهای که خاحندۀ گنذ بـراخش

وعلوم نباشد کـه وسـلهان خـا کـافر عوـی کـه در ػوانهـای اظيـر ػنـدگی وی کـرده ،آن را

تهلــک کــرده خــا نــه ،ویتوانــد آن را بــرای ظــود بــردارد ،ولــی حاخــد حــا وضــود ســایر شــراخط،
ً
ظهس آن را فورا حدهد.
مسأله  .779اگر فرد در خک ػوان در وکانهای وتعددی گنذ پیدا کنـد کـه قيهـت

آنها پس اػ کسر هزخنۀ استصراح ،روی هن « »343وثقال وعهولی نقرۀ وسـکوک (سـکۀ
ً
نقره) خا « »33وثقال وعهولی طالی وسکوک (سکۀ طال) حاشد ،حاخد ظهـس آن را فـورا

حدهد؛

ولی اگر در ػوانهای وصتلف گـنذ پیـدا کنـد ،پـس ا گـر فاصـلۀ ػوـانی بـین آنهـا،

زخــاد نباشــد ،حاخــد قيهــت ههــۀ آنهــا روی هــن وحاســبه شــود و ا گــر فاصــلۀ ػوــانی ز خــاد

حاشد ،هر کدام ضداگانه وحاسبه وی گردد.

مسأله  .781اگر دو خا طنـد نفـر گنسـی پیـدا کننـد کـه قيهـت آن پـس اػ کسـر هزخنـۀ

استصراح ،حه « »343وثقال وعهولی نقرۀ وسکوک (سکۀ نقره) خا « »33وثقال وعهـولی
طالی وسکوک (سکۀ طال) برسد ،ولی سهن هـر خـک اػ آنـان حـه ایـن وقـدار نباشـد ،بـر

هــر خــک اػ ایــن افــراد ،پرداظــت ظهــس ســهن ظــوخش حــه عنــوان ظهــس گــنذ واضــب

نيست؛

اوا سهن هر فرد ضزء درآود سال او وحسوب ویشود و ظهـس آن در صـورتی الػم

ظهس /

است که تا انتهای سال ظهسی حاقی حهاند و صرف در وؤونه نگردد.

مسأله  .781اگــر انســان حيــوانی را ظر خــداری نهاخــد و در شــکهش وــالی پیــدا کنــد،

طنانشه احتهال عقالیی حدهد که وال فروشنده خا صاحب قبلی آن اسـت و آن فـرد

بر حيوان و آنشه در شکهش پیدا شده عو اليد بـوده اسـت (خعنـی حيـوان ،در اظتيـار

و تصرف وی بوده) ،حاخد حه آن فرد اطالع دهد؛

پس اگر ادعا کند که آن وال ،ولـک اوسـت ،حاخـد آن را حـه وی تحویـل دهـد و ا گـر

ادعا نکند ،حـه کسـی کـه قبـل اػ او والـک آن وـال بـوده و عو اليـد وحسـوب ویشـده،

اطالع دهد و حه ههين ترتيب حه تهام کسانی که پـیش اػ او والـک بـودهانـد و عو اليـد

وحسوب ویشدهاند و احتهال عقالیی ویدهد که آن وـال ،ولـک آنـان حاشـد ،ظبـر

دهد؛

اوــا ا گــر ســرانسام وــالکی بــرای آن نشناســد ،حــه گونــهای کــه خاحنــدۀ وــال ،بــراخش

وعلوم نباشد کـه وسـلهان خـا کـافر عوـی کـه در ػوانهـای اظيـر ػنـدگی وی کـرده ،آن را

تهلک کـرده خـا نـه ،طنانشـه آن وـال حـه وقـدار نصـاب گـنذ حاشـد ،حاخـد ظهـس آن را

حدهــد ،حلکــه حنــابر احتيــاط واضــب ،طنانشــه کهتــر اػ نصــاب گــنذ حاشــد نيــز حاخــد
ظهس آن را حدهد و حقيه را ویتواند برای ظوخش تهلک نهاخد.

این حکن ،در وورد واهی و وانند آن هن ،در صورتی که در وحل ظاصـی پـرورش

داده شـــود و کســـی عهـــدهدار غـــغای او حاش ــد ،ض ــاری اس ــت و او ــا ا گ ــر اػ در خ ــا خ ــا

رودظانهای گرفته شده حاشد ،اطالع دادن حه کسی الػم نيست.
 .1 جواهری كه با فرو رفتن در دریا به دست ویآید

مسأله  .782اگر فرد حا غواصی ،خعنی فرو رفتن حـه در خـا خـا رودظانـههای بـزرگ ،لؤلـؤ و

ورض ــان خـــا ضـــواهر دخگ ــری کـــه در آب ح ــه عه ــل آو ـ ـده و پدخـ ـ ـد ویآخ ــد بی ــرون آورد،

رویی ـدنی حاشد خا وعدنی ،طنانشه قيهـت آن پـس اػ کـن کـردن هزخنـۀ اسـتصراح ،حـه

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

ســه طهــارم وثقــال وعهــولی طــالی وســکوک (ســکۀ طــال) 1برســد ،حاخــد ظهــس آن را

حدهد ،طه در خک دفعه آن را اػ درخا بیرون آورده حاشد خا در طند دفعه؛ البتـه ایـن اوـر
در صورتی است که فاصلۀ ػوانی ويان هر دفعه و دفعۀ دخگر زخاد نباشد؛

اوا طنانشه فاصلۀ ػوانی بین دو دفعه زخاد حاشد ،وثل آنکه در دو فصل غواصـی

کنـد ،طنانشـه هـر کــدام ،پـس اػ کسـر هزخنــۀ اسـتصراح ،حـه قيهــت سـه طهـارم وثقــال
وعهولی طالی وسکوک نرسد ،پرداظت ظهس آن حه عنوان ظهس آنشه حا فرو رفتن

در درخا حه دست ویآخد ،واضب نيست؛

البته در این صورت ،آن وال ضـزء درآوـد سـال او وحسـوب ویشـود و طنانشـه تـا

انتهای سال ظهسی حاقی حهانـد و صـرف در وؤونـه نگـردد ،حاخـد ظهـس آن پرداظـت

شود.

مسأله  .783اگر طنـد نفـر ضـواهری را حـا غواصـی بیـرون آورنـد ،طنانشـه پـس اػ کسـر

هزخنـــههای اســتصراح ،قيهـــت آن حـــه ســه طهــارم وثقــال وعهــولی طــالی وســکوک
(ســکۀ طــال) برســد ،اگــر ســهن هــر خــک اػ افــراد شــرکت کننــده در غواصــی حــه قيهــت

سه طهـارم وثقـال وعهـولی طـال ی وسـکوک نرسـد ،بـر هـر خـک اػ ایـن افـراد ،پرداظـت
ـس آنشــه حــه واســطۀ فــرو رفــتن در در خــا حــه دســت
ظهــس سـ ِ
ـهن ظــوخش حــه عنــوان ظهـ ِ
ویآخد ،واضب نيست؛

ولــی ســهن هــر فــرد ضــزء درآوــد ســال او وحســوب ویشــود و ظهــس آن در صــورتی

الػم است که تا انتهای سال ظهسی حاقی حهاند و صرف در وؤونه نگردد.

مسأله  .784اگر فرد حدون فرو رفتن در در خـا حـه وسـيلۀ اسـبابی ضـواهر بیـرون آورد ،حـا
شــراخطی کــه در وســاجل گغشــته بیــان شــد ،حنــابر احتيــاط ،پرداظــت ظهــس آن الػم

است.

 .1نصاب وغکور ،خک دخنار شرعی است کـه حسـب آنشـه گفتـه شـده ،برابـر حـا سـه طهـارم وثقـال حـاػاری خـا
صيرفی طالی وسـکوک (سـکۀ طـال) وـیحاشـد و وقـدار آن حـه «گـرم» در ضلـد طهـارم ،فصـل «دخـات» عکـر
ویشود.

ظهس /

مسأله  .785اگر انسان حدون قصد اخنکه طيزی اػ درخا بیرون آورد ،حـه در خـا فـرو رود و
ً
اتفاقــا ضــواهری حـه دســتش آخــد و قصــد تهلــک آن را نهاخــد ،حاخــد ظهــس آن را حدهــد،

حلکه احتياط واضب آن است که در صورتی که قصد تهلـک هـن نداشـته ،ظهسـش
را بپرداػد.

مسأله  .786اگر انسان حه درخا فرو رود و حيوانی را بیرون آورد و در شکن آن ضـواهری
ً
پیــدا کنــد ،طنانشــه آن حيــوان واننــد صــدف حاشــد کــه وعهــوال در شــکهش وروار خــد

اســت ،طنانشــه حــه حــد نصــاب برســد حاخــد ظهــس آن را حدهــد و طنانشــه آن حيــوان
ً
اتفاقا ضواهر حلعيده حاشد ،احتياط الػم آن است که هرطنـد حـه حـد نصـاب نرسـيده

حاشد ،ظهس آن را حدهد.

مسأله  .787اوور عیل ضزء ووارد عنوان «غوص» (ظهـس ضـواهراتی کـه حـا فـرو رفـتن
حه درخا حه دست ویآخد) نهیحاشد:

 -وـــاهی و حيوانـــات دخگ ــری ک ــه انس ــان اػ در خ ــا خ ــا رودظان ــهها گرفت ــه و ص ــيد

نهوده است.

 -وـــاهیای کــه انســـان اػ درخــا صـــيد نهــوده و در شــکهش لؤلــؤ خــا ورضــان خافتــه

اس ـت.

 -اووالی که اػ درخا بیرون آورده ویشود که پیداخش آنها در درخا نبوده ،وثل اخنکه

کشتی در درخا غرق شود و صاحبانش آن را رها نهاخند و اووالی را که در ويان کشـتی

است برای کسانی که آن اووال را بیرون آورند ،وباح نهاخند.

 -ضواهری که فرد آن را اػ روی آب درخا خا اػ کنار درخا گرفته است.

ـس آنشـه حـه
در تهاوی ووارد فوق ،الػم نيست فرد ظهس آن اووال را حه عنوان ظه ِ

واسطۀ فرو رفـتن در درخـا حـه دسـت ویآخـد ،بپـرداػد؛ ولـی ایـن اوـوال ضـزء درآوـد سـال

وی وحسوب ویشود و در صورتی که تا انتهای سال ظهسی حاقی حهاند و صـرف در

وؤونه نگردد ،پرداظت ظهس آن الػم ویحاشد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

مسأله  .788اگر فرد در آب فرو برود و وقداری «عنبر» 1بیرون آورد کـه قيهـت آن سـه

طهارم وثقال وعهولی طالی وسکوک (سکۀ طـال) خـا بیشـتر حاشـد ،حاخـد ظهـس آن را
ً
فـورا حدهـد ،حلکـه طنانشـه اػ روی آب ،خـا اػ کنـار در خـا حـه دسـت آورد ،حـاػ هـن ههـين
حکن را دارد.

مسأله  .789اگر فرد ظهس آنشه را اػ طریق غواصـی حـه دسـت آورده  -حـا توضـيحی
که در وساجل قبل بیان شـد  -بپـرداػد و اوـوال وصهـس وـغکور اػ وصـارح سـالش ز خـاد

بیاخد ،الػم نيسـت دوحـاره ظهـس آن را حدهـد؛ وگـر آنکـه در آن وـال ،سـود نهاخـد و آن
سود تا سر سال ظهسی حاقی وانده و صرف در وؤونه نگردد.
 .6 غنيهت

مسأله  .791اگر وسلهانان حا کفار ضنگ کنند و اووالی را در ضنگ حه دست آورنـد،

حه آن اووال« ،غنيهت» گفته ویشود و طنانشه ضهاد حه اور اوام بوده اسـت ،حاخـد
آن اشيایی که وصصوص حه اوام اسـت ،اػ غنيهـت کنـار حگغارنـد و ظهـس حقيـۀ
ً
آن را فورا حدهند؛

در ثاحــت بــودن ظهــس بــر غنيهــت ،فرقــی ويــان اوــوال ونقــول و اوــوال غيــر ونقــول

نيســت ،ولــی ػوينهــایی کــه اػ انفــال نيســت ،وــال عهــوم وســلهين اســت ،هرطنــد
ضنگ حه اضاػۀ اوام نباشد.

مسأله  .791اگر وسلهانان حـدون اضـاػۀ اوـام حـا کفـار ضنـگ کننـد هرطنـد ضهـاد

دفاعی حاشد و اػ آنها غنيهت حگيرند ،تهام آنشه حـه غنيهـت گرفتـهانـد وـال اوـام

است و ضنگسوخان در آن حقی ندارند.

مسأله  .792آنشه در دست کفار است ،طنانشه والکش وحترم الهال حاشد خعنی
وسلهان ،خا کافر عوی ،خا وعاهد حاشد ،احکام غنيهت بر آن ضاری نيست.

ـگ عنبـر سـاظته
« .1عنبر» ،وادهای وووی است که اػ نهنگ عنبر حه دست ویآخد ،در دستگاه گـوارش نهن ِ
ویشود و اػ راه وصرح خا دهان این حيوان دفع ویشود ،در وساورت هوا و آفتاب در طـول ػوـان اکسـيده
ً
شــده و حــه وــادهای حــا بــوی وعطــر تبــدیل وــیگــردد .قطعــات عنبــر وعهــوال بــر روی آب در خــا شــناورند خــا در
سواحل درخا حه دست ویآخند .عنبر در صنعت عطرساػی کاربرد دارد.

ظهس /

مسأله  .793برداشـــتن غيـــر قـــانونی و وانن ــد آن اػ اوــوال ک ــافری کــه و ــالش وحت ــرم

نيست ،در صورتی که ظيانت ،نقض اوان و شکسـتن پیهـان وحسـوب شـود ،حـرام
است ،هرطند فرض شود طنين کاری حه آبروی اسالم و وسلهين ضـرحه نزنـد و وـالی
که اػ این راه اػ آنان گرفته ویشود ،حنابر احتياط واضب ،حاخد برگردانده شود.

مسأله  .794وشــهور آن اســت کــه وــؤون ویتوانــد وــال ناصــبی را بــرای ظــود گرفتــه و
ظهسش را بپرداػد؛ ولی این حکن ظالی اػ اشکال نيست و احتيـاط واضـب در تـرک

این کار است.

 .7 زوينی كه كافر ذوی از وسلهان بخرد

مسأله  .795اگر کافر عوی ػوينی را اػ وسلهان حصرد ،حنابر وشهور ،حاخد ظهـس آن را
اػ ههـــان ػوـــين خـــا اػ وـــال دخگـــرش حده ــد ،ول ــی واض ــب ب ــودن ظه ــس ،ح ــه وعن ــای

وعروفش ،در این وورد وحل اشکال است و وراعات وقتضای احتياط ترک نشود.
وصرف خهس
 توضيحات كلی دربارۀ وصرف خهس و كسج اجازه در پرداخت آن

مسأله  .796ظهس حه دو حصش تقسين ویشود؛

خک قسهت آن «سهن سادات» است و انسان حاخد آن را حه «سيد فقير» ،خـا «سـيد

ختين» ،خا حه «سـيدی کـه در سـفر دروانـده شـده» ،حدهـد؛ البتـه احتيـاط وسـتحب آن
است که سهن سادات را حه وستهد ضاوع الشراخط داده تا حه وصرف آن برسـاند خـا حـا

اضاػۀ وی آن را حه وصرف سهن سادات برساند.

نصــف دخگــر ظهــس« ،ســهن اوــام »اســت کــه در ایــن ػوــان ،فــرد حاخــد آن را حــه

وستهد ضاوع الشراخط حدهـد خـا حـه وصـرفی کـه او اضـاػه ویدهـد برسـاند 1و احتيـاط



 .1اػ اهـن وــوارد وصـرف ســهن وبـارک اوــام حـا کســب اضــاػه اػ ورضـع اعلــن و وطلـع بــر ضهـات عاوــه ،رفــع
ضــرورخات ػنــدگی وــؤونين و وؤونــات وتــدین ،طــه ســيد و طــه عــام کــه بــرای وصــارح وــورد نيــاػ ظــوخش
درواندهاند و نيز آنشه ورتبط حا تروخذ و نشر دین و بیان احکـام و وعـارف شـرع وقـدس اسـت ،وـیحاشـد؛
البته ورضع دخنی در ػوينۀ اضاػه برای وصارف سهن اوـام وراعـات اهـن فـاألهن را نهـوده و در وـواردی
که وصرف وهنتر برای هزخنۀ آن وضود دارد ،وصرفی که حه آن درضه اػ اههيت نيست را اضاػه نهیدهد.
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الػم آن است که آن وستهد ،ورضع اعلن و وطلـع بـر ضهـات عاوـه (نياػهـای عهـووی

وؤونين) حاشد.

1

مسأله  .797توضيح وصرف ظهس که در وسألۀ قبل عکر شد ،در تهام وواردی کـه
ظهـــس در آنهـــا واضــب اســت ،ضـــاری ویحاشــد ،حــه اســتثنای ظهــس وــال حــالل

وصلوط حه حرام؛

در وـورد حکــن وـال حــالل وصلــوط حـه حــرام ،بـرای پــاک شــدن وـال اػ حــرام ،حنــابر

احتياط واضـب فـرد حاخـد ظهـس را حـه قصـد اعـن اػ ظهـس حـالل وصلـوط حـه حـرام و
صدقه اػ طرف والـک آن ،حـه کسـی کـه وسـتحق ظهـس و رد وظـالن ویحاشـد حدهـد
که تفصيل آن در وسألۀ « »333گغشت و حنابر احتياط الػم ،این کار حا کسب اضـاػه

اػ ورضع اعلن حاشد.

مسأله  .798ا گــر فــرد ظهــس را حــا تحقــق شــراخطی کــه در وســألۀ « »333بیــان شــد حــا

حاکن شرع خا وکيل وی وصالحه خا دستگردان نهاخد و ظهس اػ عين وال ونتقـل حـه
عوۀ وی شود ،حاخد برای پرداظـت آن حـه وسـتحقين  -طـه سـهن سـادات و طـه سـهن

اوام - اػ حاکن شرع خا وکيل وی اضاػه حگيرد.

2

 حساب كردن طلج بابت سهن سادات

مسأله  .799کســی که اػ فقيــر ســيد طلبکــار اســت و ویظواهــد طلـب ظــود را حاحــت

ســهن ســادات اػ ظهــس  -حــا رعاخــت آنشــه در وســاجل « 523و  )523عکــر وــیشــود -
حساب کند ،حنابر احتياط واضب ،حاخد خا اػ حاکن شرع خا نهاخندۀ او اضـاػه حگيـرد خـا
ً
اخنکــه ســهن ســادات را حــه وســتحق حدهــد 3و حعــدا وســتحق ،حاحــت حــدهی ظــود حــه او
 .1توضيح وصرف ظهس وال حالل وصلوط حه حرام ،در وسألۀ حعد عکر ویشود.
 .2وعظن له در ووارد وصالحه خا دستگردان برای پرداظت سهن سادات اػ ظهس ،حه سادات وستحق  -حـا
رعاخت شراخط شرعی استحقاق  -حه وقلدین ظوخش اضاػه دادهاند.
 .3البتــه هنگــام اعطــای ســهن ســادات حــه وســتحق ،نهــیتوانــد شــرط کنــد کــه آن را حاخــد حاحــت ادای دیــن حــه وی
برگرداند و این حکن ،در وورد اعطای سهن وبارک اوام که در اداوۀ وسأله عکر ویشود نيز ضاری است.



ظهس /

برگردانــد و ویتوانــد اػ وس ـتحق وکالــت گرفتــه و ظــود اػ ضانــب او ،وــال را حــه عنــوان
سهن سادات ،قبض نهوده و تحویل حگيرد و حاحت طلبش درخافت کند.

 حساب كردن طلج بابت سهن اوام

مسأله  .811کسی که اػ فقير  -طه سيد و طه عام  -طلبکار است ،نهیتواند طلب

ظـود را حاحــت ســهن وبـارک اوــام حســاب کنــد ،حتـی ا گــر وســتحق ،نــاتوان اػ ادای

حــدهيش حاشــد 1،وگــر آنکــه وضــعيت وســتحق حــا قطــع نظــر اػ حــدهی وــغکور ،طــوری
اســت کــه وــورد وصــرف ســهن وبــارک اوــام حاشــد  -واننــد اخنکــه بــرای نياػهــای
ضروری ػندگيش دروانده شده است  -که در ایـن صـورت حـا اضـاػه اػ حـا کن شـرع خـا

نهاخنـــدۀ وی  -حـــا توضــيحی کـــه در وســألۀ « »333بیــان شــد  -وــیتوانــد حــه وقــدار
اســتحقاق شــرعی (واننــد رفــع نيــاػ ضــروری) حــه وی اػ ســهن وبــارک اوــام حدهــد و

حعد اػ قبض وستحق ،ویتواند آن را حاحت حدهی ظود حه او برگرداند.
 پرداخت سهن اوام جهت ادای دین و بدهكاری

مسأله  .811اگر حدهکار توانایی والی برای پرداظت حـدهيش را نـدارد ،طلبکـار حاخـد

حه وی وهلت دهد و حق وطالبۀ طلبش را نـدارد ،ولـی ا گـر ورتکـب وعصـيت شـده و
وطالبه کند ،دخگران در صورتی ویتوانند 2اػ سهن وبارک اوـام حـه حـدهکار کهـک
نهاخنــد تــا حــدهيش را حــه طلبکــار بپــرداػد کــه ایــن اوــر ضــرورت وحســوب شــود (واننــد

اخنکه طلبکار حه هير عنوان حاضر حه وهلت دادن و صبر نيست و حدهکار را تحـت

فشــار ،اعخــت خــا هتــک حيثيــت قــرار داده خــا ػوين ـۀ حــبس وی را فــراهن کــرده اســت
طوری که تحهل آن حرضی حاشد) خا آنکه حا قطع نظر اػ حدهی وغکور ،وی اسـتحقاق

ش ــرعی درخافـــت ســـهن وبـــارک او ــام را ح ــه ضه ــت دخگ ــری داش ــته حاش ــد ،وش ــاحه

توضيحی که در وسألۀ قبل بیان شد.

 .1حلکه در صورت عدم تهکن والی حدهکار ،طلبکار حق وطالبۀ طلبش را ندارد و حاخد صبر کـرده و حـه وی
ً
وهلت دهد تا حعدا حسب توانایی والی حدهيش را بپرداػد.
 .2حا کسب اضاػه اػ حاکن شرع خا نهاخندۀ وی ،حا توضيحی که در وسألۀ « »333بیان شد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

 قصد قربت در پرداخت خهس

مسأله  .812انسان حاخد حنابر احتياط واضب در هنگام پرداظت ظهس قصد قرحـت

نهاخــد؛ خعنــی ظهــس را حــه قصــد انســام فروــان ظداونــد و بــرای نزدخــک شــدن حــه او
بپرداػد؛ طه اخنکه حصواهد آن را حه وستهد خا نهاخندۀ او بپرداػد خا اخنکه حصواهـد آن را
ظودش در ووارد وساػ حه راههای وصرف ظهس برساند.

البته اگر حدون قصد قرحت ،ظهس حدهد ،هرطند حنابر احتياط واضب وعصيت

نهوده ،اوا ظهسی که پرداظت کرده کافی است.

 عدم لزوم اطالع فقير از «خهس بودن» وال پرداختی

مسأله  .813کسی که ویظواهد ظهس والش را حه فقير حدهد ،الػم نيسـت حـه فقيـر
اطالع دهد آنشه حه او ویدهد ظهس است و ههين قدر کـه در دل ،قصـد پرداظـت
و ادای ظهس داشته حاشد و فقير قبول کند ،کافی است ،هرطند در ظاهر حـه عنـوان

پیشکش و هدخه آن را بپرداػد.

1

 شرایط كسانی كه وستحق سهن ساداتاند

ادات اػ ظهـس را حــه آنــان
در وـورد وســتحقين سـهن ســادات کــه ویتـوان ســهن سـ ِ

پرداظت نهود ،رعاخت طند شرط وعتبر است که در وساجل حعد بیان وی گردد.
 oشرط اول :سيد بوده و سيادتش از طرف پدر باشد

مسأله  .814سيدی که انسان ویتواند سهن سادات اػ ظهس را حـه او حدهـد ،کسـی

اســت کــه نســبت او اػ طــرف پــدر ،حــه «هاشــن»  -ضــد اعــالی حضــرت رســول ا کــرم

برسد  -و سيادت اػ طرف وادر برای درخافت ظهس ،کافی نيست.

ً
 .1شاخان عکر اسـت ،ا گـر فـرد وـیظواهـد فعـال وـالش را حـه فقيـر قـرض دهـد و در انتهـای سـال ظهسـی حاحـت
ظهس حساب نهاخد ،حکن آن در وسألۀ « 333و  »544عکر شد.

ظهس /

شــاخان عکـــر اســـت ،در ایـــن حکـــن فرقــی بــین فقيــر و ختــين و وســافر در راه وانــده

(ابن سبيل) نيست و الػم است این افراد ،سيد حاشند.
 راههای اثبات سيادت

مسأله  .815سيادت فرد حا هر خک اػ راههای عیل ثاحت ویشود و انسـان ویتوانـد حـا
وضود سایر شراخط حه وی ظهس پرداظت کند:

 خقين خا اطهينان حه سيد بودن فرد حاصل شود؛ -دو ورد عادل ،سيد بودن فرد را تصدیق کنند؛

 -فرد در شهر ظودش وشـهور حاشـد کـه سـيد اسـت و انسـان خقـين خـا اطهينـان حـه

ظالف آن نداشته حاشد.

حنابراین ،اگر کسی حگوخد« :سيدم» ،نهیشود حه او ظهس داد؛ وگر آنکه سيادت

وی حا خکی اػ راههای فوق ثاحت گردد.

1

 oشرط دوم :شيعۀ دوازده اواوی باشد

مسأله  .816س ــهن ســـادات اػ ظهـــس حاخ ــد ح ــه ش ــيعۀ دواػده او ــاوی دارای ش ــراخط

استحقــــاق داده شــــود و حــه سيــــدی کــه دواػده اوــاوی نيس ـ ـت ،نهــیتــوان پرداظ ـ ـت
کرد.

 oشرط سوم :از فقرا و وسا كين یا ایتام فقير یا ابن سبيل باشد
 .3 فقرا و وسا كين
□ تعریف فقير و وسكين

مسأله « .817فقير» ،کسی است که وصارح سال ظود و ظانوادهاش را در حـد شـأن
 .1اوا سيادت حه راههـای غيـر عقالخـ ـی ههشـون ظـوابنهـا شـ ـدن کـه برظـی اػ وردوـان عـوام حـه آن اعتهـ ـاد
ویکنند ،ثاحت نهیشود و اعتباری ندارد.
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حالفعل و حالقوة ندارد و اػ تأوين آن ناتوان است و «وسکين» ،کسـی اسـت کـه اػ فقيـر

سصتتر وی گغراند و وضعيت ػندگانیاش ناوناسبتر است؛ وثل اخنکه نفقـۀ وـورد
احتياح روػانهاش را هن ندارد.

□ وعيار بودن سال قهری در وحاسبۀ وخارح سال

مسأله  .818در وحاسبۀ وصارح سال  -حنابر احتياط واضب  -وعيار «سال قهـری»

است و وبدي وحاسبۀ سال ،ػوان اعطای سهن فقرا حه فرد وستحق ویحاشد.
□ داشتن ونبع درآودی كه وخارح سال فرد را تأوين ویكند

مسأله  .819کســی کــه ونبــع درآوــدی دارد واننــد اخنکــه حــا ســرواخۀ کســب ظــوخش

تسارت وی کند خا ولکی دارد که آن را اضاره ویدهـد خـا پـولی دارد و آن را حـه وضـارحه

داده ،خا اشتغال حه کشاورػی ،داوداری ،حاغبانی ،کـار اداری و غيـر اداری خـا حرفـه و

صنعت و هنری دارد که ویتواند وصارح سال ظود را اػ درآود حاصل اػ آن حگغارنـد
و تــأوين نهاخــد ،فقيــر نيســت و نهیتــوان اػ وضوهــات شــرعيهای کــه در آن فقــر وعتبــر

است ،طيزی حه وی پرداظت نهود.

□ داشتن ونبع درآودی كه وخارح سال فرد را تأوين نهیكند

مسأله  .811اگــر فــرد ونبــع درآوــدی دارد ک ـه درآوــد حاصــل اػ آن اػ وصــارح ســالش
کهتر است و تأوين کنندۀ آن نيست و ونبع درآود دخگری هـن نـدارد ،فقيـر وحسـوب

ویشــود و ویتــوان حــه وقــدار کســری وصــارضش اػ وضوهــات شــرعيهای کــه در آن فقــر
وعتبر است حا رعاخت شراخط استحقاق آن ،حه وی پرداظت نهود.
□ داشتن وال اضافه از وقدار نياز

مسأله  .811اگر فرد ولـک خـا سـهام اضـافی و واننـد آن داشـته حاشـد کـه حتوانـد آنهـا را

حفروشد و صرف تأوين وصارح ػندگیاش نهاخد خـا سـرواخه و ابـزار کـار بیشـتر اػ وقـدار
احتيــاح و نيــاػ داشــته حاشــد و حتوانــد آنهــا را حــه ســرواخه و ابــزار کــار کــن ارػشتــر تبــدیل

ظهس /

کند ،حه گونهای که سرواخه و ابزار کار کـن ارػشتـر نيـز ػنـدگی او را در حـد شـأن تـأوين
وی کند ،در این صورت فقير وحسوب نهیشود.

حنابراین ،نهیتوان برای کسری وصارح طنين شصصی اػ وضوهات شرعيهای که

در آن فقر وعتبر است ،حه وی پرداظت نهود.
□ داشتن طلج قابل وصول یا فروش

مسأله  .812فــردی کــه اػ دخگــری طلبــی دارد کــه سررســيد آن فــرا رســيده و وــیتوانــد
ً
حدون وشقت ز خـادی کـه وعهـوال تحهـل نهـیشـود (حـرح) ،آن را اػ حـدهکار درخافـت

1

نهاخد ،طنانشه طلب وغکور کسری وصارح سال وی را در حد شأن تـأوين وـیکنـد،
فقير نيست؛

ً
این حکن در ضایی که طلب ودتدار است و فعال قابل وصول نيست ،ولـی فـرد

ویتواند آن را حـه صـورت نقـد حفروشـد و پـول فـروش آن کسـری وصـارح سـال وی را در
حد شأن تأوين وینهاخد ،نيز ضاری است.
□ داشتن وال اضافی غير قابل فروش

مسأله  .813اگر فرد وال اضافی  -وانند ػوين خا وغاػه  -داشته حاشد که پـول فـروش
آن کــافی بــرای وصــارح ســال وی اســت ،ولــی حــه ضهتــی  -وثــل انحصــار وراثــت خــا
وشکالت قانونی  -قابل فروش نبوده و کسی حاضـر نباشـد آن را ظر خـداری نهاخـد ،تـا
وقتــی عــغر وی حــاقی اســت و راه دخگــری بــرای تــأوين وعــاش نــدارد ،ویتــوان بــرای

کسری وصارضش اػ وضوهات شرعيهای که در آن فقر وعتبر است ،حـا رعاخـت شـراخط
استحقاق آن ،حه وی پرداظت نهود.

□ داشتن وال اضافۀ قابل فروش به كهتر از قيهت بازاری

مسأله  .814اگر فرد وال اضافی  -وانند ػوين خا وغاػه  -داشته حاشد که قابل فروش
 .1حا رعاخت شراخط استحقاق وطالبه.
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است  -هرطند حه قيهت ارػانتر اػ قيهت حاػاری آن  -فقير وحسوب نهیشود؛

البتــه ا گــر تفــاوت بــین دو قيهــت حــه قــدری ز خــاد حاشــد کــه عقــال فق ـط در حــال

ضــرورت و اضــطرار حــه آن اقــدام وــینهاخنــد ،فــروش آن واضــب نيســت و تــا وقتــی عــغر
وی حـــاقی اســــت و راه دخگـــری بـــرای تـــأوين وعـــاش نـــدارد ،ویتـــوان بـــرای کســـری

وص ــارضش اػ وضوه ــات ش ــرعيهای ک ــه در آن فق ــر وعتب ــر اس ــت ح ــا رعاخ ــت ش ــراخط
استحقاق آن حه وی پرداظت نهود.

□ كهتر بودن درآود كسبی فرد ،نسبت به وخارح سال وی

مسأله  .815اگـــر درآوــد حاصـــل اػ ســـرواخۀ کســب خــا وســایل و ابــزار کــار وــورد نيــاػ

صـنعت گر خــا تـاضر و واننــد آن اػ وصـارح ســال وی کهتـر حاشــد و نياػهـای او را تــأوين

نکند ،طنين شصصی فقير وحسوب ویشود و ویتوان تنها برای کسـری وصارض ـش
اػ وضوهات شرعيه  -حا رعاخت شراخط استحقاق آن  -حه وی پرداظت نهود؛

حنـــابراین ،ایـــن گونـــه افــراد الػم نيســت ســرواخه و ابــزار کــار وــورد احتيــاح ظــود را

حفروشند و حه وصرف وصارح ظوخش برسانند؛ حلکه ویتوانند آنها را برای اداوـۀ کـار و
کسب درآود نگه دارند.

□ عدم لزوم فروش ونزل وسكونی (در حد شأن) و وانند آن

مسأله  .816فقي ـــری ک ـــه ظ ـــرح س ـــال ظـ ــود و ظـ ــانوادهاش را نـ ــدارد ،ا گـ ــر ظانـ ــهای

داشته حاشد که ولک او است و در آن سکونت دارد ،خا وسيلۀ سـواری داشـته حاشـد،
ً
طنانشــه در حــد شــأن او بــوده و عرفــا وــورد احتيــاح و نيــاػ وی حاشــد  -هرطنــد بــرای
حفـــظ آبـــروخش  -الػم نيس ــت آنهـــا را حفروش ــد و ویت ــوان ب ــرای کس ــری وص ــارضش اػ
وضوهات شرعيهای که فقر در آن وعتبر است  -حـا رعاخـت شـراخط اسـتحقاق آن  -حـه
وی پرداظت نهود.

اثاث ظانه ،فرش ،ظرف ،لباس تاحستانی و ػوستانی ،واشين و سـایر وـواردی کـه
ً
فرد عرفا حه آنها احتياح دارد نيز ،ههين حکن را دارد.

ظهس /

ً
اوا اگر در نزد فرد ،این اشياء ،بیشتر اػ وقدار احتياح عرفـی او ووضـود حاشـد ،وـثال

طند واشين داشته حاشد و وقدار زخادی ،کافی برای برطرف شدن احتياضـات طـول

سال او حاشد ،فقير وحسوب نهیشود.

□ نداشتن خانه یا وسيلۀ نقليه یا لوازم وورد نياز

مسأله  .817اگــر فــردی کــه ظانــه خــا وســيلۀ ســواری خــا اثــاث ونــزل و واننــد آن نــدارد و
ً
عرفا حه آنهـا احتيـاح داشـته و اػ تهيـۀ آن  -حـه وقدارحـد شـأن ظـوخش  -عـاضز حاشـد،

فقير وحسوب شده و ویتـوان اػ وضوهـات شـرعيهای کـه فقـر در آن وعتبـر اسـت  -حـا

رعاخت شراخط استحقاق آن  -حه وی پرداظت نهود.

مسأله  .818اگر فردی ظانه خا واشين خا وسيلهای که وورد احتياح وی است داشـته

حاشــد ،ولــی حــا کــن قيهــتتر اػ آن نيــز نيــاػش بــرآورده ویشــود و وقــدار وــا حــه التفــاوت

قيهت وغکور ،کافی برای وصارح سال او حاشد ،در صورتی کـه وقـدار وـا حـه التفـاوت

ح ــه ح ــد اس ــراف رسيـــــده و بیشـــــتر اػ ش ــأن ف ــرد شـ ـ ـهرده ویش ــود ،فقي ــر وحسـ ـ ـوب

نهیشود.

□ ترک كسج و كار از روی تنبلی

مسأله  .819فقيــری کــه ویتوانــد کســب کنــد و وصــارح ظــود و ظــانوادهاش را تهيــه

نهاخد و اػ روی تنبلی اقدام نهی کند ،ضایز نيست اػ وضوهات شرعيه طيـزی حـه وی

پرداظت شود.

1

□ توانایی یادگيری حرفه یا هنر درآود زا

مسأله  .821اگــر فــرد قــادر حــه خــادگيری صــنعت خــا حرفــه و هنــری حاشــد کــه درآوــد
 .1البته ،اگر ػوان کسب و کارش گغشته حاشد ،هرطند این اور ناشـی اػ سـوء اظتيـار وی حاشـد ،طـوری کـه
ً
فعــال وحتــاح حــه وصــارح خــک روػ خــا بیشــتر حاشــد و راهــی بــرای تــأوين آن نداشــته حاشــد ،در ای ـن صــورت
درخافــت ســهن فقــرا بــرای وی تــا ػوــان فــرا رســيدن کســب و کــار و تحقــق درآوــد  -حــا رعاخــت ســایر شــراخط
استحقاق  -ضایز است.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

حاصل اػ آن حالل است و تـأوين وصـارح الػم ػنـدگيش وتوقـف بـر درآوـد حاصـل اػ

آن حاشد ،حنابر احتياط واضب نهیتواند خادگيری آن شغل را ترک نهاخد ،ولی تا وقتـی
وشغول خاد گرفتن است ،حلکه قبل اػ آن ویتوان برای کسری وصارضش اػ وضوهات

شــرعيهای کـــه فقــر در آن وعتبـــر اســت  -حــا رعاخــت شــراخط اســتحقاق آن  -حــه وی
پرداظت نهود.

□ توانایی فعاليت شغلی ونافی با شأن فرد

مسأله  .821فـــردی کـــه تنهـــا ویتوانـــد وشــغول کســب و کــاری شــود کــه حــا شــأن او
ونافات دارد و ونبع درآود دخگری هن ندارد ،فقيـر وحسـوب ویشـود؛ ولـی ا گـر حـه هـر

دليلی حه شغل وغکور وشغول شود و درآود حاصل اػ آن ،کسری وصـارح سـال وی را

تأوين کند ،فقير نيست.

□ ناتوانی از كسج درآود ،به جهت نداشتن ابزار شغلی وورد نياز

مسأله  .822اگر فرد قادر بر صنعت ،حرفه خا هنری اسـت ،ولـی وسـایل و ابـزار آالت
وورد احتياح آن را ندارد و ونبع درآوـد دخگـری هـن نـدارد ،فقيـر اسـت و ویتـوان بـرای

کســری وصــارضش اػ وضوهــات شــرعيهای کــه فقــر در آن وعتبــر اســت  -حــا رعاخــت

شراخط استحقاق آن  -حه وی پرداظت نهود.

□ استفاده از سهن فقرا برای كسی كه وشغول تحصيل علن است

مسأله  .823کسی که وشغول تحصيل علن اسـت و حـه سـبب اشـتغال حـه تحصـيل

علــن ،توانــایی تــأوين وصــارح ســال ظــود و ظــانوادهاش را در حــد شــأن نــدارد و ا گــر
تحصيل نکند ویتواند برای وعاش ظود کسب کند و وصارح ظـوخش و ظـانوادهاش
را در حــد شــأن تــأوين نهاخــد ،طنانشـــه تحصــيل آن علــن« ،واضــب عينــی» حاشــد،

ویت ــوان اػ وضوه ــات ش ــرعيهای کـــه فق ــر در آن وعتب ــر اس ــت  -ح ــا رعاخ ــت ش ــراخط
استحقاق آن  -حه وی پرداظت نهود؛

ظهس /

در غيــــر ایـــن صـــــورت ،نهیت ــوان طيـ ـ ـزی اػ وضوه ــات وغکـ ـ ـور ح ــه او پرداظـ ـ ـت

نه ـود.

1

مسأله  .824کســی کــه وشــغول تحصــيل علــن اســت و ویدانــد طنانشــه تحصــيل را

هن رها نهاخد ،کسب و کاری که حتواند وصارضش را اػ آن تـأوين کنـد پیـدا نهی کنـد

خا حاخد حه شغلی وشغول شود کـه کسـر شـأن بـرای او وحسـوب ویشـود خـا ا گـر هـن کـار

خافــت ویشــود ،وضــعيت حــدنی و ضســهانی او حــه گونــهای اســت کــه حــهطــور کلــی اػ

انســام کــار نــاتوان اســت خــا اشــتغال حــه آن کــار بــرای او حرضــی اســت ،خعنــی وشــقت
ً
فوقالعادهای دارد که وعهـوال قابـل تحهـل نيسـت ،تـا ػوـانی کـه ایـن وضـعيت حـاقی

اســت و ونبــع درآوــد دخگــری هــن نــدارد ،ویتوانــد تحصــيل علــن را اداوــه دهــد و فقيــر
وحسوب ویشود.

حنابراین ،ضایز است برای کسری وصارضش اػ وضوهـات شـرعيهای کـه فقـر در آن

وعتبـــر اســـت  -حـــا رعاخـــت شــراخط اســتحقاق آن  -حــه وی پرداظــت نهــود ،هرطنــد
تحصيل آن علن بر او واضب عينی نباشد.

□ توانایی قرض گرفتن برای وخارح سال

مسأله  .825فــردی کــه وصــارح ســال ظــود و ظــانوادهاش را در حــد شــأن نــدارد و اػ

تأوين آن ناتوان است ،ولی ویتواند قرض کنـد و حـا آن هزخنـههـای ػنـدگيش را تـأوين
نهاخــد و در بـــین ســـال نيـــز درآوـــدی دارد کــه حتوانــد قرضــش را بپــرداػد ،فقيــر شــرعی

وحسوب نهیشود؛

اوا اگر اوکان قرض گرفتن براخش فراهن نيسـت خـا ایـن اوـر سـصتی فـوقالعـادهای

 .1البته اگر تحصيل آن علن ،دارای وصلحت عاوه و ونفعت عهووی حاشد ،دادن ػکات وال حه او اػ سهن
سبيل اهّلل ،نه سهن فقرا ضایز است؛ ولی این کار حنابر احتياط واضب ،حاخد حـا اعن حـاکن شـرع حاشـد و در
غير این صورت ،ضایز نيست حه او اػ سهن سبيل اهّلل ػکات حدهند.
ههشنــين ،اگــر فــرد وــغکور وــورد وصــرف ســهن اوــام حاشــد واننــد طالــب علــو م دخنــی کــه اشــتغال حــه
تحصــيل علــوم حــوزوی دارد و بــرای تــأوين نياػهــای ػنــدگيش دروانــده اســت ،وــیتــوان اػ ســهن اوــام حــا
توضيحی که در وسألۀ « »333عکر شد حه وی پرداظت نهود.
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ً
دارد که وعهوال قابل تحهل نهیحاشد(حرح) خا در صـورتی کـه قـرض حگيـرد ،توانـایی
حازپرداظت وال قرض گرفته شده را ندارد ،فقير شرعی اسـت و وـیتـوان اػ وضوهـات

شــرعيهای کـــه فقــر در آن وعتبـــر اســت  -حــا رعاخــت شــراخط اســتحقاق آن  -حــه وی
پرداظت نهود.

□ ناتوانی از پرداخت بدهی ،با وجود توانایی تأوين وخارح سال خود

مسأله  .826فردی که وصارح سال ظود و ظانوادۀ ظود را در حد شأن داراست خا حـا

توضيحاتی که در وساجل قبل عکر شد ،ویتوانـد آن را تـأوين نهاخـد ،طنانشـه اػ ػوـان

قبــل ،وقــروض و وــدیون حاشــدِ ،صــرف نــاتوانی اػ پرداظــت حــدهی کــه سررســيدش
ً
فرا رسيده ،ووضب نهیشـود کـه آن فـرد شـرعا فقيـر وحسـوب شـود (حتـی در صـورتی

که حه دليل فشار طلبکار خا ضهت دخگر ،پرداظت نکردن حدهی خا تأظير در آن ،بـرای
ً
فرد سصتی فـوقالعـاده داشـته کـه وعهـوال تحهـل نهـیشـود خـا حاعـب صـدوۀ آبرو یـی

حاشد).

حنــابراین ،نهیتــوان حــه طنــين فــردی ،اػ وضوهــات شــرعيهای کــه در آن فقــر وعتبــر

است ،حاحت ادای حدهکاریهاخش پرداظت نهود؛

1

البتـه ا گــر حـدهکاری فــرد بــرای اوـری حاشــد کـه وــورد نيــاػ و احتيـاح فعلــی اوســت،

وانند ونزل وسـکونی ،اثاثيـۀ ونـزل ،وسـيلۀ نقليـه در حـد شـأن کـه وـورد اسـتفادۀ وی

اس ـــت ،طنانشــــه اػ پرداظــ ــــت حدهـ ــــی ورح ـ ـ ـوط حـ ــه آن نـ ــاتوان حاش ـ ـ ـد ،و ـ ـ ـیتوان اػ
وضوهـــــات ش ــرعيهای کـــه در آن فقـــر وعتب ــر اس ــت ،حاح ــت ادای ح ــدهکاریه ــاخش
پرداظت کرد.

2

ـاروين (حــدهکاران) کــه ظواهــد آوــد اػ آنــان وحســوب وی گــردد و ویتــوان اػ
 .1البتــه حــا دارا بــودن شــراخط غـ ِ
ػکات وال حه عنوان «سهن غاروين» حا رعاخت شراخط وربوط حه آن حه وی پرداظت نهود.
ً
 .2اوا اگر حدهيش حاحت شيجی است که تلف شده و اػ بـین رفتـه خـا قـبال وـورد احتيـاضش بـوده ،نهـیتـوان اػ
سهن فقرا حاحت ادای حدهی ،طيزی حه وی پرداظت نهود.

ظهس /

□ ناتوانی از پرداخت قرض و تأوين وخارح سال

مسأله  .827فردی که وصارح سـال ظـود و ظـانوادهاش را نـدارد و حـا توضـيحاتی کـه

گغشت فقيـر شـرعی وحسـوب ویشـود و عـالوه بـر آن حـدهی هـن دارد و حـدهی وـغکور

حاحــت آنشــه وــورد احتيــاح فعلــی اوســت 1نهــیحاشــد ،تنهــا ویتــوان حــه انــداػۀ کســری
وصـــارح ســـال ور ب ــوط ح ــه نفق ــات وی و کس ــانی ک ــه واض ــب النفقـ ـ ـۀ او وحسـ ـ ـوب
ویشـــــوند  -وثـــل ظـــانوادهاش  -حــــدون لحـــاظ حـــدهی و قـــرض وی ،اػ وضوهـــات

شــرعيهای کـــه در آن فقـــر وعتبـــر اســـت  -حــا رعاخــت شــراخط اســتحقاق آن  -حــه وی
پرداظت نهود؛

البتـه وی ویتوانــد وبلغـی را کــه حـه انــداػۀ کسـری وصــارح سـال ور بــوط حـه نفقــات

ظــود و ظــانوادهاش حــدون لحــاظ قرضــش درخافــت کــرده اســت ،بــرای ادای حــدهی و

قرضــش وصــرف نهاخــد ،ســپس طنانشــه حــاػ هــن بــرای تــأوين وصــارح و نفقــات ســال
ظــود و ظــانوادهاش وحتــاح حاشــد ،ویتــوان حــه انــداػۀ کســری وصــارح ســالش حــدون

لحــاظ حــدهی و قرضــش ،اػ وضوهــات شــرعيهای کــه در آن فقــر وعتبــر اســت ،حــا دارا
بودن سایر شراخط آن حه وی پرداظت نهود.
□ راههای اثبات فقر

مسأله « .828فقيــر بـــودن» فـــرد حــا هــر خــک اػ راههــای عیــل ثاحــت ویشــود و انســان

ویتوانــد در صــورت فــراهن بــودن ســایر شــراخط اســتحقاق ،حــه وی اػ ظهــس خــا ســایر
وضوهات شرعيهای که فقر در آن وعتبر است پرداظت کند:
 -خقين خا اطهينان حه فقير بودن شصص حاصل شود؛

 دو ورد عادل (بینه) ،شهادت حه فقير بودن شصص دهند.□ وشكوک بودن فقر

ً
مسأله  .829حه کسی که قـبال فقيـر بـوده و اکنـون نيـز وی گو خـد« :فقيـرم» و شـک در اػ
 .1توضيح آن در وسألۀ قبل عکر شد.
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بین رفتن فقرش حاشـد ،ویتـوان اػ ظهـس خـا سـایر وضوهـات شـرعيهای کـه فقـر در آن
وعتبر است پرداظت کرد ،هرطند اػ گفتۀ او خقين خا اطهينان پیدا نشود؛
ً
ولی کسی که وعلوم نباشد قبال فقير بوده خا نه ،حنابر احتيـاط واضـب ،نهیتـوان تـا
وقتی که خقين خا اطهينان حه فقرش حاصل نشده خـا اػ طریـق حسـت شـرعی دخگـری

وثــل بینــه (شــهادت دو وــرد عــادل) ،فقــر او ثاحــت نشــده ،حــه او اػ ظهــس خــا ســایر

وضوهات شرعيهای که فقر در آن وعتبر است پرداظت نهود.
ً
مسأله  .831کسی که وی گوخد« :فقيرم» و قبال فقير نبوده ،طنانشـه اػ گفتـۀ او خقـين

خا اطهينان پیدا نشود خا اػ طریق حسـت شـرعی دخگـری وثـل بینـه (شـهادت دو وـرد

عادل) فقر او ثاحت نشود ،نهیتوان حه او اػ ظهس خا سایر وضوهات شرعيهای که فقـر
در آن وعتبر است پرداظت نهود.
 .2 ایتام فقير از بنیهاشن

مسأله  .831خکی اػ وصارف سهن سادات «سيد ختين» است و ونظور اػ ختـين ،حشـۀ
ناحالغی است که پدر ندارد.

و ســـهن س ــيد خت ــين فقي ــر ،حاخ ــد ح ــه ولکي ــت وی درآخ ــد و ول ــی ش ــرعی او (وانن ــد

پدربزرگ پدری خا وصی پدر خا قين ونصوب اػ طرف حا کن شرع) ،آن را قبول و قـبض
نهاخد تا آن را صرف وی کند.

شـاخان عکـر اسـت ،ســيد ختيهـی کـه حـه او ظهــس داده ویشـود ،حاخـد فقيـر شــرعی

حاشد ،که توضيح آن در وبحب فقرا و وساکين اػ وستحقين ظهس بیان شد.
 .1 ابن سبيل (وسافر در راه وانده) از بنیهاشن

مسأله  .832سيد وسافری که ظرضی او تهام شده خا وسيلۀ نقليـهاش اػ کـار افتـاده

(ابن سبيل) ،حا وضود شراخط عیل 1ویتواند ظهس حگيرد:
 .1و رعاخت سایر شراخط استحقاق.

ظهس /

الف .حنابر احتياط واضب سفر او ،سفر وعصيت نباشد؛

ب .والی نداشته حاشـد کـه حتوانـد حـا وا گـغاری آن حـه فـروش و واننـد آن ظـود را حـه

وقصد برساند.

ج .نتواند برای رسيدن حه وقصد قرض حگيرد خا قرض گـرفتن وشـقت ز خـادی دارد
ً
که وعهوال قابل تحهل نيست (حرح).

ولی اگر حتواند در ضای دخگر حا قرض کردن خا فروظتن طيـزی و واننـد آن ،وصـارح

سفر ظود را فراهن کند ،فقط حـه وقـداری کـه حـه آنسـا برسـد ،ویتوانـد ظهـس حگيـرد و

حنابر احتياط واضب ،طنانشه حتواند حا فروش خا اضارۀ والی در وطن ظود ،ظـرح راه را

تهيه کند نباخد ظهس حگيرد.

مسأله  .833در وــورد ســيدی کــه در ســفر دروانــده شــده ،فقيــر بــودن در شــهری کــه
ظهس حه او داده ویشود کافی است ،هرطند در وطنش فقير نباشد؛ اوا نباخد بیشتر
اػ آنشه وی را حه وقصدش 1برساند ،حه او حدهند.

 oشرط چهارم :خهس را در وسير حرام وصرف نکند و بنابر احتيراط واجرج ووجرج
كهک به گناه یا ترغيج وی بر كار زشت نشود

مسأله  .834حه کسی که ظهس را صرف در گناه و وعصيت وی کند  -وانند اخنکه
آن را صــرف در ظرخــد وســایل قهــار خــا ابــزار ووســيقی حــرام خــا انگشــتر طــالی وردانــه

ویکند  -نهیتوان ظهس داد؛

حلکه اگر پرداظت ظهس کهک حه وعصيت او حاشد خا ووضب تشـویق و ترغيـب

وی بــر کــار قبــيح و ػشــت گــردد ،احتيــاط واضــب آن اســت کــه حــه او ظهــس ندهنــد،

هرطند آن را صرف در وعصيت ننهاخد.

 oشرط پنجن :بنابر احتياط واجج ،شرابخوار ،بینهاز و وتجاهر به فسق نباشد

مسأله  .835حه سـيدی کـه عـادل نيسـت خـا عـادل بـودن او نـاوعلوم اسـت ،ویتـوان
 .1خا ضایی که اوکان قرض گرفتن خا فروظتن والش برای تأوين وصارح سفر فراهن است.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

ظهس داد؛ البته احتيـاط واضـب آن اسـت کـه حـه فـردی کـه شـراب ویظـورد خـا نهـاػ

نهیظوانــد و خــا گنــاه و وعصــيت را آشــکارا حـهضــا وــیآورد و وتســاهر حــه فســق اســت،
ظهس ندهند.

1

 oشرط ششن :بنابر احتياط الزم ،واجج النفقۀ خهس دهنده نباشد
 جاجز نبودن پرداخت نفقات واجج یا توسعهای از خهس (بنابر احتياط واجج)

مسأله  .836فردی که زوضۀ داجهیاش سيده است ،حنابر احتياط واضب نهیتوانـد
نفقات و وصارضی که بر عهدهاش (شوهر) واضب است را اػ ظهس بپرداػد ،هرطنـد
زوضه سایر شراخط استحقاق را دارا حاشد.

ههشنــين ،اگــر شــوهر توانــایی داشــته حاشــد نفق ـات توســعهای غيــر واضــب وی را

حهطور وسانی اػ والش حدهد ،حنابر احتياط واضب ،نباخد ظهس ظود را حه ههسـرش
حدهد که در طنين نفقاتی صرف نهاخد.

مسأله  .837اگر وصارح سيد خـا سـيدهای کـه زوضـۀ انسـان نيسـت بـر انسـان واضـب

حاشد  -وانند نفقۀ پدر و وادری که فقيرند بر اوالد غنيشان خا نفقۀ اوالدی کـه فقيرنـد

بر پدر و وـادر غنيشـان  -حنـابر احتيـاط واضـب ،انسـان نهیتوانـد ظـوراک و پوشـاک و
س ــایر نفقـــات واض ــب آنهـــا را اػ ظهـــس حده ــد ،هرطن ــد اف ــراد و ــغکور س ــایر ش ــراخط
استحقاق را دارا حاشند.

ههشنين ،اگر فرد وغکور توانایی داشته حاشد نفقات توسعهای غير واضب آنـان را
ً
وسانا اػ والش حدهد ،حنابر احتياط واضب ،نباخد ظهس ظود را حه آنـان حدهـد کـه در

طنين نفقاتی صرف نهاخند.

ً
 .1شاخان عکر است ووارد وغکور (شارب الصهر نبودن و ،)...حاخد احراػ گردد .البتـه ،ا گـر وعلـوم اسـت سـاحقا
فقير ووانع وغکور را دارا نبوده و شک در تحقق حعدی آن است حه طنين شکی اعتنا نهیشود.

ظهس /

 فردی كه قادر بر تأوين نفقات از غير خهس نيست

مسأله  .838ا گ ــر ف ــرد تهک ــن و توان ــایی نداش ــته حاش ــد نفق ــات س ــيد فقي ــری را ک ــه

وسؤوليت تأوين نفقات وی بر عهدۀ اوسـت حدهـد (اػ انفـاق عـاضز حاشـد) ،ویتوانـد

ظهـــس ظـــوخش را  -حـــا رعاخـــت ســایر شــراخط اســتحقاق  -حــه وی بپــرداػد ،هرطنــد
احتياط وستحب ترک این کار است.

 پرداخت خهس به واجج النفقه جهت تأوين نفقات دیگران

مسأله  .839ا گــر وســؤوليت تــأوين نفقــات افــرادی بــر عهــدۀ فــردی حاشــد کــه ظــود

واضـــب النفقـــۀ شـــصص دخگـــر اســت ،ولــی آن افــراد واضــب النفقــۀ شــصص وــغکور
وحســوب نشــوند و تــأوين نفقــات آنــان بــر وی واضــب نباشــد ،طنانشــه فــرد وــغکور

توانــایی تــأوين نفقــات آن افــراد را نداشــته حاشــد ،آن شــصص وــیتوانــد  -حــا رعاخــت

ساخـــــــر شــراخط اســتحقاق  -ظهســـش را حــه فــرد وــغکور حدهــد کــه حــه وصــرف آنــان

برسان ـد.

ضهت توضيح حکن وغکور ،طند وثال عکر ویشود:
هنال ّاول :ا گـر زوضـۀ سـيدۀ انسـان ،سرپرسـتی اوالدی را کـه اػ شـوهر سـاحقش دارد

عهدهدار حاشد و شوهر سابق خا کسی که نفقـۀ اوالد بـر او واضـب اسـت ،وصـارح اوالد
را ندهــد و زوضــه نيــز فقيــر حاشــد و نتوانــد وصــارح فرػنــدانش را حدهــد ،انســان ویتوانــد

ظهس ظوخش را  -حا رعاخت سایر شراخط استحقاق  -حه ههسـر سـيدهاش داده تـا آن
را صرف نفقات اوالدی که اػ شوهر ساحقش دارد ،حنهاخد.
هنفففال ّدوم :ا گــر پــدر انســان ســيد حاشــد و توانــایی تــأوين نفقــات واضــب ههســر

داجهيش (ػن پدر خا ناوادری انسان) را نداشته حاشد ،انسان ویتواند ظهـس ظـوخش

را  -حـــا رعاخـــت س ــایر ش ــراخط اس ــتحقاق  -ح ــه پ ــدرش داده ت ــا آن را ص ــرف نفق ــات
ههسرش نهاخد.
هنال ّ
سىم :طنانشه فرػند انسان سيد حاشد و توانایی تـأوين نفقـات واضـب ههسـر

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

داجهــيش (عــروس انســان) را نداشــته حاشــد ،انســان ویتوانــد ظهــس ظــوخش را  -حــا

رعاخــت ســایر شــراخط اســتحقاق  -حــه فرػنــدش داده تــا آن را صــرف نفقــات ههســرش

نهاخد.

 پرداخت خهرس بره سريد فقيرری كره وسرؤوليت ترأوين نفقراتش برر عهردۀ شرخص
دیگر است

مسأله  .841ســيد فقيــری کــه واضــب النفقــۀ شــصص خــا اشصاصــی ویحاشــد و آن

شصص خا اشصاص آوادگی دارند نفقۀ وی را بپرداػند ،طنانشـه وطالبـۀ نفقـه اػ آنـان
ً
حا ونتی که وعهوال قابل تحهل نيست (حرح) ههراه نباشد ،پرداظت ظهس حـه فـرد
وغکور حنابر احتياط واضب ضایز نيست.

مسأله  .841اگر وسؤوليت تـأوين نفقـات سـيد فقيـر بـر عهـدۀ شـصص خـا اشصاصـی

حاشــد ،ولــی آن شــصص خــا اشــصاص نتواننــد وصــارح آن ســيد را حدهنــد خــا نفقــه دادن

آنان حا ونتی ههراه حاشد که حهطور وعهول غير قابل تحهـل اسـت (حـرح) خـا حـا وضـود
ً
تهکن والی حاضر حه پرداظت نفقۀ وی نباشند و عهدا اػ آن اوتنـاع ورػنـد ،ویتـوان

حه سيد وغکور  -حا رعاخت سایر شراخط استحقاق  -ظهس داد ،طه اخنکه اضبار آنان
بر پرداظت نفقه حدون حرح وهکن حاشد و طه وهکن نباشد؛

البته ،ػن سـيدهای کـه عقـد داجـن اسـت و شـوهرش حـا وضـود توانـایی اػ پرداظـت

نفقات واضب ،آن را نهیدهد ،طنانشه حتوان  -حـدون وشـقت و سـصتی فـوقالعـاده
ً
که وعهوال تحهـل نهـیشـود (حـرح)  -وی را بـر پرداظـت نفقـات واضـب اضبـار کـرد،

پرداظت ظهس حه وی حنـابر احتيـاط واضـب ضـایز نيسـت؛ اوـا ا گـر نتـوان وی را  -حـدون

حـــرح  -حـــه دادن نفقـــات وادار نهـــود ،پرداظ ــت ظه ــس  -ح ــا رعاخ ــت س ــایر ش ــراخط
استحقاق  -ضایز است.

ظهس /

 پرداخت خهس توسط زوجه به شوهرش كه سيد فقير است

مسأله  .842اگـــر شـــوهر ،ســيد فقيــر حاشــد و توانــایی پرداظــت نفقــات ههســرش را

نداشته حاشد ،زوضۀ وی ویتواند ظهس والش را  -حا رعاخـت سـایر شـراخط اسـتحقاق -
حه شوهرش بپرداػد ،هرطند شوهر ظهس وغکور را صرف نفقات ههسرش نهاخد.
 پرداخت خهس بابت نفقات زوجۀ سيدهای كه حق نفقه ندارد

مسأله  .843ا گ ــر و ــرد زوض ــۀ س ــيدهای داش ــته حاش ــد ک ــه در عق ــد ووق ــت اوس ــت و

پرداظت نفقۀ وی بر او واضب نيست ،طنانشه زوضۀ وغکور فقير حاشد ،ورد ویتوانـد

ظهس والش را  -حا رعاخت سایر شراخط استحقاق - 1حه ههسرش بپرداػد؛

این حکن ،در وورد ػنی که در عقد داجن فرد ویحاشـد و فقيـر اسـت ،ولـی نفقـهاش

حا شرط ضهن عقد و وانند آن ساقط شده ،نيز ضاری است؛

اوا اگر ساقط شدن نفقه حه سبب ناشزه بـودن حاشـد ،حکـن وـغکور وحـل اشـکال

است و احتياط واضب در ترک پرداظت ظهس حه اوست.

 پرداخت خهس به سيد فقيری كه فرد ،عهدهدار سرپرستی او شده

مسأله  .844اگر فردی سرپرستی و تأوين وصارح سيد فقيری را که واضـب النفقـۀ او

نيست ،حهطور وسانی و تبرعی انسام ویدهد ،ویتواند ظهس وـالش را  -حـا رعاخـت
سایر شراخط استحقاق - 2حه وی بپرداػد.

ههين طور ،افراد دخگری که نفقات آن سيد فقير بر آنان واضب نيست ،ویتوانند

ظهس والشان را  -حا رعاخت سایر شراخط استحقاق  -حه سيد وغکور بپرداػند.

 .1اػ ضهله ،رعاخت حکهی که در وسألۀ « »534عکر شد.
 .2اػ ضهله ،رعاخت حکهی که در وساجل« 534و  »533عکر شد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

 پرداخت خهس به واجج النفقه بعد از وفات

مسأله  .845اگــــر فــــرد حهيـــــرد و ظهــــس حـ ــدهکار حاشـ ــد ،طنانشـ ــه کسـ ــانی کـ ــه

واضب النفقۀ او در ػوان حيات بودند ،سيد فقير حاشند ،ویتوان ظهـس وـغکور را حـا
رعاخت سایر شراخط استحقاق حه آنان پرداظت.

 oشرط هفتن :بنابر احتياط واجج بیشتر از كسری وخارح سال بره وی خهرس داده
نشود

مسأله  .846احتياط واضب آن است که بیشتر اػ کسری وصـارح خـک سـال حـه خـک

سيد فقير ،ظهس خا وضوهات شرعيهای که در آن فقر وعتبـر اسـت ،ندهنـد ،هرطنـد
در خک دفعه حاشد؛

حلکه اگر ظهس خا وضوهات شرعيهای را کـه در آن فقـر وعتبـر اسـت حـه تـدرخذ حـه

وی حدهنــد تــا حــه انــداػۀ وصــارح خــک ســال او و ظــانوادهاش گــردد ،بیشــتر اػ آن حنــابر
ٰ
فتوی ،نهیتوان حه وی  -اػ وضوهات وغکور  -پرداظت نهود.
شاخان عکر است ،ههان طـور کـه در وسـألۀ « »545عکـر شـد ،ونظـور اػ سـال ،حنـابر

احتياط واضب «سال قهری» است.

مسأله  .847کسی که وصارح سـالش را داشـته ،ا گـر وقـداری اػ آن را وصـرف کنـد و

حعــد شــک کنــد کــه آنشــه حــاقی وانــده ،حــه انــداػۀ وصــارح خــک ســال او هســت خــا نــه،

نهیتواند ظهس خا وضوهات شرعيهای که فقر در آن وعتبر است حگيرد.
 احكام دیگر پرداخت خهس
 oوحسوب نشدن واليات به عنوان خهس

مسأله  .848واليــات حــه عنــوان ظهــس حســاب نهیشــود و کســی کــه وبــالغی حــه

ظهس /

عنوان واليات و وانند آن ویپرداػد ،نهیتواند آن وقدار را ضزء ظهس خـا ػکـات خـا رد

وظالن خا کفاره و وانند آن وحاسبه نهاخد؛

البتــه ،آنشــه اػ درآوــد بــین ســال وعهــول و ورســوم اســت حاحــت واليــات پرداظــت

ویشود ،ضزء وؤونـه وحسـوب ویشـود کـه ظهـس نـدارد ،هرطنـد ور بـوط حـه واليـات

سالهای گغشته حاشد.

 oپرداخت خهس از خود وال یا اووال دیگر

مسأله  .849انسان ویتواند ظهس اووالی که وتعلق ظهس ویحاشد را اػ ههان اوـوال
حدهد خا حه وقدار قيهت ظهسی که واضب شده است ،پول (وضه نقد راخذ) حدهد؛

1

اوا اگر حصواهد ظهس آن اوـوال را اػ ضـنس دخگـری بپـرداػد ،وحـل اشـکال اسـت

وگر آنکه حا اضاػۀ حاکن شرع خا وکيل او حاشد.

ـود آن وـال بپـرداػد ،حاقيهانـدۀ آن کـاال
مسأله  .851اگر وکلـف ظهـس شـيجی را اػ ظ ِ
وصهــس وحســوب ویشــود .ههشنــين ،ا گــر ظهــس شــيجی را اػ وــال وصهــس دخگــر

بپــرداػد ،تهــام آن کــاال وصهــس وحســوب وی گــردد و طنانشــه آن کــاال پــس اػ ادای

ظهس آن ،ترقی قيهت نهاخد ،حکن ظهس ترقـی قيهـت آن در سـر سـال ظهسـی در
وساجل « 333تا  »333عکر شد.

 oپرداخت خهس از طریق چک ،انتقال اعتباری ،كارت به كارت كردن

مسأله  .851ا گ ــر ف ــرد حصواه ــد ظهس ــی را ک ــه ح ــه او ــوالش تعل ــق گرفت ــه ،اػ طری ــق
کارت اعتباری خا طک پرداظت نهاخد خا حـه صـورت انتقـال اعتبـاری پـول ،اػ شـهاره

 .1البته ،پرداظت ظهس حا نقد راخذ (پول) ،دارای احکـام وتعـددی اسـت کـه واحسـته حـه عواوـل گونـاگونی
ویحاشد ،ههشون «نوع وال پرداظتی حاحت ظهس» (درآود بـین سـال خـا درآوـد وـاػاد در انتهـای سـال خـا
وــال وصهــس خــا وــالی کــه حــه آن ظهــس تعلــق نهی گيــرد خــا وــال قــرض گرفتــه شــده) و «نــوع کــاالیی کــه
وشهول ظهس است» (وؤونه خا غير وؤونه ،ووضود خا تلف شده)؛ برای نهونه حه وثالهای وسـاجل « 323و
 »313وراضعه شود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

حساب حانکی ظوخش حه شهاره حساب حانکی وستحق خا حسابی که حا کن شرع خا

نهاخندۀ وی وعرفی کرده واریز نهاخد ،ویتواند ظهس را حـا وراضعـه خـا تهـاس تلفنـی و
وانند آن حا حاکن شرع خا وکيل وی دستگردان خا وصالحه کرده ،تـا ظهـس حـه عوـۀ او

(پرداظت کنندۀ ظهس) ونتقل شود ،سپس حـا اعن اػ حـا کن شـرع خـا وکيـل وی آن را
حا انتقال اعتباری حه حساب وسـتحق خـا حسـابی کـه حـا کن شـرع وعرفـی کـرده وار یـز

نهاخد 1خا ضهت وصول آن طک حدهد.

2

شاخان عکر است ،حکن وغکور وربوط حـه وـوردی اسـت کـه ظهـس در عـين اوـوال

فــرد حاشــد ،اوــا ا گــر شــيجی کــه حــه آن ظهــس تعلــق گرفتــه اػ بــین رفتــه خــا وصــرف شــده

حاشـــد و ظه ــس ح ــه عو ــۀ ف ــرد ونتق ــل گردخ ــده ،ب ــرای پرداظ ــت ظه ــس احتي ــاح ح ــه
دستگردان خا وصالحه نهیحاشد و فرد ویتواند حا اعن حاکن شـرع خـا وکيـل وی ،آن را
اػ طریق انتقال اعتباری پرداظت نهاخد.

 oپرداخت خهس بخشی از اووال یا قسهتی از یک وال

مسأله  .852پرداظــت ظهــس حصشــی اػ اوــوالی کــه اضــزاء آن ونفصـل و ضــدا اػ هــن

بــوده و قابــل تفکيــک وــیحاشــد ،واننــد حصشــی اػ پــولهــا خــا حعضــی اػ لبــاسهــا خــا

کتابهایی که ظهس حه ههۀ آنهـا تعلـق گرفتـه ،اشـکال نـدارد؛ اوـا ا گـر فـرد وسـاػ حـه
تأظير در پرداظت ظهس حقيۀ اووال وغکور نباشد ،گناهکار است.

اوا پرداظت ظهس حصشی اػ اووالی که وتصل االضـزاء وـیحاشـند (اضـزای آن حـه

هــن پیوســته اســت) ،واننــد حصــش وعينــی اػ خــک قطعــه ػوــين خــا خــک ظانــه ،وحــل
 .1ههشنــين ،ا گــر وارث خــا وصــی قصــد داشــته حاشــد ظهســی را کــه حــه عــين اوــوال وتــوف ٰی تعلــق گرفتــه ،حــه
صــورت نقــدی ،حــدون وهلــت گــرفتن و تــأظير در پرداظــت ،اػ طریــق انتقــال اعتبــاری پرداظــت نهاخــد،
حاکن شرع خا وکيل وی ویتواند احتدا ظهس وتعلق حه اووال وتوفی را حا وصالحه حـه عوـۀ وارث خـا وصـی
ونتقل کند ،سپس وارث خا وصی اقدام حه واریز اػ طریق انتقال اعتباری نهاخد.
ً
 .2طک وعهوال حاحت حدهی ظهس اووال وورد وصالحه خا دسـتگردان ،حـه رسـن اوانـت در اظتيـار وسـتحق
خا حـاکن شـرع خـا نهاخنـدۀ وی گغاشـته وـیشـود تـا حـا وراضعـه حـه حانـک وصـول گـردد .حنـابراین ،ا گـر طـک
حالوحل حاشد و وصول نشود ،فرد دهندۀ طک ههشنان حدهکار حه ظهس حاقی ویواند.

ظهس /

اشکال است؛ وگر آنکه حاکن شرع خا وکيل وی حه والحظۀ وصلحتی اضاػه حدهد.
 oپرداخت خهس والی كه در شهر یا روستای دیگر قرار دارد

مسأله  .853اگر والی که حه آن ظهس تعلق گرفته ،در وحلی غير اػ شهر خا روستای

وحل سـکونت والـک حاشـد و فـرد توانـایی پرداظـت ظهـس اػ ظـود آن وـال را ،ضـز حـا
ً
تأظير نداشته حاشد ،ولی حتواند قيهت آن را فورا پرداظت نهاخد ،این کار بر او واضب

نيست؛ حلکه تأظير برای پرداظت ظهس اػ ظود والی که حه آن ظهس تعلـق گرفتـه،

حه وقـداری کـه اوکـان دسترسـی حـه وـال فـراهن شـود ،ضـایز اسـت؛ ولـی حاخـد در ادای
ظهس ،سهلانگاری و کوتاهی نکند.

 oانتقال خهس به شهر یا روستای دیگر

مسأله  .854هر گاه در شهر خا روستای فرد وستحقی خافت نشود ،ویتواند ظهس را

حه شهر خا روستای دخگر ببرد؛ حلکه اگر در شهر خا روسـتای ظـودش وسـتحق حاشـد ،در
صورتی که سهلانگاری در پرداظت ظهـس وحسـوب نشـود ،نيـز ویتوانـد ظهـس را

حه شهر خا روستای دخگر ببرد؛

البته ،در هر دو صورت ،نهیتواند وصارح انتقال آن را اػ ظهس بردارد و اگر تلـف

شود ،هرطند در نگهداری آن کوتاهی نکرده حاشد ،ضاون است؛

اوا اگر ظهس را اػ والش ضدا نهوده و حا رعاخـت شـراخط حـه وکالـت اػ وسـتحق خـا

حاکن شرع خا نهاخندۀ وی آن را قبض نهاخـد ،ظهسـش ادا شـده و عوـۀ او بـری و پـاک

ویشود ،و اگر حعد اػ آن ،این ظهس را حا اضاػه خا دستور وـوکلش حـه شـهر دخگـر ببـرد و

تلف شود ،در صورتی که در نگهداری آن کوتاهی نکرده حاشد ،ضاون نيست.
 oاشتباه در وحاسبۀ خهس و پرداخت وقدار اضافی

مسأله  .855اگـــر فــرد درآوـــدش را در انتهــای ســال وحاســبه نهــوده و ظهــس آن را

پرداظت نهاخد ،سپس حفههد در وحاسـبه اشـتباه کـرده و اضـافه بـر آنشـه ظهـس حـه

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

اووالش تعلـق گرفتـه ،حـه وسـتحقين دارای شـراخط اسـتحقاق ظهـس پرداظـت کـرده

است ،ضایز نيست آنشه را اضافه پرداظت نهوده ،حاحـت ظهسـی کـه در سـال آخنـده

بــر او واضــب ویشــود حســاب نهاخــد؛ وگــر آنکــه بــرای اصــالح اوــر حــه حــاکن شــرع خــا
نهاخندۀ او وراضعه نهاخد.

1

ههشنين ،اگر ظهس را اشتباه حساب کرده و حه فقير داده حاشـد ،در صـورتی کـه

ظود آن وال حاقی است ،ویتواند پس حگيرد و نيز ا گـر ظـود آن وـال تلـف شـده و فقيـر
ویدانسته که او ظهسش را اشتباه حساب کرده و اضـافه داده ،پـس گـرفتن حـدل آن

ضایز ویحاشد.

2

 oحيله در پرداخت خهس جایز نيست

مسأله  .856کسی کـه ویظواهـد ظهـس بپـرداػد ،ضـایز نيسـت ضنسـی را گـرانتـر اػ
قيهت وتعارف حاػاری آن حساب نهوده و آن را حاحـت ظهـس بپـرداػد خـا وـالی کـه حـه

آن ظهس تعلق گرفته را ارػانتر اػ قيهت وتعارف حـاػاری آن حسـاب نهـوده و پـولش
را بپرداػد ،هرطند وستحق ،حه آن قيهت راضی شده حاشد.

3

شاخان عکـر اسـت ،ههـان طـور کـه در وسـألۀ « »533عکـر شـد ،پرداظـت ظهـس اػ
ً
ضنس دخگر غير اػ پول (وضه نقد راخذ) ،وطلقا وحل اشکال است؛ وگر آنکه این اور

حا اضاػۀ حاکن شرع خا وکيل وی انسام شود.

 .1حاکن شـرع خـا وکيـل وی وـیتوانـد در صـورتی کـه وسـتحقين ،در ػوـان پرداظـت ظهـس اضـافی حـه آنـان،
دارای شــراخط شــرعی اســتحقاق بــودهانــد ،وقــدار پرداظتــی اضــافه را اػ ظهــس ســال خــا ســاليان حعــد فــرد
ً
ونظـور نهاخـد؛ ههشنـان کـه ا گـر فـرد اشـتباها وقـدار اضـافه سـهن سـادات حـه سـيد فقيـر دارای اسـتحقاق
داده حاشد ،طنانشه سهن اوام حدهکار حاشد و وستحق وغکور وورد وصرف سهن اوام نيز بوده ،وـیتوانـد
حا اضاػۀ حاکن شرع خا نهاخندۀ وی آن را حاحت سهن اوام حساب نهاخد.
شاخان عکر است ،حکن وغکور در این وسـأله ،شـاول وـوردی کـه ظهـس را حـه دفتـر وعظـن لـه داده حاشـند
نيز ویشود.
 .2حکن ووردی که انسان ظهس والش را حه ظيال اخنکه شصص ،وستحق شرعی است حه وی داده و حعد
فههيده که شصص وغکور وستحق نبوده است ،در صفحۀ « ،»312پاورقی « »2عکر ویشود.
 .3کيفيت قيهت گغاری اضناس در وسألۀ « »334عکر شد.

ظهس /

مسأله  .857والک نهیتواند ظهس را حه وستحق داده و حا او شرط کند که آن را حه
وی برگرداند.

 oپرداخت خهس دیگری بهطور وجانی

مسأله  .858اگر انسان حصواهد اػ وال ظودش حـه صـورت تبرعـی و وسـانی ،ظهـس

شــصص دخگــری را بپــرداػد ،طنانشــه ظهــس حــه اوــوال شــصص وــغکور تعلــق گرفتــه

حاشـــد ،پرداظـــت ظهـــس حـــا درظواســـت وی اش ــکال ن ــدارد ،ول ــی حـــدون اط ــالع و
درظواست او کافی نيست؛

اوا اگر ظهس در عوۀ شصص وغکور حاشد ،واننـد اخنکـه والـک خـا شـصص دخگـر

شــيجی را کــه حــه آن ظهــس تعلــق گرفتــه ،اتــالف خــا وصــرف کــرده و ضــاون ظهــس آن

شده خا والک ،ظهس را حـا حـاکن شـرع خـا نهاخنـدۀ وی دسـتگردان خـا وصـالحه کـرده

حاشــد ،پرداظــت وســانی ظهــس اػ طــرف شــصص وــغکور  -هرطنــد حــدون اطــالع خــا
درظواست وی  -اشکال ندارد و کافی است.

