
 
 



 



 
 
 





 
 
 

 بسم الّله الرحمن الرحیم
العالمین لله رب  األنبیاء والمرسل  الحمد  وآله  والصالة والسالم علی أشرف  ین محّمد 

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

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

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

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

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

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

را حرام می مثاًل:   از مجتهدین عملی  گروهی  دیگر میاگر  و گروه  گویند حرام  دانند، 
 . نیست، آن عمل را انجام ندهد

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

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

تقلید در احکام: عمل کردن به دستور مجتهد است. و از مجتهدی باید  ـ    2مسأله  
 زاده، زنده و عادل باشد. تقلید کرد که مرد، بالغ، عاقل، شیعه دوازده امامی، حالل 

د، و کارهایی را که بر  جا آوربهو عادل کسی است که کارهایی را که بر او واجب است  
 ست ترک کند.او حرام ا 
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یا   محل  اهل  از  اگر  که  باشد،  ظاهر شخص خوبی  در  که  است  این  عدالت  نشانه  و 
تصدیق  را  او  خوبی  بپرسند،  را  او  حال  دارند  معاشرت  او  با  که  کسانی  یا  همسایگان، 

 نمایند.

مجتهدین آید  میبداند در مسائلی