زكات وال
فضيلت زكات وال و اههيت آن

«ػکــات» واننــد «نهــاػ» ،اػ ضــرورخات دیــن ،خعنــی اػ ضهلــه واضبــات قطعــی آیــین

اسالم است و اػ نظر اسالم در آن حد اػ اههيت اسـت کـه در حسـياری اػ آخـات ،قـرآن
کرخن آن را قرین نهاػ و ههراه آن عکر کرده است:
ُ
1
« وي ُ
قيهوا الصالة وآتوا الزکاة و ْارک ُعوا وع الر ِاکعين».

«و نهاػ را حه ضا آورخد و ػکات را بپردازخد و حا رکوع کنندگان رکوع نهایید».

ههشنين ،قرآن کرخن در وورد نشانههای اهل اخهان ویفرواخد:
ْ ْ
ْ ْ
ْ
ُ
ظاشـ ُـعون؛ والــغین ُهـ ْـن عـ ِـن اللغـ ِـو
«قــد يفلــح ال ُهؤ ِو ُنــون؛ الــغین هـ ْـن ف ـ صــال ِت ِه ْن ِ
ُ
ُ
2
ُ
فاعلون».
کاة ِ
ُو ْع ِرضون؛ والغین ه ْن ِللز ِ
«حه راستی وؤونان رستگار شدند ،آنان که در نهاػشـان ظاشـع هسـتند و آنـان کـه
اػ لغو و کارهای بیهوده روی گردانند و آنان که دستور ػکات را انسام ویدهند».

رواخت شده که اوام رضا فروودند« :ظداوند وتعال حه سه وورد اور کرده که سـه

 .1سورۀ حقره ،آخۀ .31
 .2سورۀ وؤونون ،آخات  3تا .3

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

وورد دخگر حا آنها قرین و ههراه است :حه نهاػ و ػکات حا هن اور کـرده اسـت .حنـابراین،

کســـی کـــه نهـــاػ وـــیظوانـــد ولـــی ػکــات نه ــیدهــد ،نه ــاػ وی قبــول نه ــیشــود و ح ــه
سپاســگزاری ظــود حــا سپاســگزاری اػ پــدر و وــادر حــا هــن اوــر نهــوده اســت و کســی کــه

نســبت حــه پــدر و وــادر ظــود شــکرگزار نباشــد ،ظــدا را شــکرگزاری نکــرده اســت و حــه
رعاخت ٰ
تقوی و صلۀ رحن حا هن اور کرده است .حنابراین ،کسی که صـلۀ رحـن نکنـد،
اػ ظداوند وتعال پروا نکرده و تقوای الهی ندارد».

1

در حدخب نقل شده است که راوی حـه اوـام صـادق عـرض کـرد« :کـدام خـک اػ

اعهـــال حعـــد اػ شـــناظت ظـــدا افضــل اســتا حضــرت فروودنــد :حعــد اػ شــناظت
ظداوند وتعال ،طيزی وعادل نهاػ نيست و شيجی حعد اػ شناظت ظدا و نهاػ ،برابـر
ارػش ػکـــات نيســـت و حعـــد اػ آن طيـــزی وع ــادل ارػش روػه نهـ ـیحاش ــد و پ ــس اػ آن

شــيجی وعــادل حــذ وحســوب نهــیشــود و آغــاػگر ههــۀ آنهــا وعرفــت و شــناظت وــا

اهل بیت است و انتها و ظتن ههۀ آنهـا نيـز وعرفـت و شـناظت وـا اهـل بیـت
ویحاشد.»...

2

نيز رواخت شده که اوير الهـؤونين فروودنـد ...« :ههانـا ػکـات ههـراه نهـاػ ،واخـۀ

تقرب اهل اسالم حه ظداوند وتعال قرار داده شده است .حنابراین ،کسی که ػکـات را

حــا طيــب ظــاطر بپــرداػد ،کفــارۀ گناهــان او وحســوب وــیشــود و حاضــب و وــانعی در
وقابل آتش دوػد برای او ظواهد بود.»...

3

اػ اوــام صــادق اػ پــدران بزرگوارشــان اػ اويــر الهــؤونين رواخــت شــده کــه
پیاوبر ظـدا فروودنـد ...« :ػکـات ُپـل اسـالم اسـت ،کسـی کـه ػکـات بپـرداػد اػ ُپـل

ویگغرد و کسی که اػ پرداظت آن ظودداری کند ،قبل اػ ُپل ،حـبس ظواهـد وانـد و

ػکات غضب پروردگار وتعال را ظاووش ویکند.»...

4

 .1وسائلالشيعه ،ح ،3ابواب وا تسب فيه الزکاة و وا تستحب ،حاب  ،1ص ،23ح.34
 .2أهالی شيخ طىسی ،فصل  ،13وسلس روػ ضهعه  33عی قعده  ،333ص ،333ح.23
 .3وسائل الشيعه ،ح ،3ابواب وا تسب فيه الزکاة و وا تستحب ،حاب ،3ص ،33ح.33
 .4أهالی شيخ طىسی ،الهسلس الثاون عشر ،ص ،322ح.33

ػکات وال /

 حفظ اووال با پرداخت زكات وال

رواخت شده که اوام کاظن فروودند« :داراییهای ظود را حا دادن ػکـات ،حفـظ

کنيد».

1

نيز در حـدخب نقـل شـده کـه رسـول ظـدا فروودنـد« :بیهـاران ظـود را حـا صـدقه،

وداوا کنيد و اووالتان را حا پرداظت ػکات ،حفظ و بیهه کنيد».

2

 سخاوتهندترین وردم و بخيلترین آنان

اػ اوام صادق رواخـت شـده کـه فروودنـد ...« :وحبــوبتـرین وــردم در پیــشگاه

ظداونــد وتعــال سصـــاوتهندترین آنهاســت و سصـاوتهـندت ــرین فــرد کســی اســت کــه
ػکـات وـالش را حـپرداػد و در وورد واضب والی ظود نسبت حه وؤونين حصل نورػد».

3

در حــدخب اســت کــه پیــاوبر اکــرم فروودنــد« :کســی کــه ػکــات واضــب وــالش را

بپــرداػد و بــراى گرفتــاریهــاى قــوم و حســتگان ظــود ظــرح کنــد ،حصيــل نيســت .ههانــا
حصيــل حقيقــی کســی اســت کــه ػکــات واضــب ظــود را نپــرداػد و در راه رفــع وشــکالت

قوم و حستگان ظوخش ظرح نکند در حالی که والش را در ووارد دخگـر ی کـه شاخسـته

نيست ظرح ویکند (اهل تبغیر است)».

4

 عقوبت و كيفر پرداخت نکردن زكات وال

رواخت شده کـه اوـام صـادق فروودنـد ...« :ظداونـد وتعـال حـه ظـاطر شـيعيانی

که ػکات ویپرداػند ،حال را اػ کسـانی کـه ػکـات نهـیپرداػنـد دفـع وـیکنـد و ا گـر ههـه
ػکات را ترک کنند ،هال ک ظواهند شد.»...

5

 .1فشوع الکافی ،ح ،3کتاب الزکاة ،حاب النوادر ،ص ،33ح.3
 .2وسائل الشيعه ،ح ،3ابواب وا تسب فيه الزکاة و وا تستحب فيه ،حاب ،3ص 33و  ،33ح.33
 .3ههان ،ص ،32ح.3
 .4ههان ،حاب ،3ص ،13ح.3
 .5أصىل کافی ،ح ،2کتاب االخهان و الکفر ،حاب إن اهّلل خدفع حالعاول عن غير العاول ،ص ،333ح.3

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

اػ اوام صادق اػ پدران بزرگوارشان رواخت شده که رسـول ا کـرم فروودنـد:

«پیوســته اوــت وــن در ظيــر و ظــوبی ظواهنــد بــود تــا هنگــاوی کــه حــه خکــدخگر ظيانــت

نکنند و اوانتداری را وراعات نهاخند و ػکات اووال ظود را بپرداػند ،ولی ووقعی که
اػ این وظاخف سر حاػ ػنند ،حه قحطی و ظشک سالی گرفتار ظواهند شد».

1

نيز نقل شده است که اوام حـاقر فروودنـد« :در کتـاب رسـول ظـدا خـافتين کـه

آن حضـــرت فروودنـــد ...« :ػوــانی کـــه وــردم اػ دادن ػکــات ظــودداری کننــد ،ػوــين
برکات ظود را اػ وـردم ونـع وـیکنـد و اػ زراعـتهـا و ويـوههـا و وعـادن ،اسـتفادههـای

وطلوب حه دست نهیآخد.»...

2

در حدخب اسـت کـه اوـام صـادق فروودنـد ...« :هنگـاوی کـه ػکـات پرداظـت

نشود ،فقر و نياػ ظاهر ویشود».

3

ابو حصير گوخد اػ اوام صادق شنيدم که فروودند« :کسی که اػ پرداظت ػکات

ظــوددارى کنــد ،هنگــام وــرگ تقاضــاى برگشــت حــه دنيــا ظواهــد کــرد و او وصــداق
ُ
ً
حا فيهـا تر ْک ُ
ُ
ـت» 4ظـداخا وـرا حـه دنيـا
ون لعلی ي ْعهـل صـا ِل
فرووده ظداست« :ر ِب ْار ِضع ِ
5
برگردان ،اويد است کار شاخسته انسام دهن».
 حكهت زكات وال

در ظطبــۀ حضــرت ػهــرا در وــورد فرخضــۀ ػکــات طنــين آوــده اســت« :ظــداوند
 .1وسائلالشيعه ،ح ،3ابواب وا تسب فيه الزکاة و وا تستحب ،حاب ،1ص ،23ح.3
 .2أصىل کافی ،ح ،2کتاب االخهان و الکفر ،حاب فی عقوحات الهعاصی العاضلة ،ص ،133ح.2
 .3ههان ،حاب فی تفسير الغنوب ،ص ،335ح.1
ُ ُ ْ
ً
ْ ُ
ُ
ُ
ْ
ْ
ـون ٭ لعلـ يعهــل صــا ِلحا
 .4ســورۀ وؤونــون ،آخــات  33و « :344حتـ ٰـی ِإعا ضــاء يحــدهن الهــوت قــال ر ِب ار ِضعـ ِ
ُ
ُ
فيها تر ْک ُت کال ِإنها ک ِله ٌة ُهو قا ِجلها و ِو ْن و را ِج ِه ْن ب ْرػ ٌد ِإ ٰ
لی ی ْو ِم ُی ْبعثون»؛ تا ػوانی که خکی اػ آنـان را وـرگ فـرا
رسد ،وـیگوخـد :پروردگـارا وـرا (بـراى ضبـران گناهـان و تقصـيرهایی کـه اػ وـن سـر ػده حـه دنيـا) حـاػگردان؛
اويد است حـا آنشـه (اػ وـال و ثـروت ...در دنيـا) واگغاشـتهام عهـل صـالحی انسـام دهـن( .حـه او ظطـاب
شود که) هرگز نصواهد شد ،این کلههاى است که (اػ حسـرت) ههـی حگوخـد (و ثهـرى نهـیحصشـد) و در
برابر آنان عالن برػد است تا روػى که برانگيصته شوند.
 .5وسائل الشيعه ،ح ،3ابواب وا تسب فيه الزکاة و وا تستحب فيه ،حاب ،1ص 23و  ،23ح.33

ػکات وال /

وتعال ...ػکات را حه ضهت تزکيۀ نفس و افزاخش رػق و روػى قرار داد».

1

در حدخب است که اوام کاظن فروودند« :ػکات برای تأوين قوت تهيدسـتان و

افزاخش داراییهای توانگران قرار داده شده است».

2

نيز رواخت شده که اوام صادق فروودند ...« :ظداوند عز و ضـل در دارایـیهـای

توانگران حه انداػهای که نياػ تهيدستان را تأوين کند حقـی واضـب کـرد .ا گـر ظداونـد
ویدانست که آنشه برای تهيدستان وقرر داشـته کفاختشـان نهـیکنـد ،حـق بیشـتری
واضب ویکرد (ولی ظداوند وتعال آ گاه است که حق وعين شده در وال اغنيا برای

فقــرا کــافی اســت)؛ پــس ههانــا تهيدســتی فقيــران نــه حــه ســبب کــن بــودن ایــن فرخضــه
(ػکات) است ،حلکه اػ آن روست که توانگران حقوق فقرا را نهیپرداػند».
ووارد وجوب زكات وال

مسأله  .859ػکات در ده وورد واضب است:
 .1گندم؛  .2ضو؛  .3ظروای ظشک (ت ْهر)؛  .4انگور (کشهش)؛
حه این طهار وورد« ،غالت طهارگانه» گفته ویشود.

 .5طال؛  .6نقره؛

حه این دو وورد« ،نقدین» گفته ویشود.
 .7شتر؛  .8گاو؛  .9گوسفند؛

حه این سه وورد« ،ينعام سهگانه» گفته ویشود.
 .11وال التساره (حنا بر احتياط واضب)؛

این ووارد ده گانه« ،اووال ػکوی» ناويده ویشود.



 .1االحتجاج ،ح ،3ص ،33احتساح فاطهة الزهرا لها ونعوها فدک.
 .2علل الششایع ،ح ،2حاب ،34علة الزکاة ،ص ،135ح.3
 .3ههان ،ص ،133ح.2

3

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

سال زكاتی

مسأله  .861ػکات در «شـتر ،گـاو ،گوسـفند ،طـال و نقـره» ػوـانی واضـب ویشـود کـه

فــرد« ،خــاػده وــاه کاوــل» والــک ایـن اوــوال بــوده و ســایر شــراخط تعلــق ػکــات نيــز فــراهن
حاشــد ،ولــی اول ســال حعــد را حاخــد پــس اػ تهــام شــدن وــاه دواػدهــن حســاب کنــد و حــه

تعبيری دخگر ،آغاػ سـال حعـد وقتـی اسـت کـه «خـک سـال کاوـل» (دواػده وـاه) بـر ایـن
اووال حگغرد و این سال را «سال ػکاتی» ویناوند؛

1

اوـا در برظــی دخگــر اػ اوــوال وتعلــق ػکــات خعنــی «گنــدم ،ضــو ،ظروــا و کشــهش»،

گغشتن خک سال کاول شرط نيست و توضيح آن در وساجل آخنده ظواهد آود.

مسأله  .861ػکات «وال التساره» ،ػوانی واضب ویشود کـه فـرد «دواػده وـاه کاوـل»

والک آن بوده و سایر شراخط تعلق ػکات نيز فراهن حاشد و حـه تعبيـر دخگـر« ،خـک سـال

ػکــاتی» بــر آن ســپری گــردد ،در حــالی کــه ســایر شــراخط تعلــق ػکــات نيــز وضــود داشــته

حاشد.

مسأله « .862سال ػکاتی» بر وبنای «سال قهری» لحاظ وی گردد ،نـه سـال شهسـی

خا ويالدی.

حنـــابر ایـــن ،ونظـــور اػ ســپری شـــدن خــاػده وــاه در وســألۀ « »534خــاػده وــاه قهــری

ویحاشد .ههشنان که ونظور اػ سپری شـدن دواػده وـاه در وـورد وـال التسـاره کـه در
وسألۀ « »533بیان شد ،دواػده واه قهری ویحاشد.

ً
 .1وثال اگر کسی اػ اول واه وحرم ،والک  34ريس گوسفند حاشد (حا فرض ضهع بودن شراخط تعلـق ػکـات در
طول خاػده واه) ،حا دخده شدن هالل واه عیحسه (اول واه دواػدهـن) ،حـه گوسـفندان وـغکور ػکـات تعلـق
ویگيـرد و حاخـد خـک گوسـفند را حـه عنـوان ػکـات بپـرداػد ،ولـی اول سـال ػکـاتی حعـد ،اول وـاه وحـرم سـال
آخنده ویحاشد و طنانشه اػ اول وحرم سال حعد تا اول عیحسه (حا فرض ضهع بودن شراخط تعلق ػکـات
در طــول خــاػده وـــاه) دارای  34ريس گوســـفند حاشـــد ،حــا دخــده شـــدن هــالل وـــاه عیحســۀ ســال حعــد حــه
ً
گوسفندان وغکور ،وسددا ػکات تعلق ویگيرد و حاخد خک گوسفند را حه عنوان ػکات بپرداػد.

ػکات وال /

شرایط واجج شدن زكات

شراخط ثبوت خا وضوب ػکات ،حه دو دسته تقسين ویشود:

الف .شراخط عهووی ثبوت خا وضوب ػکات؛

ب .شراخط اظتصاصی ثبوت خا وضوب ػکات.

 شرایط عهووی واجج شدن زكات
 oشرط اول :شیء وتعلق زكات ،دارای والک باشد

مسأله  .863طنانشه اووال ػکوی 1وـالکی نداشـته حاشـد  -وثـل گنـدم و ضـویی کـه

حه صورت ظودرو در بیاحان خـا واننـد آن روییـده اسـت خـا گـاو و شـتری کـه در بیاحـان و
وانند آن رها بوده و هير صاحب و والکی ندارند و کسی حا حياػت خا صيد و واننـد

آن ،آن را حه ولک ظوخش در نياورده است  -ػکات ندارد.

ههين طور ،وال ػکوی که هنوػ حهطور شـرعی حـه ولکيـت فـردی در نياوـده  -وثـل

والی که حه فرد حصشيده شده ،ولی هنوػ آن را قبض نکرده  -ػکاتش بر آن فـرد واضـب

نيست.

 oشرط دوم :والک آن ،شخص حقيقی باشد نه اعيان یا جهات یا عناوین كلی

مسأله  .864در تعلــق ػکــات حــه اوــوال ػکــوی شــرط اســت کــه والــک آن ،شــصص خــا

اشصاص حقيقی حاشد .حنابراین ،در ووارد عیل ػکات واضب نيست:

ولک وسسد ،حسينيه ،وشاهد وشرفه ،ظانۀ ظدا (کعبـه) و واننـد
 -وال ػکویِ ،

آن حاشد؛

ولک شرعی «ضهت» حاشد ،وثل ضهـت عـزاداری خـا عـزاداری اوـام
 -وال ػکویِ ،

حسين ،آووػش و تعلين قرآن کرخن ،دروان و وعالسۀ بیهاران و وانند آن؛
 .1اووال ػکوی ،ههان  34ووردی است که در وسألۀ « »533عکر شد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

ولک «عنوان کلـی» حاشـد ،واننـد عنـوان فقـرا ،علهـا ،دانشـسوخان و
 -وال ػکویِ ،

ـک فــرد خــا افــرادی اػ آن
واننــد آن؛ البتــه ا گــر اوــوال وــغکور توس ـط وتــولی عنــوان حــه ولـ ِ

عنــوان درآخــد ،حــا ضهــع بــودن ســایر شــراخط تعلــق ػکــات ،اوــوال وــغکور وشــهول ػکــات
وی گردند.

شــاخان عکــر اســت ،آن دســته اػ شصصــيتهــای حقــوقی کــه اػ تسهــع و تشــکل

شصصيتهاى حقيقی حاصل شده واننـد شـرکتهـای سـهاوی 1،طنانشـه دارایـی

آنها اػ اووال ػکوی حاشد ،حا ضهع بودن شراخط تعلـق ػکـات ،حـه آن اوـوال ػکـات تعلـق

وــیگيــرد 2،اگــر وــدیران شــرکت ضهــت پرداظــت ػکــات اػ طــرف ســهاوداران اعن خــا
وکالت داشته حاشند ،ویتوانند ػکات آنان را حسب وـوازین شـرعی وحاسـبه کـرده و

پرداظت نهاخند ،وگرنه ،هر کس حاخد ػکات ظودش را بپرداػد.
 oشرط سوم :والک آن ،آزاد بوده و برده نباشد

مسأله  .865اووال بردگان هرطند حه حد نصاب برسد ،وشهول ػکات نهیحاشد.
 oشرط چهارم :وال ،عين شخصی باشد نه كلی در ذوه

مسأله  .866وال ػکوی حاخد عين شصصـی حاشـد ،خعنـی وـالی حاشـد کـه عـين آن در

بیرون ووضود است .حنـابراین ،ا گـر فـرد وـال ػکـوی را در عوـۀ شصصـی طلبکـار حاشـد،
وثل آنکه آن را قبل اػ تعلق ػکات حه شصص وغکور قرض داده و آن را حـه وی تحویـل

داده حاشـــد ،پرداظـــت ػکـــات آن طلـــب بــر وی واضــب نيســت ،هرطنـــد حتوانــد آن را

وصول نهاخد.

 .1طه شـرکتهـای سـهاوی عـام و طـه شـرکتهـای سـهاوی ظـاص ،کـه شصصـيت حقـوقی آنهـا ونحـل در
اشصاص حقيقی ویشود.
 .2البتــه وهکــن اســت شــراخط تعلــق ػکــات در وــورد برظــی اػ ســهاوداران فــراهن حاشــد ،کــه حاخــد ػکــات ســهن
ظــوخش را بپرداػنــد و در ســهاوداران دخگــر ،شــراخط وــغکور فــراهن نباشــد و بــر آنــان پرداظــت ػکــات واضــب
نباشد.

ػکات وال /

مسأله  .867ا گــر فــرد وــالی را کــه هنــوػ حــه آن ػکــات تعلــق نگرفتــه ،حــه دخگــری قــرض
حدهد و آن وال حعد اػ قبض و تحویل ،وتعلـق ػکـات شـود ،ػکـات ،در صـورت ضهـع

بودن سایر شراخط ثبوت ػکات ،بر عهدۀ قرض گيرنده (حدهکار) است.
ً
 oشرط پنجن :والک از تصرف در وال زكوی ،شرعا وهنوع نباشد

ً
مسأله  .868ا گــر وــال ػکــوی در ولکيــت فــرد حاشــد ،ولــی وی شــرعا اػ تصــرف در آن

وهنوع حاشد ،ػکات بر او واضب نهیشود.

حنــابراین ،حــه اوــوالی واننــد وــالی کــه قبــل اػ تعلــق ػکــات حــه رهــن شــرعی (گــرو)

گغاشته شده خا والی که قبل اػ تعلق ػکات حه آن ،حا رعاخت شراخط وقف شـده حاشـد
 -هرطند وقف ظاص حاشد  -ػکات تعلق نهی گيرد.

1

ههين طور ،حه والی که قبل اػ تعلق ػکات حه آن ،حا کن شرع حه علت تعلـق حـق
ً
طلبکــاران ح ـه آن ،حکــن ح ْســر صــادر کــرده و وــالکش را اػ تصــرف در آن شــرعا ونــع

نهوده ،ػکات واضب نهیشود.

مسأله  .869اگر فرد نغر شرعی نهاخد کـه عـين وـال ػکـوی را صـدقه حدهـد ،ایـن نـغر
ووضـــب ســـاقط شـــدن ػکـــات اػ وـــال و ــغکور نهیش ــود .حن ــابراین ،واض ــب اس ــت در

صــورت تعلــق ػکــات حــه آن ،ػکــات را اػ وــال دخگــر بپــرداػد ،تــا آنکــه حــا وفــای حــه نــغر
ونافات نداشته حاشد.

زكات گندم ،جو ،خروا و انگور (كشهش)

کســی کــه والــک «گنــدم» خــا «ضــو» خــا «ظروــا» خــا «انگــور» ویحاشــد ،در صــورت دارا

بــودن شــراخط عهــووی کــه در وســاجل قبــل عکــر شــد و شــراخط اظتصاصــی کــه در اداوــه

ظواهد آود ،حاخد ػکات آنها را بپرداػد.

 .1البته ،وحصوالت و درآود ووقوفه ،طنانشه قبل اػ ػوان وضوب ػکات حـه ولکيـت ووقـوف علـيهن درآخـد و
شراخط دخگر هن وضود داشته حاشد ،پرداظت ػکات آنها بر ووقوف عليهن ،الػم ویشود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

 شرایط اختصاصی تعلق زكات به گندم ،جو ،خروا و انگور (كشهش)
 oشرط اول :غالت وذكور ،در زوان تعلق زكات ،در ولكيت فرد باشد

مسأله  .871اگر فردی والک گندم خا ضو خـا ظروـا خـا انگـور (کشـهش) حاشـد و ػکـات
در ولکيت او حه آن تعلق حگيرد ،حاخد ػکاتش را بپرداػد و فرق ندارد والکيت وـغکور اػ

راه کشــت و زراعــت حاصــل شــده حاشــد خــا اػ طریــق ظر خــد خــا قبــول حصشــش خــا ارث و

وانند آن ،پدخد آوده حاشد؛

اوا اگر غالت وغکور قبل اػ ػوان تعلق ػکات حه آنها ،اػ ولکيت فرد ظارح شـده و

حه ولک فرد دخگری درآخد و در ولک فرد ضدخد وتعلق ػکـات گـردد ،پرداظـت ػکـات
آن بر عهدۀ والک اول نيست و والک دوم حاخد ػکات را بپرداػد.
 oشرط دوم :غالت وذكور ،به حد نصاب وعين برسد

مسأله  .871ػکات گندم ،ضو ،ظروا و انگور (کشـهش) وقتـی واضـب ویشـود کـه حـه
ً
وقـــدار نصـــاب برســـند و نصـــاب آنهـــا « 144ص ــاع» اســـت کـــه گفت ــه شـــده تقریبـــا

« 533کيلوگرم» ویحاشد.

1

 .1آنشه در وورد نصاب غالت در رواخات آوده اسـت تعيـین آن حـه وسـيلۀ کيـل و پیهانـههای وتـداول در آن
ػوان بوده و وقـدار دقيـق آن بـر حسـب کيـل و پیهانـههایی کـه در ػوـان وعاصـر اػ آنهـا اسـتفاده ویشـود،
وعلوم نيست.
ههشنين ،تطبيق کيل و پیهانه بـر حسـب وػن حـه صـورت خـک ضـاحطه و وعيـار عـام کـه در ههـۀ غـالت
وــورد اســتفاده قــرار گيــرد ،اوکــانپــغیر نهیحاشــد ،ز یــرا غــالت اػ نظــر ســبکی و ســنگينی (وػن حسهــی) بــر
حســب طبيعتشــان و عواوــل دخگــر وتفــاوت هســتند؛ حــه عنــوان وثــال ،پیهانــهای کــه  3444ســانتيهتر وکعــب
حســن دارد ،طنانشــه آن را اػ گنــدم پــر نهاخنــد ،وػن آن بیشــتر اػ هنگــاوی اســت کــه آن را اػ ضــو پــر نهاخنــد،
ههشنان که اگر پیهانۀ وغکور را اػ ظروا حهطور غير فشرده پر کننـد ،وػن آن کهتـر اػ هنگـاوی اسـت کـه آن را
اػ گندم پـر نهاخنـد ،زیـرا ظروـا و گنـدم در شـکل و حسـن حـا هـن وتفـاوت هسـتند و ونافـغ و فضـاهای ظـالی
واقع بین ظرواهای ووضود در پیهانه ،بیشتر اػ ونافغ و فضاهای ظالی بین دانههای گندم است؛ حلکـه گـاه
ً
افراد خـک نـوع هـن حـا هـن تفـاوت دارنـد و دارای صـنفهای وصتلـف ویحاشـند؛ وـثال ويـزان رطوحـت در خـک
صنف ،بیشتر اػ صنف دخگر است؛
ولی آنشه اور را آسان وی کند این است که هنگـاوی کـه وکلـف نتوانـد رسـيدن وحصـول ػکـویاش را حـه
حد نصاب احراػ نهاخد ،پرداظت ػکات آن واضب نيست ،ولی حا رسيدن وػن غالت حه وقدار نقل شـده در
وتن ( 533کيلو گرم) ،خقين خا اطهينان حاصل ویشود که وال ػکوی حه حد نصاب رسيده است.

ػکات وال /

مسأله  .872وعيار در تعيین وقدار نصاب (حسن خا وػن) غالت طهارگانه ،هنگام
ظشک شدن آنها ویحاشد .حنابراین ،اگر غالت وغکور حعد اػ ظشک شـدن در وقـت

وضــوب پرداظــت ػکــات (کــه ظواهــد آوــد) حــه حــد نصــاب برســد ،پرداظــت ػکــات آن

واضب ویحاشد؛

اوا اگر وحصوالت وغکور در حالی که تر و ورطـوب اسـت حـه حـد نصـاب رسـيده

حاشد ،ولـی حعـد اػ ظشـک شـدن در وقـت وضـوب پرداظـت ػکـات ،اػ وقـدار نصـاب
کهتر شود ،ػکات ندارد.

 زوان تعلق زكات به گندم ،جو ،خروا و انگور

مسأله  .873ػوان تعلق ػکات حه گندم و ضو ،هنگاوی است که وحصول حه حـدی
ً
اػ رشــد رســيده حاشــد کــه عرفــا حــه آنهــا «گنــدم» 1و «ضــو» 2گفتــه شــود و ػکــات انگــور و
ً
کشــهش وقتــی واضــب ویشــود کــه عرفــا حــه آن «انگــور» 3حگوخنــد و نيــز ػکــات ظروــا،
هنگاوی واضب ویشود که عرف عربزحانان حه آن «ت ْهر» (ظروای ظشک) حگوخند.
 oاقسام خروا

ً
مسأله  .874ظروا غالبا حه سه شکل وورد استفاده قرار وی گيرد:
 .1ظروا را در حالی که ظشـک شـده و حـه آن «ت ْهـر» (ظروـای ظشـک) وی گوخنـد،
وورد استفاده قرار دهند.

 .2ظروـــا را در حـــالی کـــه نـــرم و تـــاػه اســت و حــه آن «رطــب» وی گوخنــد ،وصــرف

نهاخند.

 .3ظروــا را در حــالی کــه نــارس ویحاشــد و حــه آن «ظــالل» خــا «ظــارک» وی گوخنــد،

استفاده کنند.

 .1در عرف عربزحانان ،حه آن « ِح ْنطه» گفته شود.
 .2در عرف عربزحانان ،حه آن «شعير» گفته شود.
 .3در عرف عربزحانان ،حه آن « ِعنب» گفته شود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

ظروــای ظشــک (ت ْهــر) ،وشــهول ػکــات ویحاشــد و حکــن آن در وســاجل قبــل عکــر

شد .ظروای تاػه (رطب) ،وشهول ػکات نهیحاشد؛ اوا طنانشه حه گونهای حاشد کـه
ظشـــک آن حــه وقـــدار نصـــاب برســـد ،احتيــاط وســتحب آن اســت کــه ػکــات آن را

حدهند .ههشنين ،ظروای نارس (ظالل خا ظارک) ،ػکات ندارد.
 oاقسام انگور

مسأله  .875حهطور کلی ،انگور دو قسن است:

 .1انگورهایی که قابـل کشـهش شـدن ویحاشـد و ویتـوان آن را ظشـک نهـود و اػ

کشهش آن استفاده کرد؛

طنــين انگورهــایی ،حــا فــراهن شــدن تهــاوی شــراخط تعلــق ػکــات ،وشــهول ػکــات

هستند.

 .2انگورهایی کـه قابـل کشـهش شـدن نهیحاشـد و آن را در حـالی کـه تـاػه اسـت
ً
استفاده وی کنند خا اگر هن ظشک شود ،کشهش آن عرفا قابل استفاده نيست؛
طنين انگورهایی ،ػکات ندارند.

 زوان وجوب پرداخت زكات غالت چهار گانه و احكام وربوط به آن

مسأله  .876ػوــان وضــوب پرداظــت ػکــات در «گنــدم و ضــو» ،هنگــام تصــفيۀ آنهــا و
ضدا کردن دانههای گندم و ضو اػ کاه و پوستههای آنها ویحاشد.

مسأله  .877ػوــان وضــوب پرداظــت ػکــات در «ظروــای ظشــک» (ت ْهــر) ،هنگــاوی
است که طيدن و ضهعآوری ظروای ظشک (ت ْهر) در آن ػوان وتعارف ویحاشد.
شاخان عکر است ،طنانشـه ظروـا را قبـل اػ ظشـک شـدن حشيننـد ،سـپس آن را حـا

پهـن کـردن ز یـر نـور و حـرارت آفتـاب و واننـد آن ظشـک کننـد ،در ایـن صـورت ػوـان

وضـــوب پرداظـــت ػکـــات هنگـــاوی اس ــت ک ــه ظرو ــایی را ک ــه ظش ــک نهودهان ــد،

ضهعآوری نهاخند.

مسأله  .878ػوــان وضــوب پرداظــت ػکــات در «انگــور» ،هنگــام ضهــعآوری کشــهش

ػکات وال /

آن اســت .حنــابراین ،در صــورتی کــه انگــور بــر روی درظــت تبــدیل حــه کشــهش شــده،

هنگاوی که وتعارف است کشهش را ویطينند و آن را ضهعآوری وینهاخند ،ػوـان

وضوب پرداظت ػکات ویحاشد؛

اوا طنانشه انگور را قبل اػ کشهش شدن حشينند و حعد اػ طيدن ،آن را حه روشهای

طبيعــی خــا وصــنوعی ظشــک نهــوده و تبــدیل حــه کشــهش کننــد ،در ایــن صــورت ،ػوــان

وضوب پرداظت ػکات ،هنگام ضهعآوری کشهش توليد شده ویحاشد.

مسأله  .879فرد در ػوانی که حاخد ػکات غالت طهارگانه را بپرداػد ،خا حاخـد اقـدام حـه

پرداظت ػکات حه وستحقين آن حنهاخـد خـا اخنکـه آن را اػ وـال ظـود ضـدا کـرده و کنـار
حگـغارد (عـزل نهاخــد) و حعـد اػ ضــدا کـردن ػکـات ،ا گــر بـرای غــرض عقالیـی پرداظــت
ػکات را تأظير بینداػد ،اشکال ندارد که توضيح آن در وسألۀ « »3433ظواهد آود.

مسأله  .881کســی کــه اػ طــرف حــاکن شــرع وــأوور ضهــعآوری ػکــات اســت ،ووقــع

تص ــفيه و ضداســـاػی گنـــدم و ضـــو اػ ک ــاه و هنگ ــام ضه ــعآوری ظرو ــای ظش ــک و

کشهش ،ویتواند ػکات را وطالبه کند و اگر والک ندهد و والی که ػکات آن واضـب
شده اػ بین برود ،حاخد عوض آن را بپرداػد.

اوا وطالبۀ آن توسط وأوور ضهعآوری ػکات ،قبل اػ فرا رسيدن ػوان وغکور ضـایز

نيســت؛ وگــر آنکــه والــک ظــود حصواهــد ػکــاتی را کــه حــه غال تــش تعلــق گرفتــه ،زودتــر
بپرداػد.

مسأله  .881واضـــب نيســـت فـــرد ص ــبر نهاخ ــد ت ــا ض ــو و گن ــدم ح ــه ػو ــان برداش ــت و

ضداســـاػی گنـــدم و ضـــو اػ ک ــاه برســـد خ ــا انگ ــور تب ــدیل ح ــه کش ــهش ش ــده و ػو ــان
ضهــعآوری آن فــرا برســد خــا ظروــای ظشــک شــده (ت ْهــر) اػ نصــل طيــده شــود و آن گــاه
ػکات را بپرداػد.

حنابراین ،ههين که ػکات حه آن تعلق گرفـت ویتوانـد ػکـات را بپـرداػد ،ههشنـان

کــه ضــایز اســت وقــدار ػکــات را قيهــت نهــوده و حــه عنــوان ػکــات ،قيهــت آن را اػ نقــد

راخذ حدهد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

مسأله  .882ا گ ــر ػک ــات ح ــه انگ ــور تعل ــق حگي ــرد و ف ــرد حصواه ــد ػک ــات آن را قب ــل اػ

کشهش شدن بپرداػد ،طنانشه حـه قصـد ػکـات اػ انگـور وـغکور حـه قـدری حـه وصـرف
ػکات برساند که اگر ظشک شود حه انداػۀ ػکاتی حاشد که بر او واضب است ،اشـکال

ندارد و کافی ویحاشد.

 وقدار زكات غالت چهار گانه

مسأله  .883وقدار ػکات غالت طهارگانه حه طرخقۀ «آبیاری» آنها حستگی دارد:

 -اگر برای آبیاری گندم ،ضو ،ظروا و انگور اػ «آب حاران خا نهـر خـا قنـات» اسـتفاده

گردد خا وثل زراعتهای وصر اػ «رطوحت ػوين» استفاده شود (که در آنها آبیـاری نيـاػ

حه ِعالح 1ندارد) ،ػکات آن «خک دهن» ( 34درصد) است؛

 اگر حا «آب طاه» (طاه عهيق خا نيهه عهيق خا کن عهق) حه وسيلۀ پهـپ آب ههـانْ
طور که وعهول است آبیاری شود خا حه وسيله «دلو» (سـطل)« ،تلهبـه» و واننـد آن اػ طـاه

خا رودظانه آب حکشند و زراعت خا وحصول ػکوی را آبیاری نهاخنـد (کـه در ایـن صـورت،
آبیاری حا آنها نياػ حه عالح دارد) ،ػکات آن« ،خک بیستن» ( 3درصد) ویحاشد.

مسأله  .884کشــــاورػی ک ـــه ػوي ـــنش آب و پهـ ــپ آب نـ ــدارد و بـ ــرای آبیـ ــاری آن،

آب قنات را اػ دخگری ظرخداری ویکند و در شـيوۀ آبیـاری حـا قنـات ،نـه والـک اوليـۀ

آب و نه کشاورػ اػ عالح  -وانند پهپ آب استفاده  -نهـیکننـد ،طنانشـه وحصـول

کشاورػ حه حد نصاب برسد ،ػکات آن «خک دهن» ویحاشد.

مسأله  .885کشاورػی که ػوينش آب و پهپ آب ندارد و برای آبیاری آن ،آب طـاه
را اػ دخگری ظرخداری ویکند و در این شيوه تنها والک اوليه اػ عـالح اسـتفاده کـرده

و آب طاه را حا پهپ آب استصراح ویکند و در اػای درخافـت وبلغـی آن را در اظتيـار

کشــاورػ قــرار وــیدهــد ،طنانشــه وحصــول کشــاورػ حــه حــد نصــاب برســد ،ػکــات آن

«خک بیستن» ویحاشد.

 .1ونظور اػ عالح ،ابزار و وسایل کهکی وانند پهپ آب ،تلهبه و سطل ویحاشد.

ػکات وال /

مسأله  .886اگــر بــرای آبیــاری گنــدم ،ضــو ،ظروــا و انگــور هــن اػ آب حــاران اســتفاده
ً
گـــردد و هـــن اػ آب طـــاه و واننـــد آن اســـتفاده شــود ،طنانشــه طــوری حاشــد کــه عرفــا

حگوخنــد« :آبیــاری آن حــه وســيله آب طــاه و واننــد آن شــده» ،ػکــات آن« ،خــک بیســتن»
ً
اســت و ا گــر عرفــا حگوخنــد« :آبیــاری حـــا آب نهــر و حــاران شــده» ،ػکــاتش «خــک دهــن»

ویحاشد؛
ً
اوا اگر طوری است که عرفـا وی گوخنـد« :حـه هـر دو طریـق آبیـاری شـده»  -هرطنـد
آبیاری حه خکـی اػ دو روش بیشـتر اػ روش دخگـر حاشـد  -ػکـات آن «سـه طهلـن» (3/3

درصد) است.

مسأله  .887و ــال ک در آبیـــاری درظت ــان نص ــل خ ــا انگ ــور ،ش ــيوۀ آبی ــاری ثه ــرۀ آنه ــا

ویحاشد ،نه ظود درظتان و نهالها؛ خعنی وعيار ،کيفيت آبیـاری درظتـان وـغکور در
ػوانی است که آن درظتان دارای ثهره ویحاشند نه قبل اػ آن.

حنابراین ،اگر فرد نهال ظروا خا انگور را حکارد و آنها را حا آب طاه و وانند آن آبیاری

کند تا حه سن ثهره دهی برسند و پس اػ ظاهر شدن ثهره برای رشـد ثهـرۀ درظتـان ،آن

را آبیـــاری ننهاخـــد ،حلکـــه درظتـــان وـــغکور اػ رطوح ــت ػو ــين اس ــتفاده کنن ــد ،ػک ــات

وحصول حه دست آوده «خک دهن» ویحاشد.

مسأله  .888اگر فرد شـک کنـد و ندانـد کـه در عـرف وی گوخنـد« :وحصـول ػکـوی حـه

هــر دو طریــق آبیــاری شــده» ،خــا اخنکــه وی گوخنــد« :آبیــاری آن حــا آب حــاران و واننــد آن
بوده است» ،در این صـورت ،پرداظـت «سـه طهلـن» ( 3/3درصـد) حـه عنـوان ػکـات
کافی است.

مسأله  .889اگر فرد شک کند و نداند که در عرف وی گوخند« :وحصول ػکوی حه هر
دو طریــق آبیــاری شــده» ،خــا اخنکــه وی گوخنــد« :حــا آب طــاه و دلــو و واننــد آن ،آبیــاری

شده است» ،در این صورت ،پرداظت «خک بیستن» حه عنوان ػکات کافی است.

مسأله  .891اگر فرد شک کند و نداند که در عرف وی گوخند« :وحصول ػکوی حا آب

طــاه و واننــد آن آبیــاری شــده خــا حــا آب حــاران و واننــد آن آبیــاری گردخــده خــا حــه هــر دو
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طریق آبیاری شده است» ،در این صـورت ،پرداظـت «خـک بیسـتن» حـه عنـوان ػکـات

کافی است.

مسأله  .891اگر گنـدم ،ضـو ،ظروـا و انگـور حـا آب حـاران و نهـر آبیـاری شـود و حـا وضـود
آبیــاری حــا آب حــاران و نهــر ،دخگــر احتيــاح حــه آبیــاری حــا آب طــاه و واننــد آن نداشــته

حاشــد ،ولــی حــاػ هــن حــا آب طــاه آبیــاری شــود ،حــه گونــهای کــه آب طــاه حــه ز خــاد شــدن
وحصول کهک نکند ،در این فرض ،ػکات وحصول وغکور« ،خک دهن» است.

ههــين طــور ،اگــر وحصــول ػکــوی حــا آب طــاه و واننــد آن آبیــاری شــود و حــا وضــود

آبیاری حا آب طـاه و واننـد آن ،دخگـر احتيـاح حـه آبیـاری حـا آب نهـر و حـاران و واننـد آن

نباشد ،ولی حاػ هن حا آب نهر و حاران آبیاری شود و آنها حه زخاد شدن وحصـول کهـک

نکنند ،در این فرض ػکات وحصول وغکور «خک بیستن» است.

مسأله  .892اگر فردی زراعتی را حا آب طاه و واننـد آن آبیـاری کنـد و ههـان فـرد ،در
ػوين وساور آن نيز زراعتی داشته حاشد که نياػ حه آبیـاری حـا آب طـاه نداشتـ ـه حاشـ ـد

 -حه گونهای که تنها اػ رطوحت ػوين وساورش که حا آب طـاه آبیـاری شـده ،اسـتفاده

وینهاخد و آن را حا آب طاه آبیاری نهینهاخد  -ػکـات زراعتـی کـه حـا آب طـاه آبیـاری

شــده« ،خــک بیســتن» و ػکــات زراعتــی کــه وســاور آن اســت ،حنــابر احتيــاط واضــب،
«خک دهن» ویحاشد.

مسأله  .893اگر شصصی زراعتی وثل گندم را حا آب طاه و وانند آن آبیاری کند و پـس
اػ درو کردن گندم در ههان کشتزار ضو حکارد که اػ رطوحـت حاقيهانـده در ػوـين اسـتفاده

کند و حه آبیاری حا آب طاه نياػی نداشته حاشد ،در این فرض نيز ػکات زراعت گندم که

حا آب طاه آبیاری شده« ،خک بیستن» و ػکات زراعـت ضـو کـه تنهـا اػ رطوحـت حاقيهانـده
در ػوين استفاده نهوده است ،حنابر احتياط واضب« ،خک دهن» ویحاشد.

 زكات غالت چهارگانه كه قبل از تعلق زكات یا بعد از آن وصرف شده

مسأله  .894اگر فـرد پـیش اػ پرداظـت ػکـات خـا کنـار گغاشـتن آن اػ انگـور ،ظروـای
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ظشک ،ضو و گنـدوی کـه ػکـات آنهـا واضـب شـده ،وقـداری اػ ایـن اوـوال را وصـرف
ً
نهاخــد  -وــثال حــه وصــرف ظــود و ظــانوادهاش برســاند ،خــا حــه فقيــر حــه غيــر عنــوان ػکــات
حدهد  -حاخد ػکات وقداری را که وصرف کرده بپرداػد.

مسأله  .895اگر فرد ظروای نارس (ظالل) خا ظروای تاػه (رطب) را قبل اػ اخنکه تبدیل
حه ظروای ظشک (ت ْهر) شود و حه آن ػکات تعلق گيـرد وصـرف نهاخـد  -وثـل اخنکـه آن را
ظود خا ظانوادهاش خا وههانانش حصورند خا حه دخگری اهدا نهاخد و آن را تحویـل وی دهـد

خــا آن را حفروشــد  -حــه ایــن وقــدار ،ػکــات تعلــق نهی گيــرد ،هرطنــد ا گــر در ولــک او حــاقی
ْ
ویواند ،تبدیل حه ظروای ظشک (ت ْهر) ویشد و حه حد نصاب ویرسيد.
(عنــب) بــر آن صــادق اســت
مسأله  .896ا گــر فــرد انگــور را در حــالی کــه نــام انگــور ِ

وصرف کند ،وثل اخنکه آن را ظود خا ظانواده خا وههانانش حصورند خا حـه دخگـری اهـدا
ْ
نهاخــد و آن را تحویــل وی دهــد خــا آن را حفروشــد ،در صــورتی کــه ا گــر حــاقی ویوانــد و

تبــدیل حــه کشــهش خــا وــویز ویشــد ،حــه حــد نصــاب ویرســيد  -هرطنــد حــه ضــهيهۀ
وقدار حاقيهانده  -حاخد ػکات آن را حدهد؛

اوــا ا گــر انگــور را در حــالی کــه نرســيده و غ ـوره اســت حــهطــوری کــه حــه آن « ِعنــب»

نگوخند ،وصرف نهاخد ،پرداظت ػکات آن الػم نيست.

مسأله  .897اگـــر فـــرد گنـــدم خـــا ضـــو را پــیش اػ وقــت ظشــک شــدن وصــرف کنــد،

طنانشـــه وػن ظشـــک آنهـــا حـــه انـــداػۀ نص ــاب حاش ــد  -هرطن ــد ح ــه ض ــهيهۀ وق ــدار

حاقيهانده -حاخد ػکات آنها را حدهد.

 وخارح و هزینههای وحصول زكوی

مسأله  .898انسان نهیتواند هنگـام وحاسـبۀ وحصـول ػکـوی  -بـرای اخنکـه وعلـوم

شود حه حد نصاب رسيده خا نه  -وصارح و هزخنههایی را که برای گندم ،ضو ،ظروا و
انگور قبل اػ تعلق ػکات حه آن خا حعد اػ آن ،انسام داده اسـت ،اػ حاصـل کسـر نهـوده
و حعد والحظۀ نصاب نهاخد؛
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حنابراین ،طنانشه وال ػکـوی پـیش اػ والحظـۀ وصـارح ،حـه وقـدار نصـاب برسـد،

حاخد ػکات آن را حدهد.

مسأله  .899حــغری را کــه فــرد حــه وصــرف زراعــت رســانده ،طــه اػ ظــودش حاشــد خــا

ظرخده حاشد ،نهیتوانـد اػ حاصـل کسـر کنـد ،سـپس والحظـۀ نصـاب حنهاخـد ،حلکـه
حاخد نصاب را نسبت حه وسهوع وحصول حاصل شده والحظه نهاخد.

ظود وال (نه پول آن) تحت عنوان واليات و واننـد
مسأله  .911آنشه را که دولت اػ ِ

آن وی گيرد ،پرداظت ػکات آن واضب نيست؛
ً
وثال اگر حاصل زراعت « 2هزار کيلوگرم» حاشد و دولت « 344کيلوگرم» را حه عنوان

واليــات حگيــرد ،فقــط پرداظــت ػکــات در « 3344کيلــوگرم» آن واضــب ویحاشــد و ا گــر
حاصل زراعت حعد اػ تعلق ػکـات « 3444کيلـوگرم» حاشـد و دولـت « 344کيلـوگرم» را حـه

عنوان واليات حگيرد  -حه گونهای که وقدارحاقيهانده اػ حد نصاب کهتر حاشـد  -حـاػ
هن حاخد ػکات حاقيهاندۀ وحصول « 344کيلوگرم» را حدهد و کهتر شدن اػ حد نصاب

حعد اػ تعلق ػکات ،ووضب ساقط شدن ػکات نهی گردد.

مسأله  .911وصـــارح و هزخنـــههایی را ک ــه انس ــان قب ــل خ ــا حع ــد اػ تعل ــق ػک ــات ب ــرای

وحصــول صــرف وینهاخــد ،حنــابر احتيــاط واضــب نهیتوانــد اػ حاصــل کســر نهــوده و

فقط ػکات حقيه را حدهد؛

حتی وصارضی را که حعد اػ تعلق ػکات ،برای وقدار ػکات ظـرح نهـوده ،هرطنـد

اػ حــاکن شــرع خــا وکيــل او در صــرف آنهــا اضــاػه گرفتــه حاشــد ،حنــابر احتيــاط واضــب،

نهیتواند کسر نهاخد.

البته حعد اػ تعلق ػکات ویتواند آن وال ػکوی را پـیش اػ درو کـردن خـا طيـدن ،حـه

وستحق خا حا کن شرع خـا وکيـل آنهـا حـهطـور وشـاع تحویـل دهـد ،کـه ا گـر طنـين کنـد،
پــس اػ آن در وصــارح شــرخک ویحاشــند و در ایــن صــورت الػم نيســت آنهــا را وســانی

نگــه دارد؛ حلکــه ویتوانــد بــرای وانــدن آنهــا در ػويــنش تــا وقــت درو خــا ظشــک شــدن،
اضرت وطالبه نهاخد.
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مسأله  .912اضــرت وػن کـــردن و پیهانــه نهــودن گنــدم و ضــو و انگــور (کشــهش) و
ظروایی را که فرد برای ػکات ویدهد ،حـا ظـود اوسـت و نهیتوانـد اضـرت وـغکور را اػ

ػکات کسر نهاخد.

 احكام دیگر وربوط به زكات غالت چهار گانه
 oوحصوالت زكوی كه در زوانهای وختلف پدید ویآید

مسأله  .913اگر انسان در طند وکـان کـه فصـل خـا ػوـان رسـيدن وحصـوالت آنهـا حـا
ً
خکدخگر فرق دارد ،گندم خا ضو خا ظروا خا انگور داشته حاشد و ههۀ آنها عرفـا وحصـول
خک سال وحسوب شود ،طنانشه وحصولی کـه در احتـدا ویرسـد ،حـه انـداػۀ نصـاب

حاشد ،حاخد ػکات آن را وـوقعی کـه ویرسـد حدهـد و ػکـات حقيـه را هـر وقـت حـه دسـت
ویآخد ،ادا نهاخد؛

البته اگر آنشه در احتدا ویرسد حه انداػۀ نصاب نباشد (هر طنـد اطهينـان داشـته

حاشـد کـه حـا وحصـولی کــه حعـد حـه دسـت ویآخـد حــه انـداػۀ نصـاب ظواهـد شـد) حاخــد
صبر کند تا حقيۀ آن برسد ،پس اگر رو ی هـن حـه وقـدار نصـاب شـود ،ػکـات آن واضـب
است و اگر حه وقدار نصاب نشود ،ػکات آن واضب نيست.
 oدرختانی كه در یک سال دو بار ويوه ویدهند

مسأله  .914اگــر درظــت ظروــا خــا انگــور در خــک ســال دو ورتبــه ثهــره و ويــوه حدهــد،

طنانشه روی هن حه وقدار نصاب حاشد ،ولی حه تنهایی هير کدام حه وقـدار نصـاب

نباشد ،حنابر احتياط ،ػکات آن واضب است.

 oزكات و دیون وربوط به اووال وتوفی و ورثۀ وی

مسأله  .915اگر حعد اػ آنکه ػکات گنـدم ،ضـو ،ظروـا و انگـور واضـب شـد ،والـک آن

حهيرد ،حاخد ػکات وحصول ػکوی پرداظت شود؛
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ولی اگر فرد پیش اػ تعلق ػکـات حـه اوـوال ػکـوی حهيـرد و وـال وـغکور حـه ورثـه ارث

ولک آنان وتعلق ػکات شود ،هر خک اػ ورثه کـه سـهن او حـه انـداػۀ نصـاب
برسد و در ِ
است ،حاخد ػکات سهن ظود را حدهد.
ً
ـود آن
مسأله  .916اگر کسی که شرعا حدهکار است و وـالی هـن دارد کـه ػکـات حـه ظ ِ

وــال تعلــق گرفتــه اســت ،حهيــرد در حــالی کــه ظــود آن وــال ،ووضــود حاشــد ،حاخــد تهــام

ػکات را اػ والی که ػکات آن واضـب شـده حدهنـد ،سـپس حـدهی او را ادا نهاخنـد و در
این وورد طيزی اػ سـهن ػکـات کـن نهیشـود ،هرطنـد حـدهی او حـه انـداػه کـل دارایـی

وتوفی حاشد؛

ولی اگر ػکات در عوۀ فرد واضب حاشد ،وانند سایر دیون است .حنابراین:

الففف .طنانشــه وسهــوع حــدهی ػکــات و ســایر حــدهیها کــه در عوــۀ وــدیون بــوده،

وســاوی خــا کهتــر اػ کــل دارایــی او حاشــد ،حاخــد کــل حــدهی ػکــات و ســایر حــدهیها

پرداظته شود.

ب .طنانشه وسهوع حدهی ػکات و سایر حدهیها که در عوۀ ودیون بـوده ،بیشـتر

اػ کل دارایی او حاشد ،حاخد دارایی وی را بین وسـتحقين ػکـات و سـایر طلبکـاران حـه

نســبت تقســين نهــود .حنــابراین ،ههشنــان کــه ســهن طلبکــاران کــن ویشــود ،اػ ســهن
ػکات نيز حه نسبت ،کن ویشود.
ً
مسأله  .917کسی که شرعا حدهکار است و در حـالی کـه حـه گنـدم خـا ضـو خـا ظروـا خـا
انگورهای وی هنوػ ػکات تعلق نگرفته است ،حهيرد ،دو صورت دارد:

الف .پیش اػ آنکه حه غالت وغکور ػکـات تعلـق گيـرد ،ورثـه ،حـدهی و دیـن او را اػ

ولک ورثه ،ػکات حه غالت وغکور تعلق گيرد؛
وال دخگر وتوفی حدهند و حعد اػ آن در ِ

در ایــن صــورت ،هــر کــدام اػ ورثــه کــه سههشــان حــه انــداػۀ نصــاب برســد ،حاخــد ػکــات

حدهد.

ب .پــیش اػ تعلــق ػکــات حــه غــالت وــغکور ،حــدهی و دیــن او را ندهنــد؛ در ایــن

صورت ،طنانشـه وسهـوع وـال ويـت فقـط حـه انـداػۀ حـدهی او حاشـد ،واضـب نيسـت

ػکات وال /

ػکات را حدهند و اگر وـال ويـت بیشـتر اػ حـدهی او حاشـد ،در صـورتی کـه حـدهی او حـه

قــدری اســت کــه ا گــر حصواهنــد ادا نهاخنــد حاخــد وقــداری اػ غــالت وــغکور را هــن حــه

طلبکار حدهند ،آنشه را حه طلبکار ویدهند ػکـات نـدارد و در حقيـۀ وـال ،هـر کـدام اػ
ورثه که سـههش حـه انـداػۀ نصـاب شـود و سـایر شـراخط تعلـق ػکـات را هـن دارا حاشـد،

حاخد ػکات سهن ظود را حدهد.

 oزكات غالتی كه دارای جنس ورغوب و ناورغوب هستند

مسأله  .918اگر گندم و ضو و ظروا و انگوری (کشهش) که ػکات آنها واضـب شـده،

ظــوب و حــد دارد (دارای ضــنس ورغــوب و نــاورغوب ویحاشــد) ،احتيــاط واضــب آن
است که فرد ػکات ضنس ظوب را اػ ضنس حد ندهد؛ ولی الػم نيست ػکـات ههـه را

اػ ضنس ظوب حدهد؛ حلکه ویتواند ػکات هر قسن را اػ ظود آن بپرداػد.
 oپرداخت زكات غالت از پول یا اجناس دیگر

مسأله  .919واضب نيسـت ػکـات غـالت اػ ظـود آن پرداظـت شـود؛ حلکـه پرداظـت
قيهت آن اػ نقد راخذ (وثل پول و اسـکناس) نيـز کـافی اسـت؛ ولـی پرداظـت قيهـت

آن اػ اضنــاس و کاالهــای دخگــر وحــل اشــکال اســت و احتيــاط واضــب در تــرک آن

است.

مسأله  .911اگــر پرداظــت ػکــات ظروــای ظشــک خــا کشــهش بــر فــرد واضــب حاشــد،

نهیتوانــد ػکــات آن را اػ ظروــای تــاػه خــا انگــور حدهــد ،حلکــه طنانشــه وقــدار ػکــات را
قيهت گغاری نهاخد و حصواهد وعادل قيهت آن ،ظروای تاػه خا انگـور ،حاحـت قيهـت

آن حدهد خـا کشـهش خـا ظروـای ظشـک دخگـر ،حاحـت قيهـت حدهـد نيـز وحـل اشـکال
است و احتياط واضب در ترک آن است.

ههشنــين ،اگــر ػکــات انگــور بــر او واضــب حاشــد ،نهیتوانــد ػکــات آن را کشــهش

حدهد؛ وگر آنکه کشهش وغکور اػ عين ههان انگور وتعلق ػکات پدخد آوده حاشد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

 زكات نداشتن وجدد غالت چهارگانهای كه زكات آنها پرداخت شده است

مسأله  .911اگر گندم ،ضو ،ظروا و انگوری (کشهش) که ػکات آنها پرداظـت شـده،

طند سال هن نزد فرد حهاند ،دوحاره ػکات ندارد.

 oوواردی كه در تعلق زكات به غالت چهارگانه شرط نيست

مسأله  .912اگر والک گندم ،ضو ،ظروا و انگور (کشهش) حشۀ ناحالغ خا فـرد وسنـون

خــا ســفيه حاشــد ،در صــورت ضهــع بــودن ســایر شــراخط ثبــوت ػکــات ،حــه اوــوال وــغکور
ػکات تعلق وی گيرد و بر ولی شرعی حشۀ ناحالغ خا فرد وسنون خا سـفيه ،واضـب اسـت
ػکات وغکور را اػ وال او پرداظت نهاخد.

ههشنــين ،ا گــر صــاحب غــالت وــغکور در تهــام ســال خــا وقــداری اػ آن ،وســت خــا

بیهوش حاشد ،ػکات اػ او ساقط نهیشود.

مسأله  .913برای ثبوت ػکات در گنـدم ،ضـو ،ظروـا و انگـور (کشـهش) ،الػم نيسـت

والک ،قدرت بر تصرف در غالت وغکور را داشته حاشد.

حنــابراین ،ا گــر در هنگــام تعلــق ػکــات حــه غــالت ،والــک حــه ســبب وــانعی نتوانــد

ظودش خا وکيلش در آن تصرف نهاخد ،ػکات حه غالت وی تعلق وی گيرد و طنانشـه
در آخنده حه آنها دسترسی پیدا کند ،حاخد ػکات آن را بپرداػد؛ واننـد وـالی کـه غصـب

شده خا توسط ظالن توقيف شده خا حه سرقت رفته خا گن شده و والک آن ،وکـان آن را
نهیداند و دسترسی حه آن ندارد.

مسأله  .914ههان طور که در وساجل قبل عکر شد ،برای تعلق ػکات حـه گنـدم خـا ضـو
خا ظروا خا انگور (کشهش) ،شرط نيست غلۀ وغکور در خک وکان حاشد.

حنابراین ،اگر شصصی زراعت خا درظتان ظروـا خـا انگـور در شـهر خـا روسـتایی دارد

که وحصول آن حه وقدار نصاب نيست و آن شصص وثل ههان زراعت خا درظتان را
در شــهر خــا روســتای دخگــری دارد کــه وحصــول آن نيــز حــه وقــدار نصــاب نيســت ،ولــی

وسهوع وحصول هر دو وکان حه حد نصاب ویرسد ،در صورتی که هـر دو وحصـول

ػکات وال /

ً
عرفا وحصول خک سال حه حساب آخد ،واضب است ػکات وسهوع پرداظت شود.
زكات طال و نقره

ً
کسی که طال و نقره دارد ،در صـورت دارا بـودن شـراخط عهـووی کـه قـبال عکـر شـد و

شراخط اظتصاصی که ظواهد آود ،حاخد ػکات طال و نقرۀ ظوخش را بپرداػد.
 شرایط اختصاصی تعلق زكات به طال و نقره
 oشرط اول و دوم :والک طال و نقره ،بالغ و نيز در تهام سال عاقل باشد

مسأله  .915اگــر والــک طــال و نقــره ،حشــۀ ناحــالغ خــا فــرد دیوانــه 1حاشــد ،حــه طــال خــا نقــرۀ

وغکور ػکات تعلق نهی گيرد و هنگاوی که فـرد ،حـالغ خـا عاقـل شـد ،در صـورت ضهـع
بودن سایر شراخط ثبوت ػکات ،اػ آن ػوان ،سال وربوط حه ػکات آغاػ ویشود.

مسأله  .916اگر صاحب طال و نقره در تهام سال خا وقداری اػ آن ،وسـت خـا بیهـوش

شود ،ػکات اػ او ساقط نهیشود.

 oشرط سوم :طال یا نقره به حد نصاب وعين برسد

مسأله  .917طال دو نصاب دارد:
يصاب ّاول 24« :دخنار» است ( 24وثقال شـرعی طـالی وس ـ ـکوک) و وقـ ـدار وـغکور

 -حنا بر آنشه گفته شده  -وعادل پانزده وثقال وعهولی 2طالی وسـکوک (سـکۀ طـال)

ویحاشد؛

پس وقتی طال حـه نصـاب وـغکور برسـد ،طنانشـه سـایر شـراخط تعلـق ػکـات را هـن

 .1حتی اگر فـرد در دورهای اػ سـال دیوانـه حاشـد ،ػکـات بـر او واضـب نهیشـود؛ البتـه ا گـر در طـول سـال تنهـا
بــرای وــدت خــک ســاعت و واننــد آن دیوانــه شــود ،در صــورت ضهــع بــودن ســایر شــراخط ػکــات واضــب
ویشود.
 .2وثقال وعهولی ،وثقال حاػاری خا صيرفی هن ناويده ویشود و توضيح وقدار آن حه «گرم» در ضلد طهـارم،
فصل «دخات» عکر وی گردد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

داشته حاشد ،انسان حاخد «خک طهلن» آن ( 2/3درصد) را حاحت ػکات حدهد و ا گـر حـه
این وقدار نرسد ،ػکات آن واضب نيست.
يصاب ّدوم 3« :دخنار» است ( 3وثقـال شرعـ ـی طـالی وسـ ـکوک) و وقـدار و ـغکـ ـور

 -حنا بر آنشه گفته شده  -وعادل  1وثقال وعهولی طالی وسکوک (سکۀ طال) است؛

خعنی اگر  1وثقال وعهولی حـه  33وثقـال وعهـولی سـابق اضـافه شـود ،حاخـد ػکـات

تهام  35وثقال وعهـولی را اػ قـرار «خـک طهلـن» ( 2/3درصـد) حدهـد و ا گـر کهتـر اػ 1

وثقال وعهولی اضافه شود ،فقط حاخد ػکات  33وثقـال وعهـولی آن را حدهـد و ز خـادی

آن ػکات ندارد؛

ههشنــين اســت هــر طــه حــاال رود ،خعنــی ا گــر  1وثقــال وعهــولی اضــافه شــود ،حاخــد

ػکــات تهــام آنهــا را حدهــد و اگــر کهتــر اضــافه شــود ،وقــداری کــه اضــافه شــده ػکــات

ندارد.

مسأله  .918نقره دو نصاب دارد:

يصاب اول 244« :درهن» که حنا بر آنشه گفته شـده ،وعـادل « »343وثقـال وعهـولی

1

است که اگر نقـره حـه « »343وثقـال وعهـولی برسـد و شـراخط دخگـر را هـن داشـته حاشـد،

انســان حاخــد «خــک طهلــن» آن ( 2/3درصــد) را حاحــت ػکــات حدهــد و ا گــر حــه ایــن وقــدار

نرسد ،ػکات آن واضب نيست.
يصففاب ّدوم 34« :درهـن» کــه حنـا بــر آنشـه گفتــه شـده ،وعــادل « »23وثقـال وعهــولی
است؛

خعنی اگر « »23وثقـال وعهـولی حـه « »343وثقـال وعهـولی اضـافه شـود ،حاخـد ػکـات

تهام « »323وثقال وعهولی را اػ قـرار «خـک طهلـن» ( 2/3درصـد) حدهـد و ا گـر کهتـر اػ
« »23وثقال وعهولی اضافه شود ،فقط حاخد ػکات « »343وثقال وعهـولی آن را حدهـد و
زخادی آن ػکات ندارد؛

ههشنين است هر طه حاال رود ،خعنی اگر « »23وثقال وعهـولی اضـافه شـود ،حاخـد

 .1ههان.

ػکات وال /

ػکات تهام آنها را حدهـد و ا گـر کهتـر اضـافه شـود ،وقـداری کـه اضـافه شـده و کهتـر اػ

« »23وثقال وعهولی است ،ػکات ندارد.

مسأله  .919اگر فرد ،شک داشته حاشد که طال خا نقره حه حد نصاب رسيده است خـا

نه ،حنابر احتياط واضب در صورت اوکان حاخد تحقيق و ضستسو کند.

مسأله  .921کسی که طال خا نقرۀ او حه انداػۀ نصاب است  -هرطند ػکات آن را داده

حاشد  -تا وقتی اػ نصاب اول کن نشده است و سـایر شـراخط وضـوب ػکـات نيـز ضهـع

حاشد ،هر سال حاخد ػکات آن را حدهد.
o

شرط چهارم :طال یا نقره ،وسركوک (سركۀ طرال یرا نقرره) بروده و وعاولره برا آن رایرج

باشد

1

مسأله  .921اگر وعاوله حا طال و نقرۀ وسکوک (سکۀ طال و نقره) راخذ حاشـد ،هرطنـد

نقش سـکه اػ بـین رفتـه حاشـد ،حاخـد ػکـات آن پرداظـت شـود ،ولـی ا گـر اػ رواح افتـاده

حاشد ،ػکات ندارد ،هرطند نقش سکۀ آن حاقی حاشد.

مسأله  .922سکۀ طال و نقرهای که حانوان برای زخنت حه کار ویبرند ،در صـورتی کـه
رواح وعاوله حا آن حاقی حاشد ،خعنی سکۀ طال و نقره حه عنـوان پـول در وعـاوالت حکـار

گرفته شوند ،حنابر احتياط ،ػکات آن واضب است؛

ولی اگر وعاوله حا آن راخـذ نباشـد ،ػکـاتش واضـب نيسـت .ههشنـين ،ز یـور آالت

طال و نقرۀ غير وسکوک ،ػکات ندارد.

مسأله  .923در ػوان کنـونی کـه طـال و نقـره حـه عنـوان پـول در وعـاوالت حکـار گرفتـه

نهیشود ،اسکناس و پولهای کاغغی خـا پولهـای فلـزی کـه اػ غيـر طـال و نقـره وثـل

نيکل ساظته ویشود ،حکن سکۀ طال و نقره را ندارد.

مسأله  .924نصاب طـال و نقـره ضداگانـه حسـاب ویشـود .حنـابراین ،کسـی کـه هـن

 .1اػ این شرط وعلوم ویشود اوروػه که وعهول نيست افراد وعـاوالت ظـوخش را حـا پـولی کـه اػ ضـنس طـال و
نقره حاشد انسام دهند ،ووضوعی برای ػکات طال و نقره وضود ندارد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

ً
سکۀ طال و هن نقره دارد ،اگر هير کدام آنها حه انداػۀ نصـاب اول نباشـد ،وـثال «»343

وثقــال حــاػاری ســکۀ نقــره و « »33وثقــال حــاػاری ســکۀ طــال داشــته حاشــد ،ػکــات بــر او

واضب نيست ،هرطند هر دو حا هن حه حد نصاب برسد.

 oشرط پنجن :فررد یرک سرال زكراتی  -برا وجرود سرایر شررایط عهرووی و اختصاصری -
والک سكه طال یا نقره باشد

ـک فــرد ظــارح شــود خــا اػ
مسأله  .925ا گــر ســکۀ طــال و نقــره در بــین خــاػده وــاه ،اػ ولـ ِ

نصاب اول سکۀ طال و نقره کهتر شـود ،ػکـات بـر او واضـب نيسـت؛ اوـا ا گـر حعضـی اػ

شــراخط حعــد اػ تهــام شــدن وــاه خــاػدهن و ورود حــه وــاه دواػدهــن اػ بــین بــرود ،ػکــات حــه

سکۀ طال خا نقرۀ وغکور تعلق گرفته است.

مسأله  .926اگر فرد در بین خاػده واه ،سکۀ طال و نقرهای را که دارد حا شـیء دخگـری
عوض نهاخد خا آنها را آب کند (عوب نهاخد) ،ػکات بر او واضب نيست؛

ولی ا گـر بـرای فـرار اػ پرداظـت ػکـات ،آنهـا را حـا طـال و نقـرۀ وسـکوک (سـکۀ طـال و

نقره) دخگر عوض کند ،خعنـی سـکۀ طـال را حـا سـکۀ طـال خـا نقـره عـوض نهاخـد خـا سـکۀ

نقره را حا سکۀ نقره خا طال عـوض نهاخـد و سـایر شـراخط تعلـق ػکـات هـن تـا تهـام شـدن

واه خاػدهن حاقی حهاند ،احتياط واضب آن است که ػکاتش را حدهد.

مسأله  .927اگر فرد در واه دواػدهن ،سکۀ طال و نقرهای کـه وشـهول ػکـات اسـت را
آب کنــد (عوب نهاخــد) ،حاخــد ػکــات آنهــا را حدهــد و طنانشــه حــه ســبب عوب کــردن،

وػن خـا قيهـت آنهـا کـن شـود ،حاخـد ػکــاتی را کـه پـیش اػ عوب کـردن بـر او واضـب بــوده

بپرداػد.

مسأله  .928ا گــر در ســکۀ طــال خــا نقــرهای کــه وشــهول ػکــات اســت ،بیشــتر اػ انــداػۀ
ً
وعهــول ،فل ـز دخگــری حاشــد ،ا گــر حــه آن عرفــا «ســکۀ طــال» خــا «ســکۀ نقــره» حگوخنــد ،در
صــورتی کــه حــه حــد نصــاب برســد ػکــاتش واضــب اســت ،هرطنــد ظالصــش حــه حــد

نصاب نرسد؛

ػکات وال /

ً
ولــی ا گــر حــه آن عرفــا «ســکۀ طــال» و «ســکۀ نقــره» نگوخنــد ،ػکــاتش واضــب نيســت،

هرطند ظالصش حه حد نصاب برسد.

مسأله  .929ا گــر ســکۀ طــال خــا نقــره حــه وقــدار وعهــول حــا فلــز دخگــری وصلــوط حاشــد،

طنانشه ػکات آن را اػ سکۀ طال خا سکۀ نقرهای که بیشتر اػ وعهول فلز دخگر دارد خا اػ

پولی غير اػ سکۀ طال و نقره حدهد ،ولی حه قدری حاشد که قيهت آن حه انـداػۀ قيهـت
ػکات واضب بر او حاشد ،اشکال ندارد.

ً
 oشرط ششن :والک سكه طال و نقره بتواند عرفا در اووال وذكور تصرف نهاید

مسأله  .931اگر والک طال خا نقرۀ وسکوک (سکۀ طال خا نقره) حه سبب وضود وـانع خـا

عاولی برای ودت قابل تـوضهی نتوانـد در وـالش تصـرف نهاخـد ،وثـل آنکـه وـالش حـه
سرقت رفته خا غصب شده خا گن شده حاشد ،آن وال ػکات ندارد.
 زوان پرداخت زكات سكه طال و نقره

مسأله  .931فرد حاخد ػکات سکۀ طال و نقره را حعد اػ تهام شدن واه خـاػدهن ،حـه فقيـر

حدهــد خــا اػ وــال ظــود ضــدا نهاخــد و حکــن تــأظير پرداظــت ػکــات ،در وســألۀ «»3433
ظواهد آود.

زكات شتر ،گاو و گوسفند

کسی که والک «شتر» خا «گاو» خا «گوسفند» ویحاشد ،در صورت دارا بودن شـراخط
ً
عهووی که قبال عکر شد و شراخط اظتصاصی که ظواهد آوـد ،حاخـد ػکـات شـتر خـا گـاو
خا گوسفند ظوخش را بپرداػد.

 شرایط اختصاصی تعلق زكات به شتر ،گاو و گوسفند

ً
 oشرط اول :والک بتواند در اووال وذكور عرفا تصرف داشته باشد

مسأله  .932اگــر والــک شــتر خــا گــاو خــا گوســفند ،حــه ســبب عــاولی بــرای وــدت قابــل

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

تــوضهی نتوانــد در وــالش تصــرف نهاخــد ،وثــل آنکــه وــالش حــه ســرقت رفتــه خــا غصــب
شده خا گن شده حاشد ،آن وال ػکات ندارد.

 oشرط دوم :حيوانات وذكور در تهام سال از چرا گراههرای طبيعری واقرع در دشرت،
بیابان و وانند آن ،چرا نهایند

1

مسأله  .933شـــتر ،گـــاو و گوســـفندانی ک ــه در ط ــول س ــال اػ طراگاهه ــای طبيع ــی

استفاده وی کنند ،ػکاتشان واضـب اسـت و فـرق نـدارد علـف و گيـاهی کـه حيـوان اػ

آن طرا وی کند ،حدون والک حاشد خا دارای والک حاشد ،علف وـغکور ظشـک حاشـد

خا تاػه.

حنابراین ،اگر فرد والک ػوينی حاشد که دارای علفهـا و گياهـان ظـودرو اسـت و

گوسفندانش در طول سال در آن طرا وی کننـد ،در صـورت ضهـع بـودن سـایر شـراخط،

حاخد ػکات آنها را بپرداػد.

مسأله  .934اگــر شــتر خــا گــاو خــا گوســفند در تهــام ســال خــا وقــداری اػ آن ،اػ علــف

طيده شده خا زراعتی که کاشته شده تغغخه نهاخد ،ػکات ندارد و فرق ندارد علف خـا
زراعــت ،وــال والــک حيوانــات حاشــد خــا فــرد دخگــر ،غصــبی حاشــد خــا وبــاح و نيــز فرقــی
ندارد طرخدن حيوان حه اظتيار صاحب حيوان حاشد خا اػ روی ناطاری.

مسأله  .935اگر شـتر خـا گـاو خـا گوسـفند در تهـام سـال ،وقـدار کهـی اػ علـف طيـده
ً
شده حصورد خا وقدار اندکی اػ ػارعت وزرعه تغغخه نهاخد ،حـهطـوری کـه عرفـا حگوخنـد:

«در تهام سال اػ علف بیاحان و وانند آن ،طرا نهوده خا طرا وی کند» ،پرداظت ػکـات
آن واضــب ویحاشــد و ويــزان در تشــصيص اوــر وــغکور عرفــی اســت و بــر عهــدۀ ظــود

وکلف ویحاشد.

مسأله  .936اگر برای طراندن شـتر ،گـاو و گوسـفند در وراتـع و طرا گـاههـای طبيعـی
واقع در دشت خـا بیاحـان و واننـد آن ،فـرد را وسبـور نهاخنـد تـا پـول خـا وـالی را حـه نـاحق

 .1حه طنين حيواناتی که اػ طراگاههای طبيعی استفاده وی کنند« ،ساجهه» گفته ویشود.

ػکات وال /

ً
بپرداػد ،حاػ هن حه حيوانات وغکور عرفا «ساجهه» گفته ویشود و حاخـد ػکـات آنهـا را در
صورت ضهع بودن سایر شراخط بپرداػد.

مسأله  .937اگر انسان برای شـتر ،گـاو و گوسـفند ظـود طرا گـاهی را کـه کسـی نکاشـته،
ظرخداری نهاخد خا اضاره کند ،حنابر احتياط ،واضب است ػکات آنها را بپرداػد.

1

 oشرررط سرروم :فرررد یررک سررال زكرراتی  -بررا وجررود سررایر شرررایط عهررووی و اختصاصرری -
والک حيوانات وذكور باشد

مسأله  .938ػکات شتر ،گاو و گوسفند در صورتی واضـب وـیشـود کـه انسـان خـاػده

واه تهام ،والک حيوانات وغکور حاشـد و سـایر شـراخط عهـووی خـا اظتصاصـی ػکـات

نيز در طول این ودت ضهع حاشد.

حنابراین ،اگر طهارپاخان وغکور در بین خاػده وـاه ،اػ ولـک فـرد ظـارح شـوند ،وثـل

اخنکه آنها را حفروشد خا تعداد آنها اػ نصاب اول ػکات آن حيوان کهتـر شـود ،ػکـات بـر

او واضب نيست؛ اوا اػ بـین رفـتن حعضـی اػ شـراخط ،حعـد اػ تهـام شـدن وـاه خـاػدهن و

پــس اػ ورود حــه وــاه دواػدهــن ،اثــری نــدارد و ػکــات حــه حيوانــات وــغکور تعلــق گرفتــه و
واضب است پرداظت شود.

مسأله  .939اگر فرد پـیش اػ تهـام شـدن وـاه خـاػدهن ،گـاو و گوسـفند و شـتری را کـه

دارد حا حيوانی اػ ضنس ظودش خا غير ضنس ظودش عوض کند و این کـار حـه قصـد
فرار اػ ػکات نباشد ،در این صورت ،ػکات بر او واضب نيست؛
ً
اوا اگر این تعوخض برای فرار اػ ػکات انسام ویشود ،وـثال حـه قصـد فـرار اػ ػکـات،

 34گوســفند حدهــد و  34گوســفند دخگــر حگيــرد ،در صــورتی کــه هــر دو وــورد ،خــک نــوع
ً
ونفعت داشته حاشند 2،وثال هر دو گوسفند شيرده حاشند و سایر شراخط تعلـق ػکـات
 .1سبب احتياط آن است که در صدق عنوان «ساجهه» نسبت حه طنين ووردی ،اشکال وضود دارد.
 .2حــه عبــارت دخگــر ،حيوانــات وــغکور کــه عــوض و وعــوض واقــع ویشــوند ،دارای ارػش اســتعهالی وشــترک
حاشند ،خعنی ونفعت غالب آنها که حه ضهت آن نگهداری ویشوند و ارػش اصـلی حيوانـات وـغکور حـه
ههان است ،خکسان حاشد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

هــن تــا تهــام شــدن وــاه خــاػدهن حــاقی حهانــد ،احتيــاط الػم آن اســت کــه ػکــات آنهــا را

حدهد.

 oشرط چهارم :تعداد حيوانات وذكور ،به حد نصاب برسد

مسأله « .941شتر» دواػده نصاب دارد:
ّاول »3« :شــتر و ػکــات آن خــک گوســفند اســت و تــا تعــداد شــترها حــه ایــن وقــدار

نرسد ،ػکات ندارد.
ّدوم »34« :شتر و ػکات آن « »2گوسفند است.
ّ
سىم »33« :شتر و ػکات آن « »1گوسفند است.

چهاسم »24« :شتر و ػکات آن « »3گوسفند است.

پًجن »23« :شتر و ػکات آن « »3گوسفند است.

ششن »23« :شتر و ػکات آن خک شتری است که داظل سال دوم 1شده حاشد.
هفتن »13« :شتر و ػکات آن خک شتری است که داظل سال سوم شده حاشد.

هشففتن »33« :شــتر و ػکــات آن خــک شــتری اسـ ـت کــه داظــل ســال طهــارم ش ـ ـده

حاشد.

يهن »33« :شتر و ػکات آن خک شتری است که داظل سال پنسن شده حاشد.

دهن »33« :شتر و ػکات آن « »2شتری است که داظل سال سوم شده حاشند.

یفففاصدهن »33« :شــتر و ػکـــات آن «»2شــتری اســت کــه داظــل ســال طهــارم شــده

حاش ـند.

دواصدهن »323« :شتر و حاالتر اػ آن است که حاخـد خـا بـرای هـر « »34شـتر ،خـک شـتری

حدهد کـه داظـل سـال سـوم شـده حاشـد و خـا بـرای هـر « »34شـتر خـک شـتری حدهـد کـه
داظـل سـال طهــارم شـده حاشـد و خــا حـا « »34و « ،»34هـر دو حســاب کنـد و در حعضــی

وـــوارد هـــن وصيــر اســت کــه حــا « »34خـــا « »34حســاب کنــد واننــد « ،»244ولــی در هــر
 .1ونظور اػ سال در این وسأله و وساجل حعد« ،سال قهری» است.

ػکات وال /

صورت ،حاخد طوری حساب کند که طيزی حاقی نهاند خا اگر طيزی حاقی ویوانـد ،اػ
ً
« »3شتر بیشتر نباشد؛ وثال ا گـر « »334شـتر دارد ،حاخـد بـرای « »344شـتر »2« ،شـتری کـه
داظــل ســال طهــارم شــده و بــرای « »34شــتر ،خــک شــتری کــه داظــل ســال ســوم شــده،

حدهد.

مسأله  .941ػکات وـا بـین دو نصـاب واضـب نيسـت ،پـس ا گـر تعـداد شـترهایی کـه
دارد اػ نصــاب اول کــه « »3اســت حگــغرد ،تــا حــه نصــاب دوم کــه « »34اســت نرســيده

حاشــد ،فقــط حاخــد ػکــات « »3شــتر آن را حدهــد و حکــن در نصــابهای حعــد نيــز ههــين
طور است.

مسأله « .942گاو» دو نصاب دارد:

يصففاب اول »14« :تــا اســت کــه ػکــات آن خــک گوســاله کــه داظــل ســال دوم شــده

ویحاشــد و احتيــاط واضــب اســت کــه آن گوســاله نــر حاشــد و تــا تعــداد گاوهــا حــه «»14

نرسيده ،ػکات واضب نيست.

يصففاب دوم »34« :اســت و ػکــات آن خــک گوســالۀ وــادهای اســت کــه داظــل ســال
ً
سوم شده حاشد و ػکات وا بین « »14و « »34واضب نيست ،وـثال کسـی کـه « »13گـاو
دارد ،فقط حاخد ػکات « »14گاو را حدهد.

نيز اگر اػ « »34گاو زخادتر داشته حاشـد ،تـا حـه « »34نرسـيده ،فقـط حاخـد ػکـات «»34

گــاو را حدهــد و حعــد اػ آنکــه حــه « »34رســيد طــون دو برابــر نصــاب اول را دارد ،حاخــد دو
گوسالهای که داظل سال دوم شده حدهد.

ههشنين ،هر طه حاال رود ،حاخد خا بـر اسـاس عـدد « »14خـا « ،»34خـا هـر دو حسـاب

کند و ػکات آن را حه دستوری که گفته شد حدهـد؛ ولـی حاخـد طـوری حسـاب کنـد کـه
ً
طيزی حاقی نهاند ،خا ا گـر طيـزی حـاقی ویوانـد اػ « »3تـا بیشـتر نباشـد ،وـثال ا گـر «»34
گـــاو دارد ،حاخـــد حـــا « »14و « »34حســـاب کنــد ،طــون ا گــر فقــط بــر اســاس عــدد «»14
حساب کنـد »34« ،گـاو ػکـات نـداده ویوانـد ،و در حعضـی وـوارد واننـد « ،»324وصيـر

است.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

مسأله « .943گوسفند»  3نصاب دارد:

اول »34« :عــدد اســت و ػکــات آن خــک گوســفند اســت و تــا تعــداد گوســفندان حــه

عدد « »34نرسيده است ،ػکات ندارد.

دوم »323« :است و ػکات آن « »2گوسفند ویحاشد.

سىم »243« :است و ػکات آن « »1گوسفند ویحاشد.

چهاسم »143« :است و ػکات آن « »3گوسفند ویحاشد.

پًجن »344« :و حاالتر اػ آن است که حاخد برای هر « »344گوسفند خک گوسفند حدهد.

مسأله  .944ػکات وا بـین دو نصـاب واضـب نيسـت ،پـس ا گـر تعـداد گوسـفندهای
کســی اػ نصــاب اول کــه « »34اســت بیشــتر حاشــد ،تــا حــه نصــاب دوم کــه « »323اســت

نرســيده حاشــد ،فقــط حاخــد ػکــات « »34گوســفند را حدهــد و ز خــادی آن ػکــات نــدارد و
حکن در نصابهای حعد نيز ههين طور است.

مسأله  .945برای واضب شدن ػکات حيوانات ،در وورد ػکات «شتر» ،شـتر عر بـی و

غير عربی ،در وورد ػکات «گاو» ،گاو و گاوويش و در وورد ػکات «گوسفند» ،گوسـفند
و بز و ويش و شيشک ،خک ضنس وحسوب ویشود و نر خـا وـاده بـودن حيوانـات هـن

فرقی ندارد.

 احكام دیگر وربوط به زكات شتر ،گاو و گوسفند
 oشرا كت چند نفر در چهارپایان زكوی

مسأله  .946اگر طند نفر حا هن در شتران خـا گاوهـا خـا گوسـفندان شـرخک حاشـند ،هـر

کدام آنان که سـههش حـه نصـاب اول ور بـوط حـه آن حيـوان رسـيده حاشـد ،حاخـد ػکـات

حدهد و بر کسی که سهن او کهتر اػ نصاب اول است ،ػکات واضب نيست.
 oزوان پرداخت زكات شتر ،گاو و گوسفند

مسأله  .947فرد حاخد ػکات شتر ،گاو و گوسفند را حعد اػ تهام شدن واه خـاػدهن ،حـه

ػکات وال /

فقيــر حدهــد ،خــا اػ وــال ظــود ضــدا نهاخــد و حکــن تــأظير در پرداظــت ػکــات در وســألۀ
« »3433ظواهد آود.

 oبرخی از اوصاف شتر ،گاو یا گوسفندی كه به عنوان زكات پرداخت ویشود

مسأله  .948شتری که حه عنوان ػکات داده ویشود حاخد واده حاشد؛ ولی ا گـر فـرد در
وورد نصـاب ششـن ،در بـین شـترانش ،شـتر وـادۀ دو سـاله نداشـته حاشـد ،شـتر نـر سـه

ساله کافی است و اگر آن را هن نداشته حاشد ،در ظرخد هر کدام وصير است.

مسأله  .949گوســفندی کــه حــه عنــوان ػکــات شــتران خــا ػکــات گوســفندان پرداظــت

ویشود ،حنابر احتياط واضب ،حاخد حداقل داظل سال دوم شـده حاشـد و بـزی کـه حـه
عنوان ػکات آنها پرداظت ویشود ،حنابر احتياط واضب حاخد داظـل سـال سـوم شـده

حاشد.

مسأله  .951گوســفندی را کــه فــرد حاحــت ػکــات ویدهــد ،ا گــر قيهــتش وصتصــری اػ
گوســفندهای دخگــر او کهتــر حاش ـد ،اشــکال نــدارد؛ ولــی بهتــر اســت گوســفندی را کــه

قيهــت آن اػ تهــام گوســفندهاخش بیشــتر اســت حدهــد و حکــن در وــورد گــاو و شــتر نيــز
ههين طور است.

مسأله  .951کسی که دارای گوسفند ویحاشد ،اگر تهـام نصـاب اػ گوسـفندان وـاده

حاشــد ،وــیتوانــد ػکــات را حــا گوســفند نــر بپــرداػد ،و ا گــر تهــام نصــاب اػ گوســفندان نــر

حاشد ،ویتواند ػکات را حا گوسفند واده بپرداػد.

ههــين طــور ،طنانشــه تهــام نصــاب گوســفند حاشــد ،ضــایز اســت ػکــات آنهــا را بــز

بپرداػد و اگر تهام نصاب بز حاشد ،ضایز است ػکات آنها را گوسفند بپرداػد.

این حکن ،در وورد گاو و گـاو وـيش و در وـورد شـتر عر بـی و غيـر عر بـی نيـز ضـاری

ویحاشد.

مسأله  .952اگــر فــرد دارای گــاو خــا گوســفند خــا شــترانی حاشــد کــه وــرخض و وعيــوب

هستند ،این اور ووضب ساقط شدن ػکات نهیشود و حاخد ػکات آنها را بپرداػد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

مسأله  .953اگــر فــرد دارای گـــاو خـــا گوســفند خــا شــترانی حاشــد کــه ههــه وــرخض خــا
وعيوب خا پیر هستند ،ویتواند ػکات را اػ ظود آنها حدهد؛

ولـــی اگــر ههـــه ســـالن و بیعيـــب و ضــوان حاشــند ،نهیتوانــد ػکــات آنهــا را اػ آن

حيــوانی کــه وــرخض خــا وعيــوب خــا پیــر اســت حدهــد ،حلکــه ا گــر حعضــی اػ آنهــا ســالن و

حعضــی وــرخض و دســتهای وعيــوب و دســتۀ دخگــر بیعيــب و تعــدادی پیــر و تعــدادی

ضوان حاشند ،احتياط واضب آن است که برای ػکات آنها ،حيوان سالن و بیعيب و

ضوان حدهد.

 oپرداخت زكات شتر ،گاو و گوسفند از غير نصاب یا با پول

مسأله  .954الػم نيست انسان ،ػکات شترهایی که حه حد نصاب رسيده را اػ ظود

نصـــاب حدهـــد ،حلکـــه اگـــر شــتر دخگــری حدهــد کــافی اســت و ایــن حکــن ،در گــاو و
گوسفند نيز ضاری است.

حنــابراین ،والــک در پرداظــت ػکــات اػ نصــاب و غيــر آن ،وصيــر ویحاشــد؛ حلکــه

ضایز است وطابق قيهت شتر خا گاو خا گوسفندی که حاخـد حاحـت ػکـات بپـرداػد ،پـول

حدهــد ،هرطنــد پرداظــت ػکــات اػ ظــود نصــابی کــه حــه آن ػکــات تعلــق گرفتــه بهتــر و
وطابق حا احتياط وستحب است و پرداظت اضناس دخگر حه ضز پـول حاحـت قيهـت،

حنابر احتياط واضب کافی نيست.

مسأله  .955اگر فرد حصواهد ػکات شتر خا گاو خا گوسفند را حا پـول بپـرداػد ،وعيـار در

قيهــت ،قيهــت روػ ادا و پرداظــت ػکــات وــیحاشــد ،نــه قيهــت وقــت تعلــق ػکــات حــه
حيوانات وغکور.

ههشنين ،طنانشه شهری که ػکـات در آن پرداظـت وـیشـود ،غيـر شـهری حاشـد

کــه ػکــات در آن حــه حيوانــات تعلــق گرفتــه اســت ،وــال ک در قيهــت گــغاری ،قيهــت

شهری ویحاشد که ػکات در آن پرداظت ویشود ،نه قيهت شـهری کـه ػکـات در آن
واضب شده است.

ػکات وال /

 oزكات داشتن وجدد چهارپایانی كه زكات آنها پرداخت شده است

مسأله  .956کسی که حاخد ػکـات گـاو ،گوسـفند و شـتر را حدهـد ،تـا ػوـانی کـه تعـداد
آنهــا اػ وقــدار نصــاب اول کهتــر نشــده اســت ،حاخــد هــر ســال ػکــات بپــرداػد .حنــابراین،

طنانشه ػکات آنها را اػ وال دخگرش حدهد ،تا وقتی شهارۀ آنها اػ نصاب کـن نشـده و

سایر شـراخط ثبـوت ػکـات نيـز ضهـع حاشـد ،ههـه سـاله حاخـد ػکـات را حدهـد؛ اوـا ا گـر اػ

ظود آنها حدهد و اػ نصاب اول کهتر شوند ،ػکات بر او واضب نيست؛
ً
وثال کسی که « »34گوسفند دارد ،اگر اػ وال دخگرش ػکات آنها را حدهد ،تا وقتـی
که گوسفندهای او اػ « »34کن نشده ،ههه ساله حاخد خک گوسفند حدهد و اگر اػ ظـود

آنها حدهد ،تا وقتی حه « »34نرسيده ،ػکات بر او واضب نيست.

 oوواردی كه در تعلق زكات به شتر یا گاو یا گوسفند شرط نيست

مسأله  .957اگر والک شتر ،گاو و گوسفند ،حشۀ ناحالغ خا فرد وسنون خا سـفيه حاشـد ،حـا
وضود سایر شراخط ثبوت ػکات ،حه این اووال ػکات تعلـق وی گيـرد و بـر ولـی شـرعی حشـۀ

ناحالغ خا فرد وسنون خا سفيه ،واضب است ػکات را اػ وال او پرداظت نهاخد.

ههشنــين ،اگــر صــاحب آن حيوانــات در تهــام ســال خــا وقــداری اػ آن ،وســت خــا

بیهوش شود ،ػکات اػ او ساقط نهیشود.

مسأله  .958وشهور فروودهاند« :در تعلق ػکات حه شتر ،گـاو و گوسـفند شـرط اسـت

حيوانــات وــغکور ،بیکــار حاشــند ،خعنــی اػ ضهلــه طهارپاخــانی حاشــند کــه در کارهــایی
وانند آبیاری ،شصن ػدن و وانند آن حه کار گرفته نهیشوند»؛

اوا این حکن وحل اشکال است و حنابر احتياط واضب ،حه طهارپاخان وـغکور کـه

در کارهایی وانند آبیاری ،شصن ػدن ،کوبیـدن ظـرون ،حهـل و نقـل حـار و واننـد آن،

حه کار گرفته ویشوند و بیکار وحسوب نهیشوند ،ػکات تعلق وی گيرد؛
ً
البته ا گـر عرفـا صـدق کنـد کـه طهـار پاخـان وـغکور بیکارنـد ،پرداظـت ػکـات آنهـا
حنابر ٰ
فتوی واضب است.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

مسأله  .959ب ــرای تعل ــق ػک ــات ح ــه ش ــتر خ ــا گ ــاو خ ــا گوس ــفند ،ش ــرط نيس ــت ای ــن
طهارپاخان در خک وکان حاشند.

حنــابراین ،اگــر شصصــی دارای گوســفندانی ویحاشــد کــه در طنــد روســتا پراکنــده

هســتند و گوســفندان هــر وکــان حــه تنهــایی حــه حــد نصــاب نهیرســند ،ولــی وسهــوع
گوســفندان طنــد وکــان حــه حــد نصــاب ویرســند ،در صــورتی کــه ســایر شــراخط تعلــق
ػکات نيز فراهن حاشد ،واضب است فرد ػکات وسهوع آنها را بپرداػد.
زكات وال التجاره

کسی که «وـال التسـاره و سـرواخۀ کسـب» دارد و قصـد دارد اػ طریـق آن ،کسـب و
ً
تســـارت نهاخـــد ،در ص ــورت دارا ب ــودن ش ــراخط عه ــووی ک ــه ق ــبال عک ــر ش ــد و ش ــراخط
اظتصاصی که ظواهد آود ،حنابر احتياط واضب ،حاخـد ػکـات وـال التسـاره و سـرواخۀ
کسب ظوخش را بپرداػد که وقدار آن «خک طهلن» ( 2/3درصد) ویحاشد.
 شرایط اختصاصی تعلق زكات به وال التجاره
 oشرط اول و دوم :والک وال التجاره ،بالغ و نيز در تهام سال عاقل باشد

مسأله  .961اگــر والــک وــال التســاره ،حشــۀ ناحــالغ خــا فــرد دیوانــه حاشــد ،حــه آن ػکــات

تعلــق نهی گيــرد و هنگــاوی کــه فــرد ،حــالغ خــا عاقــل شــد ،طنانشــه ســایر شــراخط ثبــوت
ػکات وضود داشته حاشد ،اػ آن ػوان ،سال وربوط حه ػکات آغاػ ویشود.

شاخان عکر است ،در ضنون فرقی بین ضنون داجهـی و ضنـون ووقـت نيسـت و وـراد

اػ ضنون ووقت ،آن است که فرد در دوره خا دورههایی اػ سال دیوانـه حاشـد؛ البتـه ا گـر

فرد تنها برای ودت خک لحظه ،حلکه خک ساعت و واننـد آن در طـول سـال ،وسنـون
و دیوانه شود ،وضر نيسـت و در صـورت ضهـع بـودن سـایر شـراخط ثبـوت ػکـات ،حنـابر

احتياط واضب ،حاخد ػکات وال التساره را بپرداػد.

ػکات وال /

 oشرط سوم :فرد ،وال التجاره را به عقد وعاوضی والک شده باشد

مسأله  .961ثاح ــت ش ــدن ػک ــات در و ــال التس ــاره ،وش ــروط ح ــه آن اس ــت ک ــه ف ــرد

وال التساره و سرواخۀ کسبش را اػ طریق وعاوضه وثل ظرخدن خا وصـالحۀ وعاوضـی
و وانند آن والک شده حاشد و این حکن ،شاول وال التسـارهای کـه حـه فـرد حصشـيده

شــده خــا حــه او ارث رســيده خــا حــه او وســانی و حــدون عــوض وصــالحه شــده و واننــد آن

نهیشود.

 oشرط چهارم :وال التجاره به حد نصاب برسد

مسأله  .962در تعلق ػکات حه وـال التسـاره شـرط اسـت کـه حـه حـد نصـاب برسـد و

نصاب وال التساره ههانند نصاب سـکۀ طـال و نقـره ویحاشـد کـه در وسـاجل « 333و

 »335عکر شد و کسی که وال التسارهاش حه حد نصاب وغکور برسد ،حاخـد ػکـات آن
را که وقدارش «خک طهلن» ( 2/3درصد) است بپرداػد.
 oشرط پنجن :یک سال زكاتی بر آن وال گذشته باشد

مسأله  .963در تعلــق ػکــات حــه وــال التســاره ،شــرط اســت «خــک ســال ػکــاتی» اػ
هنگاوی که فرد قصد تسارت و ونفعت بردن داشته است بر آن وال گغشـته حاشـد و

ههان طور کـه وسـألۀ « »533عکـر شـد ،ونظـور اػ سـال ػکـاتی در وـال التسـاره ،سـپری

شدن «دواػده واه کاول قهری» ویحاشد.

 oشرط ششن :در تهام سال ،قصد تجارت با وال التجاره باقی باشد

مسأله  .964در تعلــ ـق ػکـــات حـــه وـــال التســـاره ،شـــرط اسـ ـ ـت قص ــ ـد تس ــ ـارت و

ونفع ـت بردن در تهام سـال حـاقی حاشـد .حنـابراین ،ا گـر فـرد در ويـان سـال اػ آن قصـد
ً
ونصــرف شــود و وــثال قصــد صــرف وــال التســاره را در وؤونــه نهاخــد ،ػکــات واضــب

نيست.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

 oشرط هفتن :وال التجاره در تهام سال ،به اندازۀ قيهت اصل آن یا بیشرتر ،قابرل
فروش باشد

مسأله  .965در تعلــق ػکــات حــه وــال التســاره شــرط اســت در تهــام ســال حــه انــداػۀ

قيهت اصل وال التساره (قيهت ظرخد خا قيهت تهام شدۀ وال التساره) خـا بیشـتر اػ

آن ،قابل فروش بوده و ظرخدار داشته حاشد.

حنابراین ،اگر وال التساره در قسهتی اػ سال حه وقدار اصـل سـرواخه ،قابـل فـروش
ً
نبوده و ظرخدار نداشته حاشد ،واضب نيست فـرد ػکـات وـال التسـاره را بپـرداػد؛ وـثال

اگر سرواخه و وال التسارۀ فرد 344 ،ويليون تووان ارػش داشته حاشد ،ولی در بین سال

ار ػش آن کاسته شده و قيهتش  34ويليون تووان شود ،ػکات ندارد.

ً
 oشرط هشتن :والک بتواند در وال التجاره عرفا تصرف داشته باشد

مسأله  .966اگر والک وال التساره برای ودت قابل تـوضهی حـه سـبب وضـود وـانع و
ً
عــاولی ،عرفــا نتوانــد در وــالش تصــرف نهاخــد ،وثــل آنکــه وــالش حــه ســرقت رفتــه خــا
غصب شده خا گن شده حاشد ،آن وال ػکات ندارد.

وواردی كه پرداخت زكات وستحج است

مسأله  .967حبوحـــات و دانـــههای ظــوراکی کــه اػ ػوــين ویرو خــد 1،طــه حــا پیهانــه
فروظته شود خا حا وػن نهودن ،واننـد بـرنذ ،نصـود ،لوبیـا ،عـدس ،وـاش ،عرت ،ارػن،

کنسد و وانند اخنها ،پرداظت ػکات آن وستحب ویحاشد؛

اوا در سبزخسات واننـد تـره ،ضعفـری ،اسـفناح ،گشـنيز ،نعنـاع و رخحـان و نيـز در

وثل هندوانه ،ظربزه ،ظيار و وانند آن ،پرداظت ػکات وستحب نهیحاشد.

2

 .1شاخان عکر است ،ههان طور که گغشت پرداظت ػکات «گندم» و «ضو» در صورت وضود شراخط ،واضـب
است.
ُ ْ
ْ
 .2وحصوالتی که در عرف عربزحانان «ظضراوات» خا «ظضر» ناويده ویشود ،ػکات ندارد و اػ ایـن قبيـل اسـت
ً
وحصوالت خا صيفیضاتی که وعهـوال در ضـاليز کشـت شـده و در حـاالت عـادی ،دوام و حقـاء ز خـادی ندارنـد
وثل ظربزه ،هندوانه ،ظيار ،گوضه فرنگی ،حادنسان و وانند آن؛ اوا در روییدنیهـایی کـه دوام و حقـا دارنـد و در
شراخط عادی ،زود فاسد نهیشوند وثل برنذ ،حبوحات و عرت ،پرداظت ػکات وستحب ویحاشد.

ػکات وال /

مسأله  .968ا گــر ولــی شــرعی حشــۀ ناحــالغ خــا فــرد وسنــون حــا اوــوال وتعلــق حــه کــودک

ناحــالغ خــا شــصص وسنــون ،بــرای آنــان تســارت کنــد ،وســتحب اســت ػکــات وــال
التســارۀ آنــان را در صــورت وضــود شــراخط تعلــق ػکــات در آن ،اػ والشــان پرداظــت

نهاخد.

ووارد وصرف زكات

مسأله  .969ػکات در هشت وورد صرف ویشود:
 وورد اول و دوم :فقرا و وسا كين
 oتعریف فقير و وسكين و احكام وربوط به آنها

مسأله  .971تعرخف «فقيـر» و «وسـکين» و احکـام ور بـوط حـه آنهـا در وـورد اسـتحقاق

درخافـــت ػکـــات ،ههاننـــد فصـــل «ظهـــس» اســت ،کــه تفصــيل احکــام فقهــی آن در

وبحب «وصرف ظهس» بیان شد.

مسأله  .971احتياط واضب آن است که بیشتر اػ کسری وصارح خک سـال 1حـه فقيـر

ػکات ندهند ،هرطند در خک دفعه حاشد؛ حلکه اگر ػکات را حـه تـدرخذ حـه وی حدهنـد
تا حه انداػۀ وصارح خک سال او و ظانوادهاش گـردد ،بیشـتر اػ آن حنـابر فت ٰ
ـوی نهیتـوان

حه وی ػکات پرداظت نهود.

ههشنين ،کسی که وصارح سالش را داشته ،ا گـر وقـداری اػ آن را وصـرف کنـد و

حعــد شــک کنــد کــه آنشــه حــاقی وانــده ،حــه انــداػۀ وصــارح خــک ســال او هســت خــا نــه،

نهیتواند ػکات حگيرد.

 oحساب نهودن طلبكاری از فقير بابت زكات وال

مسأله  .972کسی که حاخد ػکات حدهد ،اگر اػ فقيری طلبکار حاشد ،ویتواند طلبـی
 .1ونظور اػ سال ،حنابر احتياط واضب «سال قهری» است.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

را کــه اػ او دارد ،در صــورت فــراهن بــودن ســایر شــراخط اســتحقاق ػکــات ،حاحــت ػکــات

حساب کند.

مسأله  .973اگر فقير حهيرد و وال او حه انداػۀ قرضش نباشد ،انسـان ویتوانـد طلبـی

را که اػ او دارد حاحت ػکـات حسـاب کنـد؛ حلکـه ا گـر وـال او حـه انـداػۀ قرضـش حاشـد و

ورثه قرض او را ندهنـد خـا حـه ضهـت دخگـر انسـان نتوانـد طلـب ظـود را حگيـرد و وصـول

نهاخد ،نيز ویتواند طلبی را که اػ او دارد ،حاحت ػکات حساب کند.

1

ً
 oزكات پرداخت شده به فردی كه بعدا وعلوم ویشود فقير نبوده

مسأله  .974اگر انسان حه ظيال اخنکه کسی فقير است حه او ػکـات وـالش را حدهـد،

حعد حفههد فقير نبوده خا حه علت ندانستن وسأله ،حـه کسـی کـه ویدانـد فقيـر نيسـت
ػکات والش را حدهد ،کافی نهیحاشد.

پس طنانشه والی کـه حـه او داده حـاقی حاشـد ،حاخـد اػ او حگيـرد و حـه وسـتحق حدهـد و

اگر اػ بین رفته حاشد ،طنانشه کسی که آن وال را گرفته ویدانسته ػکـات اسـت ،انسـان

ویتوانــد عــوض آن را اػ او حگيــرد و حــه وســتحق حدهــد و ا گــر نهیدانســته ػکــات اســت،

نهیتواند طيزی اػ او حگيرد و حاخد اػ وال ظودش عوض ػکات را حه وستحق حدهد.

ههين طور است حکـن ،ا گـر فـردی کـه ػکـات حـه وی داده شـده اػ ضهـت دخگـری

غير اػ غنی بودن ،وورد وصرف ػکـات نباشـد؛ واننـد اخنکـه فـرد وـغکور واضـب النفقـۀ
ػکات دهنده بوده خا سيد حاشد ،در حالی که ػکات دهنده غير سيد است.

شاخان عکر است ،حکن وغکور در این وسأله ،در ووردی که فرد در شناظت فقيـر

خا شراخط استحقاق آن فحص و تحقيـق کـرده خـا حـه حسـت شـرعی وسـتند بـوده نيـز،

حنابر احتياط واضب ضاری است.

2

 .1این حکن ،شاول ظهس ،رد وظالن و کفارات نهیشود.
 .2شاخان عکر است ،ایـن حکـن در وـورد ظهـس نيـز ضـاری وـیشـود ،حـا ایـن تفـاوت کـه طنانشـه وـالی را کـه
حاحت ظهس داده هنوػ حاقی است الػم نيست عين آن را پس حگيرد ،حلکه وصير است که ههـان عـين را
در صورت اوکان پس حگيرد و حه وستحق حدهد خا ظهسش را اػ وال دخگر بپرداػد.

ػکات وال /

 oپرداخت زكات قبل از تعلق زكات به وال به فقير

مسأله  .975اگر انسان پیش اػ آنکه ػکات حه اووالش تعلق گيرد ،والی حاحت ػکـات

حه فقير حدهد ،آن وال ،ػکات حساب نهیشود؛

اوا ویتوانـد حعـد اػ آنکـه ػکـات بـر او واضـب شـد  -ا گـر وـالی را کـه حـه فقيـر داده اػ

بین نرفته حاشد و آن فقير هن حه فقر ظود حاقی حاشد و سایر شراخط اسـتحقاق ػکـات را

دارا حاشد  -والی را که حه او داده ،حاحت ػکات حساب کند.

 oضهان فقير نسبت به زكات دریافتی در وواردی كه زكات واجج نبوده

مسأله  .976اگر فقيری که ویداند ػکات بر انسان واضب نشده ،وـالی حاحـت ػکـات

حگيرد و نزد او تلف شود ،ضاون است و عوض آن را حدهکار ویشود؛

ولی ػوانی که ػکات بر انسان واضب ویشود ،اگر آن فقير حه فقر ظود حاقی حاشد و

ســایر شــراخط اســتحقاق درخافــت ػکــات را داشــته حاشــد ،انســان ویتوانــد آن طلــب را

حاحت ػکات حساب کند.

مسأله  .977فقيری که نهیداند ػکات بر انسان واضب نشده ،اگر والی حاحت ػکات
حگيرد و نزد او تلف شود ،ضـاون نيسـت و انسـان نهیتوانـد عـوض آن را حاحـت ػکـات
حساب کند.

 وورد سوم :عاولين و كارگزاران زكات

مسأله « .978عاول و کارگزار ػکات» کسی است که اػ طرف اوام خا ناجب ظاص

حضــرتش خــا ناجــب عــام اخشــان (حــاکن شــرع) ،وــأوور شــده تــا ػکــات را ضهــعآوری و

نگهداری نهاخد و حه حساب آن رسيدگی کند و آن را حه اوام خا ناجب اخشان خا فقرا

و وستحقين آن برساند و در إػای کارش حه عنوان اضـرت و حـق الزحهـه ،اػ ػکـات حـه
او پرداظت گردد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

شاخان عکر است ،وؤسسات ظيرخه و وانند آنکه افرادی را بـرای ضهـعآوری ػکـات

استصدام وینهاخند ،نهیتوانند ػکات را حدون اضاػۀ اوـام خـا ناجـب ظـاص خـا عـام

اخشان ،در این وورد وصرف نهاخند و حه عنوان اضرت و حق الزحهه حه طنين افـرادی

پرداظت کنند.

 وورد چهارم :كسرانی كره برا دادن زكرات بره ایشران زوينرۀ گررایش آنران بره اسرالم یرا
وذهج حق فراهن ویشود (الهؤلفة قلوبهن)

مسأله  .979این سهن در ووارد عیل وصرف ویشود:

الف .کفاری که اگر حه آنان ػکات حدهند ،حه دیـن اسـالم رغبـت پیـدا وی کننـد خـا

در ضنگ خا غير آن حه وسلهانان کهک وی کنند.

ب .وسلهانانی که اخهان آنان حه حعضی اػ آنشه پیاوبر اکرم آوردهاند ،ضعيف

است و طنانشه ػکات حه آنان داده شود ،ووضب تقوخت اخهانشان وی گردد.

ج .وســلهانانی کــه اخهــان حــه والخــت و اواوــت حضــرت اويــر الهــؤونين و ســایر
اجهۀ ٰ
هدی ندارند و اگر حه آنان ػکـات داده شـود ،حـه والخـت و اواوـت رغبـت پیـدا
وی کنند و حه آن اخهان ویآورند.

شاخان عکر است ،والک وال ػکوی خا سایر افراد ،نهیتواننـد ػکـات را حـدون اضـاػۀ

اوــام خــا ناخــب ظــاص حضــرتش خــا ناخــب عــام اخشــان (حــاکن شــرع) ،در ایــن وــورد

وصرف نهاخند.

 وورد پنجن :خریداری بندهها و آزاد كردن آنان

1

 وورد ششن :بدهكاران (غاروين)

مسأله  .981کسی که حدهکار است و ضزء «غاروين» ویحاشد و زیر حار قـرض رفتـه و

نهیتواند حدهی ظـود را بپـرداػد ،هرطنـد وصـارح سـال ظـود را داشـته حاشـد ،ویتـوان
 .1اػ آنسا که این وورد در حال حاضر وحل احتال نيست ،اػ عکر احکام آن صرف نظر ویشود.

ػکات وال /

برای پرداظت قرض و دیونش حه وی ػکات داد خا حـدهيش را اػ ػکـات ادا نهـود (وثـل

کســی کــه در آتــشســوػى ،ســيل ،غــرق کشــتی و حــوادث طبيعــی دخگــر ،هســتی و
دارایــی ظــود را اػ دســت داده اســت خــا آنکــه در تســارت و وعــاوالت وتضــرر شــده و

ورشکست شده است) ،وشروط حه آنکه آن فرد شراخط عیل را دارا حاشد:
الف .والی را که قرض کرده ،در وعصيت ظرح نکرده حاشد.

ب .حنــابر احتيــاط واضــب ،حــدهی وی حــدون وــدت بــوده خــا ا گــر وــدتدار بــوده،

سررسيد ادای آن فرا رسيده حاشد.

ج .طلبکار اويد نداشته حاشد که حدهکار حدهيش را حه تدرخذ حه او ادا کند ،ولی

طنانشــه طلبکــار راضــی حــه پرداظــت تــدرخسی حــدهی توسـط حــدهکار حاشــد و او هــن
ً
حتواند حدون سصتی فوقالعاده که وعهوال تحهل نهیشود (حرح) ،حـدهی ظـوخش را

حدهد ،حنابر احتياط واضب ،پرداظت ػکات حه او ضایز نيست.
ً
د .حــدهی وــغکور شــرعا ثاحــت حاشــد .حنــابراین ،پرداظــت ػکــات حــه کســی کــه ادعــا
دارد حــدهکار اســت ،ضــایز نيســت؛ وگــر آنکــه حــه خقــين خــا اطهينــان خــا حســت وعتبــر

دخگر ،حدهکاری او ثاحت گردد.

مسأله  .981کسی که حدهکار و غارم است و نهیتواند حدهی ظود را حدهد ،هرطنـد
نفقات و وصارح او بر انسـان واضـب حاشـد 1،ویتـوان حـا رعاخـت شـراخط گغشـته بـرای
ادای حـــدهی و قرضـــش حـــه او ػکـــات داد ،خ ــا ح ــدهی و قرض ــش را اػ ػک ــات ادا نه ــود،

هرطنــد ادای دیــن حــدون اطــالع وی حاشــد .ههشنــين ،ا گــر انســان اػ شــصص وــغکور
طلبکـــار حاشـــد و اػ طرفـــی ػکـــات حـــدهکار حاشــد ،وــیتوانــد طلــبش را حاحــت ػکــات

حساب نهاخد.

مسأله  .982اگــر انســان حــه کســی کــه ظــود را حــدهکار و غــارم و نــاتوان اػ پرداظــت

حــدهیهــاخش وعرفــی کــرده ،بــرای ادای قــرض و حــدهيش ػکــات حدهــد ،حعــد حفههــد
ً
قرض را در وعصيت وصرف کرده خا آنکه اصال حدهکار نبوده خا طلبکار طلبش را  -قبل
 .1ولی انسان نهیتواند حه او برای نفقاتش ػکات بپرداػد ،حا توضيحی که در وسألۀ « »333عکر ویشود.
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اػ ادای دیـــن اػ ػکـــات  -حصش ــيده ،ش ــصص و ــغکور ض ــاون اس ــت و حاخ ــد ػک ــات را

برگرداند.
ً
البته اگر شصص وغکور ،شرعا فقير حاشد و سایر شراخطی را که در فصل حعد بـرای
وســتحقين ػکــات گفتــه ویشــود ،دارا حاشــد ،انســان ویتوانــد آنشــه را کــه حــه او داده،

حاحت سهن فقرا حساب کند.

 وورد هفتن :فی سبيل اهّلل

مسأله  .983ونظور اػ «فی سبيل اهّلل» که خکی اػ وصارف ػکات ویحاشد ،کارهایی

اســت کــه نفعــش حــه عهــوم وســلهين ویرســد وثــل ســاظتن وســسد و ودرســهای کــه

علوم دخنی در آن تحصيل ویشود خا تأسيس بیهارستانها خا کتاحصانـههای عهـووی

خــا طــاپ کتابهــای وــغهبی وفيــد بــرای ضاوعــه خــا نظافــت شــهر و آســفالت راههــا و

توسعۀ آنها و وانند اخنها اػ آنشه وسلهانان حـه آن احتيـاح دارنـد و اػ وصـالح عهـووی
وسلهين وحسوب ویشود؛

ولی نهیتوان این سهن را در اوور خا کارهایی که وصلحت عهووی ندارد وصرف

نهود ،هرطند فرد درخافت کنندۀ سهن ،نتواند آن کـار را حـدون درخافـت سـهن وـغکور،
انسام دهد.

شــاخان عکــر اســت ،صــاحبان اوــوال ػکــوی خــا وؤسســات ظيرخــه و واننــد آن ،حنــابر

احتياط الػم نهیتوانند ػکات را حـدون اعن حـا کن شـرع خـا نهاخنـدۀ وی ،در ایـن وـورد
وصرف نهاخند.

مسأله  .984انسان نهیتواند اػ سهن «سبيل اهّلل» قرآن خا کتاب دخنـی خـا کتـاب دعـا

حصــرد و وقــف نهاخــد ،وگــر آنکــه وصــلحت عهــووی اقتضــای ایــن کــار را داشــته و اػ
حا کن شرع خا نهاخندۀ وی ،حنابر احتياط الػم اضاػه حگيرد.

مسأله  .985پدر نهیتواند اػ سهن «سبيل اهّلل» ،کتابهای علهـی و دخنـی کـه وـورد
احتياح فرػندش است حصرد و در وعرض استفادۀ او قرار دهـد ،وگـر آنکـه وصـلحت
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عهـــووی اقتض ــای ایـــن کـــار را داش ــته حاشــد و اػ ح ــاکن ش ــرع خ ــا نهاخن ــدۀ وی ،حن ــابر

احتياط الػم اضاػه حگيرد.

مسأله  .986انســان نهیتوانــد اػ ػکــات ،ولــک ،حــاغ و حســتان و واننــد آن ،ظر خــداری
نهاخد و بر اوالد ظود ،خا بر کسانی که وصـارح آنـان بـر او واضـب اسـت ،وقـف نهاخـد تـا
وحصول و درآود آن را حه وصرف وصارح ظود برسانند.

مسأله  .987انسان ویتواند برای رفتن حه حذ و زخارت و وانند اخنهـا اػ سـهن سـبيل اهّلل
ػکات حگيرد ،هرطند فقير نباشد خا اخنکه حه وقدار ظرح سالش ػکات گرفته حاشد؛

ولــی ایــن اوـر در صــورتی اســت کــه رفــتن او حــه حــذ خــا ز خــارت و واننــد اخنهــا دارای

ونفعت و وصلحت عهووی حاشد و حنـابر احتيـاط واضـب ،الػم اسـت اػ حـاکن شـرع
خا نهاخندۀ وی برای صرف ػکات در این وورد اضاػه گرفته شود.
 وورد هشتن :ابن السبيل (وسافر در راه وانده)

مسأله  .988وسافری که ظرضی او تهام شده خا وسيلۀ نقليـهاش اػ کـار افتـاده (ابـن

سبيل) ،حا وضود شراخط عیل وـیتوانـد ػکـات وـال حگيـرد ،هرطنـد در وطـن ظـود فقيـر
نباشد:

الف .سفر او ،سفر وعصيت نباشد.

ب .والی نداشته حاشـد کـه حتوانـد حـا وا گـغاری آن حـه فـروش و واننـد آن ظـود را حـه

وقصد برساند.

ج .نتواند برای رسيدن حه وقصد قرض حگيرد خا قرض گـرفتن وشـقت ز خـادی دارد
ً
که وعهوال قابل تحهل نيست (حرح)؛
ولی اگر حتواند در ضای دخگر حا قرض کردن خا فروظتن طيـزی وصـارح سـفر ظـود را

فراهن کند ،فقط حه وقداری که حه آنسا برسـد ،ویتوانـد ػکـات حگيـرد و حنـابر احتيـاط
واضب اگر حتواند حـا فـروش خـا اضـارۀ وـالی در وطـن ظـود ،ظـرح راه را تهيـه کنـد ،نباخـد

ػکات حگيرد.
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مسأله  .989وســـافری کـــه در ســـفر دروانــده شــده و ػکــات گرفتــه ،حعــد اػ آنکــه حــه
وطـنش رســيد ،اگـر طيــزی اػ ػکـات زخــاد آوـده حاشــد ،طنانشـه نتوانــد آن را حـه دهنــدۀ
ػکــات برســاند ،حاخــد حــه حــاکن شــرع خــا نهاخنــدۀ وی حدهــد و اطــالع دهــد وــال وــغکور،

ػکات ویحاشد.

 پرداخت زكات به فقيه جاوع الشرایط

مسأله  .991در ػوان غيبت اوام عصر ،پرداظـت ػکـات حـه فقيـه ضـاوع الشـراخط

واضب نيست ،هرطند این کار وطابق حا احتياط وستحب ویحاشد؛
ً
البته ،ههان طور که قبال عکر شد ،در وورد سـوم و طهـارم اػ وصـارف ػکـات ،حنـابر
ٰ
فتوی و در وورد هفتن ،حنابر احتياط واضب ،فرد حاخد ػکات را حه فقيـه ضـاوع الشـراخط
تحویل دهد خا اػ فقيه ضاوع الشراخط برای وصرف آن اضاػه حگيرد.
شرایط كسانی كه وستحق زكاتاند

وستحقين ػکات که ویتوان ػکات را حه آنان پرداظت نهود ،عالوه بر شـروطی کـه
ً
ساحقا گغشت ،حاخد دارای شراخط دخگری نيز حاشند که در وساجل حعد عکر ویشود.
 شرط اول :زكات گيرنده باید شيعۀ دوازده اواوی باشد

مسأله  .991کسی که انسان وـیتوانـد ػکـات ظـود را حـه او حدهـد ،حاخـد شـيعۀ دواػده
اواوی حاشد؛

1

حنــابراین ،اگــر انســان کســی را شــيعه حدانــد و حــه او ػکــات حدهــد ،حعــد وعلــوم شــود

شيعه نبـوده ،حاخـد دوحـاره ػکـات حدهـد ،حتـی ا گـر تحقيـق کـرده خـا حـه حسـت شـرعی
(وثل بینه) استناد کرده حاشد ،حنابر احتياط واضب ،حاخد دوحاره ػکات را بپرداػد.

2

 .1حدیهی است شرط وغکور ،در وورد طهارم اػ وصارف ػکات (الهؤلفة قلوبهن) وعتبر نيست.
 .2شاخان عکر است ،اگر وسلهانی که شيعه نيست ػکات والش را حه کسانی که هن وغهب و هـن عقيـده حـا
وی هستند داده حاشد ،طنانشه وستبصر شده و شيعۀ دواػده اواوی شـود ،آنشـه حاحـت ػکـات پرداظـت
ک ــرده کـــافی نيســـت و حاخ ــد دوح ــاره آن را بپـــرداػد؛ او ــا ا گ ــر آن را ح ــه ش ــيعيان دواػده او ــاوی دارای ش ــراخط
استحقاق داده حاشد کافی است.
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مسأله  .992اگــر شــيعۀ فقيــر ،حشــۀ ناحــالغ خــا دیوانــه حاشــد ،انســان ویتوانــد حــه ولــی

شــرعی او ػکــات حدهــد ،حــه قصــد اخنکــه آنشــه ویدهــد ولــک طفــل خــا دیوانــه حاشــد و
ویتواند ظودش خا حه وسيلۀ خک نفر اوين ػکات را حه وصرف طفل خا دیوانه برساند؛

ولــی نباخــد ایــن کــار حــا حــق حضــانت (سرپرســتی) کســی کــه حشــه را نگهــداری

وی کند خا والخت فردی کـه ولـی شـرعی او اسـت ونافـات داشـته حاشـد و حاخـد وـوقعی
که ػکات را حه وصرف آنان ویرساند ،نيت ػکات کند.

 شرط دوم :زكات گيرنده زكات را در وسير حرام وصرف نکند
 شرررط سرروم :بنررابر احتيرراط واجررج پرداخررت ز كررات كهررک برره گنرراه یررا تشررویق بررر كررار
قبيح و ناپسند برای گيرندۀ آن وحسوب نشود
 شرط چهارم :بنابر احتيراط واجرج شررابخوار و بینهراز نبروده و آشركارا وعصريت
نکند

مسأله  .993احکــام وربــوط حــه شــرط دوم و ســوم و طهــارم در وــورد وســتحقين ػکــات،
ههانند وبحب ظهس ویحاشد که تفصيل آن در وبحب «وصرف ظهس» بیان شد.
 شرط پنجن :زكات گيرنده ،واجج النفقۀ زكات دهنده نباشد
 oجایز نبودن پرداخت نفقات واجج یا توسعهای از زكات (بنابر احتياط واجج)

مسأله  .994انســان نهیتوانــد وصــارح و نفقــات الػم کســی را کــه وثــل اوالد خــا پــدر و
وادر خا ػن داجهی ظوخش ،که نفقه و وصارضش بر او واضب است اػ ػکات حدهد.

شاخان عکر است ،حکن وغکور در وورد اضداد و ضدات  -هر طه حـاال رونـد  -و نيـز

نوهها  -هر طه پایین آخند  -حنابر احتياط واضب ویحاشد.

ههشنين ،حنابر احتياط واضب ،نباخد ػکات ظود را حه فردی کـه واضـب النفقـۀ او

وحســوب ویشــود ،حدهــد کــه در نفقــات توســعهای غيــر واضــبش صــرف نهاخــد ،در
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ً
صورتی که فرد توانایی داشته حاشد آن را اػ والش وسانا حدهد.

البته این حکن در ووردی است که پرداظت ػکـات ،حـه عنـوان فقـر حاشـد؛ اوـا ا گـر

ـارم و
ػکــات را حــه عنــوان دخگــری حــه او حدهــد ،اشــکال نــدارد؛ وثــل اخنکــه آن فــرد« ،غـ ِ

حـــدهکار» خـــا «ابـــن الســـبيل» حاشـــد و اػ ضه ــت و ــغکور اس ــتحقاق درخاف ــت ػک ــات را
داشته حاشد.

 oفردی كه قادر به تأوين نفقات از غير زكات نيست

مسأله  .995ا گــر فــرد تهکــن و توانــایی نداشــته حاشــد نفقــات کســی را کــه وســؤوليت

تــأوين نفقــات وی بــر عهــدۀ اوســت حدهــد (اػ انفــاق عــاضز حاشــد) ،ویتوانــد ػکــات
ظــوخش را  -حــا رعاخــت ســایر شــراخط اســتحقاق  -حــه وی بپــرداػد ،هرطنــد احتيــاط
وستحب ترک این کار است.

 oپرداخت زكات به واجج النفقه جهت تأوين نفقات دیگران

مسأله  .996ا گــر وســؤوليت تــأوين نفقــات افــرادی بــر عهــدۀ فــردی حاش ـد کــه ظــود

واضـــب النفقـــۀ شـــصص دخگـــر اســت ،ولــی آن افــراد واضــب النفقــۀ شــصص وــغکور
وحســوب نشــوند و تــأوين نفقــات آنــان بــر وی واضــب نباشــد ،طنانشــه فــرد وــغکور

توانــایی تــأوين نفقــات آن افــراد را نداشــته حاشــد ،آن شــصص وــیتوانــد  -حــا رعاخــت

ساخـــــــر شــراخط اســتحقاق  -ػکـــاتش را حــه فــرد وغکــ ـور حدهــ ـد کــه حــه وصــ ـرف آنــان

برسان ـد.

ضهت توضيح حکن وغکور ،طند وثال عکر ویشود:
هنففال ّاول :اگــر فرػنــد انســان فقيــر حاشــد و نتوانــد وصــارح ههســر داجهــيش (عــروس

انسان) را بپرداػد ،انسان ویتواند ػکات ظوخش را  -حا رعاخـت سـایر شـراخط اسـتحقاق -
حه پسرش داده تا آن را صرف نفقات ههسرش نهاخد.
هنال ّدوم :ا گـر پـدر انسـان فقيـر حاشـد و نتوانـد وصـارح ههسـر داجهـيش (ػن پـدر خـا
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ناوادری انسان) را بپرداػد ،فرػنـد ویتوانـد ػکـات ظـوخش را  -حـا رعاخـت سـایر شـراخط

استحقاق  -حه پدرش داده تا آن را صرف نفقات ههسرش نهاخد.
هنففال ّ
سففىم :اگــر زوضــۀ انســان ،سرپرســتی فرػنــدانی را کــه اػ شــوهر ســاحقش دارد

عهدهدار حاشد و شوهر سابق خا کسی که نفقـۀ اوالد بـر او واضـب اسـت ،وصـارح اوالد
را ندهــد و زوضــه نيــز فقيــر حاشــد و نتوانــد وصــارح فرػنــدانش را حدهــد ،انســان وــیتوانــد
ػکات ظوخش را  -حا رعاخت سایر شراخط استحقاق  -حه ههسرش داده تا آن را صرف

نفقات اوالدش اػ شوهر سابق نهاخد.

 oپرداخت زكات به فقيری كه وسؤوليت تأوين نفقاتش بر عهده شخص دیگر است

مسأله  .997پرداظت ػکات حه ػن فقيری که ههسـر داجهـی فـردی اسـت و شـوهرش

نفقۀ او را ویپرداػد ،ضایز نيست؛ حلکه اگر شوهرش ویتواند نفقۀ ههسرش را حدهد،
ً
ولی اػ پرداظت نفقه اوتناع ویورػد ،طنانشه حتوان او را  -حدون وشـقتی کـه وعهـوال

تحهل نهیشود (حرح)  -وسبور حه پرداظت نفقه کرد( ،هر طند حـا وراضعـه حـه ورا کـز
دولتی و حکووتی) ،نهیتوان حه طنين ػنی ػکات داد؛

اوــا ا گــر شــوهر نهیتوانــد وصــارح او را حدهــد خــا حــا وضــود اخنکــه توانــایی دارد آن را

نهیدهد و وسبور کردن او حه پرداظت نفقه اوکان ندارد خا حرضی است ،ویتـوان حـا
رعاخت سایر شراخط استحقاق حه وی ػکات داد.

مسأله  .998در ووارد دخگر  -غير اػ وورد ػنی که عقد داجن شوهرش اسـت کـه حکـن

آن در وسألۀ قبل بیان شد  -ا گـر فقيـری واضـب النفقـۀ شـصص خـا اشصاصـی حاشـد و

آن شصص خا اشصاص آوادگی داشـته حاشـند نفقـۀ وی را بپرداػنـد ،طنانشـه وطالبـۀ
ً
نفقه اػ آنان حا ونتی که وعهـوال قابـل تحهـل نيسـت (حـرح) ههـراه نباشـد ،پرداظـت
ػکات حه فقير وغکور حنابر احتياط واضب ضایز نيست.

اوا اگر آن شصص خا اشصاص عاضز و ناتوان اػ پرداظـت نفقـۀ وی حاشـند خـا نفقـه

دادن آنان حا ونتی ههراه حاشد که حهطور وعهول غير قابل تحهل (حرضی) است خا حـا
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ً
وضود تهکن والی حاضر حـه تـأوين نفقـات وی نيسـتند و عهـدا اوتنـاع وـیورػنـد ،در

طنين وواردی ،ویتوان حا رعاخـت سـایر شـراخط اسـتحقاق حـه فقيـر وـغکور ػکـات داد،
طه اخنکه اضبار آنان بر پرداظت نفقه وهکن حاشد و طه وهکن نباشد.
 oپرداخت زكات زوجه به شوهر فقير خویش

ً
مسأله  .999ػن ویتوانــد حــه شــوهر ظــود کــه شــرعا فقيــر وحســوب ویشــود و ســایر

شــراخط اســتحقاق ػکــات را دارا اســت ،ػکــات حدهــد ،هرطنــد شــوهر ػکــات را صــرف
وصارح ظود آن ػن نهاخد.

 oپرداخت زكات بابت نفقات زوجهای كه حق نفقه ندارد

مسأله  .1111ػنی که عقد ووقت شده اگر فقيـر حاشـد ،شـوهرش و دخگـران ویتواننـد  -حـا
رعاخت سایر شراخط استحقاق - 1حه او ػکات حدهند.

2

شــاخان عکــر اســت ،ایــن حکــن در وــورد ػنــی کــه در عقــد داجــن فــرد ویحاشــد و فقيــر

اســت ،ولــی نفقــهاش حــا شــرط ضهــــن عق ـ ـد و وانن ـ ـد آن ســاقط ش ـ ـده ،نيــز ضــاری
اس ـت؛

اوا اگر ساقط شدن نفقه حه سبب ناشزه بـودن حاشـد ،حکـن وـغکور وحـل اشـکال

است و احتياط واضب در ترک پرداظت ػکات حه اوست.
 oپرداخت زكات به فرزند جهت ادای بدهی

مسأله  .1111اگر انسان ػکـات را حـه فرػنـدش حدهـد کـه حـا آن دیـن و حـدهی ظـود را ادا
 .1اػ ضهله ،رعاخت حکهی که در وسألۀ « »335عکر شد.
 .2ولی اگـر زوضـۀ وـغکور در ضـهن عقـد بـر شـوهرش شـرط کنـد کـه وصـارح او را حدهـد ،خـا حـه ضهـت دخگـری
دادن وصارضش بر شوهر واضـب حاشـد ،در صـورتی کـه وصـارح آن ػن را حدهـد ،نهیتـوان حـه آن ػن ػکـات
داد.
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کند ،در صورتی کـه فرػنـد وـغکور اسـتحقاق درخافـت ػکـات را دارا حاشـد ،وثـل اخنکـه
فقير خا غارم حاشد ،اشکال ندارد.

 oپرداخت زكات جهت هزینه ازدواح فرزند یا پدر

مسأله  .1112پدر ویتواند حه پسرش که احتياح حه اػدواح دارد و اسـتحقاق درخافـت
ػکات را نيز دارا ویحاشد ،وثـل اخنکـه فقيـر اسـت ،ػکـات ظـود را حدهـد تـا ػن حگيـرد و

حکن پسر نسبت حه پدر ظوخش نيز ،ههين طور است.
 oپرداخت زكات به واجج النفقه بعد از وفات

مسأله  .1113اگر فرد حهيرد و ػکات حدهکار حاشد ،طنانشه کسانی که واضب النفقۀ

او در ػوــان حيــات بــودهانــد ،فقيــر حاشــند ،وــیتــوان ػکــات وــغکور را  -حــا رعاخــت ســایر

شراخط استحقاق  -حه آنان پرداظت نهود.

 شرررط ششررن :در صررورتی كرره زكررات دهنررده عررام و غيررر سرريد اسررت ،زكررات گيرنررده،
هاشهی و سيد نباشد

مسأله  .1114ػکات فرد عام (غيـر سـيد) بـر فـرد سـيد حـرام اسـت و سـيد نهیتوانـد اػ

غير سيد ػکات حگيرد 1،وگر در حال اضطرار و حنابر احتياط واضب ،حاخـد اضـطرار حـه

حدی حاشد که نتواند اػ ظهس و سـایر وضوهـات ،وصـارح ظـود را تـأوين کنـد و حنـابر
احتياط واضـب ،در صـورت اوکـان حاخـد در هـر روػ حـه گـرفتن وصـارح ضـروری ههـان
روػ اکتفا کند؛ اوا شصص سيد ،ویتواند ػکاتش را حه فرد سيد خا غير سيد حدهد.

مسأله  .1115در حرام بودن ػکات فرد عام بر سيد ،فرقی بین سـهن فقـرا و سـایر وـوارد

وصـــرف ػکـــات  -حتــی ســهن عــاولين و کــارگزاران ػکــات و ســهن فــی ســبيل اهّلل –

 .1و وــراد اػ ســيد کســی اســت کــه نســبت او اػ طــرف پــدر ،حــه هاشــن  -ضــد اعــالی حضــرت رســول ا کــرم
برسد  -و سيادت اػ طرف وادر ونظور نيست.
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نهیحاشد؛ 1ههشنان که فرق ندارد ظود فـرد حصواهـد ػکـات را حـه وسـتحق بپـرداػد خـا
این کار توسط حاکن شرع انسام شود.

مسأله  .1116حرام بودن ػکات فرد غير سيد بـر فـرد سـيد ،اظتصـاص حـه وـورد ػکـات
واضــب دارد و شــاول ػکــات وســتحبی نهیشــود .حنــابراین ،در اوــوالی کــه پرداظــت
ػکات آنها وستحب است ،دادن ػکات وسـتحبی فـرد عـام حـه فقيـر سـيد ،حـه ظـودی

ظود اشکال ندارد.

مسأله  .1117حه کسی که وعلوم نيست سيد است خا نه ،ویتوان ػکات داد؛ ولی اگر

ظودش ،ادعای سيادت کند ،ضایز نيست فرد غير سيد حـه او ػکـات حدهـد و در ایـن
صورت ،حا دادن ػکات حه طنين فردی ،ػکات اػ او ساقط نهیشود.

شاخان عکر است ،راههای اثبات سيادت در وسألۀ » »543عکر شد.
احكام دیگر پرداخت زكات

 نيت زكات و احكام وربوط به آن

مسأله  .1118انسان حاخد ػکات را حه قصد قرحت ،خعنی برای تغلل و اظهار حنـدگی در
پیشگاه ظداوند وتعال و حا اظالص بپرداػد و اگر حدون قصـد قرحـت خـا حـدون رعاخـت

اظالص حدهد ،کافی است ،هرطند گناه کرده است.

مسأله  .1119اگر بر عهدۀ انسان هن ػکات وال و هن ػکـات فطـره واضـب حاشـد ،حاخـد

در نيت وعين کند که آنشه را ویدهد ػکات وال است خا ػکات فطره؛
ً
حلکــه ا گــر وــثال ػکــات گنــدم و ضــو ،هــر دو بــر او واضــب حاشــد و حصواهــد پــولی را حــه
ً
عنوان قيهت ػکات حدهد حاخد  -هرطند اضهاال  -وعين کند که ػکـات گنـدم اسـت
ً
خا ػکات ضو؛ اوا اگر تنها خک نوع ػکات بر وی واضب حاشد ،وثال فقط ػکات گنـدم بـر
 .1البتــه ،اســتفاده کــردن فــرد ســيد ههاننــد غيــر ســيد اػ ووقوفــات عــام و واننــد آنکــه اػ ســهن فــی ســبيل اهّلل
ػکات احداث شده  -وانند وساضد ،حسينيهها ،ودارس و کتابها ی وقفی  -حا رعاخـت شـراخط وقـف
اشکال ندارد.

ػکات وال /

او واضــب حاشــد ،الػم نيســت در نيـت ظــود ػکــات گنــدم را قصــد نهاخــد؛ حلکــه کــافی

است آن را حه نيت ػکات واضب بر عهدهاش بپرداػد.

مسأله  .1111کسی که ػکات طند وـال بـر او واضـب شـده اسـت ،ا گـر وقـداری ػکـات

حدهد و نيت هير کدام آنهـا را نکنـد ،طنانشـه شـيجی را کـه داده تنهـا ػکـات خکـی اػ
ً
آنها ویتواند حه حساب آخد ،ػکات ههـان وـال پرداظـت شـده اسـت؛ وـثال کسـی کـه
ػکــات طهــل گوســفند و ػکــات پــانزده وثقــال ســکه طــال بــر او واضــب اســت ،ا گــر خــک
گوســفند حاحــت ػکــات حدهــد و نيــت هــير کــدام آنهــا را نکنــد ،ػکــات گوســفندان

وحسوب ویشود.

ولی اگر شيجی که حه عنوان ػکات پرداظت نهوده است ،حتواند ػکـات دو خـا طنـد

وال وحسوب گردد ،وانند اخنکه در وثـال قبـل ،پـول و اسـکناس حاحـت ػکـات حدهـد

کــه هنضــنس هــير کــدام اػ آنهــا نيســت و ویتوانــد ػکــات هــر کــدام حــه حســاب آخــد،

حعضی اػ فقها رضوان اهّلل تعالی علـيهن فروودهانـد« :ػکـات پرداظـت شـده حـه نسـبت

بین ههۀ آنها تقسين ویشود» ،ولی این حکن ظالی اػ اشکال نيست و احتهال دارد

کــه اػ هـــير کـــدام حســاب نشـــود و در ولــک والــک حاقیحهانــد .حنــابراین ،وراعــات
وقتضای احتياط در این وورد ترک نشود.

مسأله  .1111اگر فرد ،کسی را وکيل کند که ػکات وال او را حدهـد ،وـوقعی کـه ػکـات
را حه آن وکيـل ویدهـد حاخـد نيـت کنـد و احتيـاط وسـتحب ایـن اسـت کـه نيـت او تـا

ػوان رسيدن ػکات حه فقير وستهر حاشد.

 جدا كردن زكات وال زكوی و احكام وربوط به آن

مسأله  .1112اگــر فــرد ،ػکــات را اػ ظــود وــال کنــار حگــغارد (عــزل نهاخــد) ،ویتوانــد در

حقيۀ آن تصرف کند و نيز اگر اػ وال دخگرش  -وطابق حا دسـتور شـرع  -کنـار حگـغارد،
ویتواند در تهام وال تصرف نهاخد.

مسأله  .1113تبدیل ػکات وال حعد اػ عزل ضایز نيسـت .حنـایراین ،انسـان نهیتوانـد
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ػکاتی را که کنار گغاشته ،برای ظود بردارد و وال دخگری حه ضای آن حگغارد.

1

 تأخير در پرداخت زكات

مسأله  .1114هنگــاوی کــه ػوــان واضــب شــدن پرداظــت ػکــات فــرا برســد ،فــرد نباخــد
حدون عغر پرداظت آن را تأظير انداػد؛

اوا اگر ػکـات وـال را کنـار حگـغارد (عـزل نهاخـد) ،طنانشـه بـرای «غـرض عقالیـی»

پرداظــت آن را حــه تــأظير انــداػد و ســهلانگــاری در پرداظــت ػکــات وحســوب نشــود،

اشکال ندارد.

حنابراین ،اگر ػکات را برای پرداظت حه فقير وعينی کنار حگغارد و دسترسی حه آن
ً
فقير فعال وهکن نباشد  -وثل اخنکه وسافرت حاشـد  -ویتوانـد پرداظـت ػکـات را حـه

تأظير انداػد.

 تلف شدن زكات و احكام وربوط به آن

مسأله  .1115کســــی کــــه ػکــــات و ـــالش را اػ اوـ ــوال ظـ ــود ضـ ــدا کـ ــرده ،طنانشـ ــه در
نگهــداری آن کوتــاهی کــرده و حــه ســبب آن ػکــات اػ بــین بــرود ،ضــاون اســت و حاخــد

عوض آن را حدهد.

ههين طور ،ا گر در نگهداری آن کوتاهی نکرده ،ولی حا اخنکـه ویتوانسـته ػکـات را

حه وستحق برساند ،در رساندن آن تأظير کرده و در این فاصله ػکات اػ بین برود  -حتـی
ً
حنابر احتياط واضـب در صـورتی کـه بـرای تـأظير ظـود غـرض صـحيحی داشـته ،وـثال

فقير وعينی را در نظر داشته خا ویظواسته حه صـورت تـدرخسی آن را حـه فقـرا برسـاند -
ضاون ػکات است؛
اوا اگر دسترسی حه وستحق نداشته و پرداظـت ػکـات را بـرای خـافتن وسـتحق حـه

تأظير انداظته و حدون آنکه در نگهداری آن کوتـاهی کنـد ػکـات اػ بـین بـرود ،ضـاون

نيست.

 .1وگر آنکه ضرورت و وصلحتی این اور را اقتضا نهاخد و طنين عهلی ونوط حه اضاػۀ حاکن شرع است.

ػکات وال /

مسأله  .1116ا گــر شــيجی اػ اوــوال ػکــوی قبــل اػ تعلــق ػکــات تلــف شــود ،طنانشــه

حاقيهانــدۀ آن اوــوال اػ حــد نصــاب کهتــر حاشــد ،حــه آنهــا ػکــات تعلــق نهی گيــرد و ا گــر
حاقيهانده حه وقدار نصاب حاشد و سایر شـراخط تعلـق ػکـات نيـز فـراهن حاشـد ،واضـب
است ػکات حصش حاقيهانده ،پرداظت شود.

مسأله  .1117ا گــر شــيجی اػ اوــوال ػکــوی واننــد غــالت خــا طهارپاخــان ســهگانــه ،حعــد اػ

اخنکه حه آن ػکات تعلق گرفت و قبل اػ آنکـه فـرد ػکـات را اػ وـالش ضـدا کـرده و عـزل

نهاخد ،تلف شود ،در صورتی کـه حاقيهانـدۀ اوـوال وـغکور اػ حـد نصـاب کهتـر گـردد،
دو صورت دارد:

الف .تلف حه سبب کوتاهی و تقصير والک اتفاق نيفتاده حاشد؛ در این صورت،

وقدار تلف شده بین والک و ػکات حه نسبت تقسين ویشود.

ب .تلــف حــه ســبب کوتــاهی و تقصــير والــک اتفــاق افتــاده حاشــد؛ در ایــن صــورت

والــک ،ػکــات وقــدار تلــف شــده را ضــاون اســت و حاخــد ػکــات وسهــوع اوــوال (اوــوال
حاقيهانده و وقدار تلف شده) را بپرداػد؛

1

اوا اگر حاقيهاندۀ اووال وغکور حه حد نصاب حاشد ،در صورتی که تلـف حـه سـبب

کوتاهی و تقصير والک اتفاق افتاده حاشد ،تلف اػ وال والک وحسـوب وـیشـود کـه

در این صورت ،فرد حاخد ػکات وسهوع وال ػکوی قبل اػ تلف شـدن را بپـرداػد ،حلکـه

اگر تلف حه سبب کوتاهی و تقصير والک اتفاق نيفتاده حاشـد ،حـاػ هـن حنـابر احتيـاط

واضب ،تلف اػ وال والک وحسوب ویگردد.

مسأله  .1118اگــر فــرد ػکــات اوــوال ظــوخش را حــه حــا کن شــرع ضــاوع الشــراخط حدهــد و

ً
 .1وثال اگر فرد  3344کيلو گرم گندم دخهی داشته حاشد و  3444کيلو گرم آن حعد اػ تعلـق ػکـات و قبـل اػ عـزل و
کنــار گغاشــتن ػکــات حــدون تقصــير تلــف شــده حاشــد ،وقــدار ػکــات تعلــق گرفتــه قبــل اػ تلــف ،حــه ويــزان
خک دهن وسهوع ،خعنی  334کيلوگرم ویحاشد و نسبت ػکات حه وسهوع وال ههان خک دهن وـیحاشـد.
حنــابراین ،اػ  3444کيلــوگرم گنــدم تلــف شــده خــک دهــن آن ،خعنــی  344کيلــو گــرم ســهن ػکــات و حــاقی وقــدار
تلــف شــده ( 344کيلــو گــرم) ســهن والــک وــیحاشــد .حنــابراین ،والــک وــیتوانـد اػ  334کيلــوگرم ػکــات344 ،
کيلوگرم اػ سهن ػکات را کسر نهاخد و تنها  34کيلوگرم حاحت ػکات بپرداػد ،اوـا ا گـر تلـف حـه سـبب تقصـير
والک بوده ،حاخد ههان  334کيلوگرم را حاحت ػکات بپرداػد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

حاکن شرع حه عنـوان والختـی کـه بـر اوـوال ػکـوی دارد ،ػکـات را قـبض نهاخـد ،ػکـات اػ

والک و پرداظت کننده سـاقط ویشـود ،هرطنـد پـس اػ آن ،ػکـات در دسـت حـاکن
ً
1
شرع تلف گردد خا اشتباها حه فردی که وستحق نيست داده شود.
 انتقال زكات از شهر یا روستا به شهر یا روستای دیگر و احكام وربوط به آن

مسأله  .1119انتقال ػکات وال اػ شهر خـا روسـتایی کـه فـرد آن را اػ وـال ظـوخش ضـدا

نهــوده حــه شــهر خــا روســتای دخگــر ضــایز اســت؛ ولــی ا گــر در وکــانی کــه ػکــات را اػ وــال
ظوخش ضدا نهوده ،وسـتحق وضـود داشـته حاشـد ،هزخنـۀ انتقـال آن حـه وکـان دخگـر بـر

عهــدۀ والــک ویحاشــد و طنانشــه ػکــات حــه واســطۀ انتقــال تلــف گــردد ،ضــاون آن
ویحاشــد؛ وگــر آنکــه حــه اوــر حــاکن شــرع بــرده حاشــد ،حــه توضــيحی کــه در وســأله حعــد

ظواهد آود.

مسأله  .1121اگر در شهر خا روستای کسی که ویظواهد ػکات وال حدهـد وسـتحقی

نباشد و نتواند ػکات را حه وصرف دخگری هن که برای آن وعين شده برساند و فـرد آن

را حه ضای دخگری ونتقـل سـاػد ،هزخنـۀ انتقـال آن حـه وکـان دخگـر را ویتوانـد اػ ػکـات

حســـاب کنـــد و طنانشـــه ػکـــات حـــه عل ــت انتق ــال ،تل ــف گ ــردد ،در ص ــورتی ک ــه در

نگهــداری آن کوتــاهی نکــرده حاشــد ،ضــاون نيســت و در غيــر ایــن صــورت ،ضــاون
است.

ههين طور ،فرد ویتواند اػ حا کن شرع ضاوع الشراخط وکالت حگيـرد و ػکـات را حـه

وکالت اػ طرف حاکن شرع قبض کند و حا اضاػۀ او ،آن را حه وکان دخگـر ونتقـل سـاػد

کــه در ایــن صــورت نيــز ،هزخنــۀ انتقــال آن حــه وکــان دخگــر را ویتوانــد اػ ػکــات حســاب

کنــد و طنانشــه ػکــات حــه علــت انتقــال تلــف گــردد ،در صــورتی کــه در نگهــداری آن
کوتاهی نکرده حاشد ،ضاون نيست.

 .1شــاخان عکــر اســت ،ایــن حکــن در وــورد ػکــات فطــره نيــز ضــاری اســت .ههشنــين ،اگــر انســان ظهـس را حــه
حاکن شرع ضاوع الشراخط که توضيح آن در وسألۀ « »333عکر شده داده و وی حـه عنـوان والخـت بـر وـال،
ظهس آن را تحویل گرفته ،ضاری ویشود.

ػکات وال /

 وعاوله با والی كه زكات آن پرداخت نشده

مسأله  .1121اگر والک ،والی را که حه آن ػکات تعلـق گرفتـه قبـل اػ پرداظـت ػکـات

خــا عــزل و کنــار گغاشــتن آن حفروشــد ،گنــاه کــرده 1و حاخــد ػکــات را هرطنــد اػ اوــوال
دخگرش بپرداػد؛ اوا در هر حال ،وعاولۀ وغکور صحيح است؛

اوــا ظر خــدار در صــورتی کــه وــال وــغکور را تحویــل گرفتــه حاشــد ،طنانشــه احتهــال

عقالیی دهد که فروشنده قبل اػ وعاولـه ػکـات وـال را داده اسـت ،تکليفـی نـدارد؛ ولـی
اگــر حدانــد کــه فروشــنده ػکــات آن را نــداده واضــب اســت ػکــات را بپــرداػد 2و طنانشــه

فروشنده او را فرخب داده ،ویتواند وقدار ػکات پرداظتی را اػ او وطالبه نهاخد.
ههين طور است حکن وال ػکوی ،که حه دخگری حصشيده شده حاشد.

 وعاوله با والی كه به عنوان زكات عزل شده

مسأله  .1122اگــر فــرد حــدون اضــاػۀ حــاکن شــرع حــا عــين وــالی کــه بــرای ػکــات کنــار
گغاشته تسارت کند و ضرر نهاخد ،نباخد طيـزی اػ ػکـات کـن کنـد ،ولـی ا گـر ونفعـت

کند ،حنابر احتياط الػم حاخد آن را حه وستحق حدهد.

3

 نهاجات و ونافع حاصل از والی كه به عنوان زكات عزل شده

ً
مسأله  .1123اگر اػ ػکاتی که فرد کنار گغاشـته ،نهـاء و ونفعتـی حاصـل شـود ،وـثال

گوسفندی که برای ػکات گغاشته بره بیاورد ،نهاء و ونفعـت حاصـل شـده در حکـن

ػکات است.

 .1زیــرا عهــل وــغکور ،ووضــب تــأظير در پرداظــت ػکــات و وســلط کــردن دخگــری بــر وــالی کــه حــق فقــرا در آن
است ویشود.
 .2البته ،اگر فروشنده اػ وال دخگرش ػکات را پرداظت کند ،بر ظرخدار تکليفی نيست.
ً
 .3اوــا ا گــر فــرد  -وــثال  -کــاالیی را بــرای ظــود حــه ثهــن کلــی در عوــه حصــرد و وــال ػکــات را حاحــت حــدهيش حــه
فروشنده حاحت ثهن وعاوله بپرداػد ،ضاون وال ػکوی است ،ولی وعاولـه صـحيح اسـت و سـود حاصـل
شده وال اوست.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

 زكات عایدات و درآود حاصل از وقف

مسأله  .1124ههــان طــور کــه در وســألۀ « »535عکــر شــد ،ا گــر عــين ووقوفــه اػ اوــوال
ػکوی حاشد و فـرد قبـل اػ تعلـق ػکـات حـه آن ،آن را وقـف نهـوده حاشـد ،ووقوفـۀ وـغکور،
ػکات ندارد؛

اوا عاخدات و درآود حاصل اػ وقف ،طنانشه قبل اػ ػوان تعلق ػکات ،حـه ولـک

شصصی فرد درآخد و وال ػکوی وغکور حه حد نصاب بوده و سایر شـراخط تعلـق ػکـات

هن فراهن حاشد ،در این صورت ،فرد حاخد ػکات آن را بپرداػد.
ً
وثال اگر فردی نصلستانی را بر فرػندانش وقف نهاخد (وقف ظاص) حه گونهای کـه
وحصــول حاصــل اػ آن (ت ْهــر) ،ولــک فرػنــدانش کــه نصلســتان براخشــان وقــف شــده

حاشد ،در این صـورت ،هـر کـس سـهن او حـه حـد نصـاب رسـيده و سـایر شـراخط تعلـق
ػکات در وورد سههش فراهن حاشد ،حاخد ػکات آن را بپرداػد.

1

 شرا كت با كسی كه زكات والش را نهیدهد

مسأله  .1125اگر دو نفر در والی که ػکات آن واضب شده حا هن حهطور وشاع شرخک
حاشــند و خکــی اػ آنهــا ػکــات ســهن ظــود را حدهــد و شــرخک دخگــر ػکــات ســهن ظــود را

ندهد ،تا ػوانی که ػکات قسهت دخگر داده نشده ،نهیتواننـد در وـال وشـترک (وـال
وشاع) تصرف کنند؛

ولی اگر وال را تقسـين کننـد و هـر کـس سـهن ظـوخش را بـردارد ،تصـرف فـردی کـه

ػکـــات وـــالش را پرداظـــت کـــرده در س ــهن ظ ــودش ،اش ــکال ن ــدارد ،هرطن ــد حدان ــد
ً
شرخکش ػکات سهن ظود را نداده و حعدا نيز نهیدهد.
 .1ههشنين ،نصلستانی که وقف بر عنوان عام فقرا شده است (وقف عام) ،تـا ػوـانی کـه ظروـای آن توسـط
وتولی وقف حه فقير تهليک و تحویل داده نشده ،ػکات ندارد؛ ولی اگر ظروای وـغکور قبـل اػ ػوـان تعل ِـق
ػکات حه آن (خعنی قبل اػ ػوـان ظشـک شـدن ظروـا) در حـالی کـه هنـوػ طيـده نشـده ،حـه فقـرا حـا رعاخـت
ووازین شرعی تهليک شود ،حه گونهای که سهن هر فقير حه حد نصاب رسيده و سایر شراخط تعلق ػکـات
هن فراهن حاشد ،فقير وغکور حاخد ػکات آن را بپرداػد.

ػکات وال /

 شک در پرداخت زكات اووال خویش

مسأله  .1126ا گــر فــرد حدانــد حــه اوــوالش ػکــات تعلــق گرفتــه ،ولــی شــک کنــد آن را

پرداظت نهوده خـا نـه ،طنانشـه وـال ػکـاتدار اکنـون ووضـود اسـت ،حاخـد ػکـات آن را

حدهد ،هرطند شک او در وورد ػکات سالهای قبل حاشد و اگر وال ػکـاتدار اکنـون

 ظودش  -ووضود نيست ،پرداظت ػکـات بـر او واضـب نهیحاشـد ،هرطنـد شـک اودر وورد ػکات سال ضاری حاشد.

 جایز نبودن حيله در پرداخت زكات

مسأله  .1127فقير نهیتواند پیش اػ گرفتن ػکـات ،آن را حـه کهتـر اػ وقـدار آن صـلح

کنــد ،خـــا وـــالی را گرانتـــر اػ قيهـــت آن حاحــت ػکــات قبــول نهاخــد .ههشنــين ،والــک

نهیتواند ػکات را حه وستحق داده و بر او شرط کند که آن را حه او برگرداند؛
ً
ولــی ا گــر وســتحق پــس اػ گــرفتن ػکــات قلبــا راضــی شــود کــه آن را حــه او برگردانــد
ً
وــانعی نــدارد ،وــثال کســی کــه ػکــات ز خــادی حــدهکار اســت و فقيــر شــده و نهیتوانــد
ػکــات را حدهــد و حــال توحــه کــرده ،اگــر فقيــر راضــی شــود ػکــات او را حگيــرد و حــه وی

ببصشد ،اشکال ندارد.

 وكالت دادن به فقير در پرداخت زكات

مسأله  .1128اگر والک ،فقيری را وکيل کند که ػکـات وـال او را حدهـد ،طنانشـه آن
فقير احتهال عقالیی دهد که قصد والک این بوده که ظود آن فقير اػ ػکات برندارد،

نهیتواند طيزی اػ آن را برای ظودش بـردارد و ا گـر خقـين خـا اطهينـان داشـته حاشـد کـه
قصد والک این نبوده ،ویتواند  -حـا رعاخـت سـایر شـراخط اسـتحقاق  -بـرای ظـودش

هن بردارد.

 تعلق زكات به والی كه فقير بابت زكات دریافت كرده

مسأله  .1129اگر فقير ،شتر ،گاو ،گوسفند ،طـال ،نقـره و وـال التسـاره را حاحـت ػکـات

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

حگيــرد ،طنانشــه شــرطهایی کــه بــرای واضــب شــدن ػکــات عکــر شــد ،در آنهــا وضــود
داشته حاشد ،حاخد ػکات آنها را حدهد.

 هنگام پرداخت زكات الزم نيست به فقير بگوید كه وال وذكور زكات است

مسأله  .1131طيزی را که انسان حاحت ػکات وال حه فقيـر ویدهـد ،الػم نيسـت حـه او

حگوخــد کــه ػکــات اســت ،حلکــه اگــر فقيــر ظسالــت حکشــد ،وســتحب اســت وــال را حــه
قصد ػکات وال حه او داده و ػکات بودنش را اظهار ننهاخد.
 وستحبات و وكروهات ورتبط با پرداخت زكات

مسأله  .1131وســتحب اســت فــرد ،ػکــات شــتر ،گــاو و گوســفند را حــه فقــرای آبروونــد
حدهد و در پرداظت ػکـات ،ظوخشـاوندان ظـود را بـر دخگـران و اهـل علـن و کهـال را بـر

غير آنان و کسانی که اهل سؤال و درظواست نيستند بر اهل سؤال وقـدم حـدارد؛ ولـی
وهکن است دادن ػکات حه فقيری ،اػ ضهت دخگری بهتر حاشد.

مسأله  .1132کسی کـه ػکـات را وی گيـرد وسـتحب اسـت بـرای دهنـدۀ ػکـات ،دعـا

نهاخد و فرق ندارد درخافت کنندۀ ػکات ،فقيه ضاوع الشراخط خا کارگزار ػکات خـا فقيـر
خا سـایر وسـتحقين ػکـات حاشـد ،حلکـه در وـورد فقيهـی کـه ػکـات را حـه عنـوان والخـت
درخافت وی کند ،این اور وطابق حا احتياط وستحب نيز ویحاشد.

مسأله  .1133وکروه است انسان اػ وستحق درظواست کند ػکاتی را که اػ او گرفتـه

حــه او حفروشــد؛ ولــی ا گــر وســتحق حصواهــد وــالی را کــه گرفتــه حفروشــد ،حعــد اػ تعيــین
قيهـت آن ،بهتــر اسـت کســی کــه ػکـات را حــه او داده ،در ظر خــدن آن بـر دخگــران وقــدم

نهاخد.

ّ
زكات فطره (فطریه)
فضيلت زكات فطره و اههيت آن

خک ــی اػ واضب ــات ش ــرع وق ــدس اس ــالم «ػک ــات فط ــره» اس ــت ،رواخ ــت ش ــده ک ــه

اويرالهؤونين در ظطبۀ عيد فطر فروودند:

«ػکــات فطــرۀ ظــود را پرداظــت کنيــد ،ز یــرا ػکــات فطــره ســنت پیــاوبر شــها و

فرخضۀ واضب اػ سوی پروردگار شهاست؛ پس هر کدام اػ شها اػ طرف ههۀ ظانواده

ظود ،ػن و ورد ،کوطک و بزرگ ،آػاد و حنده ،برای هر فردی اػ آنان خک صـاع ظروـا خـا
گندم خا ضو بپرداػد».

1

در حدخب نقل شده است کـه اػ اوـام صـادق در حـارۀ گفتـار ظداونـد وتعـال در
ْ ْ
آخــات «قــد يفلــح وـ ْـن تزکـ ٰـی؛ وعکــر ْاســن ر ِحـ ِـه فصــل ٰی» 2ســؤال شــد ،حض ـرت فروودنــد:

«ونظور کسی اسـت کـه ػکـات فطـرهاش را ظـارح کـرد و حـه صـحرا رفـت 3و نهـاػ عيـد

ظواند».

4

 .1وسائل الشيعه ،ح ،3ابواب ػکاة الفطرة ،حاب ،3ص ،123ح.3
 .2سورۀ األعلی ،آخات  33و .33
 .3وستحب است نهاػ عيد در صحرا ظوانده شود .حه ضلد اول ،وسألۀ « »2314رضوع شود.
 .4هى ال یحضشه الفميه ،ح ،3ابواب الصالة و حدودها ،حاب صالة العيـدین ،ص ،334ح .3333وعنـای عکـر
شده ،خکی اػ وعانی است که در تفسير آخات وبارکه آوده است.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

پرداظـــت ػکـــات فطـــره ،ووض ــب قب ــولی روػۀ و ــاه وب ــارک روض ــان و ــیگ ــردد و در

حـــدخب اػ اوــام صـــادق نقـــل شـــده اســت کــه «ػکــات فطــره وکهـ ِـل روػه اســت،

ههانطور که صلوات بر پیاوبر اکرم کاول کنندۀ نهاػ است.»...

1

اػ اوام صادق رواخت شده که حـه وکيـل ظـود فروودنـد« :بـرو و ػکـات فطـرۀ تهـام

ظــانوادۀ وــا و غالوانهــان را بپــرداػ و هــير کــدام را وا وگــغار کــه ا گــر خــک کــدام آنهــا را

واگــغاری ،بــر او اػ فــوت وــیترســن ،راوی اػ حضــرت پرســيد :وــراد اػ فــوت طيســتا

حضرت فروودند :ورگ».

2

شرایط واجج شدن زكات فطره (فطریه)

مسأله  .1134بــر وکلفــی کــه در هنگــام غــروب شــب عيــد فطــر 3،شــراخط عیــل را دارا
ً
حاشــد ،پرداظــت ػکــات فطــرۀ ظــود و کســانی کــه عرفــا نــانظور او در شــب عيــد فطــر
وحسوب ویشوند 4،واضب است:

 .1حالغ حاشد؛  .2عاقل حاشد؛  .3بیهوش نباشـد؛  .4فقيـر نباشـد؛  .5حنـده و عبـد

نباشد.

این حکن ،در وورد کسانی که حعد اػ غروب شب عيد فطر تا قبل اػ ظهر روػ عيـد

فطر نانظور وی شدهانـد ،حنـابر احتيـاط واضـب وـیحاشـد ،خعنـی احتيـاط واضـب آن
است که ػکات فطرۀ آنان را بپرداػد.

5

مسأله  .1135اگر پیش اػ غروب شب عيد فطر ،شراخط وضوب برای فرد فراهن شود،
 .1تهزیب األحکام ،ح ،3حاب ،23ص 345و  ،343ح.35
 .2وسائل الشيعه ،ح ،3ابواب ػکاة الفطرة ،حاب ،3ص ،125ح.3
 .3شاخان عکر است ػوان وضوب ػکـات فطـره ،آغـاػ شـب عيـد فطـر اسـت و در اخنکـه آغـاػ شـب و پاخـان روػ،
غروب آفتاب است خا وغرب ،وسأله وحل اشـکال اسـت .حنـابراین ،وراعـات وقتضـای احتيـاط در ایـن
وورد ترک نشود .وشاحه این حکن ،در وساجل دخگری که در اداوه عکر ویشود نيز ضاری است.
 .4خعنی نفقه و ظرضی آنان اػ قبيل غغا ،آشاويدنی ،وسکن و وانند آن را در وقت وغکور تأوين وینهاخد.
 .5البتــه اػ آنســا کــه حکــن وــغکور حنــابر احتيــاط اســت ،وراعــات وقتضــای احتيــاط نســبت حــه طــرفين تــرک
نشود ،وشاحه آنشه در وسألۀ « »3431عکر ویشود.

ػکات فطره (فطر خه) /

وثـل آنکــه حشــه ،حــالغ شــود خــا دیوانــه ،عاقــل گــردد خــا فقيــر ،غنــی شــود ،در صــورتی کــه

سایر شراخط واضب شدن فطرخه را دارا حاشد ،حاخد ػکات فطره را بپـرداػد .ههـين طـور،

حنابر احتياط واضب اگر این شراخط در فاصـلۀ بـین غـروب شـب عيـد فطـر تـا ظهـر روػ

عيد حاصل شود؛

اوــا ا گــر شــراخط وــغکور حعــد اػ ظهــر روػ عيــد پدخــد آخــد ،پرداظــت ػکــات فطــره بــر او

واضب نيست.

 پرداخت زكات فطره بر فقير واجج نيست

مسأله  .1136کســی کــه فقيــر 1اســت ،پرداظــت ػکــات فطــره بــر او واضــب نيســت.

حنابراین ،شصصی که وصارح سال ظود و ظانوادهاش را ندارد و شغلی هـن نـدارد کـه

حتواند وصارح سال ظود و ظانوادهاش را اػ آن تأوين نهاخد ،پرداظت ػکات فطره بر او

واضب نهیحاشد.

 حكن زكات فطره فرد غنی كه نانخور شخص فقير شده است

مسأله  .1137اگر فـرد غنـی ،نـان ظـور شصصـی کـه فقيـر اسـت حاشـد ،بـر فقيـر وـغکور
پرداظت ػکات فطره واضب نيست و طنانشه فـرد غنـی دارای شـراخط وضـوب ػکـات

فطره حاشد ،بر ظود او ،پرداظت ػکات فطره الػم ویشود.

شــاخان عکــر اســت ،اگــر فقيــر وــغکور آن را اػ طــرف ظــودش بپــرداػد ،حنــابر احتيــاط

واضب کافی نبوده و حاخد دوحاره آن را بپرداػد.

2

 وظيفه فردی كه نانخور شخصی است كه زكات فطره نهیپردازد

مسأله  .1138کسی که شصص دخگری حاخد فطرخۀ او را حدهد ،واضب نيسـت فطر خـۀ
 .1تعرخف فقير ،در وبحب «وصرف ظهس» عکر شد.
 .2البته ،اگر ػکات فطره بر فرد غنی واضب بوده و فقير حا اضـاػه اػ وی ،ػکـات فطـره را اػ طـرف او داده حاشـد،
کافی است.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

ً
ظــود را حدهــد ،ولــی ا گــر آن شــصص فطر خــۀ وی را عهــدا خــا اػ روی فراووشــی ندهــد،

طنانشه شراخط واضب شـدن ػکـات فطـره وضـود داشـته حاشـد 1،بـر ظـود انسـان ،حنـابر

احتياط ،واضب ویشود فطرخۀ ظوخش را بپرداػد.

 در وجوب زكات فطره اسالم یا ایهان شرط نيست

مسأله  .1139در وضـــوب ػکـــات فطــره ،وســلهان بــودن شــرط نيســت و بــر کــافر نيــز
پرداظت آن واضب است؛ اوا طنانشـه کـافر حعـد اػ غـروب شـب عيـد فطـر ،وسـلهان

شود ،ػکات فطره اػ او ساقط ویشود و بر وی ،پرداظت ػکات فطره واضب نيست؛

ولــی وســلهانی کــه شــيعه نبــوده ،ا گــر حعــد اػ غــروب شــب عيــد فطــر ،شــيعه شــود،

فطرخه اػ او ساقط نهیشود و حاخد آن را بپرداػد.
 قصد قربت در زكات فطره

مسأله  .1141انســان حاخــد ػکــات فطــره را حــه قصــد قرحــت ،خعنــی بــرای تــغلل و اظهــار

حندگی در پیشگاه ظداوند وتعال و حا اظالص حدهد و ووقعی که آن را ویدهد نيـت

دادن فطرخه نهاخد؛

البته اگر حدون قصد قرحت خا حدون رعاخت اظالص ،فطرخه بپـرداػد کـافی اسـت و

ػکات فطره وحسوب ویشود ،هرطند حه علت نداشتن قصـد قرحـت خـا عـدم رعاخـت

اظالص ،گناهکار است.

احكام كسانی كه پرداخت فطریهشان بر انسان واجج است

مسأله  .1141فردی که هنگام غروب شب عيـد فطـر ،حـالغ و عاقـل حاشـد و بیهـوش و

فقيــر و بــرده نباشــد ،حاخــد فطرخ ـۀ ظــودش و کســانی را کــه در غــروب شــب عيــد فطــر

نانظور او وحسوب ویشوند ،پرداظت کند؛
 .1شراخطی که در احتدای فصل «ػکات فطره» عکر شد.

ػکات فطره (فطر خه) /

طه اخنکه آن افـراد کوطـک حاشـند خـا بـزرگ ،وسـلهان حاشـند خـا کـافر ،دادن نفقـه و

ظــرح آنهــا بــر او واضــب حاشــد خــا نــه ،در شــهر ظــود او حاشــند خــا در شــهر دخگــر ســا کن

حاشند.

 زكات فطرۀ وههان

مسأله  .1142فطرخۀ وههانی که پیش اػ غروب شب عيد فطـر وارد بـر ويزحـان شـده و
ً
نــانظور وی  -هرطنــد ووقتــا  -وحســوب ویشــود ،بــر ويزحــان واضــب اســت ،واننــد
وههــانی کـــه قبـــل اػ غــروب آفتـــاب وارد ونــزل ويزحــان شــده و شــب نيــز در ونــزل او
ویواند و ويزحان هن اوکانات رفاهی الػم را براخش فراهن نهوده و عهدهدار وصـارح او

شده است ،هرطند وههان طيزی نصورد خا حا غغای ظودش افطار نهاخد؛

اوــا حــه وههــانی کــه تنهــا بــرای افطــاری دعــوت شــده و شــب نهیوانــد ،نــانظور

صدق نهی کند و ػکات فطرهاش بر عهدۀ ويزحان نيست.

مسأله  .1143فطرخــۀ وههــانی کــه حعــد اػ غــروب آفتــاب در شــب عيــد فطــر خــا قبــل اػ

ظهــر روػ عيــد وارد بــر ويزحــان ویشــود ،در صــورتی کــه نــانظور او وحســوب نشــود ،بــر
ويزحان واضب نيست؛

اوا اگر نانظور او حساب شود ،حنابر احتيـاط واضـب وراعـات وقتضـای احتيـاط

ترک نشود وانند این که خکی حا اضاػه دخگری فطرخه را حدهد.

1

 زكات فطرۀ كارگر و اجير

مسأله  .1144در هتلها ،وههانظانهها ،رستورانها و وانند آنها وعهـول و وتعـارف
 .1در ایــن وــوارد ،دو طرفــی کــه احتيــاط بــین آنهــا صــورت وی گيــرد :طــرف اول ،ويزحــان اســت و طــرف دوم،
طنانشه وههان هنگام غروب نانظور فرد دخگری نباشد (و شراخط پرداظت فطرخه را داشته حاشد) ظـود
وههان و اگر نانظور دخگری است ،ههان فرد دخگر ویحاشد .پس اگر فردی که نانظور پدرش ویحاشـد،
حعــد اػ غــروب حــه وههــانی بــرود و نــانظور ويزحــان وحســوب شــود ،احتيــاط بــین پــدر و ويزحــان صــورت
ً
ً
وی گيرد؛ وثال پدر شصص وغکور حا اضاػۀ ويزحان ،فطرخه را حـه نيـت کسـی کـه واقعـا ػکـات فطـره بـر عهـدۀ
اوست ویپرداػد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

اســت کارکنــانی کــه اضيــر کارفروــا ویحاشــند ،اػ غــغای تهيــه شــده توس ـط کارفروــا،

استفاده وی کنند؛

در ایــن وــوارد ،طنانشــه غــغای اضيــر حــه عنــوان حقــوق خــا حــه عنــوان شــرط ضــهن
ً
عقد ،بر عهدۀ کارفروا نباشد و کارفروا غغای اضير را ارفاقا بپرداػد ،حهطوری کـه اضيـر
نانظور کارفروا وحسوب شود ،کارفروا حاخد فطرخۀ او را حدهد.

اوا طنانشه غغای اضير ضزء حقـوق (حـق الزحهـه) او وحسـوب شـود ،خـا آنکـه در

ضهن عقد اضاره ،اضير حا کارفروا شرط نهاخد کـه کارفروـا عـالوه بـر پرداظـت اضـرت،

حاخد غغای روػانۀ او را نيز حدهد ،صدق نانظور بـودن اضيـر نسـبت حـه کارفروـا ،وحـل

اشکال است .حنابراین ،رعاخت وقتضای احتيـاط نظيـر آنشـه در وسـألۀ « »3431عکـر

شد ترک نشود؛ وانند اخنکه اضير حا اضاػۀ کارفروا فطرخۀ ظود را حدهد خا اخنکـه کارفروـا

حا اضاػۀ اضير فطرخۀ وی را بپرداػد.

 زكات فطرۀ سربازان و زندانیها

مسأله  .1145ػکــات فطــرۀ ســرحاػانی کــه در ظــدوت ســرحاػی هســتند خــا افــرادی کــه

ػنـدانی هســتند و دولــت وصــارح آنــان را تـأوين وی کنــد ،بــر عهــدۀ دولــت نيســت و در

صورت وضود شراخط بر ظودشان واضب است.
 زكات فطرۀ بچه شير خوار

مسأله  .1146فطرخــۀ طفلــی کــه اػ وــادر خــا داخــه شــير ویظــورد ،بــر کســی اســت کــه
وصــارح وــادر خــا داخــه را ویدهــد؛ ولــی ا گــر وــادر خــا داخــه وصــارح ظــود را اػ اوــوال طفــل

برویدارد ،فطرخۀ طفل بر کسی واضب نيست.
 زكات فطرۀ حهل (جنين)

مسأله  .1147ضنينی که در رحن وادر قرار دارد ،ػکات فطره ندارد ،وگـر آنکـه قبـل اػ

ػکات فطره (فطر خه) /

غ ــروب آفت ــاب وتول ــد ش ــود و ن ــانظور وحس ــوب ش ــود ک ــه در ای ــن ص ــورت ،ػک ــات

فطرهاش واضب است؛

اوا ا گـر حعـد اػ غـروب آفتـاب در شـب عيـد فطـر وتولـد شـود و نـانظور حـه حسـاب

آخــد ،حنــابر احتيــاط الػم ،حاخــد ػکــات فطــرۀ او پرداظتــه شــود و ا گــر نــوػاد وتولــد شــده،

نــانظور کســی نباشــد ،وثــل اخنکــه اوــوالی حــه نــوػاد ارث رســيده و نفقــاتش اػ ههــان
اووال تأوين ویشود ،فطرخۀ طفل بر کسی واضب نيست.
 زكات فطرۀ ههسر

مسأله  .1148اگـر فــرد پــیش اػ غــروب شــب عيــد فطــر حــا ػنــی اػدواح کنــد ،ا گــر آن ػن

نــانظور او شــهرده شــود حاخــد فطرخــۀ او را حدهــد و ا گــر آن ػن نــانظور فــرد دخگــری وثــل
پدرش حاشد ،فطرخۀ وی بر شـوهرش واضـب نيسـت و بـر ههـان شـصص دخگـر واضـب
ویحاشد و ا گـر ػن ،نـانظور کسـی نباشـد ،فطرخـهاش حـا دارا بـودن شـراخط ،بـر ظـودش
واضب است.

ههشنين ،اگر فرد حعد اػ غروب آفتاب ،در شب عيد فطر حا ػنی اػدواح کند و آن

ػن نــانظور او شــهرده شــود ،حنــابر احتيــاط واضــب ،رعاخــت وقتضــای احتيــاط نظيــر
آنشه در وسألۀ « »3431عکر شد ،ترک نشود.
 زكات فطرۀ كسی كه فوت شده است

مسأله  .1149اگر فرد پیش اػ غروب شب عيد فطر حهيرد ،واضب نيسـت فطر خـۀ او و

ظــانوادهاش را اػ وــال او حدهنــد 1،ولــی ا گــر حعــد اػ غــروب حهيــرد ،وشــهور فروــودهانــد:
«حاخد فطرخۀ او و ظانوادهاش را اػ وال او حدهند»؛

ولی این حکن ،ظالی اػ اشکال نيست و وراعات وقتضای احتياط ترک نشود.

 .1البته ظانوادۀ وتوف ٰی طنانشه نانظور شصصی هستند حـا شـراخطی کـه عکـر شـد ،پرداظـت ػکـات فطـره بـر
آن شصص واضب است ،وگرنه  -در صورت دارا بودن شراخط  -حاخد ػکات فطره را ظودشان بپرداػند.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

 نانخور فرد دیگر شدن

مسأله  .1151اگر انسان نانظور کسی حاشد و پیش اػ غروب شب عيد فطر ،نانظور
ً
ً
فرد دخگری شود ،فطرخۀ او بر کسی کـه فعـال نـانظور او شـده ،واضـب اسـت؛ وـثال ا گـر
دظتر پیش اػ غروب آفتاب شب عيد حـه ظانـۀ شـوهر بـرود ،حاخـد شـوهرش فطرخـۀ او را

حدهد.

 زكات فطرۀ فردی كه نانخور دو نفر است

مسأله  .1151اگــر شصصــی نــانظــور دو نفــر حاشــد ،ػکــات فطــرۀ او بــر هــر دو نفــر حــه

گونهای که بین آن دو تقسين شود ،واضب است؛

البته ،در صورتی که خکی اػ آن دو نفر ،فقير حاشد ،سهن فطرخه اػ او سـاقط اسـت،

ولی حنابر احتياط واضب ،سهن فطرخه اػ شـصص دخگـر سـاقط نهـیشـود و حاخـد سـهن
ظوخش اػ فطرخه را بپرداػد؛

اوــا طنانشــه هــر دو نفــر ،فقيــر حاشــند ،فطرخــه اػ هــر دو نفــر ســاقط اســت و در ایــن

صورت ،ػکات فطره حا فراهن بودن شراخط بر ظود فرد واضب ویشود.
 ووارد وشكوک در صدق نانخور بودن

ً
مسأله  .1152در ووارد وشکوک که وعلوم نيست ،وثال ػکـات فطـره بـر عهـدۀ ويزحـان
است خا وههان ،طنانشه خکی اػ آن دو حا اضاػۀ دخگری ػکـات فطـره را حـه نيـت کسـی
ً
که واقعا ػکات فطره بر عهدۀ اوست حدهد ،کافی است و بـر دخگـری پرداظـت وسـدد
ػکات فطره الػم نيست.

 وكيل گرفتن برای پرداخت زكات فطره

مسأله  .1153اگر فرد کسـی را کـه نـانظور اوسـت و در شـهر دخگـری ویحاشـد ،وکيـل
کند که اػ وال آن فرد ،فطرخۀ واضب بر وی را حدهد ،طنانشه خقين خا اطهينان داشـته

حاشد که فطرخه را ویدهد ،الػم نيست ظودش فطرخه را بپرداػد.

ػکات فطره (فطر خه) /

 پرداخت فطریۀ دیگری

مسأله  .1154اگر کسی که فطرخۀ او بر دخگری واضب است ،ظودش فطرخه را حدهد،

اػ کســی کــه فطرخــه بــر او واضــب شــده ،ســاقط نهیشــود؛ ولــی ا گــر اػ طــرف کســی کــه

فطرخه بر او واضب شده حا اضاػۀ او حدهد ،کفاخت وی کند.

شرایط والی كه بابت زكات فطره داده ویشود

وــالی کــه حاحــت ػکــات فطــره داده وــیشــود شــراخطی دارد ،کــه در وسـاجل عیــل عکــر

ویشود.

 شرط اول :فطریه برای هر نفر یک صاع از خورا كیهای وعهول و رایرج در شرهر یرا
روستایش باشد

ً
مسأله  .1155وقدار ػکـات فطـره بـرای هـر نفـر «خـک صـاع» خـا «طهـار ُوـد»  -تقریبـا 1

کيلوگرم  -اػ ظوراکیهای وعهول و راخذ 1در وحلش 2،وانند گنـدم خـا ضـو خـا ظروـا خـا
کشــهش خــا ب ـرنذ خــا نــان وــیحاشــد کــه حاخــد حــه وســتحق داده شــود و ا گــر حــه ضــای آن
قيهتش را حدهد نيز ،کافی است؛

ولی احتياط الػم آن است که اػ ظوراکیهایی کـه در شـهر خـا روسـتاخش وعهـول و

راخذ نيست ندهد ،هرطند گندم خا ضو خا ظروا خا کشهش حاشد.

مسأله  .1156وال ک در پرداظت قيهت خک صاع طعام حاحـت ػکـات فطـره ،قيهـت
طعــام در شــهر خــا روســتایی اســت کــه در آن ػکــات فطــره کنــار گغاشــته شــده و عــزل

ویشود؛
ً
وــثال اگــر فــردی کــه ســاکن شــهر تهــران اســت شصصــی را کــه ســاکن شــهر وشــهد
است وکيل در کنار گغاشتن و عزل ػکات فطره بر اساس قيهت گندم نهاخد ،وـال ک

 .1ونظور ،ظوراکیهای راخذ و قوت شاخع بین اهل شهر خا روستا ویحاشد که ظوردن آنها وتعارف است.
 .2شهر خا روستایی که فطرخه را اػ والش کنار ویگغارد.
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قيهت وتعارف گندم در وشهد (شهر وکيل ،نه ووکل) است.

مسأله  .1157اگــر انســان اػ ضنســی کــه قيهــتش دو برابــر قيهــت وعهــولی آن اســت،
ً
وثال اػ برنذ ورغوبی که قيهت آن دو برابـر قيهـت بـرنذ وعهـولی اسـت ،نصـف صـاع

حدهد کافی نيست ،حلکه اگر آن را حه قصد قيهت فطرخه هن حدهد کفاخت نهی کند.
 شرط دوم :وقدار صاع در نظر گرفته شده برای هر نفر از یک جنس باشد

ً
مسأله  .1158انسان نهیتواند نصف صاع را اػ خک ضنس وثال گندم و نصف دخگر
ً
آن را اػ ضنسی دخگر ،وثال برنذ حدهد؛ حلکه اگر آن را حه قصد قيهت فطرخه هـن حدهـد

کافی نيست؛

ولی کسی که فطرخۀ طند نفر را ویدهد ،الػم نيست ههه را اػ خک ضنس حدهـد،

ً
وثال اگر فطرخه حعضی را گندم و فطرخۀ حعضی دخگر را برنذ حدهد ،کافی است.
 شرط سوم :فطریه وعيوب نباشد (بنابر احتياط واجج)

مسأله  .1159اگــر فــرد ػکــات فطــره را اػ شــیء وعيــوب حدهــد ،حنــابر احتيــاط واضــب

کافی نيست.

 شرط چهارم :وقدار صاع در نظر گرفتره شرده بررای هرر نفرر برا شریء دیگرری واننرد
خا ک وخلوط نباشد

مسأله  .1161گندم خا شیء دخگری را که فرد برای فطرخه ویدهد حاخد حـا ضـنس دخگـر

خا ظاک وصلوط نباشد و اگر وصلوط حاشد ،طنانشه ظالص آن حه خک صـاع برسـد و

حــدون ضــدا کــردن قابــل اســتفاده حاشــد خــا ضــدا کــردن آن ػحهــت فــوقالعــاده نداشــته

حاشد خا آنشه وصلوط شده حه قدری کن حاشد که قابل اعتنا نباشد ،اشکال ندارد.
 شرط پنجن :فطریه از وال حالل باشد

مسأله  .1161انســان حاخــد فطرخــۀ ظــود و ظــانوادهاش را اػ وــال حــالل حدهــد ،هرطنــد

ػکات فطره (فطر خه) /

برای تأوين وصارح ظود و ظانوادهاش وعصيت کرده و آن را اػ راه حرام تـأوين نهـوده

حاشد .حنابراین ،اگر فرد فطرخهاش را اػ وال غصبی بپرداػد کافی نيست.
زوان ادای زكات فطره یا كنار گذاشتن آن

مسأله  .1162کســی کــه قصــد دارد نهــاػ عيــد فطــر را حصوانــد ،حنــابر احتيــاط واضــب،

حاخد فطرخه را پیش اػ نهاػ عيد اػ وـال ظـوخش کنـار گغاشـته و حـه وسـتحق 1حدهـد 2و

اگر قصـد ظوانـدن نهـاػ عيـد فطـر را نـدارد ،ویتوانـد پرداظـت فطرخـه را تـا قبـل اػ اعان

ظهر روػ عيد ،حه تأظير بینداػد.

3

شاخان عکر است ،اگر ػکات فطره را اػ والش کنار گغاشته و عزل نهوده ،تـأظير در

پرداظت آن طنانشـه بـرای غـرض عقالیـی حاشـد و سـهلانگـاری در پرداظـت ػکـات

وحسوب نشود ،اشکال ندارد؛

حنابراین ،اگر ػکات فطره را برای پرداظت حـه فقيـر وعينـی در وقـت وضـوب ػکـات
ً
فطــره کن ــار حگ ــغارد و دسترســی ح ــه آن فقي ــر فعــال وهک ــن نباش ــد ،وثــل اخنک ــه فقي ــر
وسافرت حاشد ،ویتواند پرداظت ػکات فطره را حه تأظير بینداػد؛ طه قصـد ظوانـدن
نهاػ عيد فطر را داشته حاشد و طه نصواهد نهاػ عيد حصواند.

مسأله  .1163اگر انسان حه نيت فطرخه ،وقداری اػ وال ظود را کنار حگغارد و تـا ظهـر
روػ عيد فطر  -طه حا عغر و طه حدون عغر  -حه وسـتحق 4ندهـد ،ػکـات فطـره سـاقط

نهیشود و الػم است آن را حه وستحق بپرداػد.

مسأله  .1164اگر فرد تا اعان ظهر روػ عيد فطـر ،فطرخـه را نپـرداػد و کنـار هـن نگـغارد،

 .1خــا حــه حــاکن شــرع خــا نهاخنــدۀ وی بپــرداػد و اخشــان حــه عنــوان والختــی کــه بــر وــال ػکــوی دارد ،آن را تحویــل
حگيرد.
 .2شاخان عکر است ،انتقال اعتباری پول (وضه اعتباری) اػ طریق شبکۀ شتاب حـانکی حـه حسـاب وسـتحق ،حـه
تنهایی کافی در پرداظت ػکات فطره نيست و کسانی که قصد دارند ػکات فطـرهاشـان را ایـن گونـه بپرداػنـد،
ویتوانند این کار را حا خکی اػ شيوههایی که در وسألۀ « »3434عکر ویشود انسام دهند.
 .3ػوان وضوب ػکات فطره در وسألۀ « »3413عکر شد.
 .4خا حاکن شرع خا نهاخندۀ وی.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

حنابر احتياط واضب ػکات فطره اػ او ساقط نهـیشـود و حنـابر احتيـاط واضـب ،حـدون
اخنکه نيت ادا و قضا کند حه نيت وا فی الغوه ،فطرخه را حدهد.

مسأله  .1165فــردی کــه فقيــر شــرعی نيســت و حاخــد ػکــات فطــرۀ ظــود و افــرادی کــه

نــانظــور وی هســتند را بپــرداػد ،اگــر در شــب تــا ظهــر روػ عيــد وــالی نداشــته حاشــد تــا
حاحت ػکـات فطـره کنـار حگـغارد خـا حـه وسـتحق بپـرداػد ،الػم اسـت در صـورت اوکـان

هرطند حا قرض گرفتن و وانند آن 1ػکات فطره را کنار حگغارد خا حه وستحق 2بپرداػد؛
ً
وگر آنکه این کار غيـر وهکـن بـوده خـا ههـراه حـا وشـقت فـوقالعـادهای کـه وعهـوال
قابل تحهل نيست (حرح) حاشد.
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مسأله  .1166اگر فرد پیش اػ واه روضان ،ػکات فطره را حدهد صحيح نيست ،ولـی

حعــد اػ فــرا رســيدن وــاه روضــان ویتوانــد ػکــات فطــره را حــه وســتحق 4حدهــد ،هرطنــد
احتياط وستحب آن است که در واه روضان هـن فطرخـه را ندهـد و پرداظـت آن را تـا

شب عيد فطر حه تأظير انداػد.

شاخان عکر است ،اگر فرد ،پیش اػ واه روضان حـه فقيـر قـرض حدهـد و حعـد اػ آنکـه

فطرخه بر او واضب شد ،فقير وغکور هنوػ هن شراخط استحقاق درخافت ػکـات فطـره را
دارا حاشد ،ویتواند طلب ظود را اػ فقير حاحت ػکات فطره حساب کند.

مسأله  .1167اگر انسان ػکات فطـرهاش را در بـین وـاه روضـان ،قبـل اػ ػوـان وضـوب

(شب عيد فطر) ،اػ والش کنار گغاشته و عزل نهاخد ،عزل واقع نهیشود و وال کنـار
گغاشــته وتعــين در ػکــات نهــیگــردد ،هرطنــد ا گــر آن را حــه وســتحق 5بپــرداػد ػکــات

فطرهاش ادا شده است.

 .1وثل اخنکه اػ شصص دخگر حصواهد ػکات فطره را اػ طرف او بپرداػد خا کنار حگـغارد و در ایـن صـورت ،ا گـر
شصص وغکور این کار را وسانی و حه قصد تبرع انسام نداده ،اػ وی طلبکار ویشود.
 .2خا حاکن شرع خا نهاخندۀ وی.
 .3البته در این صورت ،وطابق حا وسألۀ « »3433عهل نهاخد.
 .4خــا حــه حــاکن شــرع خــا نهاخن ـدۀ وی بپــرداػد و اخشــان حــه عنــوان والختــی کــه بــر وــال ػکــوی دارد ،آن را تحویــل
حگيرد.
 .5ههان.

ػکات فطره (فطر خه) /

حنــابراین ،ا گــر آن را قبــل اػ رســاندن حــه وســتحق وصــرف کــرده خــا حــا وــال دخگــرش

عوض نهاخد ،اشکال ندارد.

مسأله  .1168فــردی کــه ػکــات فطــرهاش را در بــین وــاه روضــان ،قبــل اػ فــرا رســيدن

شب عيـد فطـر حـه وسـتحق پرداظـت کـرده 1،طنانشـه هنگـام غـروب آفتـاب وههـان
شــصص دخگــری حاشــد و حصواهــد شــب را آنســا حهانــد ،طــوری کــه نــانظــور ويزحــان
ً
وحسوب شود ،بر ويزحان واضب است ػکـات فطـرۀ وی را حدهـد و آنشـه ظـودش قـبال

حاحت ػکات پرداظت کرده ،کفاخت اػ ػکات واضب بر عهدۀ ويزحان نهیکند.

مسأله  .1169اگر انسان شصصی را که در شهر دخگـری سـاکن اسـت ،وکيـل در کنـار
گغاشــتن ػکــات و عــزل آن نهاخــد ،طنانشــه شــهر ووکــل و وکيــل حــا هــن اظــتالف افــق

داشــته و در خکــی وــاه رؤخــت شــود و عيــد فطــر وحســوب شــود و در دخگــری وــاه رؤ خــت

نشــود و روػ آظــر وــاه روضــان حاشــد ،وــال ک بــرای کنــار گغاشــتن و عــزل ػکــات فطــره،
رؤخت شدن هالل در شهر ووکل است ،نه وکيل.

سایر احكام وربوط به كنار گذاشتن زكات فطره

مسأله  .1171اگـــر انســـان و ــالی داش ــته حاش ــد ک ــه قيه ــتش اػ فطر خ ــه بیش ــتر اس ــت،

طنانشــه فطرخــه را ندهــد و نيــت کنــد کــه وقــداری اػ آن وــال بــرای فطرخــه حاشــد ،حنــابر

احتياط واضب کافی نيست.
ً
مسأله  .1171فردی که قصد دارد ػکات فطرهاش را بر اساس وثال قيهـت گنـدم کنـار
2

حگغارد و عزل نهاخد ،طنانشه وبلغی که حاحت قيهت خک صاع گندم ضهـت فطرخـه

کنار ویگـغارد ،بیشـتر اػ قيهـت بهتـرین نـوع گنـدم وتعـارف در شـهر خـا روسـتا حاشـد،

عزل واقع نهیشود و وال کنار گغاشته وتعين در ػکات فطره نهـیگـردد ،هرطنـد ا گـر
 .1حکــن صــورتی کــه فــرد وــال را در بــین وــاه کنــار گغاشــته ،ولــی حــه وســتحق نــداده ،اػ وســألۀ قبــل وعلــوم
ویشود.
 .2حنابراین ،کنار گغاشتن و عزل وشاع ػکات فطره وحل اشکال است.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

آن را قبل اػ ظهر روػ عيد حه وستحق 1بپرداػد ،ػکات فطرهاش ادا شده است.
ً
مسأله  .1172فردی که قصد دارد ػکاتش را بر اساس وثال قيهت گندم کنار حگـغارد

و عزل نهاخد ،طنانشه وبلغی که کنار ویگـغارد ،بیشـتر اػ قيهـت بهتـرین نـوع گنـدم

وتعارف در شهر خا روستا حاشد و نيت نهاخد ،واػاد بر قيهت گنـدم صـدقۀ وسـتحبی
ً
حاشد  -وثال خک صاع گندم  34هزار تووان حاشـد و وی  33هـزار تووـان کنـار حگـغارد -
دو صورت دارد:

ً
الف .وبلغ ػکات فطـره را اػ صـدقۀ وسـتحبی ضـدا نهاخـد ،وـثال اسـکناس  34هـزار

تووانی فقط حاحت ػکات فطره و اسکناس  3هزار تووانی فقـط حاحـت صـدقه حاشـد؛ در

این صورت ،عـزل ػکـات فطـره صـحيح واقـع وـیشـود و اوـا صـدقۀ وسـتحبی وحقـق

نشــده و حــا عــزل وتعــين نهی گــردد؛ البتــه وقتــی آن را حــه دســت فقيــر برســاند ،صــدقۀ
وستحبی وحسوب ویشود.

ب .وبلغ ػکـات فطـره را اػ صـدقه وسـتحبی ضـدا نکنـد و حـهطـور وشـاع اػ وـالش

کنــار گغاشــته و عــزل نهاخــد؛ در ایــن صــورت ،صــحت عــزل وشــاع ػکــات فطــره وحــل

اشکال است و حنابر احتياط واضب عزل واقع نهیشود؛ البته اگر وبلغ وـغکور را قبـل
اػ ظهــر روػ عيــد حــه وســتحق 2بپــرداػد ،ػکــات فطــرهاش ادا شــده اســت و عـالوه بــر آن،

صدقۀ وستحبی نيز وحقق گردخده است.

مسأله  .1173اگر فرد فطرخه را حعد اػ فرا رسيدن ػوان آن اػ والش کنار حگغارد و عزل

نهاخد ،نهیتواند آن را برای ظودش بردارد و وال دخگـری را حـه ضـای آن حگـغارد؛ البتـه

در وــواردی کــه انســام ایــن عهــل وصــلحتی داشــته حاشــد ،حــا اضــاػۀ حــاکن شــرع خــا

نهاخندۀ وی اشکال ندارد.

مسأله  .1174اگر وؤسسات ظيرخه ،ػکات فطـرۀ افـرادی کـه فطرخـه را اػ والشـان کنـار

 .1خ ـا حــه حــاکن شــرع خــا نهاخنــدۀ وی بپــرداػد و اخشــان حــه عنــوان والختــی کــه بــر وــال ػکــوی دارد ،آن را تحویــل
حگيرد.
 .2خا حه حاکن شرع خا نهاخندۀ وی بپرداػد و اخشان حه عنوان والختی که در قـبض وـال ػکـوی و صـدقات دارد،
آن را تحویل حگيرد.

ػکات فطره (فطر خه) /

ً
گغاشته و عزل نهودهاند ،ضهـعآوری نهاخنـد تـا حعـدا حـه تـدرخذ حـه دسـت وسـتحقين

برســانند ،نهــیتواننــد ػکــاتهــای فطــره را حــه حســاب حــانکی وار یــز کننــد 1،وگــر آنکــه
وصلحتی این اور را اقتضا نهاخد 2و طنين عهلی ونوط حه اضاػۀ حاکن شرع است.
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وصرف زكات فطره و شرایط وستحقين فطریه

مسأله  .1175ػکــات فطــره را  -حنــابر احتيــاط واضــب ،فقــط  -حاخــد حــه «فقــرای شــيعۀ
دواػده اواوی» ،پرداظت کرد و در سایر وصارف ػکات وال نهیتوان وصرف نهود؛

البته ،اگر در شهر خا روستا اػ فقرای شيعۀ دواػده اواوی کسی نباشد ،ویتواند آن

را حه فقرای دخگر وسلهانان حدهد؛ ولی در هر صورت ،نباخد حه ناصبی داده شود.

مسأله  .1176اگــر شــيعۀ فقيــر ،حشــۀ ناحــالغ خــا دیوانــه حاشــد ،انســان ویتوانــد حــه ولــی

شرعی او ػکات فطره حدهد ،حه قصد اخنکه آنشه ویدهد ولک طفل خا دیوانه حاشـد و

ویتواند ظودش خا حه وسيلۀ خـک نفـر اوـين ،ػکـات فطـره را حـه وصـرف طفـل خـا دیوانـه

برساند؛

البتــه نباخــد ایــن کــار حــا حــق حضــانت (سرپرســتی) کســی کــه حشــه را نگهــداری

وی کند خا والخت فردی کـه ولـی شـرعی او اسـت ونافـات داشـته حاشـد و حاخـد وـوقعی
که ػکات را حه وصرف آنان ویرساند ،نيت ػکات فطره کند.

مسأله  .1177فــرد وــیتوانــد ػکــات فطــرهاش را ظــودش حــه وســتحق بپــرداػد ،هرطنــد
احتياط وستحب و افضل آن است که فطرخه را حه حا کن شرع خا نهاخندۀ وی بپـرداػد

خا حا اضاػۀ وی آن را حه وستحق حدهد.

مسأله  .1178شراخط استحقاق فقرای شيعه کـه ػکـات فطـره حـه آنـان داده وـیشـود،

 .1زیرا ههان طـور کـه عکـر شـد ،تبـدیل ػکـات فطـره ضـایز نيسـت و ایـن در حـالی اسـت کـه پـول در حسـاب
حانکی در گردش است و حا پولهای سایر حسابها وصلوط شده و وصرف ویشود.
 .2وانند اخنکه وکان اون و وناسبی برای نگهداری نداشته و فطرخهها در وعرض سرقت و وانند آن حاشد.
 .3بــرای واریــز ػکــات فطــره حــه حســاب حــانکی وســتحقين وــیتــوان اػ شــيوههــایی کــه در وســألۀ « »3434عکــر
ویشود استفاده نهود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

واننــد شــراخط وــغکور در وــورد «وســتحقين ػکــات وــال» وــیحاشــد ،کــه در وســاجل حعــد

حهطور اضهال عکر ویشود.

مسأله  .1179کسی که سيد نيست ،نهیتواند حه سيد ػکات فطره حدهـد ،حتـی ا گـر

سيدی نانظور او حاشد 1،نهیتواند فطرخۀ او را حه سيد دخگری حدهد؛

اوا فردی که سيد است ویتواند ػکات فطرۀ ظـوخش را حـه فقيـر سـيد خـا غيـر سـيد

بپرداػد ،حتی اگر کسانی که نانظور او وحسوب ویشوند و ػکات فطرۀ آنان بـر سـيد
وغکور واضب شده ،سيد نباشند.

مسأله  .1181حه کسی که فطرخـه را در وعصـيت وصـرف وی کنـد ،نباخـد ػکـات فطـره
داده شود.

ههشنـين ،حنــابر احتيــاط واضــب ،نباخــد پرداظـت ػکــات فطــره حــه وی ،کهــک حــه

گناه خا تشویق بر کار قبيح و ناپسند وحسوب شود.

مسأله  .1181فقيری که فطرخه حـه او ویدهنـد ،الػم نيسـت عـادل حاشـد ،ولـی ههـان

طور که در ػکات وال عکر شد ،احتياط واضب آن اسـت کـه حـه شـرابظوار و بینهـاػ

و کسی که وعصيت را آشکارا حهضا ویآورد و وتساهر حه فسق است ،فطرخه ندهند.

مسأله  .1182فقيری که ػکات فطـره حـه او داده ویشـود نباخـد ،واضـب النفقـۀ ػکـات

دهنده حاشد و ههان طور که گفته شد ،تفصيل احکام این شرط ههانند ػکات وـال
است که در وساجل « 333حه حعد» عکر شد.

مسأله  .1183احتيــاط واضــب آن اســت کــه بیشــتر اػ کســری وصــارح خــک ســال 2حــه

فقيــر ،ػکــات فطــره ندهنــد ،هرطنــد در خــک دفعــه حاشــد؛ حلکــه ا گــر ػکــات فطــره را حــه
تدرخذ حه وی حدهند تا حه انداػۀ وصارح خک سال او و ظانوادهاش گـردد ،بیشـتر اػ آن
حنابر ٰ
فتوی نهیتوان حه وی ػکات فطره پرداظت نهود.

مسأله  .1184احتيـــاط وســتحب آن اســت کــه حــه خــک فقيــر کهتــر اػ «خــک صــاع»

 .1این حکن ،شاول نانظوری که وههان فرد است نيز ویشود.
 .2ونظور اػ سال ،حنابر احتياط واضب «سال قهری» است.

ػکات فطره (فطر خه) /

ً
(تقریبا  1کيلوگرم) فطرخه ندهند ،وگر اخنکه حه فقرایی که ضهع شـدهانـد نرسـد؛ ولـی
اگر طند صاع فطرخه حه خک فقير حدهند ،اشکال ندارد.

مسأله  .1185اگر وؤسسۀ ظيرخه ،افرادی را برای ضهعآوری ػکات فطره ارسـال کننـد
ً
و حا آنـان قـرارداد ببندنـد ،هـر وقـدار ػکـات فطـره ضهـعآوری کردنـد ،وـثال  3درصـد آن
ػکات فطره را حاحـت «سـهن العـاولين عليهـا» حـه عنـوان حـق الزحهـۀ ظـوخش بردارنـد،

این عهل ضایز نيست.

1

مسأله  .1186طيزی را که انسان حاحت ػکات فطره حه فقير ویدهد ،الػم نيست حه او
حگوخد که ػکات فطره است ،حلکه اگر فقيـر ظسالـت حکشـد ،وسـتحب اسـت وـال را

حه قصد ػکات فطره حه او داده و ػکات بودنش را اظهار ننهاخد.

مسأله  .1187اگر انسـان حـه ظيـال اخنکـه کسـی فقيـر اسـت حـه او فطرخـه حدهـد و حعـد

حفههـد فقيـر نبـوده ،خـا اػ ضهـت دخگـری دارای شـراخط اسـتحقاق نبـوده ،واننـد اخنکــه
فــرد وــغکور واضــب النفق ـۀ فطرخــه دهنــده بــوده خــا ســيد حاش ـ ـد در حال ـ ـی کــه ػکــات

دهن ـده غير سيد است ،حکن آن وانند ػکـات وـال اسـت کـه در وسـألۀ « »333بیـان

شد.

احكام دیگر وربوط به پرداخت زكات فطره
 تلف شدن زكات فطره و احكام وربوط به آن

مسأله  .1188اگــر وــالی را کــه فــرد حــه عنــوان ػکــات فطــره کنــار گغاشــته اػ بــین بــرود،

حکــن تلــف شــدن آن ههاننــد تلــف شــدن ػکــات وــال ویحاشــد کــه تفصــيل احکــام

وربوط حه آن ،در وسألۀ « »3433بیان شده است.

 .1زیــرا ههــان طــور کــه گغشــت ،وصــرف ػکــات فطــره فقــط «فقــرای شــيعه» هســتند و حنــابر احتيــاط واضــب
نهیتوان آن را در سایر وصارف ػکات وال وانند «سهن العاولين عليها» هزخنه کرد؛ حتـی در ػکـات وـال
هن که این کار ضایز است ،صـرف ػکـات در وـورد «عـاولين» حاخـد تحـت نظـر اوـام خـا ناجـب ظـاص خـا
عام او صورت حگيرد .حنابراین ،وؤسسات ظيرخه طنين اظتياری ندارند.



توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

 انتقال زكات فطره از شهر یا روستا به شهر یا روستای دیگر و احكام وربوط به آن

مسأله  .1189انتقــال ػکــات فطــره حــه ســوی اوــام خــا ناجــب ظــاص آن حضــرت خــا

ناجــب عــام اخشــان خعنــی حــاکن شــرع ،ضــایز اســت ،هرطنــد فــرد بــرای انســام ایــن کــار
وسبور شود آن را حه شهر دخگری ببرد و این در حالی حاشد که در شهر وحـل سـکونت
فرد (وحلی که فطرخه را اػ والش ضدا نهوده است) وستحق ػکات وضود دارد؛

اوا در غير این وورد ،اگـر فـرد حتوانـد  -هرطنـد حـا ضسـتسو و تحقيـق  -در وحـل خـا

شهر ظودش وستحق پیدا کند ،احتياط واضب آن است که فطرخـه را حـه ضـای دخگـر

نبرد؛ ولی طنانشه برده و حه وستحق رسانده ،کافی اسـت و نيـاػ حـه پرداظـت وسـدد

ػکـــات فطــره نهیحاشـــد ،هرطنـــد ظــالف احتيــاط واضــب رفتــار نهــوده و در ههــين

صورت ،اگر حه ضای دخگر ببرد و تلف شود ،حاخد عوض آن را حدهد.

شاخان عکر اسـت ،وـراد اػ وحـل و شـهر ظـود فـرد ،شـهر خـا روسـتایی اسـت کـه وی

پس اػ فرا رسـيدن ػوـان وضـوب ػکـات فطـره ،ػکـاتش را در آنسـا کنـار گغاشـته و عـزل

نهوده است.

حنــابراین ،ا گــر وســافر خــا ػاجــری کــه اػ شــهر ظــوخش حــه وشــهد وقــدس بــرای ز خــارت

حضــرت اوـــام رضـــا وشــرف شــده و ػکــات فطــرهاش را اػ وــالش در وشــهد کنــار

گغاشــته ،احتيــاط واضــب آن اســت کــه آن را حــه وســتحقين شــهر وشــهد بپــرداػد و حــه
شهر ظودش خا شهر دخگر انتقال ندهد.

مسأله  .1191اگر فرد حصواهد ػکـات فطـرهاش را حـه وسـتحقی کـه در شـهر خـا روسـتای
دخگر است بپرداػد ،ویتواند حه خکی اػ شيوههای عیل عهل نهاخد:

الففف .ػکــات فطــرهاش را اػ وــال ظــوخش عــزل و ضــدا نهاخــد و حــا کســب وکالــت اػ

وستحق ،آن را حاحت ػکات فطره اػ طرف وی تهلک کند ،سـپس عـين ههـان وـال را
براخش ارسال نهاخد خا حه وکالت اػ وی ،وال وغکور را اػ طرف وستحق حـه ظـود قـرض

دهد ،سپس حدهيش حه وستحق را حه حساب وی واریز کند.

1

 .1ایــن واریــز وــیتوانــد حــه صــورت کــارت حــه کــارت کــردن و نقــل اعتبــاری اػ شــهاره حســاب حــانکی ػکــات
دهنده ،حه شهاره حساب حانکی وستحق انسام شود.

ػکات فطره (فطر خه) /

ب .حدون عـزل و ضداسـاػی ػکـات فطـره اػ وـالش ،وبلـغ آن را حـه حسـاب حـانکی

وســتحق وار یــز کنــد و وی را وکيــل در قــبض وبلــغ اػ حانــک و عــزل و پرداظــت ػکــات

فطــره اػ طــرف او نهاخـــد و وســتحق پــس اػ درخافــت وبلــغ وــغکور اػ حانــک ،آن را حــه

وکالت اػ طرف او حاحت ػکات فطره کنار گغاشته و عزل کند و حعد برای ظـود قبـول و

تهلک نهاخد.

ج .حدون واریز وبلغ حـه حسـاب وسـتحق ،وی را وکيـل در عـزل و پرداظـت ػکـات

فطره نهاخد تا وستحق ،وبلغ ػکات فطره را اػ وال ظودش ،حاحت ػکات فطرۀ ووکلش
اػ طــرف او کنــار گغاشــته و عــزل کنــد و حعــد بــرای ظــود قبــول و تهلــک نهاخــد و طــون

ادای ػکــات اػ طــرف ووکــل حــه صــورت وســانی و تبرعــی نبــوده ،اػ وی وعــادل آن را

طلبکــار وــیشــود ،ســپس ووکــل حــدهيش حــه وســتحق را حــه حســاب حــانکی وی وار یــز

کند.

شاخان عکر است ،این اوور الػم است حا رعاخت وقت وقرر شده برای عـزل خـا ادای

ػکات فطره انسام شود.

1

وستحبات زكات فطره

مسأله  .1191پرداظت ػکات فطره بر فقير ،واضب نيست؛ اوا وستحب است ػکات
ً
فطره را بپرداػد و طنانشه فقط حه انـداػۀ خـک صـاع (تقریبـا  1کيلـوگرم) گنـدم ،نـان ،و

واننــد آن در نــزد فقيــر ووضــود حاشــد و افــرادی هــن نــانظور او حاشــند  -وثــل اعضــای

ظــانوادهاش  -و حصواهــد فطرخــۀ آنــان را هــن حدهــد ،ویتوانــد حــه قصـد فطرخــه ،آن خــک
صــاع را حــه خکــی اػ آنــان حدهــد و او هــن حــه ههــين قصــد حــه دخگــری حدهــد و ایــن عهــل

تکرار شـود تـا حـه نفـر آظـر برسـد و بهتـر اسـت نفـر آظـر ،طيـزی را کـه وی گيـرد ،حـه قصـد

فطرخه ،حه کسی حدهد که اػ ظودشان نباشد؛

 .1شاخان عکر است ،استفاده اػ شـيوههـای وـغکور اظتصـاص حـه وسـتحقين ظـارح اػ شـهر خـا روسـتا نـدارد و
شاول غير آنان نيز ویشود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

البته اگر خکی اػ آنان صغير خـا دیوانـه حاشـد ،ولـی او حـه ضـای وی ،آن را وی گيـرد و

احتيــاط وســتحب آن اســت کــه حــه قصــد او نگيــرد ،حلکــه ولــی ،آن را بــرای ظــودش

حگيــرد و آنشــه را بــرای ظــود گرفتــه ،بــرای صــغير خــا دیوانــه ،حــه عنــوان ػکــات فطــره حــه
دخگری بپرداػد.

مسأله  .1192وســتحب اســـت فــرد در پرداظــت ػکــات فطــره ،ظوخشــان و فاويــل و

ههســاخگان فقيــر ظــود را بــر دخگــران وقــدم دارد و ســزاوار اســت کــه اهــل علــن و دیــن و
فضل را در دادن ػکات فطره ،بر دخگران وقدم دارد.

ّ
كفارات
مسأله  .1193کفارات  -غير اػ کفارات احرام - 1پنذ نوع است:

 .1کفارۀ ترتيبی؛  .2کفارۀ تصيیرى؛  .3کفارۀ ورکب اػ تصيیری و ترتيبی؛
 .4کفارۀ وعينه؛  .5کفارۀ ضهع.

توضيح آنها در وساجل حعد بیان ویشود.
 .3كفارههای ترتيبی

مسأله  .1194کفارههای ترتيبی عبارتند اػ:

الف .کفـارۀ افطـار عهـدی روػۀ قضـای وـاه روضـان حعـد اػ ظهـر (حـا توضـيحی کـه

عکر ویشود)؛

ب .کفارۀ قتل غير عهد (طه قتل ظطایی حاشد و طه شبه عهد)؛
ج .کفارۀ ِظهار.

2
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 .1کفارات وربوط حه احرام ،در کتاب وناسک حذ بیان شده است.
 .2تعرخف انواع قتل در ضلد طهارم ،فصل «دخات» عکر ویشود.
ْ
ْ
ِ « .3ظهـار» عبــارت اســت اػ اخنکــه وـردی حــه ههســرش در حضــور دو وــرد عـادل حگوخــد« :زوضتـی علــی کظهـ ِـر
ُ
او » ،ههسرم بر ون ههانند پشت وـادرم حاشـد و پشـت ػن ظـوخش را حـه پشـت وـادر خـا ظـواهر خـا خکـی اػ
وحارم نسبی ظوخش تشبيه نهاخد که حه عنوان نوعی طالق در ػوـان ضاهليـت راخـذ بـوده و ایـن عهـل در

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

توضيح کفاره در این ووارد ،در وساجل حعد بیان ویشود.
ً
مسأله  .1195کســـی کـــه روػۀ قضـــاى و ــاه روض ــان ظ ــود را حع ــد اػ ظه ــر ،عه ــدا ح ــا

«ظوردن» خا «آشاويدن» خا «نزدخکی» (ضهاع) خا «استهناء» افطـار کنـد ،واضـب اسـت
ده فقير را طعام دهد و در صورتی که اػ طعام دادن ناتوان حاشد ،سـه رو ػ روػه حگيـرد و

احتياط وستحب آن اسـت کـه سـه روػ روػه پـی در پـی حاشـد و ا گـر اػ گـرفتن سـه روػ

روػه ناتوان حاشد ،حاخد استغفار نهاخد.

مسأله  .1196کسی که ورتکب قتل غيـر عهـد شـده ،واضـب اسـت حنـدهای را در راه

ظدا آػاد کند و اگر اػ آػاد کردن حنده ناتوان حاشد 1،دو واه پی در پی حا توضـيحی کـه
ً
حعدا عکر ویشود ،روػه حگيرد و اگر اػ آن هن ناتوان حاشد ،حه شصت فقير طعام دهد.
مسأله  .1197کفارۀ ِظهار ههانند کفارۀ قتل غيـر عهـد اسـت کـه در وسـألۀ قبـل عکـر

شد.

 .2كفارههای تخيیری

مسأله  .1198در سه وورد کفارهای که بر فرد واضب ویشود ،کفـارۀ تصيیـری اسـت.

آن ووارد عبارتند اػ:
ً
الففف .کســی کــه خــک روػ اػ وــاه روضــان را عهــدا حــا «ظــوردن» خــا «آشــاويدن» خــا

«نزدخکی» (ضهاع) خا «استهناء» خا «حاقی واندن بر ضناحت» افطار کرده است.

این حکن ،در وورد «حاقی واندن ػن بر حيض خـا نفـاس» نيـز حنـابر احتيـاط واضـب

ضاری است.

شاخان عکر اسـت ،در حکـن وـغکور ،فرقـی بـین اخنکـه روػۀ وـاه روضـان را حـه حـالل

شرع وقدس اسالم حرام ویحاشد و نزدخکی حا ػن حعد اػ ظهار ضایز نيست و اگر فرد حصواهد حـا ههسـرش
نزدخکی نهاخد ،الػم است احتدا کفارۀ ظهار حدهد ،سپس نزدخکی حا وی حالل وـیشـود .تفصـيل احکـام
آن ،در کتاب هًهاج الصالحيى ،ضلد سوم ،فصل «ظهار» عکر شده است.
 .1در ػوان وعاصر که برده و کنيز در دسترس نيست ،آػاد کردن حنده ساقط است و آػاد کردن افراد ػنـدانی،
حکن آػاد کردن حنده را ندارد .این حکن ،در سایر ووارد کفارات نيز ضاری است.

کفارات /

افطــار کــرده خــا حــرام نيســت ،هرطنــد احتيــاط وســتحب اســت در صــورت افطــار حــه

حرام «کفارۀ ضهع» حدهد.
ً
ب .کسی که حا عهد شرعی ظود عهدا وصالفت نهوده و آن را حشکند.
ً
ج .کسی که اعتکاف واضب ظود را عهـدا حـا نزدخکـی (ضهـاع)  -هرطنـد در شـب -
1

حاطل کند ،که توضيح آن در فصل اعتکاف بیان شد.

مسأله  .1199کفاره در هر خک اػ سه وورد وسألۀ قبل عبارت است اػ آػاد کردن خـک
ً
حنده در راه ظدا خا روػه گرفتن دو واه پی در پی  -حا توضيحی که حعدا عکر ویشـود -

خا طعام دادن حه شصت فقير.

 .1كفارههای وركج از تخيیری و ترتيبی

مسأله  .1111کفارههای ورکب اػ تصيیری و ترتيبی ،سه وورد دارد که عبارتند اػ:
ً
الف .کفارۀ کسی که حا قسـن شـرعی ظـود عهـدا وصالفـت نهـوده و آن را شکسـته

حاشد؛

ً
ب .کفــارۀ کســی کــه حــا نــغر شــرعی ظــود عهــدا وصالفــت نهــوده و آن را شکســته

حاشد؛

2

ج .کفارۀ اخالء.

3

مسأله  .1111کفاره در هر خک اػ سه وورد وسألۀ قبـل عبـارت اسـت اػ آػاد کـردن خـک

حنده خا طعام دادن حه ده فقير خا پوشاندن آنان و در صورتی که فرد نسبت حه سـه وـورد
فوق ناتوان حاشد ،حاخد سه روػ پی در پی روػه حگيرد و اگر اػ گرفتن سه روػ روػه ناتوان

حاشد ،حاخد استغفار نهاخد.

 .1توضيح بیشتر در فصل روػه ،وبحب «کفاره روػه واه روضان» بیان شده است.
 .2کفارۀ وغکور ،شاول نغر روػۀ وستحبی در روػ وعين نيز ویشود.
« .3اخالء» عبارت اسـت اػ اخنکـه وـردی حـه ظـدا قسـن حصـورد نزدخکـی (ضهـاع) حـا ههسـر داجهـيش کـه حـا وی
نزدخکی نهوده را برای ههيشه خا برای بیشتر اػ طهار واه قهری ،حه ظـاطر ضـرر رسـاندن حـه او تـرک نهاخـد و
اگر پس اػ آن حا ههسرش نزدخکی نهاخد ،حاخد کفاره حدهد .تفصـيل آن در کتـاب هًهاج الصالحيى ،ضلـد
سوم ،فصل «اخالء» بیان شده است.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

 .3كفارههای وعينه

مسأله  .1112کفارات وعينه عبارتند اػ:

الف .کفارۀ قسن بر براجت العياع حاهّلل؛

ب .برظی اػ کفارات وربوط حه روػۀ واه روضان.

توضيح ووارد فوق ،در وساجل حعد بیان ویشود.

مسأله  .1113کفارۀ کسی که العياع حاهّلل حه براجت اػ ظداوند وتعال خا پیـاوبر ظـدا

خا دین ظدا خا اواوـان وعصـوم قسـن ظـورده و حـا قسـهش وصالفـت نهاخـد 1،طعـام
دادن حه ده فقير است و اگر اػ اطعام ده فقير ناتوان حاشد ،حاخد استغفار نهاخد.

مسأله  .1114در ووارد عیل  -که وربوط حـه روػۀ وـاه وبـارک روضـان اسـت  -فـرد حاخـد
ً
خــک وــد طعــام  -کــه تقریبــا  334گــرم اســت  -حــه فقيــر تحویــل داده و حــه ولکيــت او
درآورد و وسرد سير کردن فقير کافی نيست:

 .1کسی که روػۀ قضای واه وبـارک روضـان را تـا وـاه روضـان سـال حعـد نگيـرد (حـا

توضيحی که در فصل روػه بیان شد)؛ کفاره در این وورد« ،کفارۀ تأظير» نام دارد.

 .2ورخضی که نهی توانسته روػه حگيرد و بیهارى او تا سـال آخنـده اسـتهرار داشـته

است (حا توضيحی که در فصل روػه بیان شـد)؛ کفـاره در ایـن وـورد« ،فدخـۀ سـاالنه»

2

نام دارد.

 .3طهار گروه (پیروـرد و پیـرػن ،کسـی کـه وبـتال حـه بیهـاری اسـت کـه ز خـاد تشـنه

ویشـود ،ػن حاولـه و ػن شـيرده) حـا توضـيحی کـه در فصـل روػه بیـان شـد؛ کفـاره در
این ووارد« ،فدخۀ روػانه» نام دارد.

كفارههای جهع

مسأله  .1115در دو وورد عیل ،کفارۀ ضهع واضب ویشود:
 .1توضيح بیشتر در وورد آن در فصل «قسن» ،وسألۀ « »3354عکر ویشود.
 .2خا «فدخۀ ورخضی وستهر».

کفارات /

الففف .قتــل وســلهان اػ روى عهــد و ظلــن ،در صــورتی کــه قاتــل حــه ظــاطر عفــو خــا

پرداظت دخه و وانند آن قصاص نشود؛

ب .سقط ضنين وسلهان اػ روی عهد و این حکن ،در وـوردی کـه روح در ضنـين

دويــده نشــده حاشـــد ،حنـــابر احتيـــاط الػم اســت؛ توضــيح آن در ضلــد طهــارم فصــل

«احکام پزشکی» ،وبحب «احکام سقط ضنين» بیان ویشود.

مسأله  .1116کفاره در هر خک اػ دو وورد وسألۀ قبـل عبـارت اسـت اػ آػاد کـردن خـک

حنده در راه ظدا و دو واه پی در پی روػه گرفتن و طعام دادن حه شصت فقير.

شــاخان عکــر اســت ،طــون اوــروػه آػاد کــردن حنــده ويســر نيســت ،احتيــاط واضــب

است که فرد حه ضای آن استغفار نهاخد .ههشنين ،اگر اػ انسام دو واه روػۀ پیایی خـا

طعام دادن حه شصت فقير ناتوان حاشـد ،احتيـاط واضـب اسـت حـه ضـای آن اسـتغفار
کنــد و طنانشــه هــير خــک اػ ســه وــورد وــغکور بــراخش وقــدور نباشــد ،واضــب اســت

استغفار نهاخد.

 چند وسأله در وورد كفارۀ قتل

مسأله  .1117اگر دو خا طند نفر در قتل انسانی شرکت داشته حاشند ،طـوری کـه قتـل
وستند حه ههه شود ،کفاره بر هر خک اػ آنان واضب است.

ههشنــين ،اگــر فــردی دو خــا طنــد نفــر را حــه قتــل برســاند ،هرطنــد ایــن اوــر در خــک

سانحه حهطور هنػوان اتفاق افتد ،واضب است حه تعداد آن افراد کفاره حدهد.

شاخان عکر است ،حکن وغکور در این وسأله شاول قتل عهد و قتل غيـر عهـد  -طـه

قتل ظطایی و طه قتل شبه عهد  -ویشود.

مسأله  .1118وواردی که ثاحت شدن دخه حه ضهت «تسبيب در قتل» 1اسـت ،طـوری
ً
که عرفـا صـدق نکنـد قتـل توسـط وی انسـام شـده ،ولـی فـوت شـصص بـر اثـر عهـل او
سبب قتل ثاحت نهیشود؛ واننـد اخنکـه فـرد گـودالی را
واقع شده حاشد ،کفاره بر فرد و ِ

 .1توضيح بیشتر در وورد وعنای «تسبيب در قتل» در ضلد طهارم ،فصل «دخات» عکر ویشود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

در راه حه سبب نياػ عرفی که براخش پیش آوده ،حدون نصب عالجن هشدار دهنده خـا
ً
اخساد حصار دور آن ،حفر نهاخد و اتفاقا شصصی در آن افتاده و حهيرد.
ً
اوــا ا گــر فــرد حــه قص ـد کشــتن  -وــثال  -حيــوانی کــه آن را اػ فاصــلۀ دور وشــاهده

ویکند ،طاهی حفر نهاخد و روی آن را بپوشاند و ووضود وغکور در آن افتاده و حهيـرد،

سپس وعلوم شـود آنشـه اػ دور دخـده ،حيـوان نبـوده و انسـان بـوده اسـت ،عنـوان قتـل

ظطایی صادق است و کفارۀ ورتبه بر او واضب ویشود.

ههشنين ،اگر حفر طاه و پوشاندن روی آن حه قصد کشتن انسان بوده و شصص

وـغکور در آن بیافتـد و حهيـرد ،اػ وصـادیق قتـل عهـد وحسـوب وـیشـود و در صــورت

عدم قصاص ،کفارۀ ضهع بر فرد واضب ویشود.

مسأله  .1119اگــر قتــل در وــاههــای حــرام (عی القعــده ،عی الحســه ،وحــرم ،رضــب)

واقع شود و کفارۀ قتل  -طه قتل عهد و طه غير عهد  -بر عهـدۀ قاتـل ثاحـت شـود ،در
وـــواردی کـــه الػم اســـت وی شصـــت روػ روػه حگيــرد ،واضــب اســت روػۀ کفــاره را در

واههــای حــرام انســام دهــد و انســام آن در غيــر وــاههــای حــرام کــافی نيســت و در ایــن

فرض ،صحت روػۀ کفاره در روػ عيد قرحان وحل اشکال است و وراعـات وقتضـای
احتياط در وورد آن ترک نشود.

شاخان عکر است ،اگر قتل در حرم وکه واقع شود ،حه قتل در واههای حرام ولحـق

ویگردد.

مسأله  .1111اگر فرد ناحالغ خا وسنون ،وسلهانی را حه قتل برساند ،کفـاره بـر وی ثاحـت

نهیشود و حکن دخۀ آن در ضلد طهارم فصل «دخات» بیان ویشود.
ً
مسأله  .1111اگر نسبت حه وسلهانی ،حدی که ووضب قتل است شرعا ثاحت شـود،

وانند ارتکاب ػنای وحصنه خا لواط ،طنانشه غير اوام خـا وـأعون اػ طـرف اوـام

او را حکشد ،پرداظت کفاره بر قاتل واضب است.

1

ً
 .1البته در وورد قتل وردی که ورتد شده و توحه نکرده ،کفاره بر قاتل وطلقا واضب نهیشود.

کفارات /

كفارات وتفرقه

مسأله  .1112اگـر انســان نــغر کنــد خــک خــا طنــد روػ را روػه حگيــرد ،ســپس اػ انســام آن

ناتوان شود ،احتيـاط واضـب آن اسـت کـه بـراى هـر روػ خـک وـد طعـام حـه فقيـر صـدقه
حدهد خا حه فقيری دو ود طعام حدهد تا اػ ضانب او روػه حگيرد.

مسأله  .1113اگر فردی که نهاػ عشـاء را نصوانـده حـه ظـواب رود تـا وقـت آن حگـغرد،

1

احتياط وستحب است روػ حعد را روػه حگيرد.

مسأله  .1114اگــر فــردی حــا ػن شــوهردار خــا ػنــی کــه در عــدۀ رضعــی قــرار دارد ،اػدواح

کند ،اػدواح وغکور حاطل است و حاخد اػ او ضـدا شـود 2و احتيـاط وسـتحب آن اسـت
ً
که حدودا  33کيلوگرم آرد (پنذ صاع) حه عنوان کفاره حه فقير بپرداػد.

مسأله  .1115اگر ورد حا ههسـر ظـود در حـال حـيض نزدخکـی کنـد ،گناهکـار اسـت و

حاخد استغفار کند و احتياط وستحب است کفاره بپرداػد ،که حکـن آن در ضلـد اول

«فصل حيض» ،وسألۀ « »333عکر شد.

مسأله  .1116اگر ػن در عزای ويـت ،وـوی ظـود را حشينـد ،احتيـاط وسـتحب اسـت

که کفارهای ههانند کفارۀ افطـار عهـدی وـاه وبـارک روضـان بپـرداػد و طنانشـه وـوی
ظود را حکند خا صـورت ظـود را حصراشـد و ظـونين کنـد ،احتيـاط وسـتحب اسـت کـه

کفارهای ههانند کفارۀ قسن بپرداػد.

ههشنــين ،اگــر وــرد در وــرگ زوضــه خــا فرػنــدش ،خقــه خــا لبــاس ظــود را پــاره کنــد،

احتياط وستحب است که کفارهای ههانند کفارۀ قسن بپرداػد.

3

 .1خعنی تا نيهه شب (وقت اظتياری نهاػ عشاء) بیدار نشود.
 .2حکن اػدواح حا ػن شوهردار خا ػنی که در اخام عدۀ رضعی است در ضلد طهارم ،وساجل « 333تـا  »323عکـر
ویشود.
 .3توضيح بیشتر این ووارد در ضلد اول ،فصل «احکام اووات» ،وساجل « 531تا  »533عکر شده است.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

سایر احكام كفاره
 نيت كفاره

مسأله  .1117انســان در هــر خــک اػ اقســام کفــاره ،اعــن اػ روػه و اطعــام و غيــر آن ،حاخــد

نيت کفاره و نيز قصد قرحت داشته حاشد.
 روزۀ دو واه پی در پی

مسأله  .1118در وواردی که بر فـرد واضـب اسـت حـه عنـوان کفـاره ،دو وـاه پـی در پـی
(پشت سر هن) روػه حگيرد ،کافی است که خک واه و خک روػ (خک واه قهری تهام حه

اضـــافۀ خــک روػ اػ وــاه دوم) را پشـــت ســر هــن (حــدون فاصــله) روػه حگيــرد و در ایــن
صورت ،اگر حقيۀ آن را حه سبب «عغر عرفی» پی در پی انسام ندهد ،اشکال ندارد؛

اوا اگر عغر عرفی نداشته حاشد ،حنابر احتياط واضب حاخد حاقيهاندۀ واه دوم را نيز

پشت سر هن روػه حگيرد.

مسأله  .1119کســی کــه روػۀ کفــاره دو وــاه پیــاپی بــر او واضــب شــده ،در صــورتی کــه
روػههــا را اػ اول وــاه قهــرى شــروع کنــد ،کــافی اســت دو وــاه قهــری کاوــل روػه حگيــرد،

هرطند هر خک اػ دو واه  23روػ حاشد؛

البته انسان ویتواند روػههای کفاره را در بین واه قهری شروع کند ،ولی طنانشـه
ً
بین روػههاى دو واه حه نوعی ضدایی بیفتد که پـی در پـی بـودن روػههـا شـرعا اػ بـین

نرود 1،حاخد شصت روػ روػه حگيرد 2،حلکه اگر بین روػههـای دو وـاه ضـدایی نينـداػد و
تهام آنها را پشت سـر هـن انسـام دهـد ،حـاػ هـن حنـابر احتيـاط واضـب حاخـد شصـت روػ
روػه حگيرد.

مسأله  .1121کسی که ویظواهـد دو وـاه روػۀ کفـاره حگيـرد ،نباخـد ػوـانی شـروع کنـد
 .1توضيح این وطلب ،در وسألۀ « »3323عکر ویشود.
 .2در این صورت الػم است سی و خک روػ آن پشت سر هن حاشد.

کفارات /

کــه وــیدانــد در بــین خــک وــاه و خــک روػ ،روػى واننــد عيــد قرحــان  -کــه روػۀ آن حــرام
است  -خا وانند واه روضان  -که روػۀ آن واضب ویحاشد  -واقع شده است.

این حکن ،در وورد کفارۀ شکستن قسن و وانند آن نيز کـه حاخـد فـرد سـه روػ پشـت

سر هن روػه حگيرد ضاری است.

البته اگر روػه وطلق حاشد ،طوری که بر روػۀ کفاره هـن ونطبـق شـود ،واننـد اخنکـه

قبـل اػ تعلـق کفـاره ،نـغر کـرده حاشـد روػ اول وـاه رضـب را روػه حگيـرد ،طنـين روػهای
وضر حه پیاپی بودن روػههای کفاره نيسـت و حـا قصـد روػۀ کفـاره ،اػ کفـاره وحسـوب

ویشود؛ اوا اگر نغر کـرده حـه ضهـت شـکرگزاری اػ نعهتـی کـه ظداونـد وتعـال حـه وی
داده اســت روػ اول وــاه رضــب را روػه حگيــرد ،وضــر حــه پیــاپی بــودن روػههــای کفــاره

است.

مسأله  .1121اگر فرد در بین روػههاى کفارهاى کـه پـی در پـی بـودن آنهـا الػم اسـت،
ً
خک خا طند روػ عهدا و حدون عـغر روػه نگيـرد ،روػههـایی کـه گرفتـه حـه عنـوان کفـاره
وحسوب نهیشود و حاخد روػههای کفاره را حهطور پیاپی اػ سر حگيرد؛

ولی اگر روػه نگرفتن حه ظاطر عغرى وانند ا کراه ،اضطرار ،بیهـارى ،سـفر ضـروری

خا عارض شدن حيض و نفاس حدون اظتيار ػن حاشـد 1،تـوالی و پیـاپی بـودن روػههـا

حه هن نهیظورد و حاخد حقيه را حالفاصله حعد اػ برطرف شدن عغر حهضا آورد.

ایــن حکــن ،در وــواردی کــه فــرد بــر اثــر فراووشــی اػ کفــاره ،حعضــی اػ روػهــا را روػه

نگيرد خا نيت روػۀ دخگرى نهاخد نيز ضاری است.
 ناتوانی از انجام تهام یا بعضی از ووارد كفاره

مسأله  .1122در کفارۀ قتل غير عهد و کفارۀ ِظهار ،ناتوانی اػ روػه در صـورتی وحقـق

ویشود که روػه گرفتن برای فرد ضـرر داشـته حاشـد و ووضـب بیهـارى گـردد خـا حاعـب
 .1شــاخان عکــر اســت ،در ایــن وــورد الػم نيســت ػن حــا وصــرف دارو خــا واننــد آن اػ رونــد طبيعــی ظــروح ظــون
ً
حيض ضلوگيری نهاخد؛ اوا اگر ػن عهدا حا وصرف دارو خـا واننـد آن کـاری کنـد کـه حـيض شـود ،پیـاپی
بودن روػههای کفاره حه هن ویظورد و حاخد آنها را اػ سر حگيرد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

ً
شــدت خــافتن بیهــارى خــا طــوالنی شــدن دوران بهبــودى آن شــود حــه انــداػهاى کــه عرفــا

قابل تحهل نباشد خـا اخنکـه روػه گـرفتن بـر فـرد ،سـصتی و وشـقت فـوقالعـاده داشـته
ً
1
حاشد که وعهوال قابل تحهل نيست (حرح).
مسأله  .1123در کفــارۀ قســن و واننــد آن ،نــاتوانی اػ اطعــام و پوشــاندن فقــرا ػوــانی

وحقق ویشود که فرد توانایی والی ضهت تهيۀ طعام خا پوشاک بـرای فقـرا را نداشـته

حاشــد خــا توانــایی وــالی او فقــط حــه انــداػۀ نفقــۀ ظــودش و افــرادی کــه واضــب النفقــۀ او
هستند و ادای دیونی که پرداظت آنها الػم است و وانند آن حاشد.

شاخان عکر است ،حکن فوق در ووردی که فقير وستحق برای پرداظـت کفـاره  -هـر

طند حا تحقيق و تفحص  -خافت نشود نيز ،ضاری است.
ً
مسأله  .1124اگر فرد در وورد کفارۀ قتـل غيـر عهـد خـا کفـارۀ ِظهـار ،فعـال توانـایی روػه

گــرفتن را  -حــا توضــيحی کــه در وســألۀ « »3322عکــر شــد  -نداشــته حاشــد ،ولــی اويــد
داشته حاشد که در آخنده عـغرش برطـرف شـود و حتوانـد روػه حگيـرد ،الػم نيسـت صـبر

کند؛ حلکه وی ویتواند حه وظيفۀ حعد اػ روػه گـرفتن ،خعنـی طعـام دادن حـه فقـرا عهـل

نهاخد.

ههين طور ،طنانشه فرد در وـورد کفـارۀ شکسـتن قسـن و واننـد آن ،توانـایی طعـام

دادن حه فقرا خا پوشـاندن آنـان را  -حـا توضـيحی کـه در وسـألۀ قبـل عکـر شـد  -نداشـته

حاشد ،ولی اويد داشته حاشد که حتواند در آخنده این عهل را انسام دهـد ،الػم نيسـت
صبر نهاخد و کافی است حه وظيفۀ حعد اػ آن ،خعنی روػه گرفتن عهل نهاخد.

ً
البته اگر فرد در هـر خـک اػ وـوارد فـوق حدانـد کـه حعـد اػ وـدت کوتـاهی  -وـثال خـک

هفته  -عغرش برطرف ویشود ،نهیتوانـد حـه وظيفـهای کـه در رتبـۀ حعـد اسـت عهـل

نهاخد.

مسأله  .1125اگر فردی که بر عهـدۀ وی ،کفـارۀ قتـل غيـر عهـد خـا کفـارۀ ِظهـار (کـه اػ

کفارههــای ترتيبــی اســت) ثاحــت شــده و ح ـه ضهــت نــاتوانی اػ گــرفتن روػه ،اقــدام حــه
 .1در صورت تحقق اور وغکور ،برای ادای کفاره نوحت حه اطعام شصت فقير ویرسد.

کفارات /

ً
وظيفۀ حعد اػ آن (طعام دادن حه فقرا) نهوده ،وثال سی نفـر فقيـر را طعـام دهـد ،سـپس

توانایی روػه گرفتن پیدا کند ،کافی است اطعام را کاول نهاخد.

ههشنين ،اگر در کفارۀ شکستن قسن و وانند آن اػ اطعام و پوشاندن فقـرا نـاتوان

حاشد و شروع حه گرفتن سه روػ روػه نهاخد ،در صورتی کـه توانـایی اطعـام خـا پوشـاندن
فقرا  -هرطند در اواجل روػ اول براخش حاصل شود  -کاول کردن روػهها کافی است.
ً
البتـه ،ا گــر عهــدا بــین ســه روػ روػه ،فاصــله انـداػد کــه ووضــب شــود پشــت ســر هــن

بودن آنها حه هن حصورد ،واضب است هر خک اػ اطعام خا پوشاندن را که بـراخش وقـدور

است ،انسام دهد.

مسأله  .1126ا گـر انســان در کفــارۀ عهــد خـا کفــاره اعتکــاف نســبت حـه هــر ســه وــورد اػ

وــوارد کفــاره نــاتوان حاشــد ،حاخـــد هســده روػ روػه حگيــرد و احتيــاط وســتحب اســت
روػههــا را پشــت ســر هــن حگيــرد و در صــورت نــاتوانی اػ انســام هســده روػ روػه ،حاخــد

استغفار نهاخد.

ههشنين ،اگر فـرد در کفـارۀ قتـل غيـر عهـد نسـبت حـه هـر سـه وـورد اػ وـوارد کفـاره

ناتوان حاشد ،حنابر احتياط واضـب حاخـد هسـده روػ روػه حگيـرد و اسـتغفار هـن نهاخـد و
احتياط وستحب است که هسده روػ روػه پشت سر هن حاشد و اگر اػ گرفتن هسده

روػ روػه هن ناتوان حاشد ،تنها استغفار کافی است.

مسأله  .1127ا گــر فــرد در کفــارۀ ِظهــار نســبت حــه هــر ســه وــورد اػ وــوارد کفــاره نــاتوان

حاشــد ،حاخــد هســده روػ روػه حگيــرد و احتيــاط وســتحب اســت کــه هســده روػ روػه
پشــت ســر هــن حاشــد و اگــر اػ گــرفتن هســده روػ روػه هــن نــاتوان حاشــد ،کــافی بــودن

استغفار حـه ضـای آن وحـل اشـکال اسـت و وراعـات وقتضـای احتيـاط در ایـن وـورد

ترک نشود.

مسأله  .1128اگر انسان اػ انسام سه روػ روػه در کفارۀ قسن خا نغر خا اخالء خا در کفـارۀ

قضـــای وـــاه روضـــان حعـــد اػ زوال نـــاتوان حاش ــد ،حاخ ــد ح ــه ض ــای آن اس ــتغفار نهاخ ــد.

ههشنين است حکن ،در کفارۀ قسن بر براجت در صورتی کـه اػ اطعـام ده فقيـر نـاتوان

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

حاشــد و ا گــر انســان در کفــارۀ عهــد وــاه روضــان نســبت حــه هــر ســه وــورد اػ وــوارد کفــاره

ناتوان حاشد ،حکن آن در وساجل « 333و  »335بیان شد.
 كيفيت اطعام فقرا جهت كفاره

مسأله  .1129اطعام فقرا حه عنوان کفاره ،حه دو صورت وحقق ویشود:

الف .وقدار طعـام وعـين شـده را حـه فقيـر تحویـل داده و حـه وی تهليـک نهاخـد کـه
ً
برای هر فقير خک ود طعام (تقریبا  334گـرم) وـیحاشـد ،البتـه پرداظـت دو وـد طعـام
بهتر و وطابق حا احتياط وستحب است؛

ب .طعام آواده را برای ظـوردن فقيـر  -حـه وقـداری کـه بـرای سـير شـدن وی کـافی

حاشد  -عرضه نهاخد و در این وورد حا سير شدن فقير ،کفـاره وحقـق ویشـود ،هرطنـد
بهتر است هر فقير را در دو وعده اػ خک شبانه روػ (خکـی اول روػ و دخگـرى اول شـب)

سير نهاخد.

شاخان عکر است ،در وورد اطعـام فقيـر ،هـر خـک اػ دو صـورت فـوق در تهـام اقسـام

کفاراتی که در این فصل بیان شد کافی است؛ وگر در وواردی کـه در وسـاجل « 3343و

 3332و  »3333عکر شد ،که اطعام فقرا الػم است حه صورت تهليـک وـد طعـام حـه آنـان

(صورت الف) انسام شود و سير کردن فقير حدون تهليک ود طعام کافی نيست.
ً
مسأله  .1131در کفاراتی که حاخد اطعام نسبت حه تعـداد وعينـی  -وـثال شصـت فقيـر -
انســام شــود ،الػم اســت شصــت فقيــر وصتلــف حــه خکــی اػ دو صــورت عکــر شــده در
وسألۀ قبل اطعام شوند .حنابراین ،در وثال وغکور اطعام سی فقيـر در دو نوحـت کـافی

نيست؛

البته ،انسان ویتواند حعضـی اػ فقـرا را حـه شـيوۀ (الـف) و حعضـی را حـه شـيوۀ (ب)

که در وسأله قبل بیان شد ،اطعام نهاخد.
ً
ههين طـور ،الػم نيسـت فقـرای وـغکور (وـثال شصـت فقيـر) در خـک وکـان حضـور

داشته و اطعام شوند و نيز الػم نيست اطعام آنان در خک ػوان صورت گيرد.

کفارات /

مسأله  .1131ا گــر کســی طنــد کفــاره بــر او واضــب حاشــد ،وــیتوانــد حــه قصــد ادای آنهــا
ً
طند وـد طعـام (حـه تعـداد کفـارات وـغکور) حـه خـک فقيـر حدهـد؛ وـثال کسـی کـه کفـارۀ
افطار عهدی دو روػ واه روضان بر عهده دارد ،ویتواند حه شصت نفر فقيـر ،هـر کـدام

دو ود طعام حه نيت ادای کفارۀ آن دو روػ بپرداػد.

مسأله  .1132سير کردن فقرا 1حا هر طعـاوی کـه آوـاده بـرای ظـوردن بـوده و اسـتفاده اػ

آن برای غالب وردم وعهول و وتعارف حاشـد وحقـق وـیشـود ،هرطنـد غـغایی سـاده
ً
حاشد و بهتر است نان خا برنذ و وانند آن حه ههراه ظوراکی دخگـری کـه وعهـوال حـا آنهـا
ظورده ویشود برای اطعام فقير تهيه شود؛ البته هر طه غغا بهتر حاشد ،افضل است؛

ً
اوــا در ادای کف ــاره حــه ص ــورت تهلي ــک 2،تحویــل دادن خ ــک وــد طع ــام (تقریب ــا

 334گ ـرم) وانن ـد ن ـان ،ظروا ،گن ـدم ،ض ـو ،برن ـذ ،واکارونـ ـی ،حبوحـ ـات ،سيـ ـب ػوينـ ـی
 -هر طند نپصته حاشد  -کافی است؛

البتــه ،در وــورد کفــارۀ قســن و آنشــه در حکــن آن ویحاشــد 3،احتيــاط واضــب آن

است که فقط «گندم» خا «آرد گندم» حه عنوان کفاره حه فقير پرداظت شود.

مسأله  .1133در وواردی که کفاره حه صورت تهليک طعام ادا ویشـود 4،الػم اسـت

خــک وــد طعــام کــه حــه خــک فقيــر داده وــیشــود ،فقــط اػ خــک ضــنس حاشــد .حنــابراین،

نهیتوان نصف ود را برنذ و نصف دخگر آن را نان داد؛
ً
البته ،تهليک خک ود (تقریبا  334گرم) گوشت که وشتهل بر اسـتصوان و طر بـی
ً
است خا آب گوشـت 5خـا آش خـا عـدس پلـو (بـرنذ طـبز شـده حـا عـدس) کـه عرفـا خـک
غغا وحسوب شود نيز کافی است.

 .1ونظور ،صورت (ب) اػ وسألۀ « »3323است.
 .2ونظور ،صورت (الف) اػ وسألۀ « »3323است.
 .3ونظور ،وواردی است که در وسألۀ « »3344عکر شد.
 .4صورت (الف) اػ وسألۀ «.»3323
 .5البته ،آب ووضود در آب گوشت ،نباخد بیشتر اػ وقدار وتعارف حاشد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

مسأله  .1134اگر طند ود طعام حه خک خا طند فقيـر حاحـت کفـاره داده وـیشـود ،الػم

نيست هر ود طعام حا ودهای دخگر اػ خک ضنس حاشد؛
ً
وــثال وــیتــوان خــک وــد طعــام را اػ بــرنذ و وــد دخگــر را اػ نــان ،حاحــت کفــاره در نظــر
گرفت.

ههين طور ،الػم نيست تهليک خک ود طعام حه فقير ،در خک دفعـه انسـام شـود و
ً
ویتوان وثال نصف ود نان را در خک دفعه و نصف آن را در دفعـۀ دخگـر ،حاحـت کفـاره
حه خک فقير تهليک کرد.

مسأله  .1135در وواردی که کفاره حه صورت تهليک طعام ادا ویشود ،الػم نيسـت

فقير طعام را حصورد؛ حلکـه وـیتوانـد آن را حـه دخگـری حدهـد خـا آن را حفروشـد و حـا ههـان
تهليک و تحویل حه فقير ،وظيفۀ فرد حاحت کفاره انسام شده است.

مسأله  .1136اگر ادای کفاره حه صورت تهليـک وـد طعـام حاشـد ،فرقـی بـین کبيـر خـا
صغير بودن فقرا نيست و پرداظت خک ود طعام حه هر خک اػ آنان کافی است؛

البته ،در وورد ناحـالغ خـا وسنـون خـا سـفيه الػم اسـت وـد طعـام را حـه ولـی شـرعی او

تحویل داده تا آن را برای وی تهلک نهاخد و تحویل دادن حه ظود ناحـالغ خـا وسنـون خـا

سفيه کافی نيست.

مسأله  .1137اگر ادای کفاره حه صورت سـير کـردن فقيـر حاشـد ،الػم اسـت هـر دو نفـر

صغير را حه ونزلۀ خک فرد حالغ حه حساب آورد؛ 1البته ،ایـن حکـن در صـورتی کـه افـراد
صغير و کبير در خک اضتهاع حا هن اطعام شوند ،حنابر احتياط الػم ویحاشد.

مسأله  .1138سير کردن افراد ناحالغ خا وسنون خا سـفيه حـه عنـوان کفـاره ،الػم نيسـت

حا اعن ولی شرعی خا کسی که وی تحت حضانت شرعی و سرپرستی اوست ،حاشـد؛
وگــر آنکــه ایــن اوــر حــا حقشــان (حــق ولــی خــا کســی کــه حضــانت وتعلــق حــه اوســت)

ونافات داشته حاشد.

 .1وقصود اػ صغير در این وسأله کسی است که حـه ظـاطر کهـی سـن در وقاخسـه حـا افـراد بزرگسـال ،حـا وقـدار
کهتری اػ طعام سير ویشود ،طوری که وقدار تفاوت آن قابل توضه وحسوب شود.

کفارات /

 وساجل وربوط به اعطای لباس به فقرا بابت كفاره

مسأله  .1139آنشه حاحت کفاره حه فقير داده ویشود (در کفارۀ قسـن و ولحـق حـه آن)
ً
الػم اســت عرفــا لبــاس شــهرده شــود و حــه و ی تحویــل داده و تهليــک گــردد ،هرطنــد
ً
لباسی حاشد که قبال اػ آن استفاده شده است؛
البته ،لباس حاخد طوری پاره خا کهنه نباشد که حعـد اػ وـدت کوتـاهی اػ بـین بـرود

خــا غيــر قابــل اســتفاده گــردد و دادن کفــش ،ضــوراب ،کــاله ،عهاوــه ،شــال ،کهرحنــد و
وانند آن کافی نهیحاشد.

شاخان عکر است ،اعطای خک لباس و ضاوه (واننـد شـلوار خـا پیـراهن) حـه هـر فقيـر

کــافی اســت ،هرطنــد وســتحب اســت حــه هــر فقيــر دو لبــاس حدهــد؛ حلکــه در صــورت

توانایی ،این اور وطابق حا احتياط وستحب نيز ویحاشد.

مسأله  .1141در وواردی که لباس حاحت کفاره حه فقير داده ویشود ،فرقـی بـین وـرد و
ػن نيست؛ ولی کافی بودن لباس حسيار کوطک (وانند لباس برای حشۀ خک واهه خـا
دو واهه) وحل اشکال است و وراعات وقتضای احتياط در این وورد ترک نشود.

شــاخان عکــر اســت ،در وــورد ناحــالغ خــا وسنــون خــا ســفيه الػم اســت لبــاس را حــه ولــی

شــرعی او تحویــل داده تــا آن را بــرای وی تهلــک نهاخــد و تحویــل دادن حــه ظــود آنــان

کافی نيست.

مسأله  .1141اعطای لباس وردانه حه ػن فقيـر خـا لبـاس ػنانـه حـه وـرد فقيـر و نيـز لبـاس
کوطــک حــه فقيــر بزرگســال حاحــت کفــاره ،کــافی نيســت و اعطــای لباســی کــه اػ ابرخشــن

ظالص است حه فقير ورد وحل اشکال ویحاشد و وراعات وقتضای احتياط در ایـن
وورد ترک نشود.

مسأله  .1142اعطـــای پارطـــه ح ــه فقي ــر ضه ــت دوظ ــتن لب ــاس ،حاح ــت کف ــاره ک ــافی

نيست؛ ولی اگر پارطهای را حا اضرت ظياطی آن حه فقيـر حدهـد تـا حـا آن لبـاس حـدوػد،

سپس آن را حه عنوان کفاره قبول نهاخد ،اشکال ندارد؛ ولی حاخد فرد وطهجن حاشد کـه
فقير این کار را انسام ظواهد داد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

 اعطای پول كفاره به فقرا و وكيل گرفتن برای آن

مسأله  .1143اگر انسان قيهت و پـول طعـام خـا لبـاس را حاحـت کفـاره حـه فقيـر بپـرداػد
ً
کافی نيست؛ حلکه حاخد ظود طعام خا لباس را حا توضيحاتی که قـبال عکـر شـد ،ضهـت
کفاره پرداظت نهاخد؛

البته ،کسی که کفاره بر عهدۀ اوست ،ویتواند پول طعام خا لباس را حـه فقيـر داده

تا ح ـه وکال ـت اػ طرف او ضن ـس وورد نظر را براخـ ـش حصـرد 1و آن گـاه آن را حاحـ ـت کفـاره

 -وطابق حا شراخط عکـر شـده  -قبـول نهاخـد 2و تـا وقتـی کـه ایـن اوـر توسـط فقيـر انسـام

نشـده ،تکليـف کفـاره اػ عهــدۀ وکلـف ،برداشـته نهـیشــود .حنـابراین ،حاخـد بـرای فــرد
ثاحت شود که فقير این عهل را انسام داده است.

3

مسأله  .1144در کفارات والی الػم نيست فرد ،ظودش کفاره را حـه وسـتحق حدهـد؛

حلکه ویتواند برای این اور شصصی را وکيل نهاخد؛

ولــی تــا وقتــی کــه ایــن اوــر توس ـط وکيــل انســام نشــده ،تکليــف کفــاره اػ عهــدۀ

وکلف ،برداشته نهیشود .حنابراین ،حاخد برای فـرد ثاحـت شـود کـه وکيـل ایـن عهـل را
انسام داده است.

مسأله  .1145اگر وکيل ظبر دهد که کفاره را حه وسـتحق ادا کـرده اسـت ،ولـی ووکـل

حه گفتۀ او خقين خا اطهينان نداشته حاشد ،حنابر احتياط واضب نهـیتوانـد حـه گفتـۀ او

اکتفا نهاخد؛

اوا اگر نسبت حه ادای کفاره توسط وکيل حه وستحق ،برای فـرد خقـين خـا اطهينـان

حاصــل شــود ،ولــی شــک داشــته حاشــد کــه آن را حــهطــور صــحيح انســام داده خــا نــه،
ویتواند حنا بر صحيح بودن عهل او حگغارد.

ً
 .1اگــر فقيــر ،طعــام خــا لبــاس را بــرای ظــود حالغوــه وــثال حصــرد ،ســپس پــول کفــاره را حاحــت ادای حــدهيش حــه
فروشنده حدهد ،کافی نيست.
 .2حه این صورت که پس اػ ظرخد برای کفاره دهنده ،وـال را حاحـت کفـاره اػ طـرف کسـی کـه کفـاره حـه عهـدۀ
اوست ،حه ظود تهليک نهاخد خا در وواردی که سير کردن (اشباع) کافی است حصورد تا سير شود.
 .3طنانشه فقير ادعا نهاخد که عهل وغکور را انسام داده است ،حکهی که در وسألۀ « »3333عکـر وـیشـود،
در وورد آن ضاری ویشود.

کفارات /

مسأله  .1146اگر فردی توسط دو خا طند نفر وکيل شود تا کفارۀ وعينی (وانند کفـارۀ

تـــأظير قضـــای روػه خ ــا کف ــارۀ عهـــدی روػۀ و ــاه روض ــان) را اػ ط ــرف آنـــان ادا نهاخ ــد،
ً
طنانشــه حصواهــد کفــارۀ آن افــراد را حــه تــدرخذ ،وــثال طــی دو خــا طنــد ورحلــه حــه فقــرا

بپرداػد ،حنابر احتياط واضب الػم اسـت  -عـالوه بـر رعاخ ـت ساخـ ـر شراخـ ـط کفـارات -
ً
در هنگ ــام ادای کف ــاره در ه ــر نوح ـ ـت ،ف ــردی را ک ــه فع ــال تصهيـ ـ ـن دارد کف ــارهاش را

بپــــرداػد  -هرطنــد حــهطــور اضهــالی  -وشــصص نهاخــد و کفــاره را حــه نيــت ههــان فــرد

بپرداػد؛
ً
وثل اخنکه نيت کند این کفاره را اػ طرف فرد وعين  -وثال حسين  -ویپرداػم خـا
نيــت کنــد کــه ایــن کفــاره را اػ طــرف اولــين شصصــی کــه وــرا وکيــل کــرده اســت ادا

وینهــاخن و ههــين طــور نســبت حــه کفــارات حعــدی کــه اػ طــرف ســایر افــراد حــه فقــرا
ویپرداػد ،عهل نهاخد.

حنابراین ،حدون تعيین فردی که کفاره اػ طـرفش ادا وـیشـود  -هرطنـد حـه صـورت

تعيین اضهالی  -آنشه پرداظت وینهاخد ،حنابر احتياط واضب برای هـير خـک اػ آن
افراد وحسوب نهیشود.

شــاخان عکــر اســت ،ایــن حکــن نســبت حــه وؤسســات ظير خــهای کــه اػ طــرف افــراد

وصتلـــف ،وکيــل در ادای کفاراتشــان وــیشــوند و آنه ــا را حــه تــدرخذ حــه دســت فقــرا
ویرسانند نيز ،ضاری ویحاشد.

شرایط وستحقين كفاره

مسأله  .1147ونظور اػ فقير  -که وسـتحق درخافـت کفـاره اسـت  -فقيـرى اسـت کـه

توضــيح آن در فصــل «ظهــس» 1بیــان شــد و الػم اســت فقيــری کــه حــه وی کفــاره داده
ویشود ،وسلهان حلکه حنابر احتياط واضب شيعۀ دواػده اواوی حاشد؛

البته ،در صورتی که شيعۀ دواػده اواوی خافت نشود ،پرداظت کفاره حـه وسـلهان

 .1حه فصل «ظهس» وساجل « 543و حعد اػ آن» رضوع شود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

غير شيعه که اػ نظر فکـرى وستضـعف وحسـوب وـیشـود ،اشـکال نـدارد؛ وگـر آنکـه

ناصبی ،خعنی دشهن اهل بیت حاشد.

مسأله  .1148کفــاره را نهیتــوان حــه کســی کــه نفقــۀ او بــر فــرد کفــاره دهنــده واضــب

اســت ،پرداظــت نهــود (واننــد پــدر و وــادر و فرػنــد و زوضــه داجهــی) و پرداظــت آن حــه
سایر ظوخشاوندان وستحق ،ضایز است؛ حلکه طه حسا افضل حاشد.

مسأله  .1149ا گ ـ ــر ف ـ ــرد حهي ـ ــرد و کف ـ ــاره ح ـ ــدهکار حاش ـ ــد ،طنانش ـ ــه کس ـ ــانی ک ـ ــه

واضب النفقۀ او در ػوان حيات بودند ،فقيرنـد ،وـیتـوان کفـارۀ وـغکور را  -حـا رعاخـت

سایر شراخط استحقاق  -حه آنان پرداظت.

مسأله  .1151کســی کــه کفــاره را در وعصــيت وصــرف وی کنــد ،نباخــد کفــاره حــه او

حدهند .ههشنين ،حنابر احتياط واضب نباخد پرداظت کفاره حه وی ،کهـک حـه گنـاه
خا تشویق بر کار قبيح و ناپسند وحسوب شود.

مسأله  .1151فقيرى که وستحق کفاره ویحاشد ،الػم نيست عادل حاشد؛ ولـی حنـابر
احتياط واضب کفاره حه فقيرى که تارک الصالة خا شـارب الصهـر خـا وتسـاهر حـه فسـق
است و آشکارا گناه ویکند داده نشود.

مسأله  .1152فــردی کــه ســيد نيســت ،وــیتوانــد کفــارهاش را حــه فقيــر ســيد بپــرداػد،

هرطند احتياط وستحب است که آن را حه فقير غير سيد حدهد.
وساجل وتفرقه كفارات

ً
مسأله  .1153تــأظير در پرداظــت کفــارۀ واضــب ،حــه انــداػهای کــه عرفــا وســاوحه و

سهلانگارى در ادای واضب شهرده نشود ،ضایز است و احتياط وستحب اسـت در
صورت توانایی ،هر طه زودتر نسبت حه انسام آن اقدام نهاخد.

مسأله  .1154اگر فردی که کفاره بر او واضب شده ،ظود فقير است ،نهیتواند کفارۀ

وربــوط حــه ظــودش را بــرای ظــوخش وصــرف نهاخــد ،حلکــه حاخــد آن را حــه فقيــر دخگــر کــه
شراخط استحقاق را دارا است بپرداػد.

کفارات /

مسأله  .1155نياح ــت اػ او ــوات در ادای کف ــارات  -ط ــه و ــالی و ط ــه غي ــر و ــالی -
صحيح است؛ فرقـی نـدارد نياحـت حـهطـور وسـانی بـوده خـا حـا انسـام اضـاره خـا ُضعالـه و
وانند آن در اػای درخافت والی حاشد.

مسأله  .1156نياح ــت اػ اف ــراد ػن ــده در و ــورد کف ــارات ح ــدنی (روػۀ کف ــاره) ص ــحيح

نيست ،هرطند فرد اػ انسام آن ناتوان حاشد و در وورد کفارات والی نيز اگر فـرد حـدون
درظواست کسی کـه کفـاره بـر عهـدهاش ثاحـت شـده وظيفـۀ وی را انسـام دهـد ،حنـابر

احتياط واضب کافی نيست؛

ولی اگر در این نوع اػ کفاره ،فرد حـا اعن خـا درظواسـت او حـه نياحـت اػ وی کفـاره را

بپرداػد کافی است ،ظواه این عهل در وقابل درخافت عوض حاشـد خـا حـهطـور وسـانی

انسام شود.

مسأله  .1157اگر فردی که کفاره  -طه والی خا غير وـالی  -بـر او واضـب شـده اػ دنيـا

برود ،بر ورثهاش واضب نيست کفارۀ وی را ادا نهاخند؛ 1البته اگر نسـبت حـه پرداظـت
آن وصـيت کـرده حاشـد ،واضـب اسـت حـه وصـيت وی عهـل نهاخنـد و ایـن وصـيت اػ

ثلب وتوفی وحسوب ویشود.

شاخان عکر است ،طنانشه وصيت بیشتر اػ ثلب حاشد ،وقدار اضافه بر ثلـب نيـاػ

حه اضاػۀ ورثه دارد؛ البته اگر در بین ورثه افراد وحسـور  -واننـد ناحـالغ خـا دیوانـه خـا سـفيه -
حاشد ،نباخد اػ سهن االرث آنان طيزى حاحت وقدار واػاد بر ثلب کسر شود.

 .1هرطند احتياط وستحب است در صورتی که روػۀ کفاره بـر ويـت وتعـين بـوده ،پسـر بـزرگتـر وتـوفی آن را
انسام دهد.

احكام قسن
احکــام وربــوط حــه «قســن ظ ـوردن» ،حســتگی حــه نــوع قســن دارد .در اداوــه ،حــه بیــان

اقسام «قسن» و وساجل شرعی آنها پرداظته ویشود.
اقسام قسن

مسأله « .1158قسن» ،سه گونه است:

 .1آنکه فرد برای اخنکه راستی ظبر ظود را ثاحت نهاخد قسن حصورد؛ وثـل آنکـه فـرد

قسن حصورد حدهی ظوخش را پرداظته است؛

1

قسن ظوردن در این وورد ،طنانشه ظبر وغکور راست حاشد وکـروه 2و ا گـر دروغ حاشـد

خا قول حدون علن خا حست وحسوب شود حرام است؛ 3حلکه در حعضی اػ ووارد  -واننـد
قسن دروغ در وقام حل و فصل وناػعات  -ضزء گناهان کبيره ویحاشد؛

البته ،اگر فرد براى اخنکـه ظـودش خـا وـؤون دخگـرى را اػ شـر ظـالهی نسـات دهـد،

 .1این نوع قسن را «قسن اظباری» خا «خهين اسظبار» ویناوند.
 .2شاخان عکر است ،هرطند قسن صادقانه حه ظودی ظود وکروه است ،ولی وهکن است حه سـبب عنـاوین
دخگری وانند ووارد ضروری ،کراهت آن اػ بین رفته خا حتی رضحان پیدا نهاخد.
 .3قسن وغکور ،ووضب ثبوت کفاره بر عهدۀ کسـی کـه قسـن ظـورده نهـیشـود؛ البتـه ،ایـن نـوع قسـن در وقـام
ورافعه و فصل نزاع ،احکام ظاصی دارد ،وانند آنشه در ضلد سوم ،وسألۀ « »3433عکر ویشود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

قسن دروغ حصورد اشکال ندارد؛ حلکه طنانشه آن ظالن ضان خـا آبـروی انسـان خـا وـؤون

دخگری را تهدخد کند ،قسن دروغ واضب ویشود.

شاخان عکر است ،در وورد فوق طنانشـه فـرد حتوانـد تور خـه نهاخـد و توضـه حـه آن هـن

داشته حاشد ،احتياط واضب این است که تورخه کند.

«تور خـــه» ،خعنـــی انس ــان وعنـــایی را اراده کن ــد ک ــه ب ــرظالف ظ ــاهر لف ــظ اس ــت و
ً
نشانهاى براى وقصود ظود قرار ندهد؛ وثال اگر ظالهی حصواهـد کسـی را اعخـت کنـد و
اػ فرد بپرسد که او را دخدهاىا

وی در ضواب حگوخد «او را ندخدهام» و قصدش این حاشد کـه اػ  3دقيقـه قبـل او را

ندخده است ،هرطند خک ساعت قبل او را دخده حاشد.

 .2آنکه فرد هنگام درظواست اػ دخگری حه انگيـزۀ ضلـب نظـر وی ،ظواسـتۀ ظـود

را ههــراه حــا قســن بیــان کنــد؛ وثــل آنکــه ســاجل در هنگــام درظواســت کهــک اػ وــردم

حگوخد« :شها را حه ظدا حه ون کهک کنيد»؛

طنين قسهی حه ظودی ظود 1،وسؤوليت و تکليـف الزاوـی را وتوضـه درظواسـت

کننده و درظواست شونده نهیکند.

2

 .3آنکه فرد براى تأ کيد بر کاری که قصد دارد در آخنده انسام دهد خا تـرک نهاخـد،
ً
حه نام ظداوند وتعال خا خکی اػ اوصاف او  -حا توضيحی که حعدا عکر ویشـود  -قسـن

خاد کند؛

3

وفا حـه ایـن نـوع اػ «قسـن»  -در صـورت دارا بـودن شـراخط شـرعی  -واضـب اسـت و

احکــاوی کــه حعــد اػ ایــن پیراوــون «قســن» عکــر وــیشــود ،ور بــوط حــه ایــن نــوع اػ «قســن»

ویحاشد.

 .1حا قطع نظر اػ عناوین دخگر ،وانند هنگاوی که ساجل حه شصصی حگوخد« :تو را حه ظدا حـه وـن کهـک کـن»
و شصص وـغکور اضاحـت کـرده و وعـدۀ کهـک وـالی حـه او دهـد ،در ایـن صـورت ،احتيـاط واضـب اسـت
ظلف وعده نکند؛ ولی در صورت ظلف وعده ،کفارهای بر عهدۀ وی ثاحت نهیشود.
 .2این نوع قسن را «قسن درظواست ،تهنا و التهاس» خا «خهين الهناشدة»ویناوند.
 .3این نوع قسن را «سوگند عقدی» خا «خهين العقد» ویناوند.

احکام قسن /

كيفيت وحقق شدن قسن

مسأله « .1159قسن» تنها حا گغراندن نيت در قلب وحقق نهیشـود ،حلکـه حاخـد فـرد
آن را حه زحان ضاری کند؛ وانند اخنکه حگوخد« :حه ظدا سوگند در آخنده خک روػ را روػه

وی گيرم»؛

البته ،فرد الل اگر حـا اشـاره قسـن حصـورد صـحيح اسـت و کسـی کـه توانـایی تکلـن

ندارد ،اگر قسن را حنوخسـد و آن را در قلـبش قصـد کنـد ،کـافی اسـت؛ حلکـه ا گـر فـردی
که توانـایی سـصن گفـتن دارد نيـز حـا نوشـتن و قصـد قلبـی قسـن حصـورد ،حنـابر احتيـاط
واضب حاخد حه آن عهل کند.

مسأله  .1161انسـان ویتوانـد صـيغۀ قســن را حـه هـر ز حـانی ضــاری سـاػد؛ ظـواه فارســی
ً
حاشــد خــا عربــی خــا غيــر آن؛ ههــين طــور ا گــر وــثال حگو خــد« :واهّلل خــک روػ روػه وــیگيــرم»،

قسن حهطور صحيح ونعقد شده است.

مسأله  .1161انســان نهــیتوانــد شــصص دخگــری را بــرای اضــرای صــيغۀ قســن وکيــل

نهاخد .ههشنين ،قسن ظوردن برای دخگری حه صورت فضولی که وی کاری را انسام
داده خا ترک نهاخد صحيح نيست ،هرطند فرد وغکور حعد اػ اطالع آن را اضاػه دهد.

مسأله  .1162قسن در صورتی وحقق ویشـود کـه فـرد حـه خکـی اػ اسـنهـاى ظداونـد

وتعــال  -کــه حــه غيــر عات وقــدس او گفتــه نهــیشــود  -قســن حصــورد؛ واننــد «اهّلل» و

«ظدا» ،خا اخنکه ظداوند را حا صفات و افعالی که وصصـوص اوسـت ،وـورد قسـن قـرار
ً
دهد؛ وثال حگوخد« :قسن حه آن کسی که آسهانها و ػوين را آفرخد».
ً
ههين طور ،اگر حه اسن خا صفتی قسن حصورد که غالبا برای ظداوند وتعـال حـه کـار
ویرود ،طوری که اگر حدون توضيح خا نشانهای عکر شود ،برداشت ویشود که ونظـور
اػ آن ظداونـد وتعــال وــیحاشــد؛ واننــد اخنکــه حــه «ظــالق» و «راػق» قســن حصــورد ،قســن

حهطور صحيح ونعقد شده است؛

حلکه اگر حه اسن خا صـفتی قسـن حصـورد کـه وقتـی آن اسـن خـا صـفت عکـر ویشـود،
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فقــط در وقــام قســـن ظــوردن ،ظــدای وتعــال اػ آن حــه نظــر وــیآخــد ،وثــل «ســهيع» و

«حصير» ،حاػ هن قسهش صحيح است.

مسأله  .1163قسن در صورتی حهطور صـحيح ونعقـد ویشـود کـه وقصـود فـرد ،قسـن

ظوردن حه ظود عات وقدس ظداوند حاشد .حنابراین ،اگر حگوخد« :حه عظهت ظداوند

سوگند »...خـا «حـه عـزت و ضـالل ظداونـد طنـين کـاری را ظـواهن کـرد» ،قسـن وحقـق
نهیشود؛ وگر آنکه وقصودش اػ قسن ،ظود عات وقدس ظداوند حاشد.

مسأله  .1164اگــر فــرد حــه پیــاوبر اکــرم خــا اجه ـۀ اطهــار خــا ســایر اوليــاء الهــی و
وقدسات وانند قرآن و کعبه قسـن حصـورد ،تکليـف شـرعی بـر وی واضـب نهـیشـود و
حکن قسن ظوردن حه ظداوند وتعال را ندارد.

مسأله  .1165اگر فرد قسن ظود را حا ظواست و وشيت ظداوند وتعال ههـراه نهاخـد،
ً
وثال حگوخد« :حه ظدا قسـن کـه فـردا روػه وـیگيـرم إ ْن شـاء اهّلل» ،ا گـر وقصـودش اػ بیـان

« ْإن شاء اهّلل» تبرک ضستن حه نام وقدس ظداوند وتعال حاشـد ،قسـن حـهطـور صـحيح
ونعقد شده است؛

اوــا ا گــر وقصــود وی ایــن حاشــد کــه روػه گ ـرفتنش را وعلــق حــه وشــيت و ظواســت

ظداوند وتعال 1نهاخد ،طنين قسهی حاطل است و ونعقد نهیشود.
شرایط كسی كه قسن ویخورد

مسأله  .1166فــردی کــه قســن وــیظــورد حاخــد حــالغ و عاقــل حاشــد و حــه اظتيــار و قصــد
ظود قسن حصورد .حنابراین ،قسن حشـه ناحـالغ هرطنـد وهيـز حاشـد خـا وسنـون  -هرطنـد

وسنــون ادواری در حــال ضنــون  -صــحيح نيســت .ههشنــين ،قســن کســی کــه او را
وسبور کردهاند ،خا حه ضهت عصبانی شدن ،حدون قصد خا بیاظتيار قسـن ظـورده خـا
در حال وستی قسن ظورده ،صحيح نيست.

 .1وقصود ،ظواست و وشيت تکوخنی ظداوند وتعال است.

احکام قسن /

ً
مسأله  .1167اگــر فــرد ســفيه 1قســهی حصــورد کــه حــه اوــور وــالی ور بــوط وــیشــود ،وــثال
قسن حصورد والی را حه فقرا حدهد صحيح نيست.

2

ههشنــين ،اگــر فــرد وفلــس (ورشکســته) نســبت حــه اوــوالی کــه اػ تصــرف در آنهــا

توسط حاکن شرع ونع شده قسن حصورد ،صحيح نيست؛ اوا قسن ظـوردن فـرد سـفيه
خا وفلس در غير ووارد وغکور صحيح ویحاشد.

شرایط كاری كه برای آن قسن یاد ویشود
 الف .قدرت عهل به قسن بدون وشقت زیاد و ضرر قابل توجه

مسأله  .1168انسان نسبت حه کارى ویتوانـد قسـن حصـورد کـه انسـام آن  -در ػوـانی
ً
که حاخد حه آن عهل کند  -براخش وقدور بوده و وشقت فـوقالعـادهای کـه وعهـوال غيـر
قابل تحهل (حرح) وحسوب ویشود خا ضرر قابل توضه ،نداشته حاشد.
 ب .رجحان داشتن وورد قسن

مسأله  .1169اگر فرد قسن حصورد کار حرام خا وکروهی را انسام دهد ،خا کار واضب خا
وستحبی را ترک کند ،قسن او صحيح نيست.

مسأله  .1171اگر انسان قسـن حصـورد کـار وبـاحی را حـهضـا آورد ،طنانشـه قصـد وی اػ
انسام آن کار وبـاح ،اوـری حاشـد کـه رضحـان شـرعی دارد ،قسـهش صـحيح اسـت.

3

ههشنين ،اگر آن کار وباح دارای رضحان دنيـوی عقالیـی 4حاشـد خـا بـراى شـصص او
وصلحتی دنيوى 5داشته حاشد ،قسهش صحيح و در غير این صورت حاطل است.

 .1وعنای سفيه در ضلد سوم ،فصل «ح ْسر» وسألۀ « »3333عکر ویشود.
 .2فرق ندارد وـال وـغکور عـين شصصـی حاشـد ،واننـد اخنکـه قسـن حصـورد انگشـتر ی کـه در دسـت دارد را حـه
فقير صدقه دهد خا حه صورت کلی حاشد ،وانند اخنکه قسن حصورد  344هزار تووان صدقه حدهد.
 .3وانند اخنکه وورد قسن ،ظوردن غغای وعينی حاشـد و قصـدش اػ ظـوردن آن غـغا ،قـوت گـرفتن بـرای روػه
حاشد.
 .4وانند اخنکه قسن حصورد ورػش صبحگاهی انسام دهد خا هفتهای خک حار حه کوهنوردی برود.
 .5وانند اخنکه قسـن حصـورد بـرای پیشـرفت در شـغل ظـود وثـل پزشـکی ،کتـاب خـا کتـابهـای ظاصـی را در
ػوينۀ کارخش وطالعه نهاخد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

این حکن ،در ووردی که فرد برای ترک کار وباحی قسن حصورد نيز ضاری است.

مسأله  .1171اگر آنشه فرد در ووردش قسن ظـورده ،رضحـان ظـود را اػ دسـت حدهـد،

عهــل حــه آن واضــب نيسـ ـت (قســن ونحــل ویش ـ ـود) ،هرطنــد دو حــاره رضحــان پیــدا
کن ـد؛

ً
وثال اگر قسـن حصـورد هـر روػ سـاعتی را پیـادهروی نهاخـد خـا هـر روػ 1روػۀ وسـتحبی

حگيرد 2،طنانشه پس اػ ودتی این عهل برای او وضر گـردد ،قسـهش حاطـل وـیشـود،
هرطند در آخنده دوحاره پیادهروی خا روػه گرفتن برای وی رضحان پیدا کند.
 ح .ونع نکردن پدر یا شوهر از وورد قسن

مسأله  .1172قســـن فرػنـــد حـــدون اضـــاػه و رض ــاخت پ ــدر و قس ــن ػن ح ــدون اض ــاػه و

رضاخت شوهر  -حا وضود شراخط شرعی آن - 3صحيح است ،ولـی ا گـر پـدر خـا شـوهر اػ
قسن ظوردن ونع نهاخند ،قسن ونعقد نهیشود.

ههين طور ،اگر پدر خا شوهر پس اػ قسـن ظـوردن ،قسـن فـرد را احطـال نهاخنـد ،قسـن

ونحل و حاطل ویشود.

شــاخان عکــر اســت ،در هــر دو صــورت ونــع و احطــال ،فرقــی نــدارد ایــن اوــر اػ روى

دلسوػى و شفقت حاشد خا نه.

احكام وفای به قسن و تخلف از عهل به آن

مسأله  .1173اگر انسان قسن حصـورد کـارى را انسـام دهـد ،حاخـد ههـان طـور کـه قسـن

ظورده حه ضا آورد؛ پس اگر قسـن حصـورد کـه روػ اول وـاه صـدقه حدهـد خـا روػه حگيـرد خـا

 .1غير اػ روػهایی که روػۀ آن واضب خا حرام است.
 .2طوری که فرد پیادهروی روػانه خا روػه گرفتن را حا خک التزام بر ظود واضب کرده حاشد و قسهش ونحـل حـه
قسنهای وتعدد نگردد؛ توضيح وطلب در وسألۀ « »3335عکر ویشود.
 .3حنابراین ،اگر شراخط شرعی وضود نداشته حاشد ،وانند اخنکه زوضه قسن حصورد که حه وظاخف واضـب ظـود
در وورد شوهرش عهل ننهاخد ،طنين قسهی حاطل است.

احکام قسن /

نهاػ اول واه حصواند خا عزاداران اوام حسين را در روػ عاشـورا اطعـام نهاخـد ،انسـام
اعهال وغکور قبل اػ آن روػ خا حعد اػ آن کفاخت نهیکند.

ههـــين طـــور ،اگـــر فـــرد قســـن حصـــورد وقتــی ورخضــش بهبــود خافــت صــدقه حدهــد،

پرداظت صدقه قبل اػ بهبودی بیهار کافی نيست .ههشنين ،اگر قسن حصورد که حـه
ً
زخارت خکی اػ اواوان - وثال حه زخارت حضرت احـا عبـداهّلل الحسـين - وشـرف

شود ،طنانشه حه زخارت اوام دخگری برود کافی نيست.

مسأله  .1174فردی که حه ضهت عغر حه قسن ظود عهل نکند ،گنـاه نکـرده و کفـاره

بــر او واضــب نيســت .حنــابراین ،اگــر اػ روى فراووشــی ،ناطــارى ،غفلــت خــا اشــتباه خــا

حــدون اظتيــار 1،حــه قســن ظــود عهــل نکنــد خــا کســی او را وسبــور حــه وصالفــت حــا قســن

نهاخد ،خا آنکه ضاهل قاصر حاشد (در فراگيری وسأله کوتاهی نکـرده حاشـد) ،کفـاره بـر
او واضب نيست.

شاخان عکر است ،اگر وورد قسن در ووارد فوق ،اوری اداوـهدار اسـت ،واننـد اخنکـه

فرد برای عهل حه قسن ظـوخش ػوـانی را وعـين کـرده و وقـداری اػ ػوـان عهـل حـه قسـن
ً
حاقی وانده ،حاخد در ودت حاقيهانده حه قسن عهل کند ،وثال اگر قسن ظورده تا وـدت

خــک ســال هــر ضهعــه حــه زخــارت اوــام رضــا بــرود ،طنانشــه اػ روی فراووشــی خکــی اػ
ضهعــهها حــه زخــارت نــرود ،نســبت حــه هفتــههــای حعــد حاخــد حــه قســن ظــود عهــل کنــد.

ههشنين ،اگر قسن ظورده تا آظـر عهـر سـيگار و قليـان نکشـد ،در صـورتی کـه اػ روی
فراووشی سيگار خا قليان حکشد ،قسهش حاطل نشده و حاخد کشيدن سيگار خـا قليـان

را ترک نهاخد.
ً
مسأله  .1175اگر فرد وثال قسن حصورد که تا آظـر وـاه خـک روػ را روػه حگيـرد ،طنانشـه
ً
انسام روػه را تـأظير بینـداػد و اتفاقـا دطـار بیهـاری شـود و بیهـارخش تـا آظـر وـاه اداوـه

پیـدا کنــد ،در صــورتی کــه تــأظير وی در انســام روػه ههــراه حــا عــغر بــوده ،واننــد اخنکــه
ً
 .1وـثال ،فــرد وسواســی قســن حصــورد کــه ارن وشــغول نهــاػ وــیشــوم و حــه واســطۀ وســواس وشــغول نهــاػ نشــود،
طنانشه وسواس او طورى حاشد که بیاظتيار حه قسهش عهل نکند ،کفاره ندارد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

فکر ویکرده ویتواند تا آظـر وـاه روػه حگيـرد ،قسـهش حاطـل شـده و گنـاه و کفـاره بـر او

ثاحــت نهــیشــود؛ اوــا ا گــر تــأظيرش حــدون عــغر بــوده ،گناهکــار وحســوب شــده و بــر او
کفاره واضب ویشود.

مسأله  .1176اگر انسان حا رعاخت شراخطی که در وسـاجل قبـل عکـر شـد قسـن حصـورد،

در صــورتی کــه حــدون عــغر اػ عهــل حــه قســن تصلــف نهاخــد گناهکــار اســت و بــر وی

«کفاره» واضب ویشود.

«کفارۀ تصلف قسن» آن است که خک حنده آػاد کند خا ده فقير را سير کند خا حه هـر
ً
کدام خک ُود که تقریبا  334گرم است طعام حدهد 1خا براخشان لباس تهيه کند 2و ا گـر

توانــایی انســام هــير خــک اػ ایــن وــوارد را نداشــته حاشــد ،حاخــد ســه روػ پــی در پــی روػه

حگيرد ،ولی واضب نيست قضای عهلی را که قسـن ظـورده اسـت انسـام دهـد ،حتـی
اگر آن عهل روػه خا نهاػ حاشد.

3

مسأله  .1177اگر انسان قسن حصورد عهلی را انسام دهد ،ولی بـرای انسـام آن ػوـانی
ً
را تعيین نکند ،ویتواند تا حـدی کـه عرفـا سـهلانگـاری در انسـام واضـب نباشـد ،در
وفای حه قسن تأظير کند و تصلف اػ عهل حه قسن ػوانی واقـع وـیشـود کـه آن عهـل را
ً
در تهام ودت عهرش عهدا انسام ندهد؛
البتـه ،اگــر هنگــام قســن ظــوردن ،تــأظير ز خــاد ظــالف وقصــود وی بــوده ،حــا ههــين

وقدار تأظير عهدی نيز تصلف اػ عهل حه قسن وحقق ویشود.
ً
مسأله  .1178اگــر فــرد قســن حصــورد کــه عهلــی را در وــدت وعينــی انســام دهــد ،وــثال

تهام واه شـعبان اوسـال را روػه حگيـرد ،طنانشـه قصـد وی اػ قسـن ظـوردن ایـن حاشـد

که تعهدها و التزامهای وتعددی را بر ظود واضب کند ،خعنی التزام حه روػۀ هـر خـک اػ
ً
روػهای واه ،وستقال لحاظ شده حاشد ،در این صورت حـا تصلـف عهـدى در هـر روػ،

 .1ونظور اػ طعام ،در وسألۀ « »3312و وساجل حعد اػ آن عکر شد.
 .2ونظور اػ لباس ،در وسألۀ « »3313و وساجل حعد اػ آن عکر شد.
 .3توضيح بیشتر در وورد کفارۀ قسن ،در فصل «کفارات» عکر گردخد.

احکام قسن /

کفــارۀ قســن حــه تعــداد روػهــایی کــه تصلــف نهــوده بــر او واضــب وــیشــود .ههشنــين،

تکليــف نســبت حــه اخــام حاقيهانــده ســاقط نهیشــود و حاخــد روػهــای دخگــر را نيــز روػه

حگيرد؛

اوــا طنانشــه وقصــودش انعقــاد خــک تعهــد و التــزام بــوده ،در ایــن فــرض حــا تصلــف

عهدی اػ قسن در اولين حار ،قسهش حاطل شـده و فقـط خـک کفـارۀ قسـن بـر او واضـب

ویشود و نسبت حه حقيۀ روػها تکليفی ندارد.

شاخان عکر است ،اگر فرد پس اػ قسن ظوردن شک نهاخد که قسهش اػ نوع اول خا

نوع دوم بوده ،احکام نوع دوم اػ قسن بر آن ضاری ویشود.

ً
مسأله  .1179اگــر فــرد قســن حصــورد عهلــی را در وــدت وعينــی تــرک نهاخــد ،وــثال اػ

هنگام قسن حه ودت خک واه ظوابیدن بـین الطلـوعين را تـرک کنـد ،در صـورتی کـه اػ
ً
عهـل حـه قســن وـغکور عهـدا تصلــف نهاخـد ،حکــن وسـألۀ قبـل در وــورد آن ضـاری وــی

شود.

مسأله  .1181اگر فردی (العياع حاهّلل) حه براجت اػ ظداوند وتعال خـا پیـاوبر ظـدا خـا
ً
دین ظدا خا اواوان وعصوم قسن حصورد ،وثال حگوخد «اػ ظداوند بیزار حاشـن ا گـر حـه

وعدهام وفا ننهاخن» ،طنين قسهی حـرام وحسـوب وـیشـود ،هرطنـد حـا آن وصالفـت

نشــود و در صــورت وصالفــت ،حاخــد کفــارۀ وصصــوص آن را  -کــه در فصــل کفــارات،
وسألۀ « »3341عکر شد  -بپرداػد.

احكام نذر
تعریف نذر

مسأله  .1181نغر آن است که فرد برای ظداوند وتعال ،بر عهدۀ ظود انسام کاری خـا

ترک نهودن عهلی را قرار داده و حدان ولتزم شود و طنانشه نغر حا شراخطی که ظواهـد
آود ونعقد شود ،بر وکلف وفای حه آن واضب است.

مسأله  .1182نــغر کــردن حــه ظــودی ظــود وســتحب خــا وکــروه نيســت؛ ولــی گــاه حــه

ضهت اخنکه فرد ظـود را در وعـرض واقـع شـدن در گنـاه حـه سـبب تصلـف اػ عهـل حـه

نغر  -هرطند اػ روی تساوح و سهلانگاری  -قرار ویدهد ،وکروه ویحاشد.
كيفيت وحقق شدن نذر

مسأله  .1183نغر شرعی تنها حا گغراندن نيت در قلب وحقق نهیشـود ،حلکـه حاخـد
وعنایی که در تعرخف نغر عکر شد  -که وشتهل بر نام ظداوند وتعـال ویحاشـد - 1حـا

صيغۀ نغر بر زحان ضاری گردد؛ وانند اخنکه حگوخد« :برای ظدا بر عهدۀ وـن حاشـد کـه
 .1عکر سایر اسهاء و صفات ظداوند وتعال نيز حا توضيحی کـه در فصـل قسـن ،وسـألۀ «»3332بیـان شـد ،در
صيغۀ نغر کافی است.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

خــک روػ روػه حگيــرم» 1خــا حگوخــد« :بــرای ظــدا بــر عهــدۀ وــن حاشــد کــه ا گــر ورخضــن شــفا

خافت ،خک روػ روػه حگيرم»؛

اوا اگر نام ظداوند وتعال را بر زحان ضاری نکند ،هرطند در قلب ظود آن را قصد

نهاخــد ،واننــد اخنکــه حگوخــد« :بــر عهــدۀ وــن حاشــد خــا بــر وــن اســت کــه روػه حگيــرم» خــا

حگوخد« :نغر وی کنن روػه حگيرم» خا «نغر وی کنن ا گـر ورخضـن شـفا خافـت روػه حگيـرم»،

نغر وحقق نهیشود .ههشنين ،اگر حه ضای نام ظداوند وتعال ،نام اهل بیـت خـا
اوام ػادگان را عکر کند ،نغر شرعی ونعقد نهیشود؛

البتــه ا گــر حگو خــد« :ای ظــدا ،بــر عهــدۀ وــن اســت کــه فــالن کــار را انســام دهــن» خــا

حگوخد« :ظداخا ،بر عهدۀ ون است که فالن کـار را انسـام دهـن» کـه در آن نـام ظداونـد
وتعال حه صورت «و ٰ
نادی» حه کار رفتـه ،صـحت طنـين نـغری وحـل اشـکال اسـت و
وراعات وقتضای احتياط در این وورد ترک نشود.

مسأله  .1184اگــر عــالوه بــر نــام ظداونــد وتعــال ،ظــود کلهــۀ «نــغر» هــن در صــيغۀ آن حــا
عباراتی وانند «براى ظدا نغر کردم فالن عهل را انسام دهن» 2عکر شـود ،صـحيح بـودن

طنين نغری وحل اشکال است و وراعات وقتضای احتياط در ایـن وـورد تـرک نشـود.
ههشنين است حکن ،اگر حگوخد« :ظداخا ،نغر ویکنن فالن عهل را انسام دهن».

مسأله  .1185ظوانــدن صــيغۀ نــغر حــه هــر ز حــانی کــافی اســت؛ ظــواه فارســی حاشــد خــا
ً
عربی خا غير آن و نيز اگر وثال حگوخدِ « :لِل علی که خک روػ روػه حگيرم» نغرش صـحيح
است.

مسأله  .1186انســـان نهیتوانــد شـــصص دخگــری را بــرای اضــرای صــيغۀ نــغر وکيــل

نهاخـــد .ههشنـــين ،نـــغر کـــردن بــرای دخگــران حــه صــورت فضــولی صــحيح نيســت،
هرطند کسی که براخش نغر شده آن را اضاػه دهد.

 .1خا برای ظدا بر عهدۀ ون است ،خا برای ظدا بر عوۀ ون حاشد خا برای ظدا بر عوۀ وـن اسـت خـا بـرای ظـدا بـر
ون حاشد خا برای ظدا بر ون است که خک روػ روػه حگيرم.
 .2خا براى ظدا نغر ویکنن خک روػ روػه حگيرم خا برای ظدا بر ون است نغر خک روػ روػه.

احکام نغر /

مسأله  .1187انسان نهیتواند حا نغر برای فرد دخگری تکليف اخسـاد کنـد .حنـابراین،

اگر ػن نغر کنـد کـه شـوهرش اقـدام حـه بر پـایی وسلـس ضشـن خـا عـزای اهـل بیـت

نهاخد ،عهل حه طنين نغری بر شوهر واضب نيست.
اقسام نذر

مسأله  .1188نغر شرعی دو قسن است:

الف« .يزس هششوط» :وثل آنکه فرد حگوخد« :طنانشه ورخض وـن شـفا خافـت ،بـراى

ظدا بر عهدۀ ون است که خک واه روػه حگيرم».
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ب« .يزس هطلك» 2:وثـل آنکـه فـرد حگو خـد« :بـراى ظـدا بـر عهـدۀ وـن اسـت کـه نهـاػ

شب حصوانن» 3که در آن ،نغر حدون قيد و شرط واقع ویشود.
مسأله  .1189نغر وشروط دو قسن است:

الف .نغری که حه هدف شکر اػ ظدواند وتعال واقع ویشود؛

در این صورت ،حاخـد آنشـه حـه عنـوان شـرط در نـغر قـرار داده وـیشـود ،صـالحيت

شکر گـزاری نسـبت حـه آن وضـود داشـته حاشـد .حنـابراین ،ا گـر فـرد نـغر کنـد« :طنانشـه
فرػندم حافظ کل قرآن کرخن شود ،وبلغی را صدقه دهن» نغرش صحيح است

اوا اگر نغر کند« :طنانشه فرػندم در وساحقۀ شطرنذ برنده شود ،وبلغـی را صـدقه

دهن» ،نغرش حاطل است.

ب .نغری که فرد آن را حه ونظور حاػداشتن ظود اػ کاری ونعقد کرده است؛

در این صورت ،حاخد آنشه حه عنوان شرط قرار داده اػ اووری حاشد کـه درظواسـت
ً
تحقق نيافتن آن ،پسندخده است ،واننـد اخنکـه نـغر کنـد« :ا گـر عهـدا بـین الطلـوعين
حصواحد در آن روػ ،خک ضزء قرآن حصواند»؛

 .1حه این قسن اػ نغر« ،نغر وشروط خا وعلق» گفته ویشود.
 .2نغر حدون قيد و شرط.
 .3حه این قسن اػ نغر «نغر وطلق خا تبرعی» گفته ویشود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

ً
اوــا ا گــر طنــين نــغر کنــد کــه طنانشــه حــا خکــی اػ ظوخشــاوندانش کــه قــبال حــا آن

ظوخشـاوند قطــع رحــن کــرده ،صــلۀ رحــن نهاخــد خــک روػ روػه حگيــرد ،اػ آنســا کــه قطــع
ً
ارتباط حا حستگان (قطع رحن) شرعا حرام است ،نغر وی حاطل ظواهد بود.
مسأله  .1191اگر فرد نغر کند طنانشه ورخض او بهبود خاحد خا وسافرش اػ سفر ،سالن

برگــردد ،عهلــی را انســام دهــد و حعــد وعلــوم شــود پــیش اػ نــغر کــردن ورخضــش بهبــود

خافته ،خا وسافر وی سالن اػ سفر برگشته است ،عهل کردن حه نغر الػم نيست.
شرایط نذر كننده

مسأله  .1191فردی کـه نـغر وـیکنـد حاخـد حـالغ و عاقـل حاشـد و حـا اظتيـار و قصـد نـغر

نهاخــد .حنــابراین ،نــغر حشــه ناحــالغ هرطنــد وهيــز حاشــد خــا وسنــون  -هرطنــد وسنــون

ادواری در حـــال ضن ــون  -ص ــحيح نيس ــت .ههشنــين ،ن ــغر کســی ک ــه او را وسب ــور

کردهاند خا حه ضهت عصبانی شدن و وانند آن حـدون قصـد خـا بیاظتيـار نـغر کـرده خـا
در حال وستی نغر نهوده ،صحيح نيست.

حکن نغر کردن فرد سفيه و فرد وفلس ،ههاننـد قسـن ظـوردن آن دو اسـت کـه در

وسألۀ « »3333بیان شد.

شرایط صحيح بودن نذر
 الف .قدرت عهل به نذربدون وشقت زیاد و ضرر قابل توجه

مسأله  .1192انسان نسبت حه کارى ویتواند نغر نهاخد که انسام آن  -در ػوانی کـه
ً
حاخــد حــه آن عهــل کنــد  -بــراخش وقــدور بــوده و وشــقت فــوقالعــادهای کــه وعهــوال غيــر
قابل تحهل (حرح) وحسوب ویشود خا ضرر قابل توضه نداشته حاشد.
حنابراین ،اگر نغر کند سورۀ وشصصی اػ قرآن را حفظ کند ،در حالی که حه علت

ضعف شدخد حافظه ،توانایی حفظ آن سوره را ندارد خا نغر کند روػه حگيرد در حالی
که روػه گرفتن برای وی ضرر داشته حاشد ،نغر او صحيح نيست.

احکام نغر /

مسأله  .1193اگر کاری که انسان نغر کرده ،در هنگام نغر بـراخش وقـدور بـوده ،ولـی
ً
ووقع عهل حه نغر عاضز شود خا عهل حه نـغر بـراخش وشـقت فـوقالعـادهای کـه وعهـوال

تحهــل نهــیشــود (حــرح) پیــدا کنــد خــا ضــرر قابــل توضــه داشــته حاشــد ،نــغرش حاطــل
ویشود و عهل حه آن واضب نيست؛

البته ،اگر فرد نغر روػه کند و اػ انسام آن عاضز شود ،احتياط واضب آن است کـه
ً
حه ضاى هر روػ ،خک ُود  -که تقریبا  334گرم است  -طعام حه فقير صدقه دهد ،خـا دو

ُود طعام حه وی حدهد که حه ضاى او ،روػه حگيرد.
ً
مسأله  .1194اگــر  -وــثال  -پــدر نــغر کنــد کــه دظتــر حــالغ رشــيد ظــود را حــه اػدواح فــرد

سيد در آورد ،این نغر بـرای دظتـر او تکليـف شـرعی ثاحـت نهـیکنـد و در صـورتی کـه
راضی کردن دظتر برای این اور وهکن نباشد ،نغر پدر حاطل است؛
ً
اوا اگر پدر حتواند حدون وشقت زخاد که وعهوال تحهل نهیشود (حرح) ،رضاخت

دظتر ظـود را بـرای طنـين اػدواضـی ضلـب کنـد ،بـر وی الػم اسـت حـه نـغر ظـود عهـل

نهاخد.

 ب .رجحان داشتن وورد نذر

مسأله  .1195آنشه نغر ویشود حاخد رضحان شرعی داشته حاشد؛ وثل آنکـه فـرد نـغر
کند واضب خا وستحبی را انسام دهد خا نغر کند کار حرام خا وکروهی را ترک نهاخد؛

حنــابراین ،اگــر نــغر نهاخــد کــار حــرام خــا وکروهــی را انســام دهــد ،خــا کــار واضــب خــا

وستحبی را ترک کند ،نغر او صحيح نيست.

مسأله  .1196اگر انسان نغر کنـد کـار وبـاحی را انسـام دهـد ،طنـين نـغری صـحيح

نيســت؛ وگــر آنکــه حــه ضهتــی انســام آن کــار اػ نظــر شــرعی بهتــر حاشــد و فــرد حــه قصــد
ههان ضهت نغر کنـد ،واننـد اخنکـه نـغر نهاخـد غـغای وعينـی را حصـورد و قصـدش اػ

ظــوردن آن غــغا ،قــوت گــرفتن بــرای روػه حاشــد کــه در ایــن صــورت نــغر او صــحيح

است.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

ههين طور ،اگر ترک کردن عهل وباحی حـه ضهتـی اػ نظـر شـرعی بهتـر حاشـد و فـرد

براى ههان ضهت ،ترک آن کار را نغر کند ،طنين نـغری صـحيح اسـت؛ وثـل اخنکـه
فرد براى تقوخت ارادۀ ظود نسبت حه ترک گناهان ،نغر نهاخد کـه ظـوردن غـغای وـورد

عالقۀ ظود را برای ودتی ترک نهاخد.

مسأله  .1197اگــر انســان نــغر کنــد عهلــی را کــه رضحــان دارد  -واننــد نهــاػ ،روػه خــا

صدقه  -حه کيفيت ظـاص خـا در ػوـان و وکـان وعينـی انسـام دهـد ،نـغرش صـحيح
است و حاخد حه ههان صورت حه نغر عهل کنـد ،طـه اخنکـه آن ظصوصـيت ،رضحـان

داشته حاشد 1خا نه؛
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ظود ظصوصيت براى انسام عهـل حاشـد در حـالی کـه آن
اوا اگر آنشه نغر کردهِ ،

ظصوصيت رضحان نداشته حاشد ،نغر ونعقد نهیشود .حنابراین ،ا گـر در ظانـه نهـاػ
ظواندن را نغر نهاخد طوری که وورد نـغر ،ویژگـی «بـودن در ظانـه هنگـام نهـاػ» حاشـد،

نغرش حاطل است.

مسأله  .1198اگر انسان عهلی را که رضحان دارد نغر کند ،ولـی در هنگـام عهـل حـه
نغر رضحان آن اػ بین برود ،نغر ونحل شده و عهل حه آن واضب نيست؛

وانند اخنکه فرد نغر کند روػ وعينی را روػه حگيرد ،ولی هنگـام فـرا رسـيدن آن روػ،

حه ضهت بیهاری خا وانند آن ،روػه براخش وضر شده حاشد که در این صورت عهل حه
نغر بر وی واضب نيست.

مسأله  .1199اگــر انسـان نــغر کنــد عهــل وبــاحی را انســام دهــد ،ولــی در هنگــام نــغر
 .1وانند اخنکه نهاػ در وسسد کوفه خا روػۀ وسـتحبی پـنذشـنبه اول وـاه را نـغر کـرده حاشـد خـا اخنکـه فـرد نـغر
کند نهاػ واضب ظود را در اتاق حصواند که حه سبب ظلوت بودن حضور قلب پیدا ویکند خا اػ رخا دورتـر
است و نغر هن براى ههان ضهت حاشد.
 .2واننــد اخنکــه فــرد نــغر کنــد روػ خکشــنبه روػه حگيــرد حــا فــرض اخنکــه دســتور ظاصــی بــرای روػۀ آن روػ وارد
نشده حاشد خا نغر نهاخـد حـه فقيـر وعـين وبلغـی را صـدقه دهـد ،در حـالی کـه صـدقه دادن حـه فقيـر وـغکور
نسبت حه سایر فقرا رضحانی نداشته حاشد خا نغر کند که نهاػش را در ونزل حصواند طـوری کـه وـورد نـغر،
ظوانــدن نهــاػ حاشــد حــا ایــن ویژگــی کــه در ونــزل آن را ح ـهضــا آورد ،در حــالی کــه نهــاػ ظوانــدن در ونــزل
رضحانی نداشته حاشد ،که در این ووارد نغر صحيح است.

احکام نغر /

غرضی را که رضحان داشته حاشد ،قصد نکند ،نـغرش ونعقـد نهـیشـود ،هرطنـد در
ً
هنگام عهل ،آنشه که نغر کـرده شـرعا رضحـان پیـدا کنـد و انسـاوش بهتـر اػ تـرک آن
گردد؛ وانند عهـل وبـاحی کـه حـه ضهـت اوـر پـدر خـا وـادر ،حعـد اػ نـغر رضحـان شـرعی

پیدا کند.

مسأله  .1211اگر عهـل وـورد نـغر در هنگـام وفـای حـه نـغر دارای رضحـان حاشـد ،ولـی
ً
فرد در ووقع نغر اػ رضحان آن اطالع نداشته حاشد و حعـدا بـراخش وعلـوم شـود ،نـغرش

ونعقد نهیشود و وفا حه آن واضب نيست؛

واننــد اخنکــه فــردی کــه بیهــار اســت و روػه بــراخش ضــرر دارد ،نــغر نهاخــد روػ نيهــه
ً
شعبان روػه حگيرد و اتفاقا در واه شعبان اػ بیهاری بهبودی خاحد و حتواند روػه حگيرد.
مسأله  .1211اضاػۀ پـدر و وـادر در نـغر فرػنـد ،شـرط نيسـت ،ولـی ا گـر حـه سـبب نهـی
پدر خا وادر (طـه قبـل اػ نـغر خـا حعـد اػ آن) عهلـی کـه نـغر کـرده نسـبت حـه او رضحـان

نداشته حاشد ،نغرش ونعقد نشده خا حاطل ویشود ،هرطند آن عهل حـه ظـودی ظـود
دارای رضحان حاشد.
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مسأله  .1212اگــر ػن نــغر کنــد در ونــزل شــوهرش وراســن عــزاداری برگــزار کنــد خــا اػ
اوــوال وی صــدقه حدهــد ،طنانشــه شــوهر حــه ایــن تصــرفات رضــاخت ندهــد ،نــغر ػن

حاطل است.

این حکن ،در سایر وواردی که وورد نغر حه ظودی ظود رضحان داشته ،ولی بـر اثـر

وانع شرعی ،وفا حه آن وقدور نباشد نيز ضاری است.
 ح .اجازۀ شوهر در وورد نذر ههسر

مسأله  .1213اگــر ػن حــدون اعن قبلــی خــا اضــاػۀ حعــدى شــوهرش ،نســبت حــه آنشــه حــا

حق استهتاع او ونافات دارد نغر کنـد ،نـغرش حاطـل اسـت ،هرطنـد نـغر وی قبـل اػ
اػدواح ونعقد شده حاشد.

 .1وانند اخنکه فرػند نغر کند روػۀ وستحبی حگيرد و پدر خا وادرش وی را اػ روػه گرفتن ونع نهاخند.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

ههين طور ،صحيح بودن نغر ػن نسبت حه اووال ظودش حدون اعن قبلـی خـا اضـاػۀ

حعدی شوهر ،وحل اشکال بوده و وراعات وقتضای احتياط در وورد آن ترک نشود؛

ولی نغرهای والی ػن نسبت حه حذ 1،ػکـات ،صـدقه 2،احسـان حـه پـدر و وـادر و

صلۀ ارحام صحيح است و نياػ حه اضاػه شوهر ندارد ،و فرقی ندارد انسام اوور وغکور

بر ػن واضب حاشد خا وستحب.

البته در وورد حذ ،طنانشه ػن نغر کند که حـذ وسـتحبی انسـام دهـد خـا حـهطـور

وسانی برای دخگران حذ انسام دهد ،در صـورتی صـحيح اسـت کـه ونافـات حـا حـق
واضب شوهرش نداشته حاشد خا اخنکه این نغر حا اضاػۀ وی انسام شود.

مسأله  .1214اگر ػ ن در وــواردی کــه اعن شــوهر الػم اســت ،حــا اعن وی و حــا رعاخــت

سایر شراخط صحت ،نغر کند ،شوهرش نهیتواند نغر او را حه هن بزند خا او را اػ عهـل
حه نغر حاػ دارد.

احكام وفای به نذر و تخلف از عهل به آن

مسأله  .1215در وفــای حــه نــغر و تصلــف اػ عهــل حــه آن ،احکــاوی کــه بــرای قســن در
وساجل « »3331تا « »3333عکر شده ضاری ویشـود ،وگـر در وـورد نـغر روػه و نهـاػ کـه
در صورت عهل نکردن حه آن حـا توضـيحی کـه در وسـاجل حعـد بیـان وـیشـود ،قضـای

نغر نيز واضب ویشود؛
ً
حنابراین ،اگر کسی عهدا حه نغر ظود عهل نکند ،گناهکار است و کفارۀ تصلـف
اػ نــغر بــر وی واضــب وــیشــود کــه وقــدار و کيفيــت آن ،واننــد کفــارۀ تصلــف اػ قســن
است که در وسألۀ « »3333بیان شد.

3

 .1حذ وغکور شاول حذ برای ظودش و حذ نياحتی برای شصص دخگر ویشود.
ً
 .2صدقۀ وغکور اظتصـاص حـه تصـدق بـر فقـرا نـدارد و شـاول هـر آنشـه قرحـة الـی اهّلل حـغل وـیشـود وـیگـردد؛
واننـد اخنکـه ػن نـغر کنـد وـالش را حـه وسـسد خــا حسـينيه خـا وسلـس عـزاداری اوـام حسـين حدهـد خــا
والش را در راه ظدا برای انسام حذ حغل نهاخد.
 .3توضيحات کاول در وورد کفارۀ تصلف اػ نغر و احکام وربوط حه آن ،در فصل «کفارات» عکر شده است.



احکام نغر /

مسأله  .1216فردی که نغر کرده روػ وعينی را روػه حگيرد ،طنانشه حـدون عـغر خـا حـه
ضهت سفر (هر طند سفر غير ضروری) 1خا ورخضی ،آن روػ را روػه نگيرد ،حاخد قضـای

آن را حه ضا آورد.

2

مسأله  .1217ػنــی کــه نــغر کــرده روػ وعينــی (وثــل نيه ـۀ وــاه رضــب) را روػه حگيــرد،
ً
طنانشــه آن روػ اتفاقــا حــا اخــام حــيض خــا نفــاس وی وصــادف گــردد ،واضــب اســت

قضای آن روػ را حهضا آورد.

ً
مسأله  .1218ا گــر فــرد نــغر کنــد وــثال تــا خــک ســال ،هــر هفتــه روػهــای ضهعــه را روػه

حگيــرد ،طنانشــه خکــی اػ ضهعــههــا ،عيــد فطــر خــا قرحــان حاشــد خـا در روػ ضهعــه عــغری
وانند بیهاری خا سفر خا حيض براخش پیش آخد ،حاخد قضای آن روػ را حه ضا آورد.

مسأله  .1219فردی که نغر کرده نهاػی  -وانند نهاػ ضعفر طيار  -را در وقـت وعـين

ح ـهضــا آورد ،طنانشــه آن را در وقــت وــغکور حــه ضــا نيــاورد ،طــه حــه ســبب عــغر واننــد
ً
فراووشی نغر و طه عهدا و حدون عغر ،احتياط واضب آن است کـه قضـای نهـاػی را
ً
که نغر کرده حه ضا آورد و در ووردی که عهدا حه نغر ظود وفا نکـرده« ،کفـارۀ تصلـف اػ
نغر» بر وی واضب ویشود.

مسأله  .1211اگــر فــردی نــغر کنــد روػه حگيــرد ،ولــی وقــت و وقــدار آن را وعــين نکنــد،
طنانشه خک روػ روػه حگيرد کافی است.

ههشنــين ،ا گــر نــغر کنــد نهــاػ حصوانــد و وقــدار و ظصوصــيات آن را وعــين نکنــد،

ظواندن خک نهاػ دو رکعتی خا حهضا آوردن نهاػ «وتر» برای وفای حه نغر کفاخت ویکند.

ههــين طــور ،ا گــر نــغر کنــد صــدقه حدهــد و ضــنس و وقــدار آن را وشــصص نکنــد،
ً
طنانشه والی حدهد که عرفا حگوخند صدقه داده ،حه نغر ظود عهل کرده است.

ههشنين ،اگر نغر کند کارى براى ظداونـد وتعـال حـه ضـا آورد ،انسـام هـر عهلـی

وانند نهاػ ،روػه خا صدقه برای عهل حه نغر کافی است.

 .1توضيح بیشتر در این وورد در فصل روػه ،وسألۀ « »213عکر شد.
 .2در صورتی که حدون عغر حاشد ،کفارۀ تصلف اػ نغر نيز بر وی واضب ویشود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

ً
مسأله  .1211ا گــر انســان نــغر کنــد وــثال خــک وــاه روػه حگيــرد ،طنانشــه وقصــودش در

هنگام نغر ،روػۀ خک واه حه صورت پیاپی بوده ،حاخد حه ههان کيفيت عهـل کنـد؛ در
غير این صورت ،ویتواند سی روػ را  -هرطند حهطور پراکنده  -روػه حگيرد.

مسأله  .1212فردی که نغر کرده خکی اػ اواوان را زخارت کند ،برای عهـل حـه نـغر
واضب نيست غسل و نهاػ زخارت انسام دهد و ههان زخارت کافی است؛ وگـر آنکـه

قصدش آن بوده که غسل و نهاػ زخارت نيز ضزء نغرش حاشد.

مسأله  .1213اگر فردی نغر کند در ػوان وعينی پیـاده حـه ز خـارت خکـی اػ اواوـان

خــا حــذ بــرود ،در صــورتی کــه اػ پیــاده رفــتن در وقــداری اػ راه نــاتوان شــود ،نســبت حــه
ههان وقدار ویتواند وسير راه را سواره طـی نهاخـد و احتيـاط واضـب آن اسـت کـه هـر
وقدار اػ راه را که ویتواند پیاده برود.

مسأله  .1214اگر فـرد  -حـا رعاخـت شـراخط صـحت  -نـغر کنـد وـال وعينـی را صـدقه
ً
حدهـد ،وـثال هنگـام نـغر ،قصـد کنـد پـول وعينـی را کـه کنـار گغاشـته حـه فقيـر حدهــد،

نهیتواند آن پول را در کار دخگری هزخنه نهاخد خا حـه ضـای آن ،پـول دخگـری  -هرطنـد

بیشتر حاشد  -حه فقير حدهد.

شاخان عکر است ،در صورتی که فرد وال وغکور را حا وضود توضه و التفـات حـه نـغر،

در غيــر وــورد نــغر وصــرف کنــد خــا اتــالف نهاخــد ،کفــارۀ تصلــف اػ نــغر بــر وی واضــب

ویشود ،ولی الػم نيسـت حـه ضـای آن ،وـال دخگـری را حـه عنـوان عهـل حـه نـغر صـدقه

دهد؛

اوا اگر آن وال حه ظودی ظود تلف شود خا آن را حه سبب فراووشی و غفلت اػ نـغر

تلف کرده خا وصرف نهاخد ،نغرش ونحل شده و نغر کننده تکليفی ندارد.

مسأله  .1215اگر نغر انسان وشروط حاشد ،وثل اخنکـه نـغر کنـد ا گـر ورخضـش بهبـود

خافــت ،وــال وعينــی را حــه فقيــر صــدقه دهــد ،طنانشــه حدانــد شــرط نــغر تحقــق پیــدا
ویکند ،احکام وغکور در وسألۀ قبل در وورد آن ضاری ویشود؛

ولی اگر تحقق خافتن شرط نغر ،وعلوم نباشد و نغرش نيز وشتهل بر التزام حه حاقی

احکام نغر /

نگــه داشــتن ظــود آن وــال (تــا روشــن شــدن وضــعيت نــغر) نبــوده ،هــر گونــه تصــرف در
وال نغر شده وانعی ندارد.

مسأله  .1216اگر اػ وال وعينی  -وانند گوسفند خـا گـاو خـا شـتر  -کـه بـراى صـدقه خـا

براى خکی اػ اواوان نغر شده است ،پیش اػ آنکه حه وصرف نغر برسد وحصـولی
ضدای اػ آن وال (وثل شير خا حشه) حه دست آخد ،آن وحصول ،وـال کسـی اسـت کـه
آن را نــغر کــرده ،وگــر آنکــه هنگــام نــغر قصــدش ایــن حاشــد کــه وــال و وحصــول آن را

صدقه دهد؛

ولی اگر وحصول اػ وال نغر شده ضدا نباشد ،وانند پشن حدن حيوان خا وقـدارى

که طاق ویشود ،حاخد حه وصرف نغر برساند.

مسأله  .1217اگر فرد نغر کند والی واننـد گوسـفند را حـه فقيـر صـدقه حدهـد ،ولـی آن

گوسفند را هنگام نغر وشصص نکند 1،طنانشه حعد اػ نغر حه قصد تعيـین آنشـه نـغر
کرده گوسفندی را کنار حگغارد ،احکام وغکور در وساجل قبل را ندارد.

حنـــابراین ،وـــیتوانـــد اػ ظـــود آن گوســفند خــا فواجــد آن اســتفاده نهاخــد و گوســفند

دخگری را حه عنوان وفای حه نغر صدقه دهد.

مسأله  .1218اگــر فــردی کــه نــغر کــرده ،وــالی را حــه شــصص وعينــی صــدقه دهــد،
طنانشه شصص وغکور ،فـرد نـغر کننـده را نسـبت حـه انسـام نـغر بـریء الغوـه نهاخـد،

تأثيری ندارد و تکليف در وورد نغر ساقط نهیشود ،ولی وی ویتواند اػ قبول صـدقه
ظودداری کند و حاضر حه پغیرش آن نشود که در این صورت نغر حاطل ویشود.

مسأله  .1219اگر انسان نغر کند وقدار وعينی را حه فقير صدقه حدهـد ،طنانشـه نـغر

کننــده پــیش اػ عهــل حـــه نــغر حهيــرد ،الػم نيســت آن را اػ اوــوال وی صــدقه دهنــد،

هرطند احتياط وستحب آن است که ورثۀ غيـر وحسـور ،آن وقـدار را اػ سـهن ظـود اػ
طرف ويت صدقه دهند؛

 .1وال وغکور حه صورت کلی حاشد ،نه عين شصصی.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

البته ،اگر نغر کننده در این وورد وصيت کرده و وصيتش حه ضهيهۀ سایر وصاخا

بیشتر اػ ثلب نباشد ،حاخد وطابق آن عهل شود.

مسأله  .1221ا گـر انسـان نـغر کنـد وـالی را حــه فقيـر وعينـی صـدقه دهـد ،طنانشــه آن

فقير حهيرد ،الػم نيست آن وال را حه ورثهاش حدهد.

مسأله  .1221اگــر فــرد پــولی را بــراى حــرم خکــی اػ اواوــان خــا اواوزادگــان نــغر کنــد و

ضهت وعينی را در نظر نداشته حاشد ،حاخد آن را برای تعهير خا روشـنایی خـا فـرش حـرم
خــا وســایل گرواخشــی و سرواخشــی خــا اضــرت ظــدام و واننــد اخنهــا صــرف نهاخــد و ا گــر
وهکن نشد خا آن حرم حه کلی بینياػ بود ،آن را حه زوار نياػوند آن حرم حدهد؛

اوا اگر آنشه نغر کرده ،کاال خا وسيلۀ وعينی حاشد ،در صورتی کـه حـرم حـه آن کـاال

خا وسيله نياػ نداشـته خـا حـه کـارگيری آن کـاال خـا وسـيله در آن حـرم غيـر وهکـن حاشـد،

حاخـــد آن را فروظتـــه و بهـــاخش را  -حـــا توضــيحی کــه عکــر شـ ـد  -بــرای آن حــرم هزخنــ ـه

نهاخ ـد.

مسأله  .1222اگر فرد والی را براى خکی اػ حضرات وعصـووين خـا اوـام ػادگـان خـا
حعضی اػ علهای پیشـين نـغر کنـد ،حاخـد آن وـال را حـه وصـرفی کـه هنگـام نـغر قصـد

کرده برساند؛

اوا طنانشه وصرف وعينی را قصد نکرده ،حاخـد طـوری هزخنـه کنـد کـه وناسـبتی
ً
حا آن حضـرت خـا شصصـی کـه بـرای او نـغر شـده داشـته حاشـد ،وـثال بـر زوار فقيـر او

صرف کند ،خا حه وصارف حرم خا وزار وی برساند ،خا در وسـالس عـزا خـا سـایر ضهـاتی
که ووضب بزرگداشت نام اوست هزخنه نهاخد.

احكام شک در نذر

ً
مسأله  .1223اگر فرد برای ودت وعينی عهلی  -وثال ظواندن نهـاػ شـب خـا تـالوت

روػانه خک ضزء اػ قرآن کرخن  -را حا نغر بر ظود واضب کرده حاشد ،ولی ودت وـغکور را
ً
فراووش کرده ،وثال نداند نغر وی برای ودت  3واه بوده خـا خـک سـال ،وـیتوانـد بـرای

احکام نغر /

عهل حه ن ـغر حه حداقل ودت وورد خقي ـن خا اطهينـان اکتفـا نهاخـ ـد  -در وثـال وغکـ ـور

 3واه  -هرطند احتياط وستحب است انسـام وـورد نـغر را تـا وـدت بیشـتر  -در ایـن
وثال تا خک سال  -اداوه دهد،
ً
اوا اگر فرد حداند برای وـدت وـثال خـک سـال عهـل وـغکور را حـا نـغر بـر ظـود واضـب

کرده و حه عنوان وفای حه نغر ،ودتی عهل را انسـام داده ،ولـی ندانـد وـدت حاقيهانـده
ً
اػ عهل طه وقدار است  -وثال نداند  3واه حاقيهانده خا  1واه  -حاخد انسـام وـورد نـغر

را تا ودت بیشتر  -در این وثال  3واه  -اداوه دهد.

مسأله  .1224ا گــر انســان عهــل وعينــی را نــغر کنــد و حــه ضهــت فراووشــی ،نســبت حــه
وقــدار آنشــه نــغر کــرده ،بــراخش شــک حاصــل شــود ،وــیتوانــد بــرای عهــل حــه نــغر حــه

حداقل وقدار وورد خقين خا اطهينان اکتفا نهاخد؛
ً
وثال اگر نـغر کـرده وبلـغ وعينـی را صـدقه دهـد و شـک کنـد وبلـغ وـغکور  344هـزار

تووان بوده خا  244هزار تووان ،پرداظت  344هـزار تووـان حـه عنـوان صـدقه کـافی اسـت.

ههشنين ،اگر در تعداد روػههای وسـتحبی کـه نـغر کـرده شـک نهاخـد و ندانـد  34روػ

بــوده خــا  24روػ ،کــافی اســت  34روػ روػۀ وســتحبی حگيــرد ،هرطنــد احتيــاط وســتحب
است وقدار بیشتر را انسام دهد.

ً
مسأله  .1225اگــر انســان وقــدار عهــل وــورد نــغر را حدانــد  -وــثال حدانــد کــه نــغر کــرده

وبلغ  244هزار تووان صدقه دهد خا حداند که نغر کـرده  24روػ روػه حگيـرد  -ولـی شـک
کند طه وقدار اػ عهل را انسام داده ،الػم است برای وفای حه نـغر ،وقـدار وشـکوک را

انسام دهد؛
ً
وثال اگر نداند تا کنون  244هزار تووان صدقه داده خا  334هزار تووـان ،حاخـد  34هـزار

تووان دخگر صـدقه حدهـد خـا ا گـر ندانـد  34روػ روػه گرفتـه خـا  24روػ ،حاخـد بـرای وفـای حـه

نغر  34روػ دخگر ،روػه حگيرد.

مسأله  .1226اگر فرد عهل وعينی را نغر کرده ،ولی فراووش کند آنشه نغر کـرده طـه

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

عهلی بوده است 1،در صورتی کـه «شـبهۀ وحصـوره» 2حاشـد  -واننـد اخنکـه ندانـد آن

عهل ،گرفتن  34روػ روػه بـوده خـا ظوانـدن نافلـههای شـبانهروػی خـا پرداظـت  344هـزار

تووــان صــدقه  -طنانشــه انســام حعضــی اػ اوــور وــغکور بــراخش غيــر وهکــن حاشــد خــا
ً
وشــقت فــوقالعــاده کــه وعهــوال قابــل تحهــل نيســت (حــرح) داشــته حاشــد ،نــغرش
ونحل شده و تکليفی نسبت حه نغر ندارد؛

در غير این صورت ،حاخد ههـۀ اوـوری را کـه احتهـال وـیدهـد نـغرش حـه آن تعلـق

گرفته حه ضا آورد؛

البته ،طنانشه انسام حعضـی اػ اوـور حـه ضـهيهۀ انسـام اوـور دخگـر بـراخش حرضـی

حاشد ،نسبت حه وقداری که حرضی است تکليف ندارد و در این فرض ،حاخد اوـوری
را که احتهال قویتر ویدهد وتعلق نغر حاشد ،بر سایر ووارد وقدم نهاخد.

مسأله  .1227اگــر فــرد عهلــی را نــغر کنــد ،ولــی فراوــوش کنــد آنشــه نــغر کــرده ،طــه

عهلــی بــوده اســت 3،در صــورتی کــه «شــبهۀ غيــر وحصــوره» حاشــد ،وــیتوانــد خکــی اػ
اوــوری کــه احتهــال وــیدهــد نــغرش حــه آن تعلــق گرفتــه را انســام دهــد ،طــوری کــه حــا

انسام آن اطهينان حه وصالفت حتهی حا نغر براخش حاصل نشود؛

البته ،طنانشه انسام حعضـی اػ اوـوری کـه ضـزء وـوارد شـبهۀ غيـر وحصـوره اسـت

بــراخش غيــر وهکــن خــا حرضــی حاشــد ،ههاننــد شــبهۀ وحصــوره  -حــه توضــيحی کــه در
وسألۀ قبل گغشت  -نغرش ونحل وحسوب شده و تکليفی نسبت حه آن ندارد.

مسأله  .1228اگر شصصی نغر کند والی را صدقه حدهد و فراووش کند کـه آن وـال
ً
را وثال برای فقرا نغر کرده خا اختام ،بـرای عهـل حـه نـغر کـافی اسـت آن را حـه ختيهـی کـه
نياػوند و فقير حاشد بپرداػد.

 .1ونظور اعهال وصتلف و عنوانهای وتباین حا هن وانند نهاػ ،روػه ،صدقه ،حذ و زخارت است.
 .2توضيح وعنای شبهۀ وحصوره و غير وحصوره در ضلد سوم ،فصـل «دیـن» ،صـفحۀ « ،»331پـاورقی «»2
عکر شده است.
 .3ونظور ،اعهال وصتلف و عنوانهای وتباین حا هن وانند نهاػ ،روػه ،صدقه ،حذ و زخارت است.

احکام نغر /

ههــين طــور ،طنانشــه ندانــد وــال را بــرای فقــرا  -اعــن اػ ســيد و عــام  -نــغر کــرده خــا

فقط برای فقرای سادات نغر کرده است ،کافی است آن را حه سيد فقير بپرداػد.

مسأله  .1229ا گــر انســان نــغر کنــد وــال وشصصــی را - 1واننــد فرشــی کــه آن را کنــار

گغاشته  -حه وسسد وعينـی اهدا نهاخ ـد ،ولی فراوـوش کنـ ـد آن را بـرای کـدام خـ ـک اػ
ً
 وثال  -دو وسسد نغر کرده ،حاخد وسسدی را که وورد نظرش بوده حا قرعـه وشـصصنهاخد و فرش را حه ههان وسسد اهـدا نهاخـد؛ البتـه الػم اسـت در تعـداد سـهام قرعـه،

درضۀ احتهال را اػ ضهت قوت و ضعف لحاظ نهاخد.
ً
وثال اگر فرد ویداند فرشـی را بـرای خکـی اػ دو وسـسد اويـر الهـؤونين و وسـسد

اوــام حســين نــغر کــرده ،ولــی وــورد نــغر را فراوــوش کــرده ،طنانشــه احتهــال اخنکــه

فرش را برای وسسد اوير الهؤونين نغر کرده دو برابر وسسد اوام حسين حاشـد،
تعداد ُرقعهها خا کاغغهای قرعه را سه عدد انتصاب ویکند و بر روی دو تا اػ آنها نـام
وسسد اوير الهؤونين و بر روی خکی نام وسسد اوـام حسـين را وینوخسـد و ا گـر
ایـــن احتهـــال برابـــر اســت ،تعــداد ُرقعــههــا خــا کاغــغهای قرعــه را دو عــدد انتصــاب

وینهاخد و بر روی هر ُرقعه خا کاغغ ،نام خک وسسد را وینوخسد.
سپسُ ،رقعهها خا کاغغها را وصلوط نهوده ،طوری که قابل حدس و تشـصيص اػ
هن نباشد و خکی اػ آنها را ظارح ویکند؛ نام هر وسسدی که در آن ورقوم شده ،وـورد
نغر را حه ههان وسسد ویدهد.

ههين طـور ،ا گـر ندانـد وـال وـغکور را بـرای وسـسد وعـين نـغر کـرده اسـت خـا بـرای

حسينيۀ وعين ،حکن وغکور ضاری است.

 .1ونظور اػ وال وعين« ،عين شصصی» است.

احكام عهد
مسأله « .1231عهد» آن است که فرد حا ظداوند وتعال پیهـان ببنـدد و وتعهـد شـود

که کارى را انسام دهد خا ترک نهاخد و عهل کردن حه عهـد شـرعی ،واننـد قسـن خـا نـغر

واضب است.

1

مسأله  .1231در عهد شـرعی هـن واننـد قسـن خـا نـغر حاخـد صـيغه ظوانـده شـود ،ولـی
الػم نيست صيغۀ آن حه عربی حاشد؛ پس کافی اسـت حگو خـد« :حـا ظـدا عهـد وـی کنن

خا ظداخا ،حا تو عهد وی کنن خا عهد ظدا بـر وـن اسـت کـه فـالن عهـل را انسـام دهـن خـا
فالن عهل را ترک نهاخن».

حنابراین ،طنانشه عهد ،قلبی حاشد و فرد صيغۀ عهد را نصوانده حاشـد ،عهـل حـه

آن واضب نيست ،هرطند وفای حه آن وطابق حا احتياط وستحب است؛

اوــا ا گــر حگو خــد« :ظــداخا قــول وــیدهــن کــه فــالن کــار را انســام دهــن» عهــد شــرعی

وحسوب نهیشود.

مسأله  .1232انســان نهیتوانــد شــصص دخگــری را بــرای اضــرای صــيغۀ عهــد وکيــل

نهاخــد .ههشنــين ،عهــد کــردن بــرای دخگــران حــه صــورت فضــولی صــحيح نيســت،
 .1احکــام وــغکور در ایــن فصــل ،اظتصــاص حــه عهــد حـا ظداونــد وتعــال دارد و شــاول عهــد و پیهــان حــا غيــر
ظداوند وتعال نهیشود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

هرطند کسی که براخش عهد شده آن را اضاػه دهد.

مسأله  .1233شـراخط کسـی کـه عهـد وـیکنـد و ههـين طـور شـراخط صـحت عهـد،

ههانند قسن ویحاشد که در وساجل « »3333تا « »3332عکر شد؛

البته ،اگر پدر خا شوهر اػ عهد کـردن خـا عهـل کـردن حـه وـورد عهـد نهـی نهاخنـد ،در

صورتی که حه سبب نهی ،رضحان عهد وغکور اػ بـین بـرود ،عهـد حاطـل وـیشـود و در

غير این صورت ،ونعقد شدن عهد خا حاطل شـدن آن وحـل اشـکال اسـت و وراعـات
وقتضای احتياط در این وورد ترک نشود.

مسأله  .1234عهد شرعی دو نوع است:

الف .عهذ هششوط :وثل آنکه فرد حگوخد« :حا ظداوند وتعال عهد ویکنن طنانشـه

ورخض ون شفا خافت ،خک هفته روػه حگيرم»؛ در این نوع عهد الػم است حعد اػ آنکه

حاضت فرد برآورده شد ،حه وورد عهد عهل نهاخد.

1

ب .عهذ هطلك 2:وثل آنکـه فـرد حگو خـد« :حـا ظداونـد وتعـال عهـد وـیکـنن کـه نهـاػ

شب حصوانن»؛ ایـن نـوع عهـد ،حـدون قيـد و شـرط واقـع وـیشـود و وفـای حـه آن واضـب
است.

3

احکام این دو نوع عهـد ،ههاننـد نـغر اسـت کـه در وسـاجل « 3355و  »3353بیـان

شد.
ً
مسأله  .1235ا گـر فـرد حـه عهـد شـرعی ظـود عهـدا عهـل نکنـد ،گنـاه کـرده و واضـب
است کفاره حدهد ،خعنـی خـک حنـده در راه ظداونـد وتعـال آػاد کنـد ،خـا آنکـه شصـت
فقير را سير خا حه هر کدام خک ُود طعـام بپـرداػد ،خـا دو وـاه پـی در پـی روػه حگيـرد ،کـه

توضيح آن در فصل «کفارات» عکر شده است.

 .1حه این قسن اػ عهد« ،عهد وشروط خا وعلق» گفته ویشود.
 .2عهد حدون قيد و شرط.
ُ
 .3حه این قسن اػ عهد« ،عهد وطلق خا تبرعی» گفته ویشود.

تذكیۀ حیوانات (ذبح و نحر و صید حیوانات)
وعنای تذكيۀ حيوانات

مسأله « .1236تغکيــه» ،عبــارت اســت اػ شــيوۀ شــرعی بــرای کشــتن حيوانــات کــه
ووضب پاک شدن و در حعضی ووارد ،حالل شدن آنها ویگردد.
این اور حا توضه حه نوع حيوان ،حه واسطۀ «عحح» خا «ن ْحر» خـا «صـيد» و غيـر آن - 1حـا

رعاخـــت ش ــراخط هـــر وـــورد  -حاصـــل و ــیش ــود ک ــه تفص ــيل آن ،در وس ــاجل حع ــد عک ــر
وی گردد.

حيواناتی كه قابل تذكيه هستند
 حيوانات حالل گوشت

مسأله  .1237تهام «حيوانات حالل گوشت» اعن اػ طهارپاخان ،پرندگان و غير آنهـا
 -طه اهلـی حاشـند خـا وحشـی و طـه ظشـکزی حاشـند خـا آبـزی  -قابـل تغکيـه هسـتند،

هرطند کيفيت تغکيۀ آنها وتفاوت است.

 .1وانند آنشه در وساجل« »3233و « »3121عکر ویشود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

اگـــر حيوانـــات وـــغکور ظـــون ضهنـــده داشــته حاشــند ،تغکيــۀ آن حيوانــات حاعــب

ویشــود ظــوردن آنهــا حــالل گردخــده و پــاک وحســوب شــوند و طنانشــه ظــون ضهنــده

نداشته حاشند ،اػ آنسا که وردار آنها پاک است ،اثر تغکيه ،فقط حالل شدن گوشـت
آنها ویحاشد.

شاخان عکـر اسـت ،ا گـر حيـوان حـالل گوشـت حـه واسـطۀ عوارضـی کـه عکـر ظواهـد

شد 1حرام گوشت شود ،حاػ هن قابل تغکيـه اسـت و اثـر تغکيـۀ آن ،پـاکی حـدن حيـوان
است ،ولی ظوردن آن حرام است.

مسأله  .1238ههــان طــور کــه در وســألۀ قبــل بیــان شــد ،راههــای تغکي ـۀ حيوانــات

حالل گوشت حا هن وتفاوت است ،این حيوانات  -طه اهلی حاشند و طه وحشی -
در صــورتی کـــه «عحـــح شــرعی» شـــوند تغکيــه وــیشــوند و طنانشــه حيوانــات وــغکور

وحشی 2حاشند ،حه وسيلۀ «صيد حا سالح» خا «صيد حا سگ شکاری تعلين دخده» نيـز

تغکيه ویشوند.

شاخان عکر است ،اػ حکن فوق ووارد عیل استثنا ویشود:
الف .شتر فقط حا «ن ْحر»  -حا توضيحی که در کيفيت نحـر شـتر عکـر ظواهـد شـد -

تغکيه ویشود.

ب .واهی ،ويگو ،ولز فقط حا «صيد»  -حا توضيحی که در وباحب ور بـوط حـه آن

عکر ویشود  -تغکيه ویشوند.
 حيوانات حرام گوشت

مسأله  .1239اػ ويان «حيوانات حرام گوشـت» وـوارد عیـل قابـل تغکيـه نهـیحاشـد،

هرطند عحح خا صيد شوند:

الف .حيوانات نسس العين (سگ و ظوک ظشکزی)؛

 .1این ووارد ،در وساجل « 3133تا  »3151عکر شده است.
 .2ونظور اػ «وحشی» ،در وساجل « 3231تا  »3233عکر ویشود.

تغکيۀ حيوانات /

ب .حيوانات کـوطکی کـه داظـل ػوـين النـه داشـته و ظـون ضهنـده دارنـد؛ واننـد

ووش ،ووش ظروا ،سوسهار و راسو؛

ج .کـــرمهــــا و حشــــرات (غيــــر ولــــز)؛ واننـــد پشـــه ،وگـــس ،سوســـک ،وورطـــه و

کرم ابرخشن ،حلزون؛

د .حيوانـــــــات حــــــرام گوشــــــتی کـ ـ ــه ظـ ـ ــون ضهنـ ـ ــده ندارنـ ـ ــد؛ واننـ ـ ــد وـ ـ ــار و

واهی حدون پولک ،صدف ،اسفنذ درخایی ،ستارۀ درخایی ،عروس در خـایی ،و سـایر

نروتنان درخایی.

مسأله « .1241حيوانات حرام گوشت»  -حه ضز آنشه در وسألۀ قبـل عکـر شـد  -قابـل

تغکيــه هســتند ،طــه درنــده حاشــند خــا غيــر آن ،و ایــن حکــن شــاول «حيوانــات وســز

شده» وانند فيل ،ظرس و ويهون نيز ویشود.

شــاخان عکــر اســت ،اگــر حيوانــات وــغکور ظــون ضهنــده داشــته حاشــند ،تغکيــۀ ایــن

حيوانات حاعب ویشود پاک وحسوب شوند 1،هرطند ظوردن آنها حـرام وـیحاشـد و
طنانشــه ظــون ضهنــده نداشــته حاشــند اػ آنســا کــه وــردار آنهــا پــاک و حــرام ویحاشــد،

تغکيه اثری ندارد.

مسأله  .1241حيوانـــات حـــرام گوشـــتی کـــه قاحليـــت تغکيـــه دارنـــد و دارای ظـــون

ضهنده 2هستند ،راههای «تغکيه» آنها اػ قرار عیل است:

الف .اگر حيوانات وغکور  -طه اهلی حاشند و طه وحشی « -عحح شرعی» شـوند،

خعنــی حــا رعاخــت شــراخطی کــه بــرای عحــح حيوانــات حــالل گوشــت عکــر وــیشــود عحــح

شوند ،پاک ویحاشند ،هرطند ظوردن آنها حرام است؛

 .1حنابراین ،طرم توليد شده اػ پوست این حيوانات در صورتی که تغکيه شده حاشند پاک اسـت و انتفـاع اػ
آن حـــه عن ــوان وش ــک خـــا ظـــرف ب ــرای نگهـــداری آب ،ش ــير ،روغـــن ،عس ــل و ســـایر ان ــواع ظ ــوراکیه ــا و
آشاويدنیها اشکال ندارد ،هرطند دحاغی نشده حاشـد؛ ولـی احتيـاط وسـتحب اسـت قبـل اػ دحـاغی در
این گونه ووارد استعهال نشود.
 .2ههــان طــور کــه بیــان شــد وــردار حيــوان حــرام گوشــتی کــه ظــون ضهنــده نــدارد ،پــاک اســت و در هــر حــال،
ظوردن آن حرام ویحاشد و تغکيۀ آن اثری ندارد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

ب .اگر حيوانات وغکور وحشی حاشند و حا سـالح «صـيد شـرعی» شـوند ،خعنـی حـا

رعاخت شراخطی که برای صيد حيوانـات حـالل گوشـت وحشـی حـا اسـتفاده اػ سـالح
عکر ویشود صيد شوند ،پاک ویحاشند ،هرطند ظوردن آنها حرام است؛

ج .اوا ا گـر حيوانـات وـغکور وحشـی حاشـند و حـا سـگ شـکاری تعلـين دخـده صـيد

شــوند ،خعنــی حــا رعاخــت شــراخطی کــه بــرای شــکار حيوانــات حــالل گوشــت وحشــی حــا
استفاده اػ سگ شکاری عکر ویشود شکار شوند ،تغکيۀ آنها وحل اشکال ویحاشـد
و حنابر احتياط واضب حکن وردار را دارند.

نشانههای تذكيه

مسأله  .1242اگــر اضزایــی واننــد گوشــت ،پوســت 1،ضگــر ،طر بــی ،پیــه و دنبــه ،اػ
حيوانی که قابـل تغکيـه اسـت در اظتيـار انسـان قـرار گيـرد ،ولـی وعلـوم نباشـد کـه آن

حيــوان تغکيــه شــده اســت خــا نــه ،پــاک وحســوب وــیشــود و تحقيــق در وــورد آن الػم

نيست؛ ولی ظـوردن آنهـا حـرام وـیحاشـد ،وگـر آنکـه دارای خکـی اػ نشـانههـای تغکيـه

حاشد.

2

مسأله « .1243نشــانههــای تغکيــه» (راههــای شــرعی کــه حــا آن تغکي ـۀ حيــوان ثاحــت

ویشود) اػ قرار عیل است:

 .1گرفتن اػ دست وسلهان؛

 .2تهيه کردن اػ حاػار وسلهانان؛

 .3ســاظت خــا توليــد ســرػوين اســالوی؛ کــه توضــيح آنهــا در وس ــاجل حعــد ظواهــد

آود.

 .1طه پوستی که دحاغی نشده و طه پوستی که دحاغی شده و اػ آن طرم طبيعی ساظته شده است.
 .2شاخان عکر است ،نهاػ حا لباسی کـه اػ طنـين طروـی تهيـه شـده (وشـکوک التغکيـه) ،صـحيح وـیحاشـد؛
وگر آنکه وعلوم حاشد وربوط حه اضزای روحدار حيـوان حـرام گوشـت دارای ظـون ضهنـده اسـت و در ایـن
حکن فرقی نيست بین اخنکه طرم وغکور نشانههای تغکيـه را دارا حاشـد خـا نداشـته حاشـد .توضـيح بیشـتر
در این وورد در ضلد اول ،وبحب «شراخط لباس نهاػگزار» ،شرط طهارم و پنسن عکر شد.

تغکيۀ حيوانات /

 .3 گرفتن از دست وسلهان

مسأله  .1244اگر انسان طيزی اػ اضزایی وانند گوشت ،پوست 1،ضگـر ،طربـی ،پیـه و
دنبه ،اػ حيوانی که قابل تغکيه است را اػ «وسلهان» تهيه نهاخد ،در حالی کـه وسـلهان
وغکور تصرفی وناسب حا تغکيه در آن انسام دهد  -واننـد اخنکـه گوشـت خـا دنبـه را بـرای
ظوردن حفروشد خا آن را برای ظوردن وقابل وههان قرار دهد خا طرم طبيعی را برای لباس،

فرش و زیر انداػ عرضه نهاخد - 2حکن حه تغکيۀ شرعی آن حيوان ویشود.

ولی اگر تصرف وسـلهان در آن ،وناسـب حـا تغکيـه نباشـد ،وثـل اخنکـه گوشـت خـا

پیــه را بــرای تغغخــۀ حيوانــات عرضــه کنــد ،خــا وعلــوم نباشــد آن را بــرای ظــوردن انســان

عرضه وی کند خا حه عنـوان ظـوراک حيوانـات  -کـه ارتبـاطی حـا تغکيـۀ حيـوان نـدارد -
عرضه وینهاخد ،در این صورت حکن حه تغکيۀ شرعی آن حيوان نهیشود.
مسأله  .1245اگر اضزایی وانند گوشـت ،پوسـت ،طر بـی ،پیـه و دنبـه اػ حيـوانی کـه

قابل تغکيه است اػ وسلهان غير شـيعه در اظتيـار انسـان قـرار گيـرد ،حکـن وـغکور در

وســألۀ قبــل نســبت حــه آن ضــاری وــیشــود ،هرطنــد حــه عقيــدۀ آن وســلهان ،رعاخــت

شـــراخط تغکيـــه  -وثـــل عکــر نـــام ظداونـــد وتعــال ،ظــروح ظــون حــه وقــدار وتعــارف اػ
حيوان ،برخدن طهار وسرای گلو  -الػم نباشد.

البته ،اگر خقين خا اطهينان حاصل شـود کـه وی شـراخط شـرعی تغکيـه در وـغهب

شيعه را رعاخت نکرده ،حکن وغکور ضاری نهیشود؛

وگــر وــواردی کــه رعاخــت نکــردن آن اػ روی ندانســتن وســأله خــا عقيــدۀ اشــتباه،

ضرری حه تغکيه حيوان نداشته حاشد.

3

شاخان عکـر اسـت ،ا گـر وسـلهان وـغکور حيوانـات حـرام گوشـتی کـه ظـون ضهنـده

 .1طه پوستی که دحاغی نشده و طه پوستی که دحاغی شده و اػ آن طرم طبيعی ساظته شده است.
 .2خــا آن را حــه عنــوان وشــک خــا ظــرف بــرای نگهــداری آب ،روغــن ،عســل و ســایر انــواع ظــوراکی و آشــاويدنی
عرضه نهاخد.
 .3توضيح آن در وسألۀ « »3233عکر ویشود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

ندارنـــد  -وثـــل وـــاهی حـــدون پولـــک  -را ح ــالل حدان ــد ،طنانش ــه اػ دس ــت طن ــين

وســلهانی گوشــت و واننــد آن تهيــه شــده  -طــوری کــه احتهــال عقالیــی داده شــود اػ
ههان نوع حرام حاشد (نوعی کـه وی عقيـده حـه حـالل بـودن آن دارد)  -حنـابر احتيـاط

واضب حکن حيوان تغکيه شده را ندارد و حالل بودن آن وحل اشکال است.

حــه عنــوان وثــال ،اگــر وســلهان غيــر شــيعه کــه عقيــده حــه حــالل بــودن وــاهی حــدون

پولک دارد ،کنسرو واهی را بـرای ظـوردن حفروشـد خـا آن را بـرای ظـوردن وقابـل انسـان
قرار دهد ،طنانشه انسان احتهال عقالیی دهد کنسـرو وـغکور اػ وـاهی حـدون پولـک

تهيه شده ،ظوردن آن حنابر احتياط واضب ضایز نيست.

1

 .2 تهيه كردن از بازار وسلهانان

مسأله  .1246اگــــر انس ـــان ش ـــيجی اػ اضـ ــزای وـ ــغکور در وسـ ــألۀ « »3233را اػ حـ ــاػار
وس ــلهانان تهي ــه کنـــد ،طنانشـــه وســـلهان نب ــودن عرض ــه کنن ــده وعل ــوم نباش ــد و

عرضه کنندۀ آن تصرفی وناسب حـا تغکيـه در آن انسـام دهـد ،وشـاحه آنشـه در وسـألۀ
« »3233عکر شد ،حکن حه تغکيۀ شرعی آن ویشود.

2

شاخان عکر است ،طنانشه حاػار وربوط حه وسلهانان غير شيعه است ،حکهی کـه

در وسألۀ قبل بیان شد در وورد آن ضاری ویشود.
 .1 ساخت یا توليد در سرزوين اسالوی

مسأله  .1247ا گــر اشــياء و وحصــوالتی کــه وــادۀ اوليــه آنهــا اػ اضزایــی اســت کــه در

وسألۀ « »3233عکر شـد ،در سـرػوين اسـالوی تهيـه شـده حاشـد ،حکـن وسـألۀ قبـل در
وورد آن ضاری ویشود.

 .1توضيح بیشتر در این ظصوص ،در وساجل « 3113و  »3113ظواهد آود.
 .2حنابراین ،تهيۀ فرآوردههای گوشتی که برای ظوردن عرضه وـیشـود ،اػ حـاػار وسـلهانان اػ فروشـندهای کـه
وعلوم نيست وسلهان است خا غير وسلهان ،اشکال ندارد و حا توضيحی کـه بیـان شـد ،حکـن حـه تغکيـۀ
آن ویشود.

تغکيۀ حيوانات /

شاخان عکر است ،سرػوين اسالوی شاول شهر و روستای وسلهان نشين وـیشـود

که غالب ساکنان آن شهر خا روستا وسلهان بوده ،هرطند تحت سـلطۀ کفـار حاشـند.

حنابراین ،در صورتی که ضهعيت غير وسلهان بیشتر اػ وسـلهانان خـا وسـاوی حـا آنـان

حاشند ،حکن سرػوين اسالوی را ندارد.

مسأله  .1248اش ــياء و وحص ــوالتی ک ــه و ــادۀ اولي ــۀ آنه ــا گوش ــت ،پوس ــت ،ط ــرم

طبيعی ،طربی ،پیه و دنبه و وانند آن اػ اضزای حيوانات قابل تغکيـه اسـت و توسـط
وســلهان خــا در حــاػار وســلهانان عرضــه وــیشــود خــا اػ ســرػوين اســالوی آورده شــده،

طنانشـه وعلـوم اسـت آن وحصـوالت را اػ کفـار خـا حـاػار آنـان خـا سـرػوين غيـر اسـالوی

تهيه کردهانـد ،در صـورتی  -حـا لحـاظ شـراخطی کـه در وسـاجل قبـل بیـان شـد  -تغکيـه
شده وحسوب ویشوند که احتهال عقالیی داده شود پیراوون تغکيه و عحح اسالوی

آنها تحقيق شده است.

مسأله  .1249ا گــر اشــياء و وحصــوالتی کــه وــادۀ اوليــه آنهــا اػ اضزایــی اســت کــه در
وسألۀ « »3233عکر شد ،در سـرػوين وسـلهانان روی ػوـين و واننـد آن افتـاده حاشـد،

1

طنانشه شک در تغکيۀ آن حاشد ،پـاک وحسـوب وـیشـوند ،ولـی حکـن حـه تغکيـۀ آن
ً
وحل اشکال است؛ وگر آنکه وعلوم حاشد قبال دارای خکی اػ نشانههای تغکيه کـه در
وساجل قبل بیان شد بوده است.

مسأله  .1251اش ــياء و وحص ــوالتی ک ــه و ــادۀ اولي ــه آنه ــا گوش ــت ،پوس ــت ،ط ــرم

طبيعــی ،طربــی ،پیــه و دنبــه و واننــد آن اســت و اػ کــافر خــا ح ـاػار کفــار خــا کشــور غيــر

اسالوی تهيه شـده اسـت ،حکـن حيـوان تغکيـه نشـده را دارد؛ وگـر آنکـه وعلـوم حاشـد
ً
2
قبال دارای خکی اػ نشانههای تغکيه که در وساجل قبل بیان شد بوده است.
 .1وانند آنشه افراد اػ آن اعراض کرده و آن را در کنار ظياحان ،کوطه و وعبر عهووی گغاشتهاند.
 .2ظبر دادن کافر حه اخنکه اشياء و وحصوالت وغکور تغکيـۀ شـرعی شـده اسـت خـا دارای نشـانههـای تغکيـه
است ،وثل اخنکه ادعا نهاخد آن را اػ وسلهان خا حاػار وسلهانان تهيـه کـرده ،در صـورتی کـه ووضـب خقـين
خا اطهينان نشود کافی نيست.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

احكام ذبح حيوانات
 كيفيت ذبح

مسأله  .1251شيوۀ شرعی سربرخدن حيوان 1آن است که طهـار عضـو حيـوان حـهطـور

کاول برخده شود و آنها عبارتند اػ:
 .1وسراى تنفس (نای)؛

 .2وسراى ظوردن و آشاويدن ِ(ورى)؛

 3و  .4دو شاهرگ گردن که در دو طرف ورى و نای قرار دارند.

و حنــابر احتيــاط واضــب شــکافتن آنهــا ،خــا بر خــدن کاوــل نــای (وســرای تــنفس) حــه

تنهایی کافی نيست.

شاخان عکر است ،برخـدن ایـن طهـار عضـو ػوـانی واقـع وـیشـود کـه عحـح حيـوان اػ
قســهت پــایین برآوــدگی زیــر گلــو کــه واننــد « ُوهــره» اســت 2انســام گــردد؛ در غيــر ایــن

صــورت ،نــای و وــری قطــع نهــیشــوند ،ز یــرا آغــاػ ایــن دو عضــو ،اػ وحــل برضســتگی

وغکور ویحاشد .حنابراین ،حا رعاخت اور وغکور ،عحح حيوان اػ وسط گردن خا پـایین آن

وانعی ندارد.

مسأله  .1252اگر فرد حعضی اػ این طهار عضو را ببـرد و صـبر کنـد تـا حيـوان حهيـرد و

حعــد حقيــۀ آنهــا را قطــع کنــد ،عحــح شــرعی صــورت نهــیگيــرد 3،ولــی در صــورتی کــه
حاقيهاندۀ طهار عضو را پیش اػ ضـان دادن حيـوان و ضـدایی سـر اػ حـدن ببـرد ،کـافی

است.

مسأله  .1253اگــر فــرد عحــح حيــوان را اػ قســهت حــاالی برآوــدگی ز یــر گلــو (ضــوػک)

 .1غير اػ «شتر» که حاخد «نحر» شود .کيفيت نحر شتر ،در وسألۀ « »3233عکر ویشود.
 .2ونظـور ،برآوــدگی ضلـوی گــردن خــا حنسـره اســت کـه اػ غضــروف تشــکيل شـده و حــه آن «ضـوػک» نيــز گفتــه
ویشود و در لغت عرب «ضوػة» ناويده ویشود.
 .3در صــورتی کــه «نــای» (وســرای تــنفس) در ووقــع ػنــده بــودن حيــوان و حقيــۀ وســار ی حعــد اػ وــوت آن بر خــده
شده ،حنابر احتياط واضب برای تغکيه کافی نيست.

تغکيۀ حيوانات /

انســام دهــد ،ولــی قبــل اػ ضــان دادن حيــوان وتوضــه شــود و طهــار عضــو را اػ قســهت

پایین برآودگی قطع نهاخد ،عحح شرعی وحقق ویشود؛

وگر آنکه سر اػ حدن حيوان ضدا شده حاشد که در این صورت ،حيـوان قابـل عحـح

شرعی نيست و وردار وحسوب ویشود.
ً
مسأله  .1254اگر وثال گرگ گلوى گوسفند را طـورى حکنـد کـه اػ طهـار عضـو طيـزى

نهاند ،آن گوسفند حرام ویشود .ههشنين است اگر اػ نای (وسرای تـنفس) طيـزى

نهاند ،حلکه اگر طهـار عضـو را طـوری قطـع کنـد کـه وقـدارى اػ آنهـا آو یـزان حـه سـر ،خـا
وتصل حه حدن حاقی حهاند ،آن گوسفند حنابر احتياط واضب حرام ویشود.

ولی اگر غير اػ طهار عضو وغکور را حکند ،در صورتی که گوسفند ػنـده حاشـد و حـه

سر آن را ببرند ،حالل و پاک ویحاشد.
دستورى که گفته ویشود ِ

مسأله  .1255حعد اػ برخده شدن طهار عضو وعين  -که در وسألۀ « »3233عکر شـد -
حنابر احتياط واضب حاخد کهی صـبر کننـد تـا روح اػ حـدن حيـوان ظـارح شـود ،سـپس

سر حيوان را اػ حدنش ضدا نهاخند؛
ً
البته اگر سر حيـوان را عهـدا قبـل اػ ظـارح شـدن روح ضـدا کننـد ،حـه عحـح شـرعی
ظللــی وارد نهــیشــود ،هرطنــد حنــابر احتيــاط واضــب ایــن کــار وعصــيت وحســوب

ویشود؛ ولی اگر ضدا شدن سر اػ روى غفلت خا حه ضهت تيزى طـاقو حاشـد ،اشـکال

ندارد.

حکن وغکور حنابر احتياط واضب در وورد شکستن گردن و نيز قطـع نصـاع حيـوان

 -پیش اػ ظارح شدن روح اػ حدن حيوان  -ضاری ویشود.

مسأله  .1256عحــح شــرعی الػم نيســت اػ ضلــوی گــردن حيــوان انســام شــود و عحــح اػ

پشــت گــردن (قفــا) نيــز بــرای تغکيــۀ حيــوان کــافی اســت ،هرطنــد ظــالف احتي ـاط
وستحب ویحاشد؛

البتــه ،اگــر ایــن عهــل ووضــب شکســتن گــردن خــا قطــع نصــاع حيــوان شــود ،حنــابر

احتياط الػم اػ ضهت حکن تکليفی ضایز نيست.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

ً
مسأله  .1257اگر حيوانی سرکش شود خا وثال در طاه خا ووضع تنگی بیفتـد و ظـوف
و تــرس آن حاشــد کــه در آنســا حهيــرد و نتواننــد آن را حــه کيفيــت شــرعی عحــح نهاخنــد،

1

هرضاى حدنش را که حا طاقو ،سر نيزه و وانند آن ػظن بزنند و در اثر ػظـن ضـان حدهـد،
حالل ویشود و رو حه قبله بودن حيوان الػم نيست؛

ولــی حاخــد تهــام شــراخط دخگــر  -کــه بــراى عحــح شــرعی حيوانــات بیــان وــیشــود -

رعاخت گردد.

 شرایط ذبح

مسأله  .1258عحح حيوان حاخد حا شراخط عیل انسام شود:
 .1عاحح وسلهان حاشد؛

 .2برخدن گلو حه قصد عحح شرعی حاشد؛

 .3عحح حا آهن انسام شود؛

 .4در هنگام عحح حيوان رو حه قبله حاشد؛

 .5هنگام عحح نام ظداوند وتعال عکر شود؛

 .6پس اػ عحح ظون حه وقدار وتعارف ظارح شود؛
 .7حيوان هنگام عحح ػنده حاشد.

توضيح این ووارد در وساجل حعد عکر ویشود.
 oشرط اول :ذابح وسلهان باشد

مسأله  .1259کسی که سر حيوان را ویبرد حاخد وسلهان حاشد ،طـه وـرد حاشـد و طـه

ػن؛ ههين طور ،حشۀ ناحالغ وسـلهان در صـورتی کـه وهيـز 2و نيـز آشـنا حـه عهـل عحـح و
تغکيۀ حيوان حاشد ویتواند سر حيوان را ببرد.

 .1خا طنانشه حيوان وغکور «شتر» است ،نتوانند آن را حا کيفيتـی کـه در وسـألۀ « »3233عکـر وـیشـود «ن ْحـر»
نهاخند.
 .2در این وسأله ،ا گـر حشـۀ ناحـالغ اػ نظـر رشـد فکـری در حـدی حاشـد کـه شـراخط تغکيـه و عحـح و غـرض اػ آن
(پاک و حالل شدن حيوان) را درک ویکند «وهيز» وحسوب ویشود.

تغکيۀ حيوانات /

حنابراین ،کافر غير کتابی و افرادی که در حکن کافر هستند وانند ناصـبیهـا ،ا گـر

ســر حيــوان را ببرنــد آن حيــوان حــالل و پــاک نهــیشــود ،حلکــه کــافر کتــابی وثــل فــرد
وســيحی خــا یهــودی نيــز طنانشــه ســر حيــوان را ببــرد  -هرطنــد شــراخط عحــح را رعاخــت

نهاخد  -آن حيوان حنابر احتياط واضب حالل و پاک نهیشود.
 oشرط دوم :بریدن گلو به قصد ذبح شرعی باشد

مسأله  .1261کسی که سر حيـوان را وـیبـرد حاخـد حـه قصـد عحـح شـرعی اقـدام حـه ایـن

عهــل نهاخــد .حنــابراین ،ا گــر حشـۀ غيــر وهيــز خــا فــرد دیوانــه خــا وســت ســر حيــوان را ببــرد،
کافی نيست.

ههشنين ،اگر فرد براى وقصود دخگرى طـاقو را بـر گلـوى حيـوان حکشـد خـا طـاقو اػ

دستش بیفتد و گلوى حيوان ناظواسته برخده شود ،عحح شرعی وحقق نهیشود.
 oشرط سوم :ذبح با آهن انجام شود

مسأله  .1261برای عحح شرعی الػم است در صـورت اوکـان اػ «آهـن»( 1واننـد کـارد

خا طاقوی آهنی) استفاده شود ،نه فلزات دخگر.
ُ
مسأله  .1262عحح حا آهن وصلوط حا ک ُرم که اػ آن طاقوی «استيل» ساظته ویشـود،
ُ
حنابر احتياط واضب کافی نيست؛ ههشنين است اگر آهـن حـا ک ُـرم روکـش داده شـده

حاشد.

مسأله  .1263اگر آهن پیدا نشود ،احتياط واضب آن است که عحح حا استيل انسـام
شود و اگر استيل خافت نشود ،ویتوان حا هـر شـیء تيـزى واننـد شيشـه خـا سـنگ تيـز،

2

حيوان را عحـح نهـود ،هرطنـد ضـرورتی بـرای تعسيـل در عحـح  -وثـل در وعـرض تلـف

بودن حيوان  -وضود نداشته حاشد.

 .1آنشه در عرف عربزحانان «حدخد» ناويده شود.
 .2البته عحح حا دندان خا ناظن در صورت فقدان آهن و استيل ،وحل اشکال است.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

ً
مسأله  .1264اگر فرد حه واسطۀ فراووشـی خـا ضهـالتی کـه نسـبت حـه آن شـرعا وعـغور

حاشد خا اػ روی حست شرعی 1حا غير وساجل آهنی حيوان را عحـح نهاخـد ،بـرای تغکيـه
کافی است و عحح شرعی وحقق ویشود؛

وثل اخنکه حا اعتقاد حه اخنکـه طـاقو آهنـی اسـت حيـوان را عحـح کنـد و حعـد وعلـوم

شود که طاقو غير آهنی بوده است.

 oشرط چهارم :در هنگام ذبح حيوان رو به قبله باشد

مسأله  .1265حيوان در هنگام عحح شرعی ،حاخد رو حه قبلـه حاشـد و ایـن اوـر حـا توضـه

حه حاالت حيوان ،وتفاوت ویحاشد .حنابراین ،کيفيت رو حه قبله بودن حيوان اػ قرار
عیل است:

الف .اگر حيوان برطـرف راسـت خـا طـپ ظوابیـده حاشـد ،حاخـد وحـل عحـح و شـکن

حيوان رو حه قبله حاشد ،و الػم نيست پاها و دستها و صورت آن حيـوان رو حـه قبلـه

حاشد.
ً
ب .اگر حيوان نشسته خا اخستاده حاشد ،حاخد طوری قرار حگيـرد کـه عرفـا حگوخنـد رو
حه قبله است.

ج .اگر حيوان حه صـورت آو یـزان اػ طـرف سـر خـا پـا عحـح وـیشـود (وثـل وـرغ) ،حاخـد

قسهتهای ضلوی حدنش (وثل سينه و شکن) رو حه قبله حاشد.

ههشنين ،احتيـاط وسـتحب اسـت کسـی کـه حيـوان را عحـح وـینهاخـد نيـز رو حـه

قبله حاشد.
ً
مسأله  .1266کسی که ویداند حاخد در حال عحح حيوان رو حه قبله حاشد ،اگر عهـدا
حيوان را رو حه قبله نکند ،عحح شرعی وحقق نهیشود؛

ولی اگر فراووش کند ،خا وسأله را نداند  -هرطند اػ روی تقصير  -خا وعتقد حاشـد

 .1واننــد شــهادت دو وــرد عــادل (بینــه) خــا تقليــد اػ وستهــد ضــاوع الشــراخطی کــه عحــح حــا غيــر آهــن را کــافی
حداند.

تغکيۀ حيوانات /

کــه رو حــه قبلــه کــردن الػم نيســت  -واننــد حعضــی اػ فرقــههای اســالوی - 1خــا قبلــه را
اشتباه کنـد و حـه اعتقـاد اخنکـه حيـوان رو حـه قبلـه اسـت آن را عحـح کنـد و حعـد وعلـوم

شود که رو حه قبله نبوده ،اشکال ندارد.

مسأله  .1267اگـر فـرد ندانـد قبلـه کـدام طـرف اسـت ،خـا نتوانـد  -هرطنـد حـا کهـک

دخگرى  -حيوان را رو حه قبله کند ،وانند اخنکه حيوان طهوش و سرکش حاشـد ،خـا در
ً
طــاه خــا طالــۀ عهيقــی افتــاده حاشــد و ناطــار حاشــد آن را عحــح کنــد ،وــثال حيــوان در
وعرض تلف قرار گرفته حاشد ،در این صورت حه هر طرف عحح کند اشکال ندارد.

ههشنين است حکن اگر وقت تنگ بـوده و حترسـد وعطـل شـدن بـراى رو حـه قبلـه

کردن حيوان ،ووضب ورگ آن شود.

 oشرط پنجن :هنگام ذبح نام خداوند وتعال ذكر شود

مسأله  .1268فردی که ویظواهد حيوان را عحح نهاخد ،حاخد هنگام شروع عحح خا در
ً
ػوــانی کــه عرفــا وتصــل حــه عحــح وحســوب شــود ،حــه نيــت عحــح شــرعی« ،نــام ظداونــد

وتعال» را ببرد.
ُ ْ
حنــابراین ،اگــر حگوخــدِ « :ح ْسـ ِـن اهّلل الــر ْح ٰه ِن الــرحين» خــا « ِح ْسـ ِـن اهّلل» خــا «اهّلل ي کبــر» خــا
« ْالح ْه ُد لِل خا «ال ٰإله إال ُ
اهّلل» و وانند آن کافی است ،حلکه اگر فقط حگوخد« :اهّلل» خـا «خـا
اهّلل» حدون آنکه حا صفت کهال ،ودح و تهسيدی ههراه حاشد خا حگوخد« :خـا ر ْح ٰه ِـن»،
«خــا ظــا ِلق» خــا نــام ظداونــد وتعــال را حــه فارســی خــا ســایر ز حــانهــا حگو خــد نيــز کفاخــت
ویکند ،هرطنـد ظـالف احتيـاط وسـتحب اسـت و طنانشـه غيـر عاحـح نـام ظداونـد

وتعال را ببرد کافی نيست.
ً
مسأله  .1269ا گــر فــرد عاحــح حــدون قصــد عحــح وــثال حــه ضهــت غــرض دخگــری نــام
ً
ظداونــد وتعــال را ببــرد ،خــا هنگــام عحــح عهــدا نــام ظداونــد وتعــال را نبــرد خــا اػ روى
 .1حنــابراین ،اگــر فــرد وســلهانی کــه تــاحع وــغاهبی اســت کــه رو حــه قبلــه بــودن حيــوان را در حــال عحــح شــرط
نهیدانند و این شرط را رعاخت نهـیکنـد ،اقـدام حـه عحـح حيـوان نهاخـد ،بـرای تغکيـه کـافی اسـت و عحـح
شرعی وحقق ویشود.
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ندانستن وسأله  -طه ضاهل وقصر حاشد و طه ضاهـل قاصـر  -نـام ظداونـد وتعـال را

نبرد ،عحح شرعی وحقق نهیشود؛

ولی اگر اػ روى فراووشی حاشد ،اشـکال نـدارد ،هرطنـد احتيـاط وسـتحب اسـت

هر وقت خادش آود نام ظداوند وتعال را ببرد.

ً
1
مسأله  .1271اگر فرد حصواهد طند ورغ را ههزوان  -وثال حا دستگاههـای وتـداول -
عحح شرعی نهاخد ،گفتن خک حار « ِح ْس ِن اهّلل» حه نيت ههۀ آنها کافی است؛
ولــی اگــر حصواهــد طنــد وــرغ را حــه صــورت پیــاپی عحــح کنــد ،حاخــد « ِح ْسـ ِـن اهّلل» را حــه
نيت آنها حه انـداػهای تکـرار کنـد کـه وتصـل بـودن عرفـی ػوـان عحـح هـر خـک اػ آنهـا حـا
گفتن « ِح ْس ِن اهّلل»  -که در وسألۀ « »3235گغشت  -رعاخت شود.
مسأله  .1271اگر دو نفـر حـه اتفـاق هـن خـا خکـی پـس اػ دخگـری ،اقـدام حـه عحـح شـرعی
ً
ً
حيــوان (بر خــدن اعضــای طهارگانــه کــه قــبال بیــان شــد) نهاخنــد ،وــثال خکــی اػ آن دو،
«وری» و «نای» را برخده و دخگری «دو شاهرگ» را قطع نهاخد ،الػم است هـر خـک اػ آن
دو نام ظداوند وتعال را ببرد.

 oشرط ششن :پس از ذبح خون به وقدار وتعارف خارح شود

مسأله  .1272اػ شراخط عحح شرعی این است که حعد اػ عحح ،ظون حه انداػۀ وعهـول
اػ حدن حيوان ظارح شود .حنابراین ،اگر در اثر لصته شدن ظون در رگهـا و واننـد آن،
ظون بیرون نياخد خا ظون بیرون آوده کهتر اػ وقدار وتعـارف در نـوع آن حيـوان حاشـد،

عحح شرعی وحقق نهیشود؛

ولـی ا گـر کـن بـودن ظـون ظـارح شـده اػ ایـن ضهـت حاشـد کـه حيـوان پـیش اػ سـر

برخدن ظونریزى کرده ،اشکال ندارد.

 oشرط هفتن :حيوان هنگام ذبح زنده باشد

مسأله  .1273اػ شراخط عحح آن است که حيوان هنگام عحح ػنده حاشـد ،هرطنـد در
 .1حکن عحح حا دستگاه ،در وسألۀ « »3233عکر ویشود.

تغکيۀ حيوانات /

ُ
اثر حادثهای در ش ُـرف وـوت قـرار داشـته 1و طنانشـه ػنـده بـودن حيـوان در حـال عحـح

وشکوک حاشد ،در صورتی عحح شرعی وحقق ویشود که حيوان حعد اػ عحـح حرکتـی
حکنـد ،وثـل اخنکـه پـاى ظـود را حـه ػوـين بزنـد خـا دسـت خـا ُدم خـا طشـن ظـود را حرکـت
دهد.

2

حنابراین ،اگر ػنده بودن حيوان وعلـوم حاشـد ،حرکـت اعضـای حيـوان حعـد اػ عحـح

الػم نيست.

 ذبح با دستگاه

ً
مسأله  .1274اگــر حصواهنــد عحــح حيــوان  -وــثال وــرغ  -را حــا دســتگاههــای صــنعتی
انسام دهند ،حاخد کليه شراخط عحح رعاخت گردد .اػ ضهلۀ آنها ،ووارد عیل است:
 .1تيغۀ دستگاه اػ ضنس آهن حاشد؛
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 .2حيوان در ووقع عحح رو حه قبله حاشد؛

 .3طهــار وســرای حيــوان در ناحيــه گــردن  -حــا توضــيحی کــه در وســألۀ «»3233

گغشت  -برخده شود؛
ً
 .4در هنگام عحح نام ظداوند وتعال توسط فرد وسلهانی که عرفا عحح وستند حه
اوست ،برده شود.

حنابراین در عحح وـرغ ،طنانشـه راهانـداػی دسـتگاه حعـد اػ آو یـزان کـردن وـرغهـا حـا

روشن کردن آن صورت ویگيرد ،الػم است فـردی کـه دسـتگاه را روشـن وی کنـد ،نـام
ظداوند وتعال را  -حا توضيحی که در وسألۀ « »3234بیان شد  -ببرد.

 .1وثل اخنکه حيوان در اثر تصادف ،پرت شـدن اػ حلنـدی ،در خـده شـدن توسـط گـرگ و واننـد آن در آسـتانۀ
ووت حاشد.
 .2اوا تکان ظوردن غير ارادی اعضای داظلی ،در صـورتی کـه کاشـف اػ ػنـده بـودن حيـوان در هنگـام عحـح
نباشد  -وانند تکان ظوردن رگهـای حيـوان (ػدن رگ) خـا لـرػش طبيعـی واهيشـههـا و عضـالت حيـوان
که حعد اػ سر برخدن و کندن پوست حيوان ظاهر ویشود و تا ودتی اداوه دارد ،کافی نهیحاشد.
 .3اگر تيغۀ دستگاه اػ ضنسآهن حاشد ،ولی برای آنکه کند نشود ،در لبۀ آن اػ روکش الهاس استفاده شود،
طورى که عحح حه وسيله الهاس انسام شود نه آهن ،کافی نيست.
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اوا اگر دستگاه روشن است و کارگر حيوان را گرفته و حه دستگاه ویحندد ،تـا پـس

اػ آن حهطور ظودکـار عهـل عحـح انسـام پـغیرد ،حاخـد کسـی کـه آو یـزان کـردن حيـوان حـه
دستگاه حه عهدۀ اوست ،نام ظدوانـد وتعـال را  -حـا توضـيحی کـه در وسـألۀ «»3234

بیان شد  -ببرد.

 كيفيت نحر كردن شتر

مسأله  .1275در بین حيوانات ،فقط «شتر» حاخد حه ضـای عحـح شـرعی «ن ْحـر» شـود و

کيفيت آن طنين است که حا رعاخت شراخط عحح  -شراخط وغکور در وسألۀ « - »3235اػ
ضهله رعاخت قبله و گفتن ِح ْس ِن اهّلل ،کارد خا طيـز دخگـرى را کـه اػ آهـن و برنـده حاشـد،
ُ
در گودى بین گردن و سينه شتر که آن را «لبه» ویناوند فرو کنند.
ُ
شــاخان عکــر اســت ا گــر لبــه حــهطــور عرضــی بر خــده شــود کــافی نيســت و حاخــد کــارد و
ُ
وانند آن را در لبه فرو برند.
مسأله  .1276اگر شتر را حه ضای ن ْحر وانند حيوانات دخگر عحح نهاخند خـا گوسـفند و
گاو و وانند اخنها را وثل شتر نحر کنند ،صحيح نيست و ووضب پاک و حالل شـدن

گوشت آنها نهیشود؛

البته اگر شتر را عحح کنند ،در صورتی که سر شتر اػ حـدنش ضـدا نشـده  -هرطنـد

طهار عضو آن قطع شده حاشـد  -و پـیش اػ ظـارح شـدن روح آن را نحـر نهاخنـد کـافی

اســت؛ ولــی طنانشــه ســر شــتر ضــدا شــده حاشــد ،قابــل نحــر نيســت و ســر و حــدن هــر دو
وردار و نسس و ظوردن آنها حرام است؛

نيز اگر گاو خا گوسفند و وانند اخنهـا را نحـر کننـد و پـیش اػ ظـارح شـدن روح ،سـر

آنها را حه دستور شرعی ببرند ،حالل و پاک ویحاشند.
مسأله  .1277ن ْحــر شــتر در حــال اخســتاده خــا نشســته خــا حــه پهلــو ظوابیــده ،حــا رعاخــت
ضهت قبله ضایز است ،ولی بهتر است شتر هنگام نحر در حال اخستاده حاشد.

تغکيۀ حيوانات /

 حكن بچۀ (جنين) حيوانات ذبح شده

مسأله  .1278اگر حيوان حالل گوشت را حا رعاخت شراخطی کـه در وسـاجل قبـل عکـر

شـــد ،عحـــح نهاخنـــد و حشـــۀ ػنـــدهاى اػ آن بیــرون آخــد ،طنانشــه آن حشــه را حــا رعاخــت
شراخط ،عحح شرعی کنند ،پاک و حالل است؛

1

ولی اگر آن را عحح شرعی نکنند خا ػوان کافی برای عحـح نباشـد و حهيـرد ،نسـس و

حرام وحسوب ویشود.

مسأله  .1279اگر حيوان حالل گوشت را حا رعاخت شراخطی کـه در وسـاجل قبـل عکـر

شد ،عحح نهاخند و حشۀ وردهاى اػ شـکهش بیـرون آورنـد حـا وضـود شـراخط عیـل پـاک و
حالل ویحاشد:

2

الففف .در هنگــام عحــح وــادر ،حشــهاش ػنــده حاشــد .حنــابراین ،ا گــر حشــه پــیش اػ آن

ورده حاشد ،حرام وحسوب ویشود.

ب .سبب وردن حشۀ حيـوان در شـکن وـادرش ،تـأظير در بیـرون آوردن آن نباشـد.

حنابراین ،در صورت احتهال ػنده بودن حشـۀ حيـوان حعـد اػ عحـح وـادرش ،الػم اسـت
حا رعاخت فورخت عرفی اقدام حه بیـرون آوردنـش نهـوده تـا در صـورت ػنـده بـودن ،آن را
عحح شرعی نهاخند.

ج .ظلقت آن حشه کاول حاشد و وو خا پشن در حـدنش روییـده حاشـد ،هرطنـد روح

در آن دويده نشده حاشد؛ اوا اگر ظلقتش کاول نشده ،حرام وحسوب ویشود.

شاخان عکر است ،حکـن وـغکور در ایـن وسـأله شـاول حيوانـات حـرام گوشـتی کـه

قابل تغکيه هستند نيز ویشود و اثر تغکيـه ،پـاکی آنهـا اسـت ،ولـی ظـوردن آنهـا حـرام

است.

ایــن حکــن ،شــاول صــيد حيوانــات وحشــی نيــز وــیشــود .حنــابراین ،ا گــر حيــوان

وحشــی را  -حــا رعاخــت شــراخط آن  -شــکار نهاخنــد و حشــۀ وــردهاى اػ شــکهش بیــرون
 .1در وورد «شتر خا حشه شتر»حاخد حه ضای عحح ،نحر شود و این حکن ،در وورد وسأله حعد نيز ضاری است.
 .2در این صورت ،تغکيۀ ضنين حه تغکيۀ وادر وی وحقق ویشود.
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آورند حا وضود شراخط فوق تغکيه شده وحسوب ویشود.

مسأله  .1281اگر اػ شکن حيوان ػنده ،حشۀ وـردهاى بیـرون آخـد خـا آن را بیـرون آورنـد،
ظوردن گوشت آن حرام است.
 وستحبات ذبح حيوانات

مسأله  .1281اوور عیل در عحح حيوانات 1،وستحب شهرده شده است:

 .1هنگام عحح گوسفند و بز ،دو دست و خک پاى آن را ببندنـد و پـاى دخگـرش را
رهــا کننــد و ووقــع عحــح گــاو ،طهــار دســت و پــاخش را ببندنــد و ُدم آن را رهــا کننــد و

هنگــام ن ْحــر شــتر ،اگــر نشســته حاشــد دو دســت آن را اػ پــایین تــا ػانــو ،خــا ز یــر حغــل حــه

خکــدخگر ببندنــد وپاهـاخش را حــاػ حگغارنــد و ا گــر اخســتاده حاشــد پــاى طــپش را ببندنــد؛
ورغ و سایر پرندگان را حعد اػ عحح رها کنند تا پر و حال بزنند.
 .2پیش اػ عحح حيوان ،آب ضلوى آن حگغارند.

 .3کــارد خــا وســيلۀ عحــح را ظــوب تيــز کننــد و آن را اػ حيــوان پنهــان نهاخنــد و ســعی

کنند عحح حيوان سرخع انسام شود تا اخنکه ووضب اعختش نشود.
 وكروهات ذبح حيوانات

مسأله  .1282اوور عیل در عحح حيوانات 2،وکروه شهرده شده است:
 .1قبل اػ ظارح شدن روح ،پوست حيوان را حکنند.

 .2در وکانی حيوان را عحح کنند که حيوان هن ضنسش آن را ببيند.
 .3در شب عحح کنند.

 .4در روػ ضهعه قبل اػ ظهر عحح کنند.
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 .5ظود انسان ،طهارپایی را که پرورش داده است عحح نهاخد.
 .1خا نحر شتر.
 .2ههان.
 .3وورد سوم و طهارم در صورت احتياح ،کراهت ندارد.

تغکيۀ حيوانات /

احكام قربانی وستحج

مسأله  .1283قرحــانی کــردن در عيــد قرحــان بــرای کســی کــه توانــایی دارد ،وســتحب

وؤکد است.

مسأله  .1284قرحانی حاخد «شـتر» خـا «گـاو» خـا «گوسـفند» خـا «بـز» حاشـد و حنـابر احتيـاط
واضب برای قرحانی ،سن شتر کهتر اػ  3سال کاول و در گاو و بز کهتر اػ  2سـال کاوـل
و در گوسفند کهتر اػ  3واه کاول نباشد.

1

ولی رعاخت سایر اوصافی که برای حيوانات وـغکور در قرحـانی واضـب بیـان شـده،

در قرحانی وستحب الػم نيست .حنابراین ،ویتوان حيوان وعيـوب واننـد کـور ،لنـگ،

گـوش برخــده شــده ،شــاد شکسـته ،ظ ِصــی خــا حيــوانی کـه الغــر اســت را قرحــانی نهــود،

هرطنــد احتيــاط وســتحب آن اســت کــه حيــوان ،ســالن و طــاق حاشــد و وکــروه اســت
قرحانی حيوانی حاشد که ظود فرد آن را پرورش داده است.

مسأله  .1285اگــر فــرد حيــوانی را بــرای قرحــانی کــردن پیــدا نکنــد ،طنانشــه توانــایی
پرداظــت قيهــت آن را دارد ،وســتحب اس ـت حــه انــداػۀ قيهــتش صــدقه حدهــد و ا گــر

قيهتها وصتلف حاشد ،پرداظت پایینترین قيهت وعهول در حاػار کافی است.

مسأله  .1286انسان ویتواند اػ طرف ظود و ظانوادهاش خکی اػ حيوانات عکر شده
را قرحانی نهاخد .ههشنين ،اگر طند نفر حـا هـن خـک قرحـانی انسـام دهنـد کـافی اسـت؛
ً
2
وصصوصا ػوانی که قرحانی کن و قيهت آن زخاد حاشد.

مسأله  .1287ػوان انسام قرحانی در سرػوين ونی« ،طهـار روػ» و در غيـر آن سـرػوين

«سه روػ» است ،هرطند احتياط وسـتحب و افضـل آن اسـت کـه قرحـانی در سـرػوين
ونی ،در ههان سه روػ اول و در غير سرػوين ونی در روػ عيد قرحان ،انسام شود.

مسأله  .1288انســام قرحــانی قبــل اػ روػ عيــد قرحــان  -حتــی در شــب عيــد قرحــان -

 .1وحاسبۀ ووارد وغکور ،حه سال خا واه قهری کافی است.
 .2انسام قرحانی اػ طرف اووات ً
رضاء وانعی ندارد؛ البته اگر فرد اػ ثلب والش وصيت حه انسـام قرحـانی عيـد
کرده حاشد الػم است وطابق حا وصيتش عهل شود.
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کفاخت اػ قرحانی روػ عيد نهـیکنـد و احتيـاط الػم آن اسـت کـه قرحـانی در شـبهـای

وســـط (وانن ــد شـــب خـــاػدهن و دواػده ــن) ني ــز انس ــام نش ــود؛ ول ــی انس ــام قرح ــانی در

بین الطلوعين روػهای وغکور در وسألۀ قبل اشکال ندارد.

شاخان عکر است ،بهترین ػوان انسام قرحانی ،اػ طلوع ظورشـيد روػ عيـد قرحـان حـه

انداػۀ وقت نهاػ عيد خعنی تا زوال (ظهر) روػ عيد ویحاشد.

مسأله  .1289کســــی کــــه قرحـــانی وی کنـــد ،ویتوانـــد خـــک ســـوم آن را بـــرای ظـــود و

ظانوادهاش بردارد و ویتواند خک سوم آن را هدخه حدهد و احتياط وستحب و افضـل
آن است که خک سوم آن را نيز حه فقرای وسلهان صدقه حدهد.

مسأله  .1291وستحب است پوست قرحانی را صـدقه دهنـد و کراهـت دارد آن را حـه

عنوان اضرت قصاب و کسی که حيوان را عحح وی کند قرار دهند.

مسأله  .1291اگر فردی که براخش عقيقه نشده ،ظودش خـا شـصص دخگـری اػ طـرف

وی در عيد قرحان  -حا رعاخت شراخطی که برای قرحـانی در وسـألۀ « »3253گغشـت -
2
قرحانی نهاخد ،کفاخت اػ عقيقه وی کند.
1

ههشنين ،اگر فردی که براخش عقيقه نشده ،ظودش خـا شـصص دخگـری اػ طـرف

وی در عيــد قرحــان 3عقيقـــه نهاخـــد ،طنانشــه حيــوان وــغکور دارای شــراخط عقيقــه و

قرحانی هر دو حاشد ،عالوه بر اخنکه عقيقه انسام شده ،قرحانی نيز وحقق ویشود.
مسأله  .1292وستحب است فرد در هنگام انسام عحح خا ن ْحر حگوخد:
ْ
ً
ْ ْ
ـهاوات واأل ْرض حنيفـا ووـا ينـا ِوـن ال ُهش ِـر ٖکينِ ،إن
«وض ْه ُت و ْضهـ ِللـغي فطـر الس
ِ
ُ
ْ
ٰ
ُ
هين ،ال شـرخك ل ُـه و ِحـغ ِلك ي ِو ْـر ُت وينـا
ـال
ع
ال
صالت ون ُسک وو ْحيـاي ووهـات ِلِل ر ِب
ٖ
ْ
ُ ْ
4
ُْ ْ
اهّلل ي کب ُر ،الل ُهن تقبل ِون ».
اهّلل و
هين ،الل ُهن ِو ْنك ولك ِح ْس ِن ِ
ِون الهس ِل ٖ
 .1در روػ عيد قرحان خا روػهای ولحق حه آنکه در وسألۀ « »3253عکر شد.
 .2البته اگر خک قرحانی اػ طرف طند نفر انسام ویشود ،برای عقيقه اػ طرف ههۀ آنان کافی نيست.
 .3در روػ عيد قرحان خا روػهای ولحق حه آنکه در وسألۀ « »3253عکر شد.
 .4فشوع کافی ،ح ،3حاب الغحح ،ص ،335ح.3

تغکيۀ حيوانات /

احكام صيد حيوانات

تغکيۀ حيوانـات حـا صـيد اظتصـاص حـه حيوانـات وحشـی ،وـاهی و ويگـو و ولـز

دارد ،که احکام آنها در وساجل آخنده عکر ویشود.

1

 الف .صيد حيوانات وحشی

مسأله  .1293حيوانــات حــه دو گــروه «اهلــی» و «وحشــی» تقســين وــیشــوند و حــالل

شدن حيوان حا صيد و شکار ،وصصوص حيوانات وحشی است.
ً
ونظـــور اػ «وحشـــی» ،ه ــر حي ــوان غي ــر اهل ــی اس ــت ک ــه انس ــان وعه ــوال ح ــدون

طارهاندخشی و حه کار بردن ابـزار ،نهـیتوانـد آن را حـه آسـانی در اظتيـار گيـرد وثـل آهـو،
گوػن ،کبک و بز کوهی.

حنابراین ،حيوانات حالل گوشت اهلـی واننـد گـاو ،گوسـفند ،شـتر ،وـرغ حـا شـکار

حالل نهیشوند؛ وگر اخنکه حيوان اهلی ،وحشی شده حاشـد ،کـه در ایـن صـورت در
حکن حيوانات وحشی است.

مسأله  .1294اگــر حيــوانی کــه در اصــل وحشــی بــوده واننــد آهــو خــا کبــوتر ،حــه ســبب
تربیت کردن اهلی گردد ،حا شکار حالل نهیشود.

مسأله  .1295حيوان وحشی که توانایی فرار خا پرواػ ندارد  -وانند حشۀ طهارپاخـان خـا

ضوضۀ پرندگان وحشی خـا حيـوان وحشـی ػظهـی شـده کـه قـدرت حرکـت نـدارد  -حـا
شکار حالل نهیشود.

حنــابراین ،اگــر فــرد حــه طــرف کبــوتر وحشــی و ضوضــهاش تيرانــداػى کنــد و هــر دو

حهيرند ،کبوتر حالل و ضوضه حرام ویحاشد.

 .1البته صيد حيوانات وحشی ظشکزی «حرم وکه» حنابر ٰ
فتوی و «حـرم ودخنـه» حنـابر احتيـاط واضـب ضـایز
نيســت ،هرطنــد شــراخط تغکيـۀ صــيد کــه در ایــن وبحــب عکــر وــیشــود رعاخــت شــده حاشــد .ایــن حکــن،
شــاول حيوانــاتی کــه هــن در ظشــکی و هــن در آب ػنــدگی وــیکننــد (حيوانــات وحشــی دوزخســت) نيــز
ویشود؛ ولی شاول حيواناتی که فقط آبزی هستند  -وانند واهی  -نهیشود.
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 oشكار با سالح
 شرایط شكار با سالح

مسأله  .1296اگر حيوان حالل گوشت «وحشی» 1را حا سالح شکار کنند و حهيرد ،حا

طند شرط ،گوشت آن حالل و حدن آن پاک ویحاشد:

 .1سالح شکار ،نوکتيز خا برنده و پاره کننده حاشد؛
 .2شکار کننده وسلهان حاشد؛

 .3شکار کننده در هنگام صيد نام ظداوند وتعال را ببرد؛
 .4حکار بردن سالح ،حه قصد شکار حاشد؛

 .5فرصت کافی برای عحح حيوان وضود نداشته حاشد.
□ شرط اول :سالح شكار «نوک تيز» یا «برنده و پاره كننده» باشد

مسأله  .1297سالح شکار حاخد وانند کارد ،شهشير و ظنسـر اػ سـالحهـای ُبرنـده خـا

سالح نوک تيز وانند تير و نيزه ،اػ وساجلی حاشد که حدن حيوان را پاره ویکند؛
البتــه ،در وــورد ســالح ُبرنــده و نيــز ســالح نــوکتيــزی کــه ســرنيزه خــا پیکــان 2داشــته

حاشد ،ههين که حيوان را حکشد کافی است ،هرطند آن را وسروح نساػد.

اوا در سالح نوکتيزی که سرنيزه و پیکـان نـدارد وثـل ِوعـراض 3،شـرط اسـت کـه

حدن حيوان را وسروح و پاره کند .حنابراین ،ا گـر حـدون اخسـاد ضراحـت و بـر اثـر ضـرحه و

سنگينی حيوان را حکشد ،حالل نهیشود.

مسأله  .1298سالحی که در صيد حيوان حه کار ویرود ،الػم نيست اػ ضـنس آهـن

حاشد ،حلکه اگر اػ سایر فلزات حاشد نيز کافی است.

 .1اگر حيـوان حـرام گوشـتی کـه قاحليـت تغکيـه دارد حـا سـالح  -حـا رعاخـت شـراخط فـوق  -صـيد شـود ،تغکيـه
وحقق ویشود و اثر آن پاکی حدن حيوان است ،ولی ظوردن آن حرام است.
ْ
 .2پیکــان فلــزی نــوک تيــز کــه بــر ســر تيــر و نيــزه و واننــد آن نصــب وــیکننــد و در لغــت عربــی «نصــل» ناويــده
ویشود.
ِ « .3وعراض» ،سالح طوبی است که دو سر آن نوک تيز و وسط آن ضصين ویحاشد.
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مسأله  .1299اگرحيوان حالل گوشت وحشـی حـه وسـيلۀ دام ،تـور ،طنـاب خـا طـوب،
ُ
ســنگ ،گــرػ ،ويلــه و واننــد اخنهــا شــکار شــود و حهيــرد پــاک نهــیشــود و ظــوردن آن نيــز
حرام است.
ً
ههشنين ،اگر حا شیء نوکتيزى که عرفا سـالح وحسـوب نهـیشـود واننـد وـيز،

ويل ـۀ حــافتنی ،طنگــال ،ظــار ،ســيز کبــاب و واننــد آن حيــوان را شــکار کننــد ،حنــابر
احتياط واضب کافی نيست.

مسأله  .1311اگر حيوان وحشی حالل گوشـت حـا تفنـگ شـکار شـود ،در صـورتی کـه
گلولــۀ آن در حــدن حيــوان نفــوع کــرده و آن را پــاره کنــد ،پــاک و حــالل اســت ،هرطنــد

گلولۀ آن ،تيز و وصروطی نباشد وانند ساطهه (گلولههای کروی شکل)؛

اوا اگر گلوله حدون آنکه در حدن حيوان فرو رود خا آن را وسروح کند ،در اثر فشـار خـا
ُ
حرارت حيـوان را حکشـد ،طنانشـه نـوکتيـز حاشـد بـرای صـيد حيـوان کـافی اسـت؛ در
غير این صورت  -وثل ساطهۀ کروى شکل  -حنابر احتياط واضب ،ووضـب حـالل و

پاک شدن حيوان نهیشود.

شاخان عکر است ،گلولهای که در صيد حيوان حه کار ویرود الػم نيست اػ ضنس

آهن حاشد ،حلکه اگر اػ سایر فلزات حاشد نيز کافی است.

مسأله  .1311اگر عالوه بر سالحی که در صيد حيوان حه کار رفتـه ،عاوـل دخگـری نيـز
در کشتن حيوان تأثير داشته حاشد ،حيوان حالل نهیشود؛

حنابراین ،طنانشـه حعـد اػ آنکـه حيـوانی تيـر ػده شـد ،در آب بیفتـد خـا اػ پرتگـاه خـا

دیوار سقوط نهاخد و انسان حداند که حيوان حه سبب هر دو  -اصاحت تيـر و افتـادن در
آب خا سقوط اػ حلندى  -ضان داده است ،حالل نهیحاشد ،حلکه اگر نداند کـه ضـان
دادن آن فقــط حــه ســبب اصــاحت تيــر بــوده خــا وســتند حــه هــر دو عاوــل بــوده ،نيــز حــالل

نهیحاشد؛

البته ،اگر وػش حاد حاعب شتاب تير گردد طوری که اگر حاد نبـود ،تيـر حـدن حيـوان
ً
را سوراد نهیکرد خا اصال حه حيوان نهیرسيد اشکال نـدارد .ههشنـين ،ا گـر تيـر احتـدا
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ُ
حــه ػوــين اصــاحت کنــد ،ســپس کهانــه کــرده و حــه شــکار حصــورد و آن را حکشــد ،حيــوان

پاک و حالل است.

□ شرط دوم :شكار كننده وسلهان باشد

مسأله  .1312کسی که شکار ویکند حاخـد وسـلهان حاشـد ،طـه وـرد حاشـد و طـه ػن؛

ههين طور ،حشۀ ناحالغ وسلهان طنانشه وهيز بوده 1و آشنا حه کيفيت صـيد و تغکيـۀ
حيوان حاشد ،ویتواند شکار کند.

حنابراین ،اگر کافر غير کتابی و افرادی که در حکـن کـافر هسـتند واننـد ناصـبیهـا

حيوانی را شکار نهاخند ،آن شکار حالل نيست ،حلکه کافر کتابی وثل فـرد وسـيحی

خا یهودی نيز اگر حيوانی را شکار کند  -هرطند سایر شراخط صـيد را رعاخـت نهاخـد -
حنابر احتياط واضب کافی نيست.
□ شرط سوم :شكار كننده هنگام صيد نام خداوند وتعال را ببرد

مسأله  .1313فردی که ویظواهد حيوان وحشی را شـکار نهاخـد ،حاخـد در هنگـام حـه
کار بردن سالح خا قبل اػ برظورد کردن حـه هـدف ،حـه نيـت صـيد شـرعی ،نـام ظداونـد

وتعال را ببرد؛ ونظـور اػ نـام ظداونـد وتعـال در وسـألۀ « »3235بیـان شـد و ا گـر کسـی

غير اػ صيد کننده نام ظداوند وتعال را ببرد ،کافی نيست.
ً
مسأله  .1314اگر شکار کننده عهدا نام ظداوند را نبرد خـا حـه ظـاطر ضهـل حـه حکـن و

ندانستن وسأله نام ظدا را نبرد ،آن شکار حرام ویشـود؛ ولـی ا گـر فراوـوش کنـد و نـام

ظدا را نبرد ،اشکال ندارد.

□ شرط چهارم :بكار بردن سالح به قصد شكار باشد

مسأله  .1315صــيد شــرعی در صــورتی وحقــق وــیشــود کــه فــرد هنگــام حــه کــار بــردن

سالح ،قصد صيد حيوان را داشته حاشد .حنابراین ،اگر حشۀ غير وهيز خا فـرد دیوانـه خـا
وست حيوان را شکار نهاخد ،کافی نيست.

 .1وعنای وهيز در اخنسا ،وشاحه آن است که در صفحۀ « ،»314پاورقی « »2عکر شد.

تغکيۀ حيوانات /

ً
ههشنين ،اگر فرد حدون قصد صيد حيوان ،وـثال بـرای تهـرین وهـارت تيرانـداػی
ً
حــه ســهت وکــانی وشــصص نشــانهگيــری کنــد و اتفاقــا تيــر حــه حيــوانی اصــاحت کنــد،
کافی نيست.

مسأله  .1316اگــر فــرد حــه قصــد شــکار آهــو ،حــه ســهت آهــوی وعينــی اػ گلــۀ آهوهــا

تيرانداػی کند و حه ضای آن تير حـه آهـوی دخگـری اصـاحت کـرده و آن را حکشـد ،کـافی

است .ههشنين ،اگر عالوه بر آن آهو ،تير حه آهوی دخگری نيز اصاحت کـرده و هـر دو را

حکشد ،هر دوی آنها پاک و حالل ویحاشند.

شــاخان عکــر اســت ،شــرط حــالل شــدن صــيد آن اســت کــه صــياد قصــد صــيد کــردن

ضنس آهو 1را داشته حاشد ،هرطند حهطور ظاص آهوی وعينی را در نظر نداشته حاشد.
□ شرط پنجن :فرصت كافی برای ذبح حيوان وجود نداشته باشد

مسأله  .1317اگر حيوان وحشی بر اثـر اصـاحت سـالح اػ حرکـت حـاػ اخسـتد و توانـایی

فــرار کــردن نداشــته حاشــد ،الػم اســت شــکارطی حــا رعاخــت فورخــت عرفــی ظــود را حــه

حيوان برساند .در ایـن صـورت ،طنانشـه حيـوان وـرده حاشـد خـا ا گـر ػنـده اسـت وقـت
کافی برای عحح شرعی آن نداشته نباشد ،صـيد شـرعی وحقـق شـده و حيـوان پـاک و

حالل است؛ ولی طنانشه حه انداػۀ عحح شرعی وقت حاشد ،الػم است حيوان را عحح

کند ،در غير این صورت اگر حيوان حهيرد ،حرام و نسس وحسوب ویشود.

شاخان عکر است ،طنانشه شـکارطی حدانـد فرصـت کـافی بـرای عحـح شـرعی حيـوان

ندارد ،هرطند ظود را حا شتاب حه حيوان برساند ،اقدام حه این کار الػم نيست.
 سایر وساجل شكار با اسلحه

ً
مسأله  .1318اگر دو نفر حيوان وحشی را شکار کنند و قتل حيوان عرفا حه هـر دو نفـر

وسـتند حاشـد و خکـی اػ آن دو نفـر ،شـراخط صـيد شـرعی را رعاخـت کنـد ،ولـی دخگـرى

 .1خعنی قصدش شکار آهوی ظاصی نبوده ،حلکه حهطور کلی ویظواسته آهو صـيد کنـد .ههـين حکـن ،در
ووردی که قصد فرد صيد ضنس حيوان وحشی بوده نه ظصوص آهو نيز ضاری است.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

ً
ً
رعاخت نکند ،وثال خکی اػ آن دو عهدا نـام ظداونـد وتعـال را در ووقـع صـيد نبـرد ،آن
حيوان پاک و حالل نهیشود.

مسأله  .1319اگــر حــا ســالح شــکار واننــد شهشــير ،حعضــی اػ اعضــاى حــدن حيــوان

وحشی وانند دست ،پا ،گوش خا قسهتی اػ سـر ضـدا شـود ،عضـو قطـع شـده نسـس و

حــرام وــیحاشــد ،ولــی طنانشــه آن حيــوان را عحــح شــرعی نهاخنــد ،حاقيهانــدۀ حــدن آن
حيوان پاک و حالل ویشود؛

البته ،اگر سالح شکار  -حا رعاخت شراخط گغشـته  -حيـوان وحشـی را دو قسـهت

کند و صياد وقتی حـه حيـوان برسـد کـه ضـان داده خـا حيـوان ػنـده حاشـد ،ولـی فرصـت
کافی برای عحح شـرعی آن نباشـد ،هـر دو قسـهت حـالل اسـت ،هرطنـد وحـل قطـع،
گردن حيوان حاشد و برخدن اػ حاالی طهار وسرای گردن 1صورت گرفته حاشد.

اوا اگر حيوان ػنده بوده و حه انداػۀ عحح شرعی وقت حاشد ،قسهتی اػ حدن که سـر

و گردن ندارد ،حرام و قسهتی اػ حدن که سر و گردن دارد ،اگر آن را حه صـورت شـرعی

عحح نهاخند ،حالل و پاک ویشود.
ً
مسأله  .1311اگر حـدون رعاخـت شـراخط صـيد وـثال حـا طـوب ،ويلـه ،سـنگ ،خـا شـیء

دخگرى که شکار کردن حا آن صحيح نيست حيوانی را دو قسـهت کننـد ،قسـهتی اػ
حدن که سر و گردن ندارد نسس و حرام است و قسـهتی اػ حـدن کـه سـر و گـردن دارد،
اگر ػنده حاشد و آن را حه صورت شرعی عحح نهاخند ،حالل و پاک ویشود.
 oشكار با سگ شكارى
 شرایط شكار با سگ شكاری

مسأله  .1311ا گـر «سـگ شـکارى» ،حيـوان «حـالل گوشـت وحشـی» 2را شـکار کنـد،
 .1ونظور ،طهار عضوی است که برخدن آنها در هنگام عحح حنابر ٰ
فتوی خا احتياط ،الػم است که توضـيح آن
در وسألۀ « »3233عکر شد.
 .2ههــان طــور کــه در وســألۀ «»3233بیــان شــد ،اگ ـر حيــوان حــرام گوشــتی کــه قاحليــت تغکيــه دارد حــا ســگ
شکاری  -حا رعاخت شراخط فوق  -صـيد شـود ،تغکيـۀ آن و حـه تبـع پـاک بـودن حـدن حيـوان وحـل اشـکال
است و ظوردن آن حنابر ٰ
فتوی حرام است.

تغکيۀ حيوانات /

پاک بودن و حالل بودن آن حيوان شش شرط دارد ،که عبارت است اػ:
 .1سگ تعلين دخده حاشد؛

 .2سگ حه دستور صاحبش حه سهت شکار برود؛
 .3حيوان حه سبب گاػ گرفتن سگ حهيرد؛

 .4کسی که سگ را حه سهت شکار ویفرستد ،وسلهان حاشد؛

 .5کسی که سگ را ویفرستد در هنگام فرستادن سگ خـا قبـل اػ آنکـه حـه شـکار

برسد ،نام ظداوند وتعال را ببرد؛

 .6فرصت کافی برای عحح شرعی حيوان وضود نداشته حاشد.
□ شرط اول :سگ تعلين دیده باشد

مسأله  .1312ســگ شــکاری حاخــد طــورى تربیــت شــده حاشــد کــه هــر وقــت آن را بــراى

شکار کردن حفرستند ،برود و هر وقت اػ رفتنش ضلوگيرى کنند ،حاخستد؛ ولی اگر پس
اػ نزدخک شدن حه شکار و دخدن آن ،اػ صاحبش اطاعت نکند ضرر ندارد.

مسأله  .1313اگر عـادت سـگ شـکاری ایـن حاشـد کـه پـیش اػ رسـيدن صـاحبش اػ
حيوانی که شکار کرده ویظورد خـا عـادت حـه ظـوردن ظـون آن داشـته حاشـد ،اشـکال

ندارد؛ ولی حنابر احتيـاط واضـب ،الػم اسـت عـادتش طنـين حاشـد کـه ا گـر صـاحبش
ظواست حيوان شکار شده را اػ او حگيرد ،وهانعت و ستيز نکند.
□ شرط دوم :سگ به دستور صاحبش به سهت شكار برود

مسأله  .1314سگ شکاری حاخد حه دستور صاحبش حه سهت شکار برود.

حنابراین ،اگر اػ ضانب ظود دنبال شکار بـرود و حيـوانی را شـکار کنـد ،ظـوردن آن
ً
حيوان حرام است ،حلکـه ا گـر اػ پـیش ظـود دنبـال شـکار رود و حعـدا صـاحبش حانـگ

بزند تا زودتر آن را حه شکار برساند ،هرطند حه سـبب صـداى صـاحبش شـتاب کنـد،

حنابر احتياط واضب حاخد اػ ظوردن آن شکار اضتناب شود؛

وگر آنکه صاحب سگ احتدا سگ شکاری را اػ حرکت حـه سـهت صـيد حـاػ دارد

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

ً
و حعد اػ توقف ،آن را وسددا حه سهت صيد حفرستد.
□ شرط سوم :حيوان به سبج گاز گرفتن سگ بهيرد

مسأله  .1315سبب ورگ حيوان شکار شده  -در صورتی که حا شکار سـگ حهيـرد -
حاخد اػ ػظهی حاشد که اػ گاػ گرفتن سگ پیدا شده است.
حنابراین ،اگر سگ شکاری شکار را ظفه کند ،خا شکار اػ دو خـدن خـا تـرس حهيـرد،

خا حه سبب افتادن در آب خا سقوط اػ پرتگاه حهيرد ،حالل نيست.

□ شرط چهارم :كسی كه سگ را به سهت شكار ویفرستد وسلهان باشد
□ شرط پنجن :كسی كه سگ را برای شكار ویفرستد ،هنگرام فرسرتادن سرگ یرا قبرل
از آنکه سگ به شكار برسد نام خداوند وتعال را ببرد
□ شرط ششن :فرصت كافی برای ذبح شرعی حيوان شكار شده نباشد

توضيح سه شرط فوق ،وشاحه شراخط شـکار حـا سـالح (شـرط دوم ،سـوم و پـنسن)

ویحاشد.

 سایر وساجل شكار با سگ شكاری

مسأله  .1316کسی که سگ شکاری را فرستاده ،اگر وقتی برسد که حتوانـد حيـوان را
عحــح شــرعی نهاخــد ،طنانشــه حــه ســبب تهي ـۀ وقــدوات آن حــهطــور وتعــارف  -واننــد
بیــرون آوردن کــارد و برطــرف کــردن پشــن خــا وــوی حيــوان اػ گلــو ضهــت عحــح  -وقــت

حگغرد و آن حيوان حهيرد ،حالل است؛

ولی اگر وسيلهای ههراه او نباشد که حا آن سر حيوان را ُببرد و حيوان حهيـرد ،حنـابر

احتيــاط واضــب حــالل نهــیشــود؛ البتـه ،در ایــن حــال ا گــر آن حيــوان را رهــا کنــد کــه
سگ آن را حا گاػ گرفتن حکشد ،حالل ویشود.

مسأله  .1317اگر فرد شک کنـد وـرگ حيـوان شـکار شـده وسـتند حـه ضراحـت و گـاػ
گرفتن سگ بوده خا حه سبب دخگر ،کافی نيست؛

تغکيۀ حيوانات /

البت ـه ،اگــر اوــاره و نشــانۀ عرفــی وضــود داشــته حاشــد بــر اخنکــه وــرگ شــکار بــر اثــر

ضراحت حاصل اػ گاػ گرفتن سگ بوده کافی است ،هرطنـد اػ آن نشـانه ،اطهينـان
حاصل نشود.

مسأله  .1318اگر فردی طند سگ تعلين دخده را حه سهت شکار حفرستد خا طند نفـر

حا هـن خـک خـا طنـد سـگ را حـه دنبـال شـکار حفرسـتند و حـا هـن حيـوان را شـکار کننـد،
ً
طنانشه خکی اػ سگها شراخطی را کـه قـبال عکـر شـد دارا نباشـد  -وثـل اخنکـه تربیـت
ً
شده نباشـد خـا خکـی اػ شـکارطيان عهـدا نـام ظداونـد وتعـال را نبـرد  -حيـوان شـکار

شده حرام است؛
ً
وگر اخنکه ورگ حيوان شکار شده ،عرفا وستند حه سـگ خـا سـگهـایی حاشـد کـه

ظود آنها و فرستندگان آنها دارای تهام شراخط صيد حاشند و سگهای دخگر ،تأثير در
کشتن حيوان نداشته حاشند.

مسأله  .1319اگر فرد حه قصد شکار آهو ،سگ شکاری را حـه سـهت آهـوی وعينـی اػ
گلۀ آهوها حفرستد ولیآن سگ آهوی دخگری را شکار نهاخد ،کافی است .ههشنـين،

اگــر عــالوه بــر آن آهــو ،آهــوی دخگــری را نيــز شــکار نهاخــد ،هــر دوی آنهــا پــاک و حــالل

ویحاشند.

شاخان عکر است ،شرط حالل شدن صـيد آن اسـت کـه صـياد قصـد صـيد کـردن

ض ـــنس آه ـــو 1را داش ـــته حاشــــد ،هرطن ـــد حـ ــهطـ ــور ظـ ــاص آهـ ــوی وعينـ ــی را در نظـ ــر

نداشته حاشد.

مسأله  .1321ا گـر حــاػ خـا حيــوان دخگــرى غيـر ســگ شــکارى ،حيـوان وحشــی را شــکار

کند ،آن شکار حالل نهیشود؛ وگر آنکه ووقعی برسـند کـه حيـوان ػنـده حاشـد و آن را
ً
حا شراخطی که قبال عکر شد عحح شرعی نهاخند.

 .1خعنی قصدش شکار آهوی ظاصی نبوده ،حلکه حهطور کلی ویظواسته آهو صـيد کنـد .ههـين حکـن ،در
ووردی که قصد فرد صيد ضنس حيوان وحشی بوده نه ظصوص آهو نيز ضاری است؛ البتـه ،ههـان طـور
که در وسألۀ «»3233بیـان شـد ،تغکيـۀ حيـوان وحشـی حـرام گوشـت حـا سـگ شـکاری تعلـين دخـده وحـل
اشکال است.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

مسأله  .1321اگــر فــردی حــا ســگ شــکاری خــا اســلحۀ غصــبی ،حيــوان وحشــی را حــا
رعاخت شراخط صيد شکار کند ،شکار پاک و حالل است و وال ظود او ویشود؛

البتـ ــه ،در ایــــن ص ـــورت ع ـــالوه ب ـــر اخنکـ ــه گنـ ــاه کـ ــرده ،حاخـ ــد اضـ ــرت وعهـ ــول

(اضرت الهثل) استفاده اػ اسلحه خا سگ شکاری را حه صاحبش حدهد.
 ب .صيد واهیها و ويگو

مسأله  .1322اگر «واهی حالل گوشت» 1و «ويگـو» 2را ػنـده اػ آب حگيرنـد 3و بیـرون
آب ضان دهد ،پاک و ظوردن آن حالل است؛

اوـا طنانشـه در آب حهيـرد ،هرطنـد پـاک اسـت ،ولـی ظـوردن آن حـرام وـیحاشـد؛

وگر اخنکه در وسيلۀ صيد وثـل تـور وـاهیگيـری 4حهيـرد کـه در ایـن صـورت ظـوردنش

حالل است ،هرطند درون آب ورده حاشد.

5

مسأله  .1323اگــر وــاهی اػ آب بیــرون بیفتــد ،خــا وــوح آن را بیــرون بینــداػد ،خــا آب

فرو رود و واهی در ظشکی حهاند ،طنانشه پیش اػ آنکه حهيرد ،حا دست خـا حـه وسـيلۀ

دخگـر گرفتـه شـود ،در حکـن صـيد وحسـوب شـده و حـالل اسـت و ا گـر قبـل اػ گرفتـه

شدن حهيرد حرام ویحاشد.

مسأله  .1324اگــر وــاهی داظــل قــایق خــا کشــتی بپــرد خــا در اثــر وــوح آب داظــل آن

بیفتد ،طنانشه پیش اػ آنکـه حهيـرد ،حـا دسـت خـا حـه وسـيلۀ دخگـر گرفتـه شـود ،حـالل
است و اگر قبل اػ آن حهيرد حرام ویحاشد؛

 .1وعيار حالل خـا حـرام گوشـت بـودن وـاهیهـا در وسـألۀ « »3113عکـر وـیشـود و احکـاوی کـه در اداوـه عکـر
ویشود ،در وورد واهی حالل گوشت است.
 .2احکام صيد ويگو ،ههانند احکام صيد واهی ویحاشد.
 .3حا دست خا قالب واهیگيری خا تور واهیگيری و غير آن.
 .4خا وثل حصاری که داظل آب حا طوب ،نی ،ظار و وانند آن ضهت صيد واهی درست ویکننـد .حصـار
وغکور در زحان عربی« ،حظيره» ناويده ویشود.
 .5ههين طور ،اگر واهی ػنده حا قالب وـاهیگيـری صـيد شـود ،ولـی قبـل اػ ظـارح کـردن قـالب اػ آب وـاهی
حهيرد ،حالل است.

تغکيۀ حيوانات /

البتــه ،اگــر قصــد صــاحب قــایق خــا کشــتی آن حاشــد کــه حــا قــایق خــا کشــتی وــاهی

شــکار کنــد و حعضــی اػ کارهــایی کــه ووضــب شــکار حاشــد را انســام دهــد ،وثــل آنکــه

قایق را در وحل اضتهاع واهيان ػنده قرار دهد و آن را طوری براند که ووضب افتـادن

وــاهیهــا حــه داظــل آن شــود ،ایــن کــار حــه ونزلــه ظــارح کــردن وــاهی اػ آب اســت و

واهیای که حدین شيوه صيد شده حالل است.

مسأله  .1325اگر صياد تـور وـاهیگيـری را اػ آب ظـارح نهاخـد و وشـاهده نهاخـد کـه
ً
وـــاهی داظـــل آن وـــرده اس ــت ،طنانش ــه اضه ــاال حدان ــد و ــاهی حع ــد اػ ورود ح ــه ت ــور

واهیگيری خا پس اػ آن هنگام بیرون آوردن اػ آب ورده ،حالل اسـت ،ولـی ا گـر شـک
کند که واهی قبل اػ وارد شدن حه تور ورده 1خا حعد اػ آن ،ظوردن آن حرام است.

ههشنــين ،ا گــر صــياد حــا دســت وــاهی را اػ آب صــيد نهاخــد و ببينــد وــاهی وــرده

است ،طنانشه شک نهاخد کـه وـاهی داظـل آب وـرده خـا پـس اػ بیـرون آوردن اػ آب،
ظوردن واهی وغکور حرام است.

2

مسأله  .1326اگر واهی حه وسيلهاى واننـد سـن 3خـا بـرق گرفتگـی داظـل آب حهيـرد،

حرام وحسوب ویشود؛ البته طنانشه قبل اػ وردن ،آن را اػ آب ظارح کنند و بیـرون
آب خا درون وسيلۀ صيد وانند تور واهیگيری حهيرد ،حالل است.

شــاخان عکــر اســت ،اگــر اســتفاده اػ شــيوۀ وــغکور بــرای صــيد وــاهی ووضــب اػ بــین

رفتن حيوانات درخـاػی زخـادی شـده و نـوعی ضـرر حـه وحـيط زخسـت و ثـروت ولـی خـا

عهووی وسلهانان حاشـد ،ضـایز نيسـت .ههشنـين ،ا گـر ایـن اوـر ظـالف قـانون حاشـد،
اضاػه داده نهیشود.

 .1وانند اخنکه در اثر آلودگی آب حه وواد شيهيایی خا سن ورده است.
 .2در هر دو وثال فرق ندارد که ػوان ورود حه تور خـا گـرفتن وـاهی اػ آب وعلـوم حاشـد خـا ػوـان وـوت وـاهی ،خـا
آنکه هر دو ناوعلوم حاشند.
 .3ظوردن واهیای که در صيد آن اػ سن استفاده شده ،طنانشه ضرر شدخد (ضرر فوقالعاده و وهـن) بـرای
حدن داشته حاشد ضایز نيست .ههشنـين ،عرضـۀ آن حـه دخگـران بـرای ظـوردن ،در صـورتی کـه ضـرر قابـل
توضه برای آنان داشته حاشد ،هرطند ضرر کلی نباشد ،حدون اطالع دادن حه آنان ضایز نهیحاشد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

مسأله  .1327فــردی کــه وــاهی را صــيد وــیکنــد ،الػم نيســت وســلهان حاشــد و در
هنگام صيد نام ظداوند وتعال را ببرد ،ولی حاخد قصد صـيد داشـته حاشـد .حنـابراین،

اگر حشۀ غيـر وهيـز وـاهی را اػ آب در خـا صـيد نهاخـد ،خـا وـاهی  -ظـود  -اػ آب در خـا حـه
ساحل بیرون پرخده و حهيرد ،ظوردن آن حرام است.

شــاخان عکــر اســت ،وــاهی وهلــوک (وــاهی کــه ولــک و وــال فــردی ویحاشــد) در
ً
ُ
حــوض ،تنــگ آب ،آ کواریــوم و واننــد آن ،وــورد صــيد نيســت و گــرفتن آن اػ آب عرفــا
«صــيد» ناويــده نهــیشــود؛ ولــی بــرای حــالل شــدن آن کــافی اســت آن را اػ آب ظــارح
کرده و بیرون آب حهيرد خا آب ووضود در حوض و وانند آن را تصليه کـرده ،طـوری کـه

واهی بیرون آب حهيرد.

مسأله  .1328اگر انسان واهی را ػنده اػ آب حگيرد ،سپس آن را در ههان آب خـا آب
دخگری رها نهاخد و در داظل آب حهيرد حرام وحسوب ویشود؛ وگر اخنکه در وسـيلۀ

صيد وثل تور واهیگيری در آب حهيرد که در این صورت ظوردنش حالل است.
 ح .صيد ولخ

مسأله  .1329اگــر ولصــی را کــه حــال در آورده 1حــا دســت خــا حــه وســيلۀ دخگــرى ػنــده

حگيرنــد ،حعــد اػ ضــان دادن ،ظــوردن تهــام اضــزای آن حــالل اســت؛ اوــا حنــابر احتيــاط
واض ـب ،حاخــد اػ ظــوردن فضــلۀ آن اضتنــاب شــود؛ البتــه فضــلۀ داظــل حــدن ولــز کــه
ههراه آن ظورده ویشود حرام نيست.

شــاخان عکــر اســت ،وســلهان بــودن کســی کــه ولــز را وی گيــرد و عکــر نــام ظداونــد

وتعال هنگام گرفتن آن الػم نيست.

 .1ظوردن ولصی که حال در نياورده خا هنوػ نهیتواند پرواػ کند حرام است.

خوردن و آشاویدن
ظــــوردنیه ـــا ح ـــه لح ـــاظ ض ـــنس حـ ــه دو نـ ــوع تقسـ ــين وـ ــیشـ ــوند« :حيوانـ ــات» و

«غير حيوانات»؛ ظوردن حعضی اػ آنها حالل و حعضی دخگـر حـرام اسـت و احکـام هـر
خک حه صورت ضداگانه وطرح وی گردد.

الف .خورا كیها (حيوانات)

حيوانات ،حه طهار دستۀ «آبزخان»« ،حيوانـات ظشـکزی»« ،پرنـدگان»« ،حشـرات

و کرمها» تقسين ویشوند و احکام آنها در اداوه بیان ویشود.
 .3 آبزیان
 oآبزیان حالل و حرام

مسأله  .1331تهــام دوزخســتان و حيوانــات در خــاػی حــه ضــز «واهیهــای پولــکدار» 1و

«ويگو» 2،حرام گوشت ویحاشند.

ْ
 .1حه پولک« ،فلس» نيز گفته ویشود.
« .2ويگو» که در زحان عربی «إربیان» خا «روبیان» و حه انگليسی « »Shrimpناويده ویشود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

(الحسـتر) 1،تهسـاح ،ال کپشـت،
حنابراین ،اقسام وصتلـف ظرطنـگ ،شـاه ويگـو ِ

قورحاغــه ،و ػغ ،اســفنذ درخــایی ،صــدف ،حلــزون در خــایی ،ســتارۀ در خــایی ،عــروس
درخــایی ،شــقایق درخــایی ،توتيــای درخــایی ،هيــدر ،هشــتپا و ســایر نــرمتنــان در خــایی

حرام گوشت هستند.

وـــاهیهـــای حـــدون پولـــک خـــا واهیه ــایی ک ــه دارای ش ــبه پول ــک (پولکه ــای

ويکروســکپی کــه حــا طشــن وعهــولی و غيــر وســلح قابــل وشــاهده نيســت) 2هســتند،
حرام گوشت ویحاشند.

حنابراین ،ظـوردن واروـاهی 3،حادکنـک وـاهی 4،گرحـه وـاهی 5،وـاهی خـال اسـبی ،لـب

لوله واهی ،نی واهی ،واهی ورکب ،شيشه وـاهی ،ويگـو وـاهی ،ظـار پشـت وـاهی لـب
ونقاری ،ظورشيد واهی اقيانوسی و وانند آنها که حدون پولک هستند ،حرام است.
ههشنين ،ظـوردن ُپـو وـاهی (سـفره وـاهی) 6،راوـک وـاهی 7،کوسـه وـاهی 8،گرحـه
کوسه واهی 9،سپر واهی 10،سوس واهی ،شـبه سـوس ظالـدار کـه دارای شـبه پولـک

هستند 11،حرام ویحاشد.

ً
« .1شاه ويگـو» کـه در زحـان عر بـی «يم الروبیـان» و حـه انگليسـی « »Lobsterناويـده وـیشـود ،عرفـا اػ ظـانوادۀ
ـگ پهـن ِ(گـرد)،
ظرطنگهـا اسـت و ظـوردن آن حـرام ویحاشـد .حنـابراین ،ظـوردن انـواع وصتلـف ظرطن ِ
ظرطنــگ دراػ درخــایی (شــاه ويگــوی آب شــور) و ظرطنــگ دراػ آب شــيرین (شــاه ويگــوی آب شــيرین)
حرام ویحاشد.
 .2شبه پولکها خا پولکهای ويکروسکپی ( )Placiod scalesکه حدن حسياری اػ واهيـان غضـروفی واننـد
ً
کوسه واهیها ،سفره واهیهارا پوشانده ،عرفا پولک وحسوب نهیشوند.
 .3وارواهی زرد ،وارواهی پوػه کند ،وارواهی تيز دندان.
 .4حادکنک واهی صاف ،حادکنک واهی زختونی ،حادکنک واهی قهوهای.
 .5اسبله ،گرحه واهی ظاکی ،گرحه واهی بزرگ.
 .6پوی ُدم پری ،پوی پلنگی ،پوی گزنده ،پوی دوظار ،پوی طهار گوش.
 .7راوک ظالدار ،راوک ظط کهانی ،راوک وصطط.
 .8کوسه واهی درنده ،کوسه طاک لب ،کوسه حاله سياه ،کوسه طانـه سـفيد ،کوسـه ببـری ،کوسـه نـوک تيـز،
کوسه دراػ دم ،کوسه سر طکشی ،کوسه گورظری ،کوسه قالب دندان ،کوسه ارهای.
 .9گرحه کوسه لکهدار ،گرحه کوسه عربی.
 .10سپر واهی برقی ایرانی ،سپر واهی دو پوػه.
ً
 .11ههان طور که بیان شد شبه پولکها خا پال کوجيدها ،عرفا «پولک و فلس» وحسوب نهیشوند.

ظوردن و آشاويدن /

کليه پستانداران درخایی وانند نهنگ ،وال ،دلفين ،ظوک درخایی ،گـراػ در خـایی،

شــير درخــایی حــرام گوشــت هســتند ،حتــی حيوانــاتی کــه ههنــام حيوانــات ظشــکزی

ح ــال ل گوشـــت وـــیحاشـــند وث ــل اســـب آب ــی و گ ــاو آب ــی ،ح ــرام گوشـــت وحس ــوب
ویشوند.

1

مسأله  .1331واهیها ،طنانشه تهام حدن خا قسهتی اػ حـدن آنهـا دارای پولکهـایی
حاشد که حا طشن وعهـولی قابـل وشـاهده اسـت  -هرطنـد حـه ضهـت عارضـهای وثـل

سست بودن پولکها خا برظورد آنها حـا تـور وـاهیگيـری و واننـد آن تهـام پولـکهـاخش
رخصته حاشد  -حالل گوشت هستند و طنانشه ػنده اػ آب گرفته شوند ،ظوردن آنهـا

حالل است.

2

حنابراین ،ظوردن واهيان عیل 3که دارای پولک 4ویحاشند ،حالل است:

(هـ ــوور ،ط ـــالل)( 5،هــــوور وس ـــقطی ،شـ ــير وـ ــاهی 6،گيـ ــدر 7،زرده ،حشـ ــه زرده،

ُ
قبـــــاد)(8حـــــلوا ســـــفيد) 9اػ ظانـــــوادۀ تـــون واه ــ ـيان؛ ســـرظو واهي ــ ـان؛ 10سنگ ــ ـسر
 .1شاخان عکر است ،پرندگان درخایی ،حکـن سـایر پرنـدگان را دارنـد کـه احکـام آن در حصـش «پرنـدگان» عکـر
وی گردد.
 .2شاخان عکر است ،احکام کاول صيد واهی و ويگو در وساجل « 3122تا  »3125عکر شد.
 .3اســاوی وــغکور اػ الفمففه للمغتففشبيى و اســتفتاجات وعظــن لــه و اطلففر فمهففی هاهيففاو ایففشاو ،وؤسس ـۀ
ووضــوعشناســی قــن و وشــورت حــا ضهعــی اػ اهــل ظبــره و فــن انتصــاب شــده اســت .حــه ضهــت رعاخــت
اظتصار ،در اکثر ووارد (غير اػ ظانواده تون واهيان) اساوی واهيان حالل در پاورقی عکر شـده و در وـتن،
حسنده حه نام ظانوادۀ واهيان شده است.
ْ
 .4حه پولک« ،فلس» نيز گفته ویشود.
 .5دارای فلسهای شانهای.
 .6پولــکهــای ایــن وــاهی ظرخــف و سســت هســتند و در ػوــان صــيد حــا تهــاس حــا دســت ،تــور و واننــد آن
ویریزند.
 .7زرد حاله نيز ناويده ویشود.
 .8دارای فلسهای دایرهای در ناحيۀ سينه.
 .9وعروف حه ُز بیدی ،دارای فلسهای دایرهای.
( .10سرظو وعهولی ،سرظو کذ پولک ،سرظو طشن درشت ،سرظو ظونی ،سـرظو پـنذ ظـط ،سـرظو هشـت
ظـــط ،ســرظو وصطــط زرد ،ســرظو زرد ظـــال ســـياه ،ســـرظو حنگـــالی ،ســـرظو قهـــوای ،ســرظو حــرا ،ســرظو
واالحاری) دارای فلس شانهای.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

واهيــان؛ 1کپــور واهيــان؛ 2کفــال واهيــان؛ 3شــورخده واهيــان؛ 4هــاوور واهيــان؛ 5گــيش
ُ
10
واهيان؛ 6شانک واهيان؛ِ 7شهری واهيان؛ 8اردک واهيان؛ 9شگ واهيان درخای ظزر؛
ُ
13
شگ واهيان ظليذ فارس و درخای عهان؛ 11پنذ ػاری واهيان؛ 12آػاد واهيان.
ههين طور ،واهی «تيالپیا» دارای پولک بوده و حالل وحسوب ویشود.

14

 oشک در پولکدار بودن واهی یا تذكيۀ آن

مسأله  .1332اگر واهی وعلوم نباشد که پولک دارد خا نه ،حکن واهی حـدون پولـک
( .1سنگسر وعهولی ،سنگسر ُوصطـط ،سنگسـر شـش ظـط ،سنگسـر طهـار لکـه ،ظنـو زرد حالـه ،ظنـو گـوش
قروز ،ظنو ليهویی ،ظنو ظال سياه ،ظنو ظاکستری) دارای فلسهای شانهای.
( .2کپور وعهولی ،کپور سر گنده ،کپـور نقـرهای {فيتـو فـاگ} ،کپـور علـفظـوار {آوـور} ،وـاهی سـفيد در خـای
ظزر ،واهی سفيد رودظانهای {عروس واهی} ،واش واهی) دارای فلسهای دایرهای.
( .3کفال ظاکستری ،کفال طالیی ،کفال پوػه حارخک ،بیاح) دارای فلسهای دایرهای.
ُ
( .4شورخده ،شبه شورخده طشـن درشـت ،وـيش وـاهی ،وـيش وـاهی ونقـوطُ ،وشـکو سـياه ،وشـکو لکـهدار)
دارای فلسهای دایرهای.
( .5هاوور وعهولی ،هاوور سياه ،هاوور لکه زختونی ونقوط ،هاوور ونقوط قهوهای ،هـاوور پـنذ نـواری ،هـاوور
واالحاری ،هاوور ظاکی ،هاوور ظط شکسته ،هاوور ظال نارنسی) دارای فلسهای شانهای.
( .6گــيش دهــان ســـفيد ،گــيش حـــال افشــان ،گـــيش طالیــی ،گــيش زرد ظـــط ،گــيش ظـــال ســفيد ،گــيش
درظشــان ،گــيش دراػ حالــه ،گــيش حالــه ســياه ،گــيش گــوش ســياه ،گــيش طشــن درشــت ،گــيش شــکن
شياری ،گيش بزرگ ،گيش پهن ،گيش ریز ،گيش ويگویی ،حلوا سياه) دارای فلسهای دایرهای.
( .7شانک دو نواری ،شانک زرد حاله ،سين دندان نها ،کوپرُ ،صبيتی) دارای فلسهای شانهای.
(شــهری وعهــولی ،شــهری گــوش قروــز ،ش ـهری دراػ صــورت قهــوه ای ،شــهری دم زرد) دارای فلــسهــای
ِ .8
شانهای.
 .9اردک واهی ،دارای فلسهای دایرهای.
( .10شگ واهی درخای ظزر ،شگ واهی طشن درشـت ،شـگ وـاهی وهـاضر ،کيلکـای وعهـولی ،کيلکـای
طشن درشت) دارای فلسهای دایرهای.
ُ .11
(صــبور ،ســاردین پهلــو طالیــی ،ســاردین دم ســياه ،ســاردین رنگــين کهــان ،ســاردین روغنــی ،شهســک
بزرگ ،شهسک کوطک ،گواف رشته دار ،گواف کوطک) دارای فلسهای دایرهای.
( .12پنذ ػاری کذ پوػه ،پنذ ػاری بزرگ ،پنذ ػاری حاله نـارنسی ،پـنذ ػاری وـزین ،پـنذ ػاری ظـال پشـت)
دارای فلسهای دایرهای.
( .13واهی آػاد ،واهی آػاد درخای ظزر ،قزل آال خـا قـزل ظـال قروـز ،قـزل رنگـين کهـان و ) ...دارای فلـسهـای
دایرهای.
 .14واهی تيالپیا ( )Tila piaاػ گروه سوف واهيان ظانوادۀ سيکليدها بوده و دارای فلسهای شانهای ویحاشد.

ظوردن و آشاويدن /

را دارد و ظوردن آن حرام است .حنابراین ،صيادی که واهی را اػ درخا صيد کـرده و در

پولک داشتن آن شک دارد ،حاخد حنا بر پولکدار نبودن واهی حگغارد؛

البتــه ،اگــر دو وــرد عــادل شــهادت دهنــد وــاهی دارای پولــکهــایی اســت کــه حــا
ً
طشــن وعهــولی قابــل دخــدن وــیحاشــد و شــهادت آنهــا وســتند حــه حــس حاشــد ،وــثال

حگوخند« :حا طشن وعهولی پولکها را دخدهاخن» ،پولک داشتن واهی ثاحت ویشود.

شاخان عکر است ،حکن وـاهی صـيد شـده کـه پولـکدار بـودن آن وشـکوک اسـت

ولی دارای نشانههای تغکيه است در وسألۀ « »3113عکر ویشود.

مسأله  .1333اگر واهی وردهای که دارای پولک است ،در اظتيـار انسـان قـرار گيـرد
ً
و شک نهاخد حه صورت شرعی تغکيه شده خا نه  -وثال ػنده اػ آب گرفتـه شـده خـا نـه،

خا واهی داظل تور واهیگيری در آب ورده خا قبل اػ آن وـرده بـوده  -حکـن حـه تغکيـه و
حالل بودن آن نهیشود؛ وگر حا وضود خکی اػ اوـارات و نشـانههـای شـرعی تغکيـه کـه
در وسألۀ« »3231و وساجل حعد اػ آن عکر شد ،که حا وضود آن ویتوان حکـن حـه تغکيـۀ

شرعی واهی نهود.

مسأله  .1334اگــر تغکيــۀ شــرعی وــاهی حــا خکــی اػ راههــایی کــه در وســألۀ « »3231و

وســاجل حعــد اػ آن بیــان شــد ثاحــت شــود ،در صــورتی کــه فــرد نســبت حــه نــوع وــاهی اػ
ضهت حالل خا حرام گوشـت بـودن آن (پولـکدار بـودن و نبـودن) شـک کنـد و شـبهه

ووضوعی حاشد ،حکن واهی حالل گوشت را دارد؛

حــه عنــوان وثــال ،اگــر ويزحــانی کــه وســلهان اســت و ظــوردن وــاهی حــدون پولــک را

حرام ویداند ،واهی طبز شده را بـرای ظـوردن در اظتيـار وههـان قراردهـد و وههـان

نداند آن واهی پولک دارد خا نه ،حنا ویگغارد که واهی وغکور پولک دارد.

1

اوا در ووردی که ثاحت شدن تغکيه «وحل اشکال» است ،حکن حه حالل بـودن وـاهی

و پولکدار بودن آن وحل اشکال ویحاشد که توضيح آن در وسألۀ حعد عکر ویشود.

 .1البتــه ،ا گــر ويزحــان وــغکور وعلــوم حاشــد وــاهی را اػ وســلهان دخگــری تهيــه کــرده کــه وــاهی حــدون پولــک را
حالل ویداند ،حکن آن در وسألۀ « »3113عکر ویشود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

مسأله  .1335اگر فردی که واهی صيد شدهای  -که وعلوم نيست پولـک دارد خـا نـه -
را در اظتيــار انســان قــرار وــیدهــد 1،وســلهانی حاشــد کــه وــاهی حــدون پولــک را حــالل

ویداند (وانند حعضـی اػ فرقـههـای غيـر شـيعه) خـا حـه عقيـدۀ وی 2وـاهیای کـه شـبه

پولک داشته (پولکهاخش ويکروسـکپی اسـت و حـا طشـن وعهـولی دخـده نهـیشـود)
حالل ویحاشد ،حکن حه تغکيۀ شرعی و حالل بودن آن وـاهی وحـل اشـکال اسـت و
وراعات وقتضای احتياط ترک نشود.

3

اوا طنانشه عرضه کنندۀ واهی وسلهانی حاشد که وـاهی حـدون پولـک خـا وـاهی

دارای شبه پولک (پولکهای ويکروسکپی کـه حـا طشـن وعهـولی دخـده نهـیشـود) را

حرام ویداند خـا عقيـدۀ وی در ایـن وـورد بـرای انسـان نـاوعلوم حاشـد ،در ایـن صـورت
حکن حه تغکيه و حالل بودن آن واهی ویشود؛ وگر استثنایی که در وسـألۀ حعـد عکـر

ویشود.

4

مسأله  .1336اگر عرضه کنندۀ واهی که واهی حدون پولـک خـا دارای شـبه پولـک را

حرام ویداند خا عقيدۀ وی در این وورد نـاوعلوم اسـت ،وـاهیای کـه پولـکدار بـودن
آن وشــکوک اســت را اػ وســلهان دخگــری تهيــه کــرده 5کــه او طنــين واهيــانی را حــالل

ویداند ،طنانشه انسان احتهال عقالیی دهد که وی در این وورد فحـص و تحقيـق
کرده ،حکن حه تغکيه و حالل بودن آن واهی ویشود؛

اوــا ا گــر وحــرػ حاشــد کــه عرضــه کننــدۀ وــغکور در ػوينـۀ پولــکدار بــودن آن وــاهی

 .1وانند اخنکه کنسرو واهی ،استيک واهی خا واهی طبز شده را برای ظوردن حفروشد خـا آن را بـرای ظـوردن
وقابل انسان قرار دهد.
 .2فرق ندارد وسلهان وغکور وستهد حاشد خا اػ کسی تقليد کند که این گونه واهیها را حالل ویداند.
 .3اگر انسان واهی را اػ حـاػار وسـلهانان سـایر وـغاهب (غيـر شـيعه) کـه قاجـل حـه حليـت وـاهی حـدون پولـک
هســتند تهيــه نهاخــد ،حکــن وــغکور ضــاری اســت .حنــابراین ،حکــن حــه تغکيــه و حــالل بــودن وــاهیای کــه
پولکدار بودن آن وشکوک است ،وحل اشکال ظواهد بود.
 .4شاخان عکر است ،حکن وغکور در این وسأله حه وناسـبت نشـانههـای تغکيـه در وسـألۀ « »3233نيـز اشـاره
شد.
 .5حا ظرخدن خا غير آن.

ظوردن و آشاويدن /

فحص و تحقيق نکرده ،حکن حه تغکيۀ شرعی و حالل بودن آن وـاهی وحـل اشـکال
است و وراعات وقتضای احتياط ترک نشود.

مسأله  .1337اگــر فــرد وــاهی پولــکدار وــردهای را در اظتيــار شــصص کــافر ببينــد و
حداند که واهی وغکور ػنـده اػ آب گرفتـه شـده خـا درون تـور وـاهيگيری وـرده ،هرطنـد

داظل آب بوده ،حالل وحسوب ویشود و در صورت شـک ،ا گـر کـافر ادعـا نهاخـد آن
را ظــودش خــا دخگــران ػنــده اػ آب گرفتــهانــد خــا داظــل تــور وــاهیگيــری وــرده ،کــافی

نيس ــت؛ وگـــر آنکـــه گفتـــۀ وی ووضـــب اطهين ــان ش ــود خ ــا وعل ــوم حاش ــد ک ــه آن را اػ

وســلهانان تهيــه کــرده و وــاهی وــغکور  -حــا توضــيحی کــه در وســاجل قبــل بیــان شــد -
دارای نشانههای تغکيه حاشد.

مسأله  .1338اگر فرد واهی صيد شـدهای را در اظتيـار شـصص کـافر ببينـد و ندانـد
واهی وغکور پولکدار اسـت خـا حـدون پولـک و فـرد کـافر ادعـا نهاخـد کـه وـاهی وـغکور

پولــکدار اســت کــافی نيســت؛ وگــر آنکــۀ گفتــه وی ووضــب اطهينــان شــود خــا وعلــوم
حاشــد کــه آن را اػ وســلهانان تهيــه کــرده و وــاهی وــغکور  -حــا توضــيحی کــه در وســاجل
قبل بیان شد  -دارای نشانههای تغکيه حاشد.
 oاجزای حرام واهی حالل گوشت

مسأله  .1339ظـــوردن تهـــام اضـــزای و ــاهی ح ــالل گوش ــت ض ــایز اس ــت؛ او ــا حن ــابر

احتيــاط واضــب اػ ظــوردن ظــون و فضــلۀ آن اضتنــاب شــود؛ وگــر آنکــه ظــون و فضــله
داظـــل حـــدن حـــه ههـــراه وــاهی ظـــورده شــود ،کــه در ایــن صــورت اضتنــاب اػ آن الػم

نيست.

 oخوردن واهی یافت شده در شكن واهی دیگر

مسأله  .1341اگــر در شــکن وــاهی پولــکداری کــه صــيد شــرعی شــده اســت ،وــاهی

پولکدار وردهای حاشد ،احتيـاط واضـب آن اسـت کـه اػ ظـوردن وـاهی داظـل شـکن
اضتناب شود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

 oخوردن واهی زنده

مسأله  .1341ظوردن واهی ػندۀ پولکدار ضایز است .ههين طور ،اگر واهی ػنده را
ُ
بر خــان کننــد خــا در بیــرون آب پــیش اػ ضــان دادن حکشــند ،ظــوردنش حــالل اســت،

هرطنــد بهتــر تــرک ایــن کــار اســت و اگــر وــاهی را بیــرون آب ،دو قســهت کننــد و خــک
قســهت آن در حــالی کــه ػنــده اســت در آب بیفتــد ،ظــوردن قســهتی کــه بیــرون آب

وانده ضایز است ،هرطند احتياط وستحب اضتناب اػ آن است.
 oخاویار و تخن واهی

مسأله « .1342ظاوخــار» و «تصــن وــاهی» ،در حکــن ظــود وــاهی وــیحاشــد .حنـابراین،
ظاوخــار و تصــن وــاهی حــالل گوشــت ،حــالل و ظاو خــار و تصــن وــاهی حــرام گوشــت،

حرام ویحاشد و فرقی بین ظ ِشن و ِز بر بودن و خا نرم و سست بودن آنها نيست.

مسأله  .1343اگــر وعلــوم نباشــد ظاو خــار و تصــن وــاهی ور بــوط حــه کــداويک اػ انــواع

واهیها است ،ظوردن آن حرام ویحاشد؛ وگر آنکه حالل بودن آن اػ راههـایی کـه در
وساجل « 3113تا  »3113بیان شد ،ثاحت گردد.

1

 oروغن واهی

مسأله  .1344روغـــن وـــاهی در صــورتی کــه ور بــوط حــه وــاهی حــدون پولــک حاشــد،

ظــوردن آن حــرام اســت و روغــن وربــوط حــه ســایر حيوانــات در خــایی حــرام گوشــت نيــز
ههين حکن را دارد.

 .2 حيوانات خشكزی
 oحيوانات اهلی

مسأله  .1345اػ ضهلــه حيوانــات ظشــکزی «طهارپاخــان» هســتند کــه حــه دو دســتۀ

«اهلی» و «وحشی» تقسين ویشوند؛

 .1وواردی نيز کـه حکـن حـه تغکيـه و حـالل بـودن وـاهی و حـالتبع ،تصـن و ظاو خـار آن وحـل اشـکال اسـت ،در
ضهن وساجل « 3113و  »3113عکر شد.

ظوردن و آشاويدن /

اػ بــین طهــار پاخــان اهلــی« ،گوســفند»« ،ب ـز»« ،گــاو»« ،شــتر»  -ههــۀ اقســام آنهــا -
1
حالل گوشت است و «اسب» و «االغ» و «قاطر» وکروه ،و «سگ» و «ظوک» و «گرحه»
و وانند آن حرام گوشت ویحاشد.
 oحيوانات وحشی

مسأله  .1346اػ بین طهارپاخـان وحشـی «آهـو»« ،گـوػن»« ،گـاو وحشـی»« ،قـوخ»« ،بـز

کوهی» و «گورظر»حالل گوشت ویحاشد.

مسأله « .1347درندگان» 2حـرام گوشـت هسـتند و ونظـور اػ آن حيوانـاتی اسـت کـه

شکار ویکنند و گوشتظوارند و دارای ناظن و دندانهای تيزی هستند که توانـایی
پاره کردن دارند ،ظواه قوی و نيرووند حاشند وانند شير ،پلنـگ ،یوزپلنـگ و گـرگ ،خـا
ضعيف حاشند وانند روحاه ،کفتار و شغال.

3

 oحيوانات وسخ شده

مسأله « .1348حيوانــات وســز شــده» 4وثــل ويهــون ،ظــوک ،فيــل و ظــرس حــرام

گوشت ویحاشند.

 .1ههۀ اقسام سگ ،ظوک ،گرحه.
 .2حه زحان عربی « ِسباع» ناويده ویشود.
 .3ههشنين ،گراػ خا ظوک وحشی حرام گوشت است.
وـواردی عکـر شـده کـه ظداونـد وتعـال افـراد و گـروههـایی اػ وـردم را
 .4در قرآن کرخن و رواخات وعصووين
که نافروانی و سرپیشی اػ دستورات الهی نهودند حه ضهت عقوحت ،وسز نهوده و شـکل ظـاهری آنـان را
حه اشکال حيوانات در آورد .وعروفترین ووارد وسز داستان «اصحاب سـبت» آخـات  331تـا  333سـورۀ
وبارکۀ اعراف و آخات  33و  33سورۀ وبارکـۀ حقـره اسـت .آنـان گروهـی اػ حنـی اسـراجيل بودنـد کـه حـه ظـاطر
نافروانی ظداوند وتعال و صيد وهنوع واهی در روػ شنبه ،حه عـغاب الهـی گرفتـار شـده و حـه اوـر پرودگـار
حه صورت بوزخنه در آودند.
ههين طور ،نقل شده افرادی که وسز گردخدند هال ک شدند و اػ آنان نسـلی حـاقی نهانـد و حيوانـاتی کـه
اکنــون حــه شــکل انســانهــای وســز شــده وشــاهده وــیشــود ،فقــط شــبيه آنــان هســتند نــه آنکــه اػ نســل آنــان
حاشند .حکهت حروت گوشت حيوانات وغکور که هن شکل انسانهای وسز شدهاند و آنها را «حيوانـات
وسـود» خـا «حيوانـات وسـز شـده» وـیناونـد ،وهکـن اسـت حـه سـبب وضـرات گوشـت آنهـا و نيـز حـه ضهــت
خادآوری ،تعظين و بزرگداشت عقوحت الهی حاشد تا وردم عغاب الهی را در ارتکاب گناهان سبک نشـهارند
و فراووش نکنند .در این وورد حه علل الششایع ،ح ،2حاب ،213ص 351تا  353وراضعه شود.



توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

 oخرگوش

مسأله  .1349تهام اقسام «ظرگوش» ،حرام گوشت اسـت و ادرار و فضـلۀ آن نسـس

ویحاشد.

 oحيواناتی كه داخل زوين زندگی ویكنند

ً
مسأله « .1351حيوانـاتی کـه غالبـا داظـل ػوـين ػنـدگی وی کننـد»؛ وثـل وـار ،وــوش،
ُ
ُ
2
سوســــهار ،واروولــــک ،ســـق ْنقور (ســـه ْنقور)ُ 1،بزوســـه ،ضوضـــهتيغـــی (ظارپشـــت)،

ظوکشۀ هندی و وانند آن حرام گوشت ویحاشند.
 .1 پرندگان
 oپرندگان حرام گوشت

مسأله  .1351ه ـــر پرنــــدهای کــــه وانن ـــد عقـ ــاب و شـ ــاهين و حـ ــاػ و قرقـ ــی و کـ ــرکس

(الشصور) «درنده» (دارای طنگال) 3حاشد ،حرام گوشت است ،ظواه قوی و نيروونـد

حاشــد کــه حتوانــد حــا آن پرنــدگان دخگــر را شــکار کنــد خــا ضــعيف حاشــد و توانــایی شــکار

پرندگان دخگر را نداشته حاشد.

مسأله  .1352ههــۀ انــواع «کــالغ» و حتــی حنــابر احتيــاط واضــب «ػاغ» ،حــرام گوشــت

هستند.

مسأله « .1353هــر پرنــدهای کــه پــرواػ وــیکنــد ،ولــی پــر نــدارد»  -واننــد ظفــاش -
حرام گوشت ویحاشد.
 .1نوعی واروولک است؛ برظی آن را واهی شنزار (سهکة الروال) ،واهی سهنقورخا سـقنقور وـیناونـد ،ولـی
این حيوان واهی نيست و ظزنده وحسوب ویشود.
 .2ههشنينُ ،بزون قره ،تشی خا سيصور نيز حرام گوشت است.
 .3ونظور ،طنگالهایی است که در این نوع پرندگان وشاهده ویشود ،طه واننـد عقـاب دارای پنسـههـای
قوی و نيرووند برای گرفتن شکار و طعهه و کشتن آن حاشد و طـه واننـد الشـصور پنسـههـای آن ضـعيف
بوده و نتواند شکار و طعهه را اػ ػوين گرفته و حلند نهاخد.

ظوردن و آشاويدن /

 oپرندگان حالل گوشت

مسأله  .1354اساوی برظی اػ پرندگان حالل 1حه شرح عیل است:

کبوترسانان( :ظانوادۀ کبوترها)؛ 2کوکوسانانان (ظانواده کوکوها) ؛ 3حاقرقرهسـانان؛
7
غـاػســانان( :ظـانواده ورغــابیهـا)؛ 5شــتر وـرغ ســانان؛ُ 6درنـاســانان( :ظـانواده ُدرناهــا،
4

ظانواده هوبرهها 8،ظانواده ِخلوهها)9؛ سبز قبا سـانان( :ظـانواده سـبز قباهـا 10،ظـانواده
ُه ُ
دهــدها 11،ظــانواده ػنبــورظوارهــا 12،ظــانواده وــاهی ظــورکهــا)13؛ طــوطیساناســان:

 .1اساوی وغکور اػ هًهفاج الصفالحيى و اسـتفتاجات وعظـن لـه و نيـز اطلفر فمهفی پشيفذ او ایفشاو ،وؤسسـۀ
ووضــوع شناســی قــن و وشــورت حــا ضهعــی اػ اهــل ظبــره و فــن انتصــاب شــده اســت .حــه ضهــت رعاخــت
اظتصار« ،اساوی پرندگان حالل» در پاورقی عکر شده و در وـتن حسـنده حـه نـام راسـته و ظـانوادۀ پرنـدگان
شده است.
 .2الف .کبـوتر وعهـولی ،کبـوتر طـاهی (کبـوتر کـوهی)؛ ب .قهـری وعهـولی ،قهـری ظـانگی ،قهـری ظـاوری،
قهری ناواکوا؛ ج .خا کرخن ،خا کرخن پشت سرد؛ د .فاظته ،فاظته ظاوری ،فاظته ضنگلی.
 .3کوکوی وعهولی ،کوکوی ظالدار ،کوکوی تاضدار ،کوکوی آسيایی ،کوکوی شرقی.
 .4حاقرقره دم دراػ ،حاقرقره ظالدار ،حاقرقره راه راه ،حاقرقره گنـدوی ،حـاقرقره شـکن سـفيد ،حـاقرقره شـکن حلـوطی،
کوکر شکن سياه.
 .5الففف .ورغــابی ســر ســبز ،اردک ســياه کاکــل ،اردک ســر ســفيد ،اردک ســرحنایی ،اردک نــوک پهــن ،اردک
وروــری ،اردک تاضــدار ،اردک طشــن طالیــی ،اردک دم دراػ ،اردک ســياه ،اردک ســياه وصهلــی ،اردک ســر
ســياه ،اردک حلــوطی ،اردک اردهای ،اردک پیســه (تنســه) ،اردک وــاهیظــوار وعهــولی ،اردک وــاهیظــوار
کاکلی ،اردک واهیظوار سفيد ،اردک فيلوش ،آنقوت ،گيالر؛
ب .ظوتکای هندی ،ظوتکای کاکلی ،ظوتکای ابرو سفيد؛
ج .غاػ ،غاػ سفيد طهره ،غاػ پیشانی سفيد ،غاػ پا زرد ،غاػ گردن سياه ،غاػ ظاکستری ،عروس غاػ؛
د .قو ،قوی فرخادکش ،قوی گنگ ،قوی تندرا.
 .6شتر ورغ گردن قروز ،شتر ورغ گردن آبی ،شتر ورغ گردن سياه و...
 .7درنای وعهولی ،درنای سفيد.
 .8هوبره ُ
(ح ٰ
باری) ،ويش ورغ ،ػنگوله حال.
ِ .9خلوه حنایی ،خلوه ظالدار ،خلوه نوک سبز ،خلوه آبی ،خلوه کوطک.
 .10سبز قبا (ش ِقراق) ،سبز قبای هندی.
 .11هدهد (شانه حه سر).
 .12ػنبورظوار وعهولی ،ػنبورظوار کوطک ،ػنبورظوار گلو ظروایی.
 .13واهی ظورک کوطک ،واهی ظورک سينه سفيد ،واهی ظورک احلق.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

(ظانواده طوطیها) ؛ 1گنسشکسانان :وتشکل اػ ظانوادههـای (طلشلـهِ 2،سـهره،

3

حلبـــل 4،ظـــانواده دم ضنبانـــکهـــا 5،ش ــهدظوار ،دی ــوارظزک ،دارظ ــزک ،ح ــال ال ک ــی،

پریشـاهرد ،اليکـایی 6،صـعوههـا 7،زرد پـرههـا 8،توکاهـا 9،کهـر کـولیهـا 10،سـارها،

11

 .1طوطی طوق صورتی ،شاه طوطی ،کاسکو (این پرنده ،درنده وحسوب نشده و طنگال پرنـدگان شـکاری
حا توضيحی کـه در وسـألۀ « »3133بیـان شـد را نـدارد و حـه هنگـام پـرواػ ،حـال ػدن آن بیشـتر اػ صـاف نگـه
داشتن حالهـا اسـت و دارای طينـهدان نيـز وـیحاشـد)« .وـرغ عشـق» نيـز ،اػ ظـانوادۀ طـوطیهـا وحسـوب
ویشود.
 .2طلشله ،طلشله دوگاه سفيد ،طلشله دوگاه حنایی ،طلشله گلو قهوهای و...
 .3الف .سهره وعهولی ،سهره زرد ،سهره دوگاه زرد ،سـهره دوگـاه سـفيد ،سـهره سـبز ،سـهره صـورتی ،سـهره
ُ
حــال ســرد ،ســهره پیشــانی ســرد ،ســهره ســينه ســرد ،ســهره گلــی ،ســهره ظــاکی ،ســهره ســياه ،ســهره ســر
سياه ،سهره نوک بزرگ ،سهره نوک قيشی.
ب .قناری(انواع قناری زرد ،قروز ،سبز ،ظاکستری ،قهوهای و)...؛
ج .فنر (فنر راه راه ،نواری ،حلوطی ،حنگالی ،طاشنی ،ضاوه ،وونيـای سـر سـفيد ،وونيـای ولوکـان ،وونيـای
سه رنگ و.)...
 .4حلبل هزار دستان ،حلبل زیر دم سرد ،حلبل ظروا (حلبل گوش سفيد) ،حلبل ظالدار و...
 .5الف .دم ضنبانک احلق ،دم ضنبانک ظاکستری ،دم ضنبانک زرد ،دم ضنبانک سر زرد؛ ب .پیپت گلـو
سرد ،پیپت شکن نصودی ،پیپت پشت زختونی ،پیپت پا دراػ ،پیپت نوک دراػ ،پیپت ظاکی و...
 .6البکایی وعروف حه ن ْهنهه.
 .7صعوه کوهی ،صعوه ابرو سفيد ،صعوه گلو سياه ،صعوه ضنگلی.
 .8زرد پره (وعهولی) ،زرد پره گلو سياه ،زرد پره سر سياه ،زرد پـره سـر ظاکسـتری ،زرد پـره سـر سـفيد ،زرد پـره
سر سرد ،زرد پـره سـر زختـونی ،زرد پـره سـر آبـی ،زرد پـره زرد ،زرد پـره سـينه زرد ،زرد پـره ليهـویی ،پـره گونـه
سفيد ،زرد پره رد زرد ،زرد پره راه راه ،زرد پره حنایی و...
 .9الف .توکای حال سرد ،توکای سياه ،توکای گلو سياه ،توکای پشت حلوطی ،توکای طوقی ،توکای بزرگ.
ب .طک وعهولی ،طک احلق ،طک بوتهای؛
ج .طکشـک سـياه ســر سـفيد ،طکشــک سـياه شــکن سـفيد ،طکشــک دم سـفيد ،طکشــک پشـت ســفيد،
طکشک دم سرد ،طکشک احلق ،طکشک گوش سياه ،طکشک پشت حلوطی و...؛
د .دم سرد وعهولی ،دم سـرد سـياه ،دم سـرد پشـت حلـوطی ،دم سـرد کـوهی ،سـينه سـرد ،دم طتـری ،گلـو
آبی.
ه .طرقه حنفش ،طرقه آبی آواػ ظوان ،طرقه کوهی.
 .10کهر کولی بزرگ ،کهر کولی کوطک ،کهر کولی ضنگلی.
 .11سار ،سار صورتی ،وينا (ورغ وينا).

ظوردن و آشاويدن /

طرد رخسکها 1،گنسشکهـا 2،ليکوهـا 3،وگـسگيرهـاِ 4،سسـکهـا 5،طکـاوکهـا،

سنگطشنها 7،واکيانسانان.

6

8

حنـــابراین ،پرنـــدگانی واننـــد وـــرغ ،ورغــابی ،قــو ،غــاػ ،تيهــو ،قطــا ،کبــوتر ،قهــری،

گنسشک ،حلبل ،ورغ عشـق ،سـار ،طکـاوک ،کبـک ،بوقلهـون ،حلـدرطين ،شـتر وـرغ،
حتــی طــاووس 9و ُه ُ
دهــد و پرســتو ههــه حــالل گوشــت وــیحاشــند ،هرطنــد کشــتن
ُ
ُه ُ
دهــد (شــانه حــه ســر) ،پرســتو (ظط ـاف) ،شـ ِـقراق (ســبز قبــا)ُ ،صــرد (ســنگ طشــن)،
ُص ــوام (پرن ــدهای ظـــا کی رنـــگ ،دراػ گ ــردن ک ــه بیش ــتر روی درظ ــت ظرو ــا آش ــيانه
ویساػد) وکروه است.

 oراههای تشخيص پرندگان حالل گوشت از حرام گوشت

مسأله  .1355پرنــدهای کــه انســان نهــیدانــد ضــزء پرنــدگان حــرام گوشــت اســت خــا
حالل گوشت دو صورت دارد:

الف .کيفيـت پـرواػ پرنـده بـرای انسـان وعلـوم حاشـد؛ در ایـن صـورت ،طنانشـه آن

 .1طرد رخسک فيروػهای ،طرد رخسک سر آبی ،طرد رخسک سر سياه ،طرد رخسـک پـس سـر سـفيد ،طـرد
رسيک پشت حلوطی ،ضرد رخسک دم دراػ ،طرد رخسک تورانی و...
 .2گنسشک ظانگی ،گنسشک گلو زرد ،گنسشک سينه سياه ،گنسشک ظاکی ،گنسشک برفی و...
 .3ليکو (وعهولی) ،ليکو تاالبی (ليکو ظوػ ی).
 .4وگسگير سينه سرد ،وگسگير طوق سفيد ،وگسگير راه راه ،وگسگير احلق حاظتری.
 .5سســک ســينه ظالــدار ،سســک ابــرو ســفيد ،سســک ابــرو زرد ،سســک ســر ســياه ،سســک طشــن ســفيد،
سســک گلــو ســفيد ،سســک ســبز ،سســک درظتــی زختــونی ،سســک راه راه ،سســک شــکيل (دم دراػ)،
سسک دم پهن ،سسک دم طتری ،سسک ضنبان ،سسک ساوی (ظوش صدا) ،سسـک تـاالبی پـر سـر
و صدا.
 .6طکاوک حال سـفيد ،طکـاوک سـياه ،طکـاوک شـکن سـياه ،طکـاوک سـر دم سـياه ،طکـاوک پنسـه کوتـاه،
طکاوک شاددار ،طکاوک کاکلی ،طکاوک آسهانی ،طکاوک طوقی ،طکاوک هدهدی و...
 .7سنگ طشن پشت سرد ،سنگ طشن دم سرد ،سنگ طشن پیشانی سـفيد ،سـنگ طشـن ظاکسـتری،
سنگ طشن سر حنایی ،سنگ طشن دم دراػ ،سنگ طشن پشت حلوطی ،سنگ طشن تورانی و...
 .8حلدرطين ،بوقلهون ،ورغ و ظروس ،کبکُ ،دراح ،تيهو ،قرقاول ،طاووس.
 .9طاووس پرندهای است که طنگال پرندگان شکاری را ندارد و هنگام پرواػ بیشتر حال وـیػنـد و کهتـر حـال
ظود را صاف نگه ویدارد و دارای طينهدان و سنگدان و ظار پشت پا است.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

پرنــده هنگــام پــرواػ ،حــال ػدنــش کهتــر اػ صــاف نگهداشــتن آن حاشــد ،حــرام گوشــت
وـــیحاشـــد 1و اگــر حـــال ػدنـــش بـــیش اػ صــاف نگهداشــتن آن حاشــد ،حــالل گوشــت
است.
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ب .کيفيــت پــرواػ پرنــده بــرای انســان وعلــوم نباشــد؛ در ایــن صــورت ،طنانشــه آن

ظار پشــت پــا» ،داشــته حاشــد حــالل و ا گــر هــير
پرنــده «طينــهدان» خــا «ســنگدان» خــا « ِ
کدام اػ اخنها را نداشته حاشد حرام است.

3

شاخان عکر است ،در وورد پرندهای کـه حـال ػدن و صـاف نگهداشـتن آن وسـاوی

است ،طنانشه خکی اػ سه نشانۀ وغکور 4را داشـته حاشـد ،حـالل گوشـت اسـت و ا گـر
هير خک اػ سه نشانه را نداشته حاشد ،حنابر احتياط واضب ،حرام گوشت وحسـوب

ویشود.

 oتخن پرنده

مسأله  .1356تصـــن پرنـــده تـــاحع ظـــود پرن ــده اس ــت .حن ــابراین ،تص ــن پرن ــدۀ ح ــالل
گوشت ،حالل و تصن پرندۀ حرام گوشت ،حرام ویحاشد.

مسأله  .1357تصهــی کــه وعلــوم نيســت اػ پرنــدۀ حــالل گوشــت اســت خــا اػ پرنــدۀ

حرام گوشت ،طنانشه خک طرف آن حارخکتر اػ طرف دخگرش حاشد واننـد تصـن وـرغ،

ظوردن آن حالل است و در صورتی که هر دو طرفش وساوى و برابر حاشد ،ظوردن آن

حرام ویحاشد.

 .1طنين پرندگانی ،درنده و دارای طنگال ویحاشند.
 .2حنابراین ،پرندهای که حالهای ظود را هنگام پرواػ بیشتر صاف نگه ویدارد حرام گوشت اسـت ،هرطنـد
دارای طينهدان خا سنگدان خا ظار پشت پا حاشد.
 .3حه عنوان وثال ،اگر فـرد نهـیدانـد «شـاه طـوطی» خـا «طـوطی طـوق صـورتی» خـا «وـرغ عشـق» حـالل گوشـت
است خا حرام گوشت ،طنانشه وشاهده وـیکنـد ایـن پرنـده هنگـام پـرواػ بیشـتر حـال وـیػنـد و کهتـر حـال
ظود را صاف نگه ویدارد ،حکن حه حـالل گوشـت بـودن آن وـیشـود و اگـر اطالعـی اػ کيفيـت پـرواػ ایـن
ً
پرنده ندارد ،طنانشه ویبیند طينهدان  -وثال  -دارد ،حالل گوشت وحسوب ویشود.
 .4ونظور اػ سه نشانه ،طينهدان ،سنگدان ،ظار پشت پا است.

ظوردن و آشاويدن /

 oپرندگان دریایی

مسأله  .1358کليـ ــه احکـ ــاوی کـ ــه در وسـ ــاجل قبـ ــل در وـ ــورد پرنـ ــدگان عکـ ــر شـ ــد،
اظتصاص حه «پرندگان ظشکزی» نداشته و شاول «پرندگان درخایی» نيز ویشود.
 .3 حشرات (غير ولخ) و ِك ْرمها

ُ
مسأله  .1359ظوردن وورطه ،وورخانه ،سوسک ،شپش(قهل) ،کيـک (کـک) ،بیـد،

عقرب ،عنکبوت و وانند آنها حرام است.

مسأله  .1361ظــــوردن حشـــراتی کــــه پـــرواػ وـــیکننـــد ،وثـــل ػنبـــور ،پشـــه ،پروانـــه و

سنساقک (حه ضز ولز) ،حنابر احتياط واضب حرام ویحاشد.
مسأله  .1361ظوردن انواع ِک ْرمها حرام است؛ 1البته کرمهای کوطک داظل ويوهها
و وانند آنها در صورتی که حه ههراه ويوه ظورده ویشود ،اشکالی ندارد؛

وگر آنکه برطرف کردن آن آسان حاشد که در این صورت حنـابر احتيـاط واضـب ،اػ

ظوردنش اضتناب شود.

مسأله  .1362ظوردن فضـلۀ ِک ْـرمهـا ضـایز نيسـت؛ وگـر فضـلهای کـه داظـل ويوههـایی
وثل سيب و ظربزه و وانند آن طسبيده حاشد ،که ظوردنش حه ههراه ويوه اشکال ندارد.
 برخی از احكام حيوانات
 oاجزایی از حيوان حالل گوشت كه خوردن آن حرام است

مسأله  .1363ظـــوردن «طهـــارده وـــورد» اػ حيوانــات حــالل گوشــت ،حــرام اســت،

هرطند حيوان تغکيه شده حاشد:
 .1ظون؛  .2فضله؛
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 .1ظوردن ػالو و کرم ابرخشن حرام است.
 .2سرگين ،پشکل ،تپالـهِ ،پ ِهـن ،غـاجط ،وـدفوع؛ در زحـان عر بـی «ر ْوث» ناويـده وـیشـود .حکـن ظـوردن ادرار
(بول) ،در وسألۀ « »3133عکر ویشود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

ْ
 .3غدهها و عقدههای کوطک در حدن حيوان که آن را «گرۀ گوشت» خـا « ُدش ِـول»

ویناوند؛

1

 .4غدهای در وغز سر که حه انداػۀ نصود خا کوطکتر ویحاشد؛
ُ
 .5نصاع (حرام وغز) که در ويان ستون فقرات است؛
 .6زرد پی (حنابر احتياط واضب)؛

2

3

 .7کيسۀ صفراء (ػهرهدان)؛
 .8طحال (سپرػ)؛

 .9وردوک و سياهی طشن که در وسط ِعنبيه قـرار دارد 4،شـکل آن در گونـههـای

وصتلف حيوانات وتفاوت است ،دایرهای ،هاللی ،وستطيلی و ...؛
 .11وشيهه (ووضعی که ضنين خا حشۀ حيوان در آن قرار دارد)؛

5

6

 .1اػ آنها تعبير حه غدد خا عقدهها خا گرههای لنفاوی ( )Lymph nodesنيز شده است .عقدههای لنفاوی،
ً
وعهوال ساظتاری گرد تا بیضی شکل دارند که در وناطق وصتلف حيوان قـرار دارنـد و انـداػۀ آنهـا حـا هـن
وتفاوت است .فعاليت اصلی این عقدهها ،تصفيۀ لنف و حغف حاکتریهاسـت ،ایـن عقـدههـا نقـش
صافی را در حدن اخفا ویکنند .حـه عنـوان نهونـه ،وهـنتـرین عقـدههـای لنفـاوی در گـاو عبـارت هسـتند اػ
«عقدههای لنفاوی فکی ،حنا گوشی ،پشت حلقـی ،پـیش کتفـی خـا گردنـی سـطحی ،ظاصـرهای ،پـیش
رانی خا زیر ظاصرهای ،پس ػانویی خا ُرکبی».
 .2اػ آن تعبير حه «نصود وغز»« ،ظرػة الدواغ»« ،غده هيپوفيز» ( )Hypophysisشده است.
 .3دو رحاط (دو حافت رشتهای وتراکن) و زرد رنگ کـه اػ گـردن آغـاػ شـده و در دو طـرف سـتون فقـرات اداوـه
ْ
دارد ،آن را «پی گردن» خا « ِعلباوان»نيز ویناوند.
 .4عنبيــه خــا تيتــک حصــش رنــگ دانــهدار طشــن اســت کــه در ويان ـۀ آن وردوــک ( )Pupilقــرار دارد ،وردوــک
ورودی وســير نــور حــه داظــل طشــن اســت ،در حســياری اػ حيوانــات انــداػۀ وردوــک توس ـط واهيشــههــای
ووضود در عنبيـه حـا توضـه حـه شـدت و ضـعف نـور تنـگ و گشـاد وـیشـود؛ عنبيـه و نيـز صـلبيه (سـفيدی
طشــن کــه حصــش اعظــن کــره طشــن را در بــر گرفتــه اســت و ههاننــد خــک دیــواره اػ اضــزای درونــی طشــن
وحافظت ویکند) اػ اضزای حرام حيوان وحسوب نهیشوند.
ً
 .5وثال وردوک طشن بز حه شکل وستطيل افقی حا گوشههای وحدب است.
« .6وشيهه» خا «حشهدان» ،کيسهای ناػک اوا سفت و غشایی است در رحن حيوان که حشۀ حيوان (ضنـين)
در داظـــل آن در «وـــاخع آونيوتيـــک» قــرار داشـــته و رشـــد وـــیکنـــد ،ایــن کيســـه را «کيس ــۀ آب» خــا «کيس ــه
آونيوتيک» ( )Amniotic sacویناون ـد ،که در هنگ ـام والدت حا حش ـه اػ شک ـن ظـارح وـیشـ ـود؛ کيسـ ـۀ
وـغکور اػ دو غشـاء و پـرده حـه نـام «آونيـون» ( )Amnionو «کریـون» ( )Chorionتشـکيل وـیشـود ،غشـای
درونی آونيـون حـا وـاخع آونيوتيـک پـر شـده و ضنـين در آن شـناور اسـت و کریـون ،بیرونـیتـرین غشـای دور
ضنين در رحن وحسوب ویشود.
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 .11وثانه؛ .12 1نرى (اندام تناسلی وغکر)؛  .13ف ْرح (اندام تناسلی وؤنب)؛
ْ
 .14بیضه که آن را « ُدنبالن» ویگوخند.

شــاخان عکــر اســت ،در وــورد «پرنــدگان» 2اػ طهــارده وــوردی کــه عکــر شــد ،ظــوردن

ظون و فضلۀ آنها حرام اسـت و نسـبت حـه سـایر وـوارد نيـز طنانشـه در پرنـدگان خافـت

شود حنابر احتياط الػم ،حاخد اضتناب گردد.

مسأله  .1364ظــوردن غــغایی کــه وشــتهل بــر اضــزاى حــرام وثــل نصــاعُ ،دشــول اػ

حيوان حالل گوشت تغکيه شده است ضایز نيست؛ وگر آنکـه در هنگـام طـبز غـغا

وثل آب گوشت ،عرات آن در آحگوشت حل شود طوری که حه ضهت کهی وقدار آن
ً
در غغا عرفا اػ بین رفته و وستهلک وحسوب شود.

مسأله  .1365ظـوردن ادرار حيوانــات حــرام گوشــت ضـایز نيســت و نيــز ظــوردن ادرار
حيوانات حالل گوشت  -حتی ادرار «شتر» حنابر احتياط واضب  -حـرام اسـت ،ولـی
آشاويدن ادرار «شتر»« ،گاو»« ،گوسفند» و «بـز» بـرای وعالسـه اشـکالی نـدارد ،هرطنـد
وعالسه ونحصر در ظوردن آنها نباشد.
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 oاجزایی از حيوان حالل گوشت كه خوردن آن وكروه یا خالف احتياط وستحج است

مسأله  .1366ظــوردن غيــر اػ اضــزای حــرام اػ حيــوان حــالل گوشــت  -کــه در وســألۀ

قبـــل عکـــر شـــد  -واننـــد گوشــت ،قلــب ،کبــد (ضگــر خــا ضگــر ســياه) ،شــش خــا ر خــه

(ضگــــر ســــفيد) ،ســــيرابی (شــــکهبه) ،روده ،عضـ ــالت ،غضـ ــروفهــــا و پوسـ ــت و

 .1وحل اضتهاع بول ،پیشابدان.
 .2طه پرندگان ظشکزی و طه آبزی.
 .3ظوردن فضلۀ حيوانات طه حرام گوشت و طـه حـالل گوشـت ضـایز نيسـت (ایـن حکـن در وـورد واهيـان
حالل گوشت و ولز حنابر احتياط واضـب اسـت)؛ وگـر وـوارد اسـتثنایی کـه در وسـاجل « 3123و  3113و
 »3132عکر شد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

ُ
استصوان 1حـالل اسـت ،هرطنـد ظـوردن کليـه (قلـوه) ،درخشـههـای قلـب 2و رگهـا
ً
ظصوصا شاهرگها 4وکروه است.

3

ههـــين طـــور ،احتيـــاط وس ــتحب آن اس ــت ک ــه اػ ظ ــوردن پوس ــت و اس ــتصوان

حيوانات حالل گوشت اضتناب شود ،حه اسـتثنای پوسـت سـر و پوسـت وـرغ و سـایر
پرندگان و استصوانهای پرندگان کوطک وانند گنسشک.

 oخوردن اجزاء یا فرآوردههای حيوان حرام گوشت یا وردار

مسأله  .1367ظـــوردن تهـــام اضـــزاء و ف ــرآوردهه ــای حيوان ــات ح ــرام گوش ــت وث ــل
گوشت ،ضگر ،پیه ،تصن و شير و لبنيات آنها حرام است.

مسأله  .1368آشاويدن شير انسان  -هرطند شير ههسر خـا وـادر  -بـرای فـرد وکلـف

حنابر احتياط واضب ضایز نيست.

مسأله  .1369ظ ـوردن تهــام اضــزاء و فــرآوردههــای حيوانــات حــالل گوشــت کــه حــه
ظودی ظود وردهاند خا حه غير دستور شرعی کشته شـدهانـد حـرام اسـت 5،حتـی حنـابر

احتياط واضب حاخد اػ اضزای بیروح آنها 6نيز اضتناب گردد؛

البته شير داظل پسـتان و پنيـر واخـهای کـه در حـدن بـره و بزغالـه و واننـد آن قبـل اػ

غغاظور شدن اخساد شده حالل است؛

ههشنين ،تصن داظل حدن پرنـدگان حـالل گوشـت در صـورتی کـه پوسـتۀ رو یـین

آن شکل گرفته ،هرطند سفت نشده حاشد ،حالل است.

7

 .1شاخان عکـر اسـت ،در صـورتی کـه ظـوردن ایـن وـوارد ضـرر شـدخد (ضـرر فـوقالعـاده و وهـن) بـرای شـصص
داشته حاشد ،اػ این ضهت ظوردن آنها حرام ویشود.
 .2که اػ آن ،تعبير حه «آعان الفؤاد» خا «آعان القلب» شده است.
 .3که اػ آن ،تعبير حه «عروق» شده است.
 .4که اػ آن ،تعبير حه «اوداح» شده است.
 .5هرطند وردار آنها پاک حاشد.
 .6وانند استصوان ،شاد ،ناظن.
 .7البته طنانشه ظاهر تصن پرنده حا رطوحت سراخت کننده حا حدن حيوان وـرده برظـورد کـرده ،نسـس اسـت و
حا آب کشيدن پاک ویشود و نيز نسبت حه پنيرواخه ،طنانشه ثاحت نشود که واخع است ،حاخـد ظـاهر آن را
که حا حدن حيوان ورده برظورد کرده حشوخند .این حکن در ضلد اول ،وساجل « 345و  »343نيز عکر شد.

ظوردن و آشاويدن /

 oفروش یا عرضه گوشت خوک بر كسانی كه آن را حالل ویدانند

ً
مسأله  .1371فروش گوشت ظوک وطلقا ضایز نيست .حنابراین ،وسلهان نهیتوانـد

گوشت ظوک را حه کسانی که آن را حالل ویدانند  -وانند کفار وسـيحی خـا غيـر آنـان -
حفروشد؛ حلکه حنـابر احتيـاط واضـب طنـين گوشـتی را هرطنـد اػ طریـق غيـر فـروش در
اظتيار کسانی که آن را حالل ویدانند قرار ندهد.

1

 oشک در حالل یا حرام گوشت بودن حيوان تذكيه شده

مسأله  .1371اگر تغکيـۀ شـرعی حيـوانی حـا خکـی اػ راههـایی کـه در وسـألۀ « »3231و

وسـاجل حعــد اػ آن بیــان شـد ثاحــت شــود ،در صــورتی کـه فــرد نســبت حـه حــالل خــا حــرام
گوشت بـودن آن شـک کنـد و شـبهۀ ووضـوعی حاشـد ،حکـن حيـوان حـالل گوشـت را

دارد؛ وثـــل اخنکـــه ويزحـــان وســـلهان غـــغای گوشــتی را در اظتيــار وههــان قراردهـ ـد و
وههان نداند گوشت طبز شده وتعلق حه طه حيوانی است.

2

شاخان عکر است ،در ووردی که ثاحت شـدن تغکيـه «وحـل اشـکال» اسـت ،حکـن

حه حالل بودن گوشت حيوان نيز وحل اشکال ویحاشد.

3

 .1وانند اخنکه فرد ،غغایی را که اػ گوشت ظوک تهيه شده وقابل وههان وسيحی برای ظوردن قرار دهد خـا
کارگری که در رستوران خک کشور غربی وشغول کار است آن را در اظتيار کفاری که حه بـرای صـرف غـغا
حه رستوران وراضعه ویکنند ،قرار دهد.
 .2اوا اگر فرد حداند که گوشت وغکور ،وربوط حـه حيـوان وعينـی واننـد ظرگـوش خـا زرافـه خـا پنگـوجن خـا کـانگرو
است ،ولی اػ حکن شرعی آن حيوان اطالع نداشته حاشـد (شـبهۀ حکهـی) ،نهـیتوانـد حنـابر حـالل بـودن
آن حگغارد و برای اطالع اػ حکن آن حاخد اػ وستهد ضـاوع الشـراخط تقليـد نهاخـد .فقيـه اعلـن ،ادلـۀ ور بـوط
حه حروت خا حليت آن حيوان را بررسی وینهاخد و طنانشه دليل عام خا ظاصی بـر حروـت وضـود داشـته
حاشــد ،حکــن حــه حــرام بــودن آن حيــوان وــینهاخــد و در وــوردی کــه هــير دليــل عــام خــا ظاصــی بــر حروــت
حيوان وغکور خافت نشود ،يصالة الحل ضاری کرده و حکن حه حالل بودن آن حيوان وینهاخد.
 .3توضيح این وطلب ،در وساجل « »3233و « »3233عکر شد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

 oژالتين

مسأله  .1372اگر «ؼالتين» 1اػ حافـتهـای گيـاهی تهيـه شـده حاشـد خـا وعلـوم نباشـد
ً
که اػ حيوان تهيه شده خا گيـاه ،پـاک و ظـوردن آن وطلقـا ضـایز وـیحاشـد و تحقيـق در

این وورد الػم نيست.

مسأله  .1373اگر ؼالتين اػ حافتهای حيوانی واننـد اسـتصوان ،پوسـت و غضـروف

حه دست آوده حاشد ،طنانشـه احتهـال عقالیـی داده شـود کـه اػ حيـوان تغکيـه شـده

فراهن شده ،ؼالتين وغکور پاک وحسوب ویشود و اوا استفاده اػ آن در ظـوراکیهـا و
آشاويدنیها در طند وورد اشکال ندارد:

 .1انســان حدانــد آن ؼالتــين اػ حيــوان حــالل گوشــتی کــه تغکيــۀ شــرعی شــده حــه

دست آوده است؛ وثل ؼالتينی که اػ اضزای گاو تغکيه شده تهيه شده است.

 .2خکی اػ نشانههای تغکيه را که در وسألۀ « »3231و وساجل حعد اػ آن بیان شد،

داشته حاشد.

2

در فرض وغکور ،اگر حالل خا حرام گوشت بودن نـوع حيـوانی کـه ؼال تـين اػ اضـزای

آن تهيه شده وعلوم نباشد ،حکن آن در وسألۀ « »3133بیان شد.
ً
 .3حه انداػهای کـن و انـدک در ظـوردنی خـا آشـاويدنی اضـافه شـود کـه عرفـا اػ بـین

رفته (وستهلک) وحسوب شود.

ً
ُ
 .1ؼالتين وادهای ضاود ،نيهه شفاف ،غالبا بیرنگ ،ترد و بیوزه (حه صورت ورق ،پودر و وانند آن) اسـت
ً ُ
که وعهوال اػ «کـالؼن» درون پوسـت و غضـروف و اسـتصوان ضـانوران واننـد گـاو ،ظـوک ،وـاهی حـه دسـت
ویآخد و گاهی نيز این فرآورده ،اػ برظی ضلبکها و اضزای گياهان تهيه ویشود.
ً
این واده ،وعهوال حه عنوان عاول ؼله کننده در صناخع غغایی (وانند انواع وصتلف ؼلههـا ،وارواالدهـا،
پاســتيلهــا ،حســتنیهــا ،ظاوــههــا و برظــی آحنبــاتهــا و شــيرخنیهــا) ،صـنعتی (واننــد داروســاػی ،عکاســی،
ساظت ُوهر ،گلولههای پینتبال و لواػم آراخشی و بهداشتی) و غير آن حه کـار وـیرود .حنـابراین ،ؼال تـين را (در
وصارف ظوراکی) ویتوان اػ ونـاحع حـالل خـا حـرام تهيـه کـرد و حـالل بـودن ؼال تـين حسـتگی حـه واهيـت وـواد
ظام وورد استفاده برای توليد آن دارد.
 .2شاخان عکر است ،در ووردی کـه ثاحـت شـدن تغکيـه «وحـل اشـکال» اسـت ،حکـن حـه حـالل بـودن ؼال تـين
وغکور نيز وحل اشکال ویحاشد ،وانند آنشه در وساجل « 3233و  »3233عکر شد.

ظوردن و آشاويدن /

 .4وعلوم حاشد «استحاله» شده است.

1

در غير ووارد فوق ،استفاده اػ ؼالتين وـغکور حـه ضـز وـوارد ضـرورت و اضـطرار( 2کـه

توضيح آن در وسألۀ « »3324ظواهد آود) ضایز نيست؛

مسأله  .1374اگــر ؼالتــين اػ اضــزای حيــوان وثــل اســتصوان ،پوســت و غضــروف حــه

دست آوده حاشد ،در هر خک اػ ووارد عیل نسس وحسوب ویشود:

 .1اطهينان حاصل شود که آن ؼالتين اػ اضزای حيـوان نسـس العـين وثـل ظـوک

تهيه شده است؛

 .2اطهينــان حاصــل شــود آن ؼالتــين اػ اضــزای روحدار وثــل پوســت و غضــروف

حيوان تغکيه نشده (غير نسس العين) تهيه شده است؛

 .3اطهينان حاصل شود آن ؼالتين اػ استصوان حيـوان تغکيـه نشـده (غيـر نسـس

العين) قبل اػ تطهير حه دست آوده است.

در ایــن وــوارد کــه ؼالتــين فــراهن شــده نســس اســت ،اســتفاده اػ آن  -هرطنــد حــه

وقــدار کــن  -در ظوراکیهــا و آشــاويدنیهــا کــه ووضــب نساســت آنهــا وــیشــود ،در
صــورتی ضــایز اســت کــه «اس ـتحاله» آن ثاحــت شــود و در صــورت شــک در اســتحاله

شدن ،نسس وحسوب ویشود.

3

مسأله  .1375اگــر ؼالتــين اػ اعضــای حــدون روح وــردار  -غيــر نســس العــين  -وثــل
استصوان تهيه شده ،حنابر احتياط واضب ظوردن آن ضایز نيست؛

البتــه ،طنانشـــه آن عضـــو در اثـــر تهــاس حــا گوشــت ويتــه نســس شــده و قبــل اػ

فناوری تطهير نشده ،ظوردن آن حرام ویحاشد.

 .1وعنای استحاله در ضلد اول ،وسألۀ « »243عکر شد.
 .2شــاخان عکــر اســت ،در وــوارد «اضــطرار و انحصــار دروــان» ،ظــوردن فــرآوردۀ ؼالتينــی کــه اػ اضــزای وــردار
غير نسس العين تهيـه شـده ،بـر فـرآوردهای کـه اػ اضـزای وـردار نسـس العـين  -وثـل ظـوک  -تهيـه شـده،
وقدم است.
 .3وعنای استحاله در ضلد اول ،وسألۀ «»243عکر شد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

مسأله  .1376تحقيـــق اػ اخنک ــه طـــه فرآوردهه ــای ظ ــوراکی دارای ؼال ت ــين حي ــوانی

ویحاشد ،الػم نيست ،هرطند این اور آسان حاشد.

 وواردی كه حيوان حالل گوشت به سبج آنها حرام گوشت ویشود

حيوان حالل گوشـت حـه واسـطۀ اوـوری حـرام وـیشـود کـه حعضـی اػ وـوارد آن ،در

وساجل عیل بیان ویشود.

 .3 oعادت به خوردن ودفوع انسان

مسأله  .1377حيوان حالل گوشت  -ظواه پرنده حاشد خا طهارپا خا آبزی  -طنانشـه

حه ظوردن ودفوع انسان 1عادت کند حه گونهای که حگوخند« :ودفوع انسان ،غـغای او

شده است» 2حرام گوشت ویشود و ظوردن گوشـت و تصـن و شـير و تهـام اضـزای آن
حرام ویشود.

3

برای تحقق خافتن اور وغکور ،الػم است حيوان ودت ػوان قابـل تـوضهی واننـد دو

روػ خا بیشتر تنها غغاخش ودفوع انسان حاشد 4.حنابراین ،اگرحيـوان هـن وـدفوع انسـان

و هن غغای دخگر حصورد ،حرام گوشت نهیشود؛ وگـر آنکـه تغغخـهاش حـه غيـر وـدفوع

انسان حه انداػهای اندک و کن حاشد که در نظر عرف طيزی وحسوب نشود.

شــاخان عکــر اســت ،حيــوانی کــه حــه ظــوردن نساســت انســان عــادت کــرده اســت،

طنانشــه اســتبراء شـــود ،حــالل وـــیشــود و کيفيــت اســتبراء آن در ضلــد اول فصــل

«وطهرات» ،وساجل « 233و  »233بیان شد.

 .1این حکن اظتصاص حه ودفوع انسان دارد و شاول ودفوع حيوانات نهـیشـود .ههشنـين ،ادرار و ظـون و
ســایر نساســات ،ایــن حکــن را نــدارد .حنــابراین ،حيــوان حــالل گوشــت حــا ظــوردن ســایر نساســات  -غيــر
ودفوع انسان  -حرام گوشت نهیشود.
 .2حيوان وغکور« ،ضالل» ناويده ویشود.
 .3حکن عرق حدن طنين حيوانی در ضلد اول ،وسألۀ « »313عکر شد.
ً
 .4اوا اگر حيوان برای ودت کوتاهی وثال خک شبانهروػ ،اػ ودفوع انسان حصورد حرام گوشت نهیشود.

ظوردن و آشاويدن /

 .2 oشير خوردن از خوک توسط بزغاله (و بنابر احتياط واجج بچۀ سایر حيوانات)

مسأله  .1378اگر بزغاله حه وقدارى که گوشت بر حدنش بروخد و استصوانش وحکـن

شود ،اػ ظوک شير حصورد ،ظود بزغاله و نسلش و ههين طور شيرش 1حرام ویشود؛

2

اوا اگر شير ظوردن ،کهتر اػ آن وقـدار حاشـد حنـابر احتيـاط واضـب حاخـد «اسـتبراء»

شود و پس اػ آن حالل ویگردد.

کيفيـــــت «استبـــــراء» در ایـــن وـــورد آن اس ـ ـ ـت ک ــه حي ــوان هفـ ـ ـت روػ ش ــير پ ــاک

حصــــ ـورد و طنانشــه نيــاػ حــه شــير نداشــته حاشــد ،هفــت روػ علــف خــا ضــو و واننــد آن

حصورد؛

حکن وغکور در این وسأله ،حنابر احتياط واضب نسبت حه بره و گوسالۀ شيرظوار

و حشههاى دخگر حيوانات حالل گوشت نيز ضاری ویشود.
 .1 oوطی انسان با چهارپایان

مسأله  .1379اگــر انســان  -پنــاه حــه ظــدا  -حــا خکــی اػ طهارپاخــان وثــل شــتر ،گــاو،

گوسفند ،بز ،اسب ،قاطر خا االغ نزدخکـی کنـد ،هرطنـد ونـی ظـارح نشـود ،گوشـت آن
حيــوان و ســایر اضــزای داظلــی آن ،واننــد ضگــر ،قلــوه و ســيرابی حــرام وــیشــود و حنــابر

احتياط واضب ،حاخد اػ شير و نسل پدخد آوده حعد اػ نزدخکی حا حيوان اضتنـاب شـود
و نيز ،ادرار و ودفوع آن نسس ویحاشد.

مسأله  .1381حکن وغکور در وسألۀ قبل اظتصاص حه طهارپاخـان (بهـاجن) داشـته و

شاول سـایر حيوانـات نهـیشـود و نيـز شـاول طهار پـایی کـه وـرده و حعـد اػ وـرگ حـا آن

نزدخکــی شــده نهــیشــود و طنانشــه طهار پــایی کــه حــا آن نزدخکــی شــده دارای حهــل
 .1حکن ادار و ودفوع آن نيز در ضلد اول ،وسألۀ « »342بیان شد.
 .2شاخان عکر است اگر آشاويدن شير توسط حيوان حه گونهای حاشد که عنوان «رضـاع» وحقـق نشـود ،حکـن
وغکور شاولش نهیشود و نيز شير ظوردن اػ سگ و حيوانات این حکن را ندارد .ههين طـور ،ایـن حکـن
شاول حيوانات حعد اػ علفظوار شدن و پاخان دورۀ شيرظوارگی آنها نهی گردد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

حاشد ،این حکن شاول حهلی که قبل اػ نزدخکی پدخد آوده نهیشود.

فرق ندارد نزدخکی کننده عاقل حاشد خا وسنون ،عالن حه ووضـوع و حکـن حاشـد خـا

ضاهل ،اػ روی اظتيـار اقـدام حـه ایـن عهـل نهاخـد خـا او را وسبـور نهاخنـد .ههـين طـور،

حنــابر احتيــاط واضــب فرق ـی نيســت کــه فــرد نزدخکــی کننــده وــرد حــالغ حاشــد خــا حشــۀ

ناحالغ،

1

و نيز فرقی نيست حيوانی که حا او نزدخکی شده وؤنب حاشد خا وغکر.
ً
مسأله  .1381اگر حيوانی که حا او نزدخکی شده ،اػ حيواناتی حاشد که وعهوال ضهـت

«ســواری و حهــل حــار» اســتفاده وــیشــود وثــل اســب ،قــاطر و االغ ،حاخــد حيــوان را اػ آن
شــهر خــا روســتا بیــرون ببرنــد و در ضــاى دخگــر حفروشــند و ا گــر شصصــی کــه ایــن عهــل را

انسام داده صاحب حيوان نباشد ،الػم است قيهت حيـوان را حـه صـاحبش غراوـت

بپرداػد و در این صورت ،پول حاصل اػ فروش حيوان براى ظودش ویشود؛
ً
اوا اگر حيوانی که حا او نزدخکی شـده اػ حيوانـاتی حاشـد کـه وعهـوال «گوشـت آنهـا»

وورد استفاده است وانند گوسفند ،بز و گاو خا عـالوه بـر اسـتفاده بـرای تغغخـه ،ضهـت

ســواری و حهــل حــار نيــز وــورد اســتفاده قــرار وــیگيــرد ،واننــد شــتر ،حاخــد حيــوان را عحــح
کننــد( 2،و ا گــر شــتر اســت ن ْحــر شــود) ســپس الشــۀ آن را حســوػانند و کســی کــه حــا آن

نزدخکـــی کـــرده ،اگ ــر ص ــاحبش نيس ــت ،حاخ ــد قيه ــت آن را 3ح ــه ص ــاحبش غراو ــت
بپرداػد.

4

 .1این حکن ،شاول ووردی که ػن حا حيوان نر  -العياع حاهّلل  -نزدخکی کرده نهیشود.
 .2عحح حيوان در صورت اوکان بر سایر شيوههای اػ بین بردن آن وثل سن دادن و غير آن وقـدم اسـت؛ ولـی
الػم نيست شراخط تغکيۀ شرعی رعاخت شود.
ً
 .3وعهوال حيوان اػ «اشيای قيهـی» وحسـوب وـیشـود کـه توضـيح آن در صـفحۀ « ،»133پـاورقی « »3بیـان
شــد و حکــن وــغکور در ایــن وســأله و وســاجل حعــد بــر ایــن اســاس ورقــوم شــده اســت و اوــا فــرد در «اشــيای
وثلی» که توضيح آن در وسألۀ « ،»133پاورقی « »2بیان شد« ،وثل» را ضاون است.
 .4این حکن ،حنابر احتياط واضب در وورد نسل او که نطفۀ آن حعد اػ نزدخکی ونعقد شـده نيـز ضـاری اسـت
و برای رعاخت احتياط ،الػم است اػ بین بردن نسل حيوان وغکور حا اعن والک آن حاشـد؛ البتـه ،وکلـف
ویتواند در این وورد حه وستهد دخگر حا رعاخت األعلن فاألعلن وراضعه نهاخد.

ظوردن و آشاويدن /

مسأله  .1382اگر دستيابی حه حيوانی که حا او نزدخکـی صـورت گرفتـه ،بـرای اضـرای
احکام وغکور ،وتوقف بر ظرخد صوری آن اػ والک حاشد ،این کار الػم است.

شـاخان عکــر اســت ،طنانشـه حيــوان وــغکور حـه هــر علتــی تلـف شــده و اػ حيوانــاتی
ً
حاشد که وعهوال ضهت سواری و حهل حار استفاده ویشود ،نسـبت حـه ظـارح کـردن
آن اػ شــهر خــا روســتا و فــروش آن در وکــان دخگــر تکليفــی نيســت؛ ولــی در وــواردی کــه

ســوػاندن آن الػم اســت ،در صــورتی کــه ضســد حيــوان ووضــود اســت ،حاخــد ســوػانده

شود.
ً
در هــر حــال ،فــردی کــه حــا حيــوان نزدخکــی کــرده ،شــرعا ضــاون قيهــت آن بــرای
والکش ویحاشد 1،هرطند نتواند حه وظاخفی که عکر شد عهل نهاخد.
ً
مسأله  .1383ا گــر انســان حــا حيــوانی وثــل گوســفند کــه وعهــوال بــرای گوشــتش وــورد
استفاده قرار ویگيـرد نزدخکـی کنـد و آن حيـوان در بـین حيوانـات دخگـر وشـتبه شـود،

طـوری کــه وعلــوم نباشـد حــا کــداويک اػ آنهــا نزدخکـی شــده؛ در ایــن وـورد حاخــد حــه قيــد

قرعه ،خکی اػ آنها ظارح شود و احکام وغکور در وورد آن ضاری شود.

2

 حكن خوردن صيد حرم وكه و آنچه ولحق به آن است

مسأله  .1384ظوردن اػ صيدی که در حرم وکه  -توسط « ُوحرم» خـا «غيـر ُوحـرم» -
صيد شده ،برای ُوحرم و غير ُوحرم حرام است؛
ههــين طــور ،ظــورن اػ صــيد بــرای ُوحــرم ضــایز نيســت ،هرطنــد کســی کــه ُوحــرم
 .1ونظور ،قيهت ػوـان نزدخکـی حـا حيـوان اسـت و طنانشـه ارػش پـول و نقـد راخـذ تـا هنگـام پرداظـت وبلـغ
وغکور حه صاحب حيوان کـاهش خافتـه حاشـد ،الػم اسـت وقـدار کـاهش خافتـه نيـز پرداظتـه شـود ،وشـاحه
آنشه در وورد اشيای قيهی در ضلد سوم ،فصل «غصب» ،وسألۀ « »3335عکر ویشود.
ً
 .2وــثال ا گــر گلــهای وشــتهل بــر  24گوســفند حاشــد و حــا خکــی اػ آنهــا نزدخکــی شــده و قابــل تشــصيص نبــوده و
نسبت احتهال نيـز در وـورد آنـان وسـاوی حاشـد ،گلـه را نصـف وـیکننـد ،قرعـه حـه اسـن هـر نصـفی کـه در
آود ،آن نصف را دوحاره نصف ویکنند و قرعه ویػنند ،قرعه حه اسن هر نصف درآود حاػ ههان را نصف
کرده و قرعه ویػنند و ههشنـين تـا حيـوان نزدخکـی شـده حـا قرعـه وعـين شـود و ایـن حکـن ،در وـورد سـایر
طهارپاخانی که در وسألۀ « »3133عکر شد نيز ویشود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

نيســت حيــوان را در « ِحــل» (ظــارح اػ حــرم وکــه) صــيد کــرده حاشــد؛ حلکــه ظــوردن اػ
حيــوانی کــه توسـط ُوحــرم در « ِحــل» (ظــارح اػ حــرم وکــه) صــيد شــده ،بــرای فــرد غيــر
ُوحرم ،حنابر احتياط واضب ضایز نيست.

شاخان عکر است ،ونظور اػ «صـيد» ،حيوانـات وحشـی 1ظشـکری و حيوانـاتی کـه

هن در ظشکی و هن در آب ػندگی ویکنند 2،ویحاشد و ایـن حکـن شـاول حيوانـاتی

که فقط آبزی هستند  -وانند واهی  -نهیشود.

ب .خورا كیها (غير حيوانات)

مسأله  .1385اػ ويــان اشــياء و فــرآوردههــای غيــر حيــوانی ،حعضــی اػ طيزهــا حــرام
وحسوب ویشود که اػ ضهلۀ آنها ووارد عیل است:
 .1ظون؛

 .2شراب و طيزهای وست کننده و فقاع و آب انگور ضوشيده؛
 .3سایر اشيای نسس؛

 .4گل و ظا ک و شن و سنگریزه (حنا بر فتوا خا احتياط واضب)؛
 .5اشياء وضر؛
 .6ظباجب؛

 .7اووال دخگران.

توضيح این ووارد در وساجل حعد عکر ویشود.

 .1تعرخف حيوان وحشی ،در وسألۀ « »3231عکر شد.
 .2حيوانات وحشی دوزخست.

ظوردن و آشاويدن /

 .3 خون

مسأله  .1386ظوردن ظون  -هرطند پاک حاشد  -حرام است؛ 1حه نهونههایی اػ آن
در ووارد عیل اشاره ویشود:

الف .خىو باليمايذه دس ربيحه :اگر حيوان حالل گوشـتی عحـح شـرعی شـود و ظـون

حــه وقــدار وتعــارف اػ حــدنش ظــارح گــردد ،ظــون حاقيهانــده در اعضــای حــدنش پــاک

است ،ولی ظوردن آن حرام ویحاشد؛ 2وگر آنکه در ظوردنیها  -واننـد آب گوشـت  -اػ
ً
بــین رفتــه و وســتهلک شــود خــا آنکــه عرفــا ضزجــی اػ حافــت گوشــت ،ضگــر و واننــد آن
وحسوب شود.

حنــابراین ،ظــوردن ظــون لصتــۀ ووضــود در گوشــت ،ضگــر و نيــز ظــوردن ظوناحــه در
ً
ً
صورتی که عرفا صدق ظون نهاخد ضایز نيست؛ ولی اگر ظون وثال هنگـام طـبز غـغا
خا ضوشاندن قلـن گـاو ،گوسـفند خـا شـتر ضهـت تهيـه آب قلـن خـا حعـد اػ طـرد کـردن حـا
ً
گوشت عرفا وستهلک شده و اػ بین رفتـه حـه حسـاب آخـد ،ظـوردن غـغا خـا آب قلـن خـا
گوشت طرد کردۀ وغکور حالل ظواهد بود.
ً
ههــين طــور ،ظــوردن ظــون انــدک ووضــود در وــویرگهــا و واننــد آنکــه عرفــا تــاحع
گوشــت خــا ضگــر و ضــزء حافــت آن وحســوب وــیشــود و دارای وضــود عرفــی وشــصص و

وتهایزی نيست ،حه ههراه گوشت خا ضگر اشکال ندارد.

ب .خىو داخل تخن هشغ یا سایش پشيذ او حالل ىشت :ظونی کـه داظـل تصـن وـرغ

ویحاشد ،پاک است ولی ظوردن آن حرام ویحاشد.
ً
حنابراین ،اگر عرۀ ظون را بردارند خا ظون را در تصن ورغ وصلوط کنند که در آن عرفـا اػ

بین رفته و وستهلک شود ،ظوردن تصن ورغ وانعی ندارد ،هرطند احتياط وسـتحب آن
 .1شــاخان عکــر اســت ،ظــوردن ظــون وــاهی حــالل گوشــت کــه ظــون ضهنــده نــدارد ،حنــابر احتيــاط الػم حــرام
ویحاشد؛ وگر وورد استثنایی که در وسألۀ« »3113عکر شد.
 .2توضيح بیشتر در این وورد در ضلد اول ،وساجل « 333و  »333عکر شد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

است که اػ ظوردن زردۀ تصن ورغی که عرۀ ظون در آن حاشد ،اضتناب شود.
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ج .خففىو لنففه و هايًففذ آو :ظــونی کــه اػ لثــه و اضــزای داظــل دهــان بیــرون ویآخــد،

نســس 2و فــرو بــردن آن حــرام اســت و ا گــر حــا آب دهــان خــا غــغا و واننــد آن در دهــان
وستهلک شود فرو بردن آن ضایز است و تطهيـر داظـل دهـان حـا وضهضـه و واننـد آن
واضب نيست.

 .2 شراب و چيزهای وست كننده و فقاع و آب انگور جوشيده

مسأله  .1387حرام بودن آشاويدن شراب ،اػ ضرورخات دین اسـت و در رواخـات ،اػ

بزرگترین گناهان شـهرده شـده اسـت و ا گـر کسـی آن را حـالل حدانـد ،در صـورتی کـه
ولتفت حاشد که الػوۀ حالل دانستن آن ،تکغخب رسـالت پیـاوبر ا کـرم ویحاشـد،

حکن حه کفر او ویشود.

ظداوند وتعال در قرآن کرخن نسـبت حـه شـراب وـیفرواخـد« :اى کسـانی کـه اخهـان

آوردهاخد ،شراب و قهار و حتها و اػالم (نوع ظاصی اػ حصتآػوـایی) پليـد و اػ عهـل

شــيطانند ،اػ آنهــا دورى کنيــد تــا رســتگار شــوخد؛ شيـ ـ ـطان وــیظواه ـ ـد حــه وسي ـ ـلۀ

شــراب و قهــار در ويــان شــها عــداوت و دشــهنی اخســاد کنــد و اػ عکــر ظــدا و نهــاػ حــاػ

دارد.»...

3

اػ او ــام صـــادق رواخـــت شـــده اس ــت ک ــه فروودن ــد «ش ــراب ،رخش ــۀ ح ــدیه ــا

(يم الصباجب) و سرطشهۀ هر شری است و کسی که شراب ویظورد ،عقل ظود را اػ

دست ویدهد و در آن ووقع ظدا را نهیشناسـد و اػ هـير گنـاهی حـاک نـدارد و آن را

ورتکب ویشود و احترام هير کس را نگه نهیدارد و حق ظوخشان نزدخک را رعاخت
 .1حه ضلد اول ،وسألۀ « »333وراضعه شود.
 .2ظون هرطند اػ «نساسات و اعيان نسس» وحسوب ویشود ،ولی در سراخت نساست آن حه حدن خا سـایر
وطهـر نهـن «برطـرف شـدن
اشياء و کيفيت تطهير آن تفصيلی است که در ضلـد اول ،فصـل «وطهـرات»ِ ،
عين نساست» ،وساجل « 213تا  »231عکر شده است.
 .3سورۀ واجده ،آخات  33و .34

ظوردن و آشاويدن /

نهیکند و قطع رحن وینهاخد و اػ ػشـتیهـاى آشـکار روی نهـیگردانـد و آن را انسـام
ویدهد ،انسان وست افسارش حه دست شيطان اسـت ،ا گـر حـه او دسـتور دهـد بـراى
حت سسده نهاخد ظواهد کرد و حه هر کسا ویظواهد او را ویبرد».

1

اػ اوــام صــادق رواخــت شــده کــه رســول ظــدا فروودنــد« :هــر وســکری (وســت

کننـــده ای)حـــرام اســـت و آنشـــه زخـــاد آن وســکر اســت ،ظــوردن کــن آن نيــز حــرام

است».

2

اػ اوام صادق رواخت شده که رسول ظدا فروودنـد« :شـفاعت وـن حـه کسـی

کــه نهــاػ را ســبک حشــهارد نهــیرســد ،حــه ظــدا ســوگند او بــر وــن در حــوض کــوثر وارد

نهیشود؛ شفاعت ون حه کسـی کـه وسـکر وـینوشـد نهـیرسـد ،حـه ظـدا سـوگند او بـر
ون در حوض کوثر وارد نهیشود».

3

مسأله  .1388آشــاويدن شــراب انگــور و ســایر وســکرات  -طــه ضاوــد و طــه وــاخع -
ً
ُ
حرام ویحاشد ،هرطند فرد آن قدر کن بیاشاود که وست نشود و نيز «فقـاع» کـه غالبـا
اػ ضو گرفته ویشود و ووضب درضۀ ظفيفی اػ وستی است ،ظوردن آن حرام است؛

اوا آب ضو که برای ظواص طبی اػ ضو ویگيرند و حه آن «واء الشعير» ویگوخنـد و

ووضب هير گونه وستی نيست ،ظوردن آن حالل ویحاشد.

مسأله  .1389اگر ظوردن خا آشاويدن شيجی حه وقدار زخاد ووضـب وسـتی  -هرطنـد
در حــد ظيلــی ظفيــف  -شــود ،تنــاول آن شــیء هرطنــد حــه وقــدار انــدک کــه ووضــب

وستی نشود حرام است.

مسأله  .1391غغا ظوردن خا آشاويدن اػ سفره خا ويزی که در آن شـراب خـا وسـکرات

وینوشند ،حرام است ،هرطند آن غغا و آشاويدنی حالل و وباح حاشـد .ههشنـين،
نشستن بر سر طنين سفره خا ويزی حنابر احتياط واضب ،حرام است.
 .1وسائل الشيعه ،ح ،23ابواب األشرحة الهحروة ،حاب ،32ص ،133ح.33
 .2ههان ،حاب ،33ص 113و  ،134ح.5
 .3ههان ،حاب  ،33ص ،125ح.33

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

مسأله  .1391اگــر آب انگــور حــه ضــوش آخــد  -ظــواه حــه ظــودی ظــود ضــوش آخــد خــا حــه

سبب پصتن خا حه سبب آفتاب و وانند آن  -ظوردن آن حرام ویشود و حنـابر احتيـاط
واضب ،آب درون دانۀ انگور نيز حکن آب انگور را دارد؛

اوــا غــوره ،ظروــا ،وــویز و کشــهش خــا آب آنهــا حکــن آب انگــور را نــدارد .حنــابراین ،ا گــر

ضوش بیاخند ،پاک و ظوردن آنها حالل است؛ وگر آنکه وسکر و وست کننده حاشد.

1

مسأله  .1392تبصير شدن دو سوم آب انگور 2که ووضب حالل شدن آن وی گـردد،

3

حه خکی اػ روشهای زیر ثاحت ویشود:

 .1ظود انسان خقين خا اػ راه وعقـول اطهينـان کنـد کـه دو قسـهت آن تبصيـر شـده

است.

 .2دو ورد عادل شهادت دهنـد کـه دو قسـهت آن تبصيـر شـده اسـت؛ البتـه حاخـد
ً
شــهادت آنــان وســتند حــه حــس حاشــد نــه حــدس و گهــان؛ وــثال حگوخنــد« :ظودوــان
دخــدهاخن کــه دو قســهت آن تبصيــر شــده اســت» و احتيــاط واضــب آن اســت کــه حــه
شهادت خک ورد عادل اکتفا نشود ،وگر آنکه ووضب اطهينان گردد.

 .3در اظتيار وسلهان حاشد و او ظبـر دهـد کـه دو قسـهت آن تبصيـر شـده اسـت؛

البته حه شرط آنکه وی اػ کسانی نباشد که آب انگور ضوشيده را قبـل اػ تبصيـر شـدن
دو قسهت آن ،ویآشاوند.

مسأله  .1393اگر آب انگور طه قبـل اػ ضـوش آوـدن و طـه حعـد اػ آن حـا آب وصلـوط

شود ،برای حالل شدن آن کافی است دو سوم وسهوع آن تبصير شود.

حنابراین ،اگر آب انگور قبل اػ تبصير شدن دو سوم آن بر اثر ضوشاندن غلـيظ شـود

و ضوشــيدن بیشــتر ،ووضــب ســوظتنش وــیشــود ،وــیتــوان وقــداری آب حــه آن اضــافه
 .1تفصــيل احکــام ور بــوط حــه وــوارد فــوق در ضلــد اول ،فصــل «نساســات» ،وــورد نهــن «ظهــر» و نيــز فصــل
«وطهرات» ،وورد پنسن «انقالب» عکر شده است.
 .2وعيار تبصير شدن دو سوم اػ حسن آب انگور است ،نه وػن آن.
 .3برظــی اػ احکــام وــرتبط حــا ایــن ووضــوع در ضلــد اول ،فصــل «وطهــرات» ،وــورد پــنسن «انقــالب» عکــر شــده
است.
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کــرد تــا رقيــق شــود ،کــه در ایــن صــورت بــرای حــالل شــدن آن ،کــافی اســت دو ســوم
وسهوع آن تبصير شود.

مسأله  .1394اگــر آب انگــور ضوشــانده شــود ،ولــی قبــل اػ تبصيــر شــدن دو ســوم آن

تبدیل حه شيرۀ انگور گردد ،حنابر احتياط الػم حالل نهـیشـود و وـیتـوان بـرای حـالل

شدن آن حه روشی که در وسألۀ قبل عکر شد ،عهل نهود.

مسأله  .1395اگر طيزهایی وانند کدوى حلوایی ،گالبی ،سـيب و غيـر آنهـا حـه آب
انگور ضوشيده قبل اػ آنکه دو سـوم آن تبصيـر شـود ،اضـافه گـردد ،در صـورتی کـه آب

انگور حه داظل این اشياء نفوع ویکند ،برای حـالل شـدن آنهـا حاخـد دو سـوم آنشـه کـه

حه درونشان نفوع کرده ،تبصير شـود و تبصيـر شـدن دو سـوم آب انگـور داظـل ظـرف حـه

تنهایی ،ووضب حالل شدن آنها نهیشود.

 oخوردن خورا كیها ،آشاويدنیها و داروهای دارای اندكی الكل

مسأله  .1396ظوردن و آشاويدن ظوراکیهـا ،آشـاويدنیهـا و داروهـایی کـه حـاوی
ً
وقــدار انــدکی الکــل وســت کننــده اســت ،طــوری کــه عرفــا اػ بــین رفتــه و وســتهلک
وحسوب ویشود ،طنانشه نسس بودن الکل آن ثاحت نباشد 1،اشکال ندارد.

شاخان عکر است ،ونظور اػ استهال ک ،وعدوم شدن عرفی آن اػ نظر کهی و کيفی
ً
است؛ حه این صورت که الکل حه کار رفته در ظوردنی خا آشاويدنی ،عرفا اػ بـین رفتـه

حــه حســاب آخــد ،هرطنــد حــه دقــت علهــی عرات خــا وولکــولهــای آن ووضــود حاشــد.

حنــابراین ،در تحقــق اســتهال ک ،عــالوه بــر کهــی وقــدار الکــل حــه کــار رفتــه در اشــيای
وــغکور ،شــرط اســت کــه آثــار الکــل در آنهــا وحســوس نباشــد ،وگرنــه انحــالل وــغکور،
استهال ک وحسوب نهیشود.

 .1الکل پاک است؛ وگر آنکه ثاحت شود اػ تقطير شراب انگور حه دست آوده است؛ ههـان طـور کـه در ضلـد
اول ،وسألۀ « »313عکر شد.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

 oخوردن وواد خورا كی یا آشاويدنی دارای عصارۀ والت

مسأله « .1397عصارۀ والت ضو» 1اػ قبيل آب ضـوی حـرام (فقـاع) نيسـت و نسـس

نهیحاشد؛

البته گـاهی بـر اثـر تغيیـرات شـيهيایی در فـن آوری آن 2وـادهای وسـکر وحسـوب

ویشود که در این صورت ظوردن عصارۀ والت و ظـوردنیهـا و آشـاويدنیهـایی کـه
ً
دارای عصـارۀ والـت حاشـد ضــایز نيسـت؛ وگـر آنکـه عصــارۀ وـغکور در آن عرفـا اػ بــین
رفتــه و وســتهلک وحســوب شــود؛ توضــيح وعنــای استهـ ـال ک در وســألۀ قبــل بیــان

شد.

3

 .1 سایر اشيای نجس

مسأله  .1398ظوردن و آشاويدن عين نسس و طيزهایی کـه نسـس شـدهانـد ،وثـل

غغای وتنسس حرام است.

4

مسأله  .1399ظوردن وردار (ويته) حرام اسـت ،هرطنـد ور بـوط حـه حيـوانی  -واننـد

وــاهی  -حاشــد کــه ظــون ضهنــده نــدارد و ويت ـۀ آن پــاک اســت .ههــين طــور ،ظــوردن
اضزای حدن وردار حـرام اسـت و اػ ایـن حکـن ،شـير داظـل پسـتان 5و پنيـر واخـه و تصـن
ورغ که پوسته روی آن تشکيل شده هرطند سفت نشده حاشد ،در صورتی که وربوط

حه حيوان حالل گوشت حاشد ،استثنا ویشود.

6

مسأله  .1411اضزای حدون روح وردار حالل گوشت  -واننـد اسـتصوان ،شـاد ،نـاظن -
 .1طه حه صورت شرحت و واخع حاشد و طه حه صورت پودر و ضاود.
 .2عصارۀ والت ضو را ویتوان حه شيوۀ حالل (حدون الکل وسکر) خا شيوۀ حـرام (حـاوی الکـل وسـکر) تهيـه
کرد و حالل بودن عصارۀ والت ،حستگی حه کيفيت توليد آن دارد.
صهر آب ضو نيز ههين حکن را دارد.
 .3قرص خا پودر و ِ
 .4در ضلد اول ،وبحب «احکام دخگر نساسات» ،وساجلی در این وورد بیان شده است.
 .5والقات شير وغکور حا قسهت داظلی پستان حيوان ويته ،ووضب نساست آن نهیشود.
 .6حکن طهارت خا نساسـت پنيـر واخـه و تصـن وـرغ ور بـوط حـه حيـوان ويتـه در ضلـد اول ،وسـاجل « 345و »343
عکر شد.
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هرطنـد دارای ظـون ضهنــده حاشـد پـاک وحســوب وـیشـوند؛ ولــی ظـوردن آنهـا وحــل
اشکال است و حنابر احتياط واضب ضایز نيست.
ِ .3 گل ،خا ک ،شن ،سنگریزه

مسأله  .1411ظ ــوردن ان ــواع ِگ ــل و کل ــود ح ــرام اس ــت و ني ــز ظ ــوردن ظ ــاک ،ش ــن و

سنگریزه (رول) حنابر احتياط واضب ،حرام ویحاشد؛

ولــی ظــوردن ســنگ در صــورتی کــه ســنگریزه و شــن (روــل) حــه آن نگوخنــد حــالل

است؛ وگر آنکه برای حدن ضرر شدخد (فوقالعاده و وهن) داشته حاشد.

مسأله  .1412ظــوردن ِگــل ارونــی و داغســتانی و غيــر آن بــرای وعالســۀ بیهــاری ،در
صورتی که دروان ونحصر حه آن حاشد ،اشکال ندارد ،وگرنه ضایز نيست.

مسأله  .1413اگر ههراه گندم و ضو و سایر حبوحات ،انـدکی ظـاک حاشـد کـه هنگـام
ً
آرد کردن در آن عرفا اػ بین رفته و وستهلک وحسوب ویشود ،ظوردن آرد خا ظهير خا

نانی که اػ آن تهيه شده اشکال ندارد.

ههشنين ،ظوردن ويـوه و واننـد آنکـه رو خـش وقـداری ظـاک خـا گـرد و غبـار وضـود

دارد و حه قدری کن است که وردم نهیگوخند ظاک ویظورد ،اشکال ندارد.

مسأله  .1414ظاک خا ِگل که حا آب وصلوط شده ،اگر وقدارش حـه قـدری کـن اسـت
کــه آب را وضــاف نکــرده و وــردم ههشنــان حــه آن ،آب وــیگوخنــد ظــوردن آن اشــکال

نــدارد؛ البتــه ا گــر در آب طعــن ظــاک وحســوس حاشــد ،احتيــاط وســتحب اســت اػ
آشاويدن آن اضتناب شود.

 oخوردن تربت اوام حسين و سایر وعصووين
1
مسأله  .1415ظوردن ترحت حضرت سيد الشهداء ،حا وضود سه شرط ضایز است:


 .1شاخان عکر است ،براى گرفتن ترحـت وقـدس حضـرت سـيد الشـهداء و ظـوردن آن ،آداب و دعاهـایی
عکــر شــده اســت کــه تهــام آنهــا ضهــت زودتــر اثــر حصشــيدن ترحــت وــیحاشــد .در ایــن وــورد ،وــیتوانيــد حــه
هفاتيح الجًاو ورحوم وحدث قهی وراضعه نهایید.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

 .1براى شفا ظورده شود؛

 .2بیش اػ وقدار خک نصود وتوسط نباشد؛

 .3خقين خا اػ راه وعقول اطهينان حاصل شود خـا بینـه  -دو وـرد عـادل  -شـهادت

دهند که ترحت وربوط حه قبر وطهر آن حضـرت خـا نزدخـک آن وـیحاشـد ،طـوری کـه

عرف آن را ولحق حه قبر وطهـر حدانـد و احتيـاط واضـب آن اسـت کـه اػ ظـوردن ترحـت
ظارح اػ وحدودۀ وغکور اضتناب گردد.

مسأله  .1416ظـــوردن ترحـــت حض ــرت رس ــول ا ک ــرم و س ــایر اجه ــۀ ط ــاهرین،

هرطند براى شفا حاشد ،حنابر احتياط واضب ضایز نيست.

ش ــاخان عکـــر اســـت ،ب ــرای اس ــتفاده اػ ترح ــت وش ــاهد وش ــرفۀ و ــغکور و ني ــز ترح ــت

حضــرت اوــام حســين( کــه اػ وکــانی غيــر اػ وحــدودۀ وــغکور در وســألۀ « »3343حــه
دست آوده است) ،وـیتـوان آن را در وقـدارى اػ آب و واننـد آن حـل نهاخنـد ،طـوری
ً
که در آن عرفا اػ بین رفته و وستهلک وحسوب شود ،سپس آن را بیاشاوند.
 .1 اشيای وضر

مسأله  .1417ظوردن و آشاويدن هر طيزى خا انسام هر کاری که ووضـب هال کـت خـا

ضرر و زخان شـدخد (ضـرر فـوقالعـاده و وهـن) بـرای حـدن شـود ،وثـل نقـص اعضـا خـا اػ

بین رفتن حعضی اػ حواس 1،حرام است.

2

مسأله  .1418اگــر انســان احتهــال دهــد ظــوردن خــا آشــاويدن طيــزی خــا انســام کــاری

 .1اووری وانند ورگ وغزی ،کوری طشن ،ناشنوایی ،قطع دست و پا خا اػ کـار افتـادگی و فلـذ شـدن آنهـا ،اػ
کار افتادن هر دو کليه ،برداشتن رحن خا برخدن تصهدانها و وواردی اػ این قبيل ،ضرر فوقالعـاده و وهـن
وحسوب ویشود؛
اوا ِصرف تب و سردرد وصتصر ،سرواظوردگی ووقت ،برخدن وقداری اػ پوست حدن ،سرظی خـا کبـودی
خا سياهی پوست ،برداشتن خک کليه برای کسی که کليۀ دخگر او سالن است و ویتوانـد حـا آن اداوـۀ حيـات
دهد و وانند آن ،ضرر فوقالعاده وحسوب نهیشود.
 .2حکــن اســتعهال وــواد وصــدر اعــن اػ صـنعتی خــا طبيعــی و ســيگار و قليــان ،در وســاجل « 343تــا  »345عکــر
شد.

ظوردن و آشاويدن /

بــرای او ضــرر شــدخد (ضــرر فــوقالعــاده و وهــن) دارد  -هرطنــد در آخنــده  -طنانشــه

احتهال وغکور قابل توضه و عقالیی حاشد ،طوری که طنين احتهالی ووضب تـرس و

نگرانی شود 1،ظوردن و آشاويدن آن شیء خا انسام آن کار حـرام اسـت و الػم نيسـت
خقين خا اطهينان حه ضرر حاصل شود.

مسأله  .1419ظوردن نان و غغای سوظته وثل برنذ ،نصود ،سـيب ػوينـی ،گوشـت
و وانند آن ،که گاهی در تنور خـا دخـگ خـا روى آتـش ویسـوػد ،ضـایز اسـت؛ وگـر آنکـه
برای شصص ضرر شدخد (ضرر فوقالعاده و وهن) داشته حاشد.
 .7 خباثات

ً
مسأله  .1411ظــوردن هــر طيــزی کــه عرفــا ضــزء «ظباجــب» حاشــد  -خعنــی اشــيایی کــه

طبــع انســان اػ آنهــا وتنفــر اســت  -اػ قبيــل طــرک و کثافــتهــاى حــدن و ػظــن انســان و
حيوانات و وانند آن حرام است.

مسأله  .1411فـرو بــردن اظــالط ســر و ســينه کــه اػ وســاری داظلــی وارد فضــای دهــان

شده ،حرام نيست.

 .8 اووال دیگران

مسأله  .1412ظــوردن اوــوال دخگــران و هــر نــوع تصــرف دخگــری حــدون رضــاخت آنــان

حـرام اســت و اػ اوـام صــادق رواخـت شــده« :کسـی کــه اػ غـغایی کــه حـه آن دعــوت

نشده حصورد ،در حقيقت پارهاى اػ آتش را ظورده است».

2

مسأله  .1413اگر شصصی غغایی را حه انسان تعارف کنـد ،ظـوردن آن ضـایز اسـت،

هرطند اطهينان حه رضاخت قلبی وی وضود نداشته حاشد؛
ً
ولی اگر انسان خقين خا اطهينان داشته حاشد که صاحب غغا قلبا راضی نيسـت،

 .1حه عبارتی ،احتهال وعقول ضرر را حدهد ،طوری که ونشأ ظوف براخش شود.
 .2فشوع کافی ،ح ،3حاب ون وشی إلی طعام لن خدع إليه ،ص ،234ح.2

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

هرطند حه زحان ابراػ رضاخت کند ،نهیتواند اػ آن غغا استفاده نهاخد.
 oخوردن و آشاويدن از ونزل كسانی كه در آیۀ وباركۀ سورۀ نور ذكر شده

مسأله  .1414ظوردن و آشاويدن وواد غغایی (ظوردنیها و آشـاويدنیهـا) در ونـزل

افراد عیل  -که در سورۀ وبارکۀ نور آخه  33عکر شده  -حدون اضاػۀ آنها  -حا شـراخطی کـه

ظواهد آود  -ضایز است:

 .1پدر و وادر و پدربزرگ و وادربزرگ ،هرطه حاال روند؛

 .2فرػند و نوه ،هرطه پایین رود؛
 .3برادر و ظواهر؛
 .4عهو و عهه؛

 .5دایی و ظاله؛

1

 .6رفيق و دوست.

حکن وغکور ،در وورد ػن نسبت حه ونزل شوهر و در وورد وکيل نسبت حـه ونـزل ووکـل

ظوخش که حفظ ونزل و اوور وربوط حه آن را حه او سپرده است نيز ضاری ویحاشد.

2

مسأله  .1415حکن وغکور در وسألۀ قبل ،دارای شراخط عیل ویحاشد:

 .1انســان احتهــال عقالیــی دهــد کــه صــاحب ونــزل راضــی اســت .حنــابراین ،ا گــر

حداند راضی نيست ،نهیتواند اػ وواد غغایی ونزل استفاده کند.

 .2حنابر احتياط الػم ،شصص فقط اػ غغاها و ويـوههـا و نوشـيدنیهـای وتعـارف
ً
اس ــتفاده کنـــد و اػ ظـــوراکیهـــا و آشـــاويدنیه ــای گ ــران قيه ــت ک ــه وعه ــوال ب ــرای

ويههانیها و وواقع ظاص نگهداری ویشود ،پرهيز نهاخد.

 .1طنانشه وواد غغایی (ظوردنیها و آشاويدنیها) ولـک شـوهر ظـواهر ،شـوهر عهـه ،خـا شـوهر ظالـه حاشـد،
استفاده اػ آن وحل اشکال است ،وگر آنکه استفاده اػ آن را اضـاػه دهنـد خـا رضـاخت آنـان اػ راه وعتبـری
وانند خقين خا اطهينان احراػ شود.
 .2نهاػ ظواندن در ونزل افراد وغکور ،ههان حکن ظوردن و آشاويدن اػ ونزل آنان را دارد.

ظوردن و آشاويدن /

مسأله  .1416حکن عکـر شـده در وسـألۀ « ،»3333فقـط شـاول آنشـه در «ونـزل» افـراد
وغکور است ویحاشد.

حنابراین ،انسان نهیتواند اػ وغاػۀ آنان خا حاغ و وانند آن طيزی حصورد خـا بیاشـاود

و نيــز حــق برداشــتن پــول و واننــد آن بــرای تهيــۀ وــواد ظــوراکی خــا آشــاويدنی نــدارد و

تصرفات وغکور نياػ حه اضاػۀ آنان خا احراػ رضاختشان اػ طریق وعتبری وانند خقـين خـا
اطهينان حه راضی بودن آنان دارد.
 oحق الهاره

مسأله  .1417اگــر انســان اػ کنــار درظــت خــا زراعتــی عبــور کنــد ،حــا طنــد شــرط

وی تواند در ههان وکان اػ ويوه خا وحصول آن حصورد ،هرطند ظـوردن آن ضـروری
نباشد خا اػ ههان احتدا حه قصد ظوردن ويوه خـا وحصـوالت دخگـر اػ آن وسـير آوـده

حاشد:

 .1حـه حـاغ ،ػوـين زراعـی ،درظتـان و شـاظههـای آنهـا ،ويـوههـا و غيـر آن ،آســيب و

ظسارت وارد نکند.

 .2حنابر احتياط الػم ،حاغ خا زراعت ،دیوار خا حصار و وانند آن نداشته حاشد.
 .3حنابر احتياط الػم ،گهان حه نارضاختی والک نداشته حاشد.

 .4حنابر احتياط الػم ،والک آن ،فرد وحسور وثل حشۀ ناحالغ خا دیوانه نباشد.

1

شاخان عکر است ،انسان حق ندارد ويوه خا وحصول را حا ظود ببرد که در این صورت،

وقداری را که حه ههراه ظود برده حرام ،ولی آنشه را ظورده است حالل ویحاشد.

مسأله  .1418درظــت ويــوهاى کــه شــاظۀ آن اػ دیــوار حــاغ خــا ونــزل بیــرون آوــده ،ا گــر
انسان نداند صاحبش راضی اسـت خـا نـه ،نهیتوانـد اػ ويـوۀ آن حصـورد ،هرطنـد ويـوه
در بیرون ونزل خا حاغ روى ػوين رخصته حاشد؛

 .1البته در وواردی که فرد احتهال دهـد کـه والـک آن وحسـور واننـد حشـۀ ناحـالغ و وسنـون اسـت ،طنانشـه
ً
احتهال وغکور ورضوح (وثال  14درصد) حاشد ،اثری بر آن وترتب نهیشود.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

وگــر آنکــه نشــانه و قرخنــهای حاشــد بــر اخنکــه صــاحبش اػ ويــوههــای رخصتــه شــده

اعراض کرده خا رضاخت وی اػ راه وعتبر دخگری ،احراػ گردد.

مسأله  .1419ظوردن اػ ويوۀ درظتانی که در ظياحانها خا حاغها و پارکهای عهووی

توس ـط نهادهــا و حصــشهــای دولتــی کاشــته شــدهانــد ،ا گــر اػ آن ونــع نشــده اســت،
اشکال ندارد.

1

 وواردی كه خوردن اشيای حرام ،جایز ویشود

مسأله  .1421ظوردن و آشـاويدن اشـيای حـرام در حـال اضـطرار 2خـا ا کـراه 3حـه وقـدار

ضـــرورت  -نـــه بیشـــتر - 4در صــورتی کــه فــرد غيــر اػ اســتفاده اػ حــرام طــارۀ دخگــری

نداشته حاشد ،ضایز است.

5

برظی اػ ووارد اضطرار عبارتند اػ:

ً
 .1ضان ظود شصص خـا فـرد وسـلهان دخگـر در ظطـر حاشـد؛ وـثال در وـوقعيتی قـرار

گيرد که حه ضز غغای حرام طيز دخگری نيست و اگر نصـورد ،اػ گرسـنگی وـیويـرد ،خـا

ػن حاولــه بــراى حفــظ ضنــين خــا ػن شــيرده بــراى حفــظ نــوػادش ناطــار حاشــد غــغای

حرام را حصورد.
ً
 .2انسـان در وعــرض گرســنگی خــا تشــنگی قــرار گيـرد ،حــه گونــهای کــه وعهــوال غيــر
قابل تحهل و ووضب حرح حاشد.

 .1اوــوال وــغکور در حکــن وسهــول الهالــک اســت و اســتفاده اػ آنهــا نياػونــد اضــاػه اػ حــاکن شــرع ویحاشــد؛
البته این اضاػه حا رعاخت قوانين و وقررات صادر شده است.
 .2وساجل وربوط حه استفاده اػ اووال دخگران در حال اضطرار در ضلد طهارم ،فصل «نفقات» ،نفقـۀ اضـطرار
بیان ویشود.
 .3وثل اخنکه اگر اقدام حه ظوردن خـا آشـاويدن نکنـد ،ضـان خـا آبـرو خـا وقـدار قابـل تـوضهی اػ اوـوالش حـه ظطـر
ویافتد و راه طارهای نداشته حاشد.
ً
 .4وثال اگر حه ضهت گرسنگی ضهت حفظ ضانش ،وضطر حه ظوردن وـردار شـده ،حـه وقـدار سـد روـق و رفـع
اضطرار حصورد و ظود را سير نکند.
 .5شــاخان عکــر اســت ،در برظــی اػ وــوارد ،اقــدام حــه ایــن کــار واضــب اســت و اگــر شــصص تــرک کنــد ورتکــب
وعصيت شده است ،وثل اخنکه حفظ ضان وسلهان وتوقف بر ظوردن حرام حاشد.

ظوردن و آشاويدن /

ً
 .3فــرد تــرس وبــتال شــدن حــه بیهــاری خــا ضــرر شــدخدی داشــته حاشــد کــه وعهــوال

تحهل نهیشود.

ً
 .4فرد ورخض حاشد و حترسد بیهارخش طوالنی خا شدخدتر گردد ،طوری که وعهوال

تحهل نهیشود.

 .5انســان در وقــام تقيــه حاشــد ،حــه گونــهای کــه ا گــر اقــدام حــه ظــوردن خــا آشــاويدن

نکند ،ضان خا آبرو خا وقدار قابل توضهی اػ اووالش حه ظطر ویافتد.

شاخان عکر است ،در کليۀ ووارد فوق طنانشه راه دخگری  -غير استفاده اػ حرام -

وضود داشته حاشد ،فرد حق ندارد ورتکب ظوردن خا آشاويدن اشيای حرام گردد.
ً
مسأله  .1421ا گـــر انســـان وبـــتال حـــه بیهـــاری شـــدخدی حاشـــد کـــه وعهـــوال تحهـــل

نهیشـود ،دروــان آن حــه وسـيلۀ شــراب (ظهــر) ضـایز نيســت؛ وگــر در صـورتی کــه تــرک
دروان سبب هال کـت شـصص خـا واننـد آن گـردد و تنهـا راه دروـان ،آشـاويدن شـراب

حاشد ،هرطند این اور حه سـبب اتفـاق نظـر عـدهاى اػ پزشـکان حـاعق و وتـدین بـرای
فرد ثاحت شود؛

در غير این صـورت ،فـرد بیهـار حاخـد بـر وشـقت و سـصتی بیهـاری صـبر نهاخـد ،حـه

این اويد کـه ظداونـد وتعـال حـه ضهـت صـبر حنـده بـر دخنـدارخش ،او را شـفا و عافيـت

عناخت فرواخد.

 ا كرام نان و پرهيز از اسراف و تضيیع نان و سایر وواد غذایی

مسأله  .1422در رواخــات وتعــددی ســفارش حــه «احتــرام نــان» شــده اســت؛ حعضــی اػ
ووارد احترام نان که در رواخت وغکور است ،ووارد عیل ویحاشد:
 .1زیر پا قرار داده نشود؛

 .2زیر ظرف غغا و وانند آن گغاشته نشود؛

 .3حا طاقو برخده نشود؛

 .4ههانند حيوانات که آن را استشهام ویکنند استشهام نشود؛

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

 .5انسان حعد اػ گغاشتن نان در سفره ،ونتظر غغای دخگر نشود؛
 .6حه ظردههای نان احترام گغاشته شود.

شاخان عکر اسـت ،احتـرام حـه نـان وصـادیق دخگـری نيـز دارد کـه تشـصيص آنهـا حـه

نظر عرف حستگی دارد.
ً
مسأله  .1423وصلــوط کــردن نــان حــا اشــيایی وثــل ز حالــه کــه عرفــا نــوعی اهانــت حــه

نعهــت الهــی وحســوب وــیشــود ،ضــایز نيســت و حاخــد نــانهــایی کــه وــورد اســتفاده

نيست ،در وحل دخگری که در وعرض هتک نباشد ،قرار داده شود.
ً
ههشنين ،زیر پا رفتن و لگـد وـال شـدن نـان در صـورتی کـه عرفـا ووضـب هتـک و
بیاحتراوی حاشد ،ضایز نيست.

مسأله  .1424اسـراف و تبـغیر در اســتفاده اػ نـان و وــواد غـغایی ضــایز نيسـت و تضــيیع
کردن تکهها و ظردههای نان ،برنذ و غغاهای دخگر در صورتی که حـه انـداػهای حاشـد کـه
ً
استفاده اػ آن عرفا وهکن است  -هرطند برای تغغخۀ حيوانات  -ضایز نهیحاشد؛
اوــا ا گــر کــن و انــدک خــا کثيــف و آلــوده حاشــد ،رخصــتن آن در زحالــهدان خــا وســاری
ً
فاضـالب در صــورتی کــه عرفــا اهانــت و بــیاحتراوــی حــه نعهــتهــای پروردگــار وتعــال
وحسوب نشود ،اشکال ندارد.

 اههيت غذای حالل وپرهيز از حرامخواری

در آیین اسالم حه پا کی کسب و حالل بودن ظـوردنیهـا و آشـاويدنیهـا و پرهيـز اػ

حرامظواری اههيت ویژهای داده شده 1،در این حاره قرآن کرخن ویفرواخد:
ً
ُ ُ
ـاس ُک ُلــوا ِوهــا ِفـ ْاأل ْ
«خـا ي ُیهــا النـ ُ
طان ِإنـ ُـه
ر
ض حــالال ط ِيبــا والتت ِب ُعــوا ظطــو ِ
ات الشـ ْـي ِ
ِ
ل ُک ْن ع ُد ٌو ُوب ٌ
ين»؛ 2اى وردم اػ آنشه در ػوين حالل و پاکيزه است حصورخد و حـه دنبـال
شيطان نروخد که او دشهن آشکار شهاست.

 .1حه احتدای ضلد سوم ،فصل «وباحب وقدواتی وعاوالت» وراضعه شود.
 .2سورۀ حقره ،آخۀ .٨٦١

ظوردن و آشاويدن /

ً
ً ُ
ْ
ْ
«و ُک ُلـــوا ِوهـــا ر ػق ُکـ ـ ُن ُ
اهّلل حـــالال ط ِيبـــا واتقـــوا اهّلل الـــغي ينــ ُـت ْن ِحــ ِـه ُوؤ ِو ُنـــون»؛ 1و اػ

نعهــتهــاى حــالل و پــاکيزهاى کــه ظداونــد حــه شــها روػى داده اســت ،حصور خــد و اػ
(وصالفت) ظداوندى که حه او اخهان دارخد ،بپرهيزخد.
ُ
ْ ُ
ُ ُ ُُ
ً
ُ
حا إنـ حهــا ت ْعهلــون علـ ٌ
ين»؛ 2اى
«خــا يیهــا الر ُسـل کلــوا ِوــن الط ِيبـ ِ
ـات واعهلــوا صــا ِل ِ ِ
پیــاوبران ،اػ پــاکيزههــا حصورخــد و کــار شاخســته کنيــد ،کــه وــن حــه آنشــه وــیکنيــد دانــا

هستن.

نقــل شــده کــه اػ اوــام صــادق در وــورد ایــن آخــه ســؤال شــد ،حضــرت فروودنــد:

«ونظور اػ طيبات ،رػق و روػی حالل است».

3

اػ پیــاوبر اکــرم رواخــت شـــده کـــه فروودنــد« :هــر کــس طهــل روػ حــالل حصــورد

ظداوند ،وتعال قلبش را نورانی نهاخد».

4

اػ پیاوبر اکرم نقل شده که فروودند« :هـر کـس غـغای حـالل حصـورد ،فرشـتهای

حاالی سرش ویاخستد و براخش استغفار کند تا اػ ظوردن فارغ شود».

5

در حدخب نقل شده است که پیشـوای وتقيـان اويـر الهـؤونين در سفارششـان

حه کهيل فروودند« :ای کهيل زحان اػ قلب و دل تراوش کند 6،و حيات و قوام قلـب و
دل حه ظوراک و غغا است ،پس نظر کـن قلـب و ضسـهت اػ طـه طيـز تغغخـه وـیکنـد

کــه اگــر تغغخــهات اػ وــال حــالل نباشــد ،ظداونــد وتعــال تســبيح و شــکرت را قبــول

نهیکند».

7

رواخت شده که وردی حه پیاوبر اکرم عرض کـرد« :خـا رسـول اهّلل دوسـت دارم

 .1سورۀ واجده ،آخۀ .55
 .2سورۀ وؤونون ،آخۀ .١٨
 .3بحاس االيىاس (طاپ بیروت) ،ح ،33ص ،35ح.32
 .4ههان ،ح ،344ابواب الهکاسب ،حاب ،3ص ،33ح.33
 .5ههان ،ص 33و  ،32ح.34
 .6خا نهاخان و آشکار شود.
 .7بحاس االيىاس (طاپ بیروت) ،ح ،33ابواب الهواعظ و الحکن ،حاب ،33ص ،231ح.3
هستذسک الىسائل ،ح ،3ابواب الدعاء ،حاب ،14ص 233و  ،235ح.3
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دعـــاخن وس ــتساب شـــود ،حضـــرت فروودن ــد :ظورا ک ــت را پ ــاک گ ــردان و ح ــرام وارد

شکهت نکن».

1

اػ پیاوبر اکرم رواخت شده که حه اوير الهؤونين فروودند« :خا علی ،کسـی کـه

حرام حصورد دلش تيره ویشود و دخـنش فاسـد وـیگـردد و نفسـش ضـعيف وـیشـود و
ظداوند وتعال دعاخش را اضاحت نهیکند و عبادتش کن ویشود.

خا علی ،کسی که اػ لقهههای شبههناک حصورد ،دخنش بر او وشـتبه شـود و دلـش

تارخک گردد.

خــا علــی ،کســی کــه حــالل حصــورد دخــنش و دلــش صــفا خاحــد و اشــک طشــهانش اػ

ظشيت پروردگار وتعال ضاری گردد و دعاخش وستساب شود».

2

 آداب غذا خوردن

در وتون دخنی شيعه ،آداب زخادی برای ظوردن و آشاويدن عکر شده که در اداوـه

حه بیان تعدادی اػ آنها پرداظته ویشود.
 oوستحبات غذا خوردن

مسأله  .1425رعاخت آداب عیل در ووقع غغا ظوردن ،برای انسان وستحب شـهرده

شده است:

 .1پیش اػ غغا دستها را حشوخد و آنها را ظشک نکند.

 .2حعد اػ غغا نيز دستها را حشوخد و حا دستهال ظشک کند.

 .3اگر ضهعی بر سر سفره نشستهاند ،بهتر است ظـرف آبـی دور داده شـده و ههـه

دستشــان را حشــوخند ،حــدین صــورت کــه پــیش اػ غــغا ،اول ويزحــان (صــاحب غــغا)

دست ظود را حشوخد ،حعد کسی که طرف راسـت او نشسـته و ههـين طـور تـا برسـد حـه

 .1وسائل الشيعه ،ح ،3ابواب الدعاء ،حاب ،33ص ،333ح.3

 .2لئالی األخباس ،ح ،3حاب ،3فی وا ختعلق حتنبيه النفس ،ص.1
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کسی که طرف طپ او نشسته است و حعد اػ غغا ،اول کسی که طـرف طـپ ويزحـان

نشسته دست ظود را حشوخد و ههين طور تا حه ويزحان برسد.
 .4روی ػوين ،وتواضعانه حنشيند و غغا حصورد.

 .5ويزحــــان پ ــــیش اػ وههانــــان شــــروع ح ـ ــه غـ ــغا ظـ ــوردن کنـ ــد و حعـ ــد اػ هه ـ ــه

دست حکشد.

ٰ
حين» حگو خــد و ا گــر ســر خــک ســفره
 .6اول غــغا « ِح ْسـ ِـن اهّلل» خــا « ِح ْسـ ِـن ِ
اهّلل الــرحه ِن الــر ٖ

طند نوع غغا حاشد ،هنگام ظوردن هر کدام اػ آنها نام ظداوند وتعال را ببـرد و کسـی

که نام ظداوند وتعال را هنگام شـروع حـه غـغا ظـوردن فراوـوش کـرده ،هـر ووقـع خـادش
اهّلل ع ٰ
وآظره».
لی يوله ِ
آود ،حگوخدِ « :ح ْس ِن ِ
اػ ضهله دعاهایی که قبل اػ غغا ظوردن رواخت شده است ،عبارتند اػ:
ْ ُ ُْْ
ْ
ُ
ْ
ـار ْک لنــا فيـ ِـه وسـ ِـوغناه وار ػقنــا
الففف« .اللهــن هــغا ِوــن و ِنــك وفضـ ِـلك وعطا ِجــك ،فبـ ِ
ْ
ْ
ً
ْ
ظلفا ِإعا ي کلن ُاه و ُرب ُو ْحتاح ِإل ْي ِه ر ػقت فأ ْحس ْنت ،الل ُهن و ْاضعلنا ِون الشا ِکرین».
ْ
ْ
ً ْ ُ ً ُ
ب« .الل ُهن ْاضعلها ِن ْعهة وشکورة ت ِصل ِبها ِن ْعهة السن ِة».
ْ
ْ
ُ
جُ « .سـ ْـبحانك الل ُهــن وــا ي ْحســن وــا يثبــت لنــاُ ،سـ ْـبحانك وــا ي کثــر وــا ت ْعطينــا،
لی ُفقر ِاء ْال ُه ْ
ُس ْبحانك وا ي ْکثر وا ُتعافينا الل ُهن ي ْو ِس ْع عل ْينا وع ٰ
هين».
ل
س
ِ
ٖ
 .7حعد اػ غغا و ههشنين قبل اػ شروع حـه غـغا ظـوردن و بـین آن ،ظداونـد وتعـال
را حهد کند.

اػ ضهله حهدهایی که در رواخات برای حعد اػ غغا ظوردن نقل شـده ،وـوارد عیـل

ویحاشد:
ْ
ُ
ُ
الف« .الح ْهد ِلِل الغي ي ْطعهن ٰهغا ِو ْن ِر ْػ ِق ِه ِو ْن غ ْي ِر ح ْول ِون وقوة».
ْ
ْ
ْ ُ
ـات ،وفضـلنا عل ٰـی
ب« .الح ْهد ِلِل الغي حهلنا ِفـ الب ِـر والب ْح ِـر ،و ر ػقنـا ِوـن الط ِيب ِ
ً
ْ ْ
کثير ِو ْن ظل ِق ِه تفضيال».
ْ ُ ْ
ْ ُ
ْ
ج« .الح ْهد ِلِل الغي ي ْطعهنا وسقانا وکفانا ويخدنا وآوانا وينعن عل ْينا ويفضل الح ْه ِـد
ٰ
ِلِل الغي ُخ ْط ِع ُن وال ُخ ْطع ُن».
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ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
د« .الل ُهــن ي کثـ ْـرت ويط ْبــت و حارکــت فأشــب ْعت وي ْرو ْخــت ،الح ْهــد ِلِل الــغي ُخ ْط ِعـ ُـن
وال ُخ ْطع ُن».
ْ ُ
ه « .الل ُهن ٰهـغا ِو ْنـك و ِو ْـن ُوحهـد ر ُسـو ِلك ،الل ُهـن لـك الح ْهـد ص ِـل علـی ُوحهـد
و ِآل ُوحهد».
وههان برای ويزحان طنين دعا نهاخد:
ً
ْ
ْ
ْ
ُ ْ ْ ْ ُ ُ
حار ْک ل ُه ٖفيها ر ػقت ُه و خ ِس ْر ل ُه ين خفعل ِو ْن ُـه ظ ْيـرا وق ِن ْع ُـه ِحهـا
«اللهن ي ک ِثر ظيره ،اللهن ِ
ْ
ي ْعط ْيت ُه ،و ْاضعلنا و إخ ُاه ِون الشا ِک ٖرین».
 .8حا دست راست غغا حصورد.
 .9حا سه انگشت خا بیشتر غغا حصورد.

 .11اگــر طنــد نفــر ســر خــک ســفره نشســتهانــد ،هــر کســی اػ غــغاى ضلــوى ظــودش

حصورد.

 .11لقهه را کوطک بردارد.
 .12غغا را ظوب حسود.

 .13سر سفره زخاد حنشيند و غغا ظوردن را طول حدهد.

 .14سعی نهاخد حه ضهت احترام غغا و قدرشناسی نسبت حه نعهتهای الهـی،

طيــزی اػ غــغا  -هرطنــد انــدک  -حــال اســتفاده حــاقی نهانــد و ایــن وطلــب حــه اوــوری

وحقق ویشود:

الف .حاقيهاندۀ غغا در دهان  -غير اػ آنشه حا ِظالل کردن اػ الی دندانهـا ظـارح

ویشود  -را حصورد.

ب .انگشتها را حهکد خا حليسد.

ج .داظل ظرف غغا را حا ليسيدن و غير آن پاک کند.

د .وقداری اػ غغا خا ظردههای نان که داظل خا بیرون سفره ویریزد را ضهـع کـرده

و حصورد؛ ولی در بیاحان ،ضنگل و وانند آن بهتر است آنشه ویر یـزد ،بـراى پرنـدگان و

حيوانات حگغارد.
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 .15فرد حعد اػ غغا ِظالل 1نهاخـد؛ البتـه ظـالل نهـودن حـا طـوب رخحـان (هـر گيـاه

ظوشبو) و شاظۀ انار و نی و برگ درظت ظروا وکروه شهرده شده است.

 .16حعــد اػ ظــوردن غــغا ،حــه پشــت دراػ حکشــد و پــاى راســت را روى پــای طــپ

بینداػد.

 .17در اول غغا و آظر آن ،اندکی نهـک حصـورد ،خـا اول غـغا و آظـر آن کهـی سـرکه

بیاشاود خا اول غغا کهی نهک و آظر آن کهی سرکه حصورد.

 .18ويوهها و سبزخسات را پیش اػ ظوردن ،تهيز حشوخد.

 .19در ظوردن ويانهروی نهاخد و قبل اػ سير شدن دست اػ غغا ظوردن حکشد.

اػ اوــام صــادق رواخــت شــده کــه فروودنــد ...« :هنگــاوی کــه خکــی اػ شــها غــغا

وـیظـورد ،خـک سـوم شـکن را حـه غــغا اظتصـاص دهـد ،خـک سـوم را بـرای آشــاويدن و
خک سوم دخگر را برای سهولت نفس کشيدن ظالی نگه دارد.»...

2

 .21اول روػ و اول شب غغا حصورد و در بین روػ خا شب غغا نصورد.

3

 oوكروهات غذا خوردن

مسأله  .1426اوور عیل در غغا ظوردن ،برای انسان وکروه شهرده شده است:
 .1غغا ظوردن در حال سيری.

 .2پرظوری؛ اػ اوام صادق رواخت شده که فروودنـد ...« :نزدخـکتـرین حـاالت
حنده حه پروردگارش ،وقتی است که شکهش ُپر نيست و وبغوضتـرین حـاالت حنـده

حه پروردگارش ،ػوانی است که شکهش ُپر شده است».

4

اػ پیــاوبر اکــرم نقــل شــده کــه فروودنــد« :دلهــا را حــا ظــوردن و آشــاويدن ز خــاد

 .1غغاهای حاقيهانده در الحالی دندانها را حا وسواک و طوب ظالل و وانند آن تهيز نهاخد.
 .2وسائل الشيعه ،ح ،23ابواب آداب الهاجدة ،حاب ،3ص ،234ح.3
 .3البته حکن وغکور کليت ندارد و گاهی عواولی وانند ضعف حـدن ،ورخضـی و ضـرر ،نـوع فعاليـت حـدنی،
طوالنی بودن ودت روػ ،کيفيت غغا و غير آن ووضب افزاخش وعدههای غغایی فرد ویشود.
 .4وسائل الشيعه ،ح ،23ابواب آداب الهاجدة ،حاب ،3ص ،213ح.3

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

نهيرانيد ،زیرا ههان طور که ز راعت بر اثر آب دادن زخاد اػ بین ویرود ،قلـبهـا نيـز بـر
اثر پرظوری ویويرند».

1

 .3غــغا ظــوردن در حــال ضناحــت؛ وگــر آنکــه وضــو حگيــرد خــا صــورت و دســتهــا را

حشوخد و وضهضه کند و اگر تنها دستها را حشوخد کراهت کهتر ویشود.
 .4ظوردن غغای داغ.

 .5نگاه کردن حه صورت دخگران در هنگام غغا ظوردن.
 .6فوت کردن و دويدن در غغا.

 .7حــا دســت طــپ غــغا ظــوردن؛ البتــه ظــوردن انگــور و انــار حــا دو دســت وــغووم

نيست.

 .8غغا ظوردن حا دو انگشت.

ً
 .9تهيز کردن گوشـتی کـه حـه اسـتصوان طسـبيده ،طـورى کـه اصـال طيـزى در آن

نهاند.

 .11پوست کندن ويوههایی که حا پوست ظورده ویشود.
ً
 .11دور انداظتن ويوه پیش اػ آنکه فرد کـاوال آن را حصـورد؛ البتـه ا گـر وقـدار قابـل
2

توضهی اػ ويوه حاقی وانده حاشد ،تضيیع آن اسراف و حرام است.
 آداب آب آشاويدن

برای آشاويدن آب ،وستحبات و وکروهاتی عکر شده که حه تعدادی اػ آنها اشـاره

ویشود.

 .1هستذسک الىسائل ،ح ،33ابواب آداب الهاجدة ،حاب ،3ص 243و  ،234ح.3
 .2البته اگر پوسـت ويـوه در هنگـام وصـرف ،آلـوده حـه وـواد شـيهيایی و سـهوم دفـع آفـات و وـواد وضـر دخگـر
حاشد ،حکن وغکور شاول آن نهیشود.

ظوردن و آشاويدن /

 oوستحبات آب آشاويدن

مسأله  .1427رعاخــت آداب عیــل در هنگــام آشــاويدن آب ،بــرای انســان وســتحب

شهرده شده است:

 .1آب را حهطور وکيدن بیاشاود.

 .2در روػ اخستاده آب را بیاشاود.

 .3حه سه نفس آب را بیاشاود.

 .4اػ روى ويل آب را بیاشاود.
 .5پیش اػ آشاويدن آب «ح ْسن اهّلل» خا «ح ْسن ِ ْ ٰ
حين» حگوخد.
ِ ِ
ِ ِ
اهّلل الرحه ِن الر ٖ
 .6حعد اػ آشاويدن آب ،حضرت ابی عبـداهّلل الحسـين و اهـل بیـت اخشـان را

خـــاد کنـــد و قـــاتالن آن حض ــرت و قـــاتالن اص ــحاب آن بزرگ ــوار  -لع ــاجن اهّلل عل ــيهن
يضهعين  -را لعنت نهاخد.

 .7بین آشاويدن آب و حعد اػ آن ،حهد ظداوند وتعال نهاخد؛

و اػ ضهله حهدهایی که برای حعد اػ آشاويدن در رواخات نقل شده ،عبارتند اػ:
الفْ « .الح ْه ُد ِلِل ُو ْنز ِل ْاله ِاء ِوـن السـه ِاء و ُوصـر ِف ْاأل ْوـر ک ْيـف خش ُ
اهّلل ظ ْي ِـر
ـاء ِح ْس ِـن ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
األ ْسه ِاء».
ْ ْ ًُ
ْ ً
ْ ُ
ً ُ ُ
ب« .الح ْهد ِلِل الغي سقان و ًاء عغحا ول ْن خ ْسعل ُه ِولحا يضاضا ِحغنوبي».
ْ ُ
ج« .الح ْهــد ِلِل الــغي ســقان فــأ ْروان وي ْعطــان فأ ْرضــان وعافــان وکفــان  ،الل ُهــن
ْ
ُ ُ
ـقيه ِف ـ ْالهعـ ِ ْ ْ
ض ُوحهــد صــلی اهّلل عليــه و آلــه وت ْسـ ِـعد ُه
ْاضعلن ـ ِوهـ ْـن ت ْسـ ِ
ـاد ِوــن حــو ِ
ْ
ُ
ْ
هين».
ِحهرافق ِت ِه ِبرحه ِتك خا يرحن الر ِاح ٖ
 oوكروهات آب آشاويدن

مسأله  .1428اوور عیل هنگام آشاويدن آب ،برای فرد وکروه شهرده شده است:
 .1زخاد آشاويدن آب.

 .2آشاويدن آب حعد اػ غغاى طرب.

توضيح الهساجل ضاوع (ح)2

 .3آشاويدن آب در شب حهطور اخستاده.
 .4آشاويدن حا دست طپ.

 .5آشاويدن اػ ضاى شکستۀ کوػه خا ظرف و طرفی که دستۀ آن است.
 .6فوت کردن و دويدن در آشاويدنی.

 .7آشــاويدن در حــال ضناحــت؛ وگــر آنکــه وضــو حگيــرد خــا صــورت و دســتهــا را

حشوخد و وضهضه کند و اگر تنها دستها را حشوخد کراهت کهتر ویشود.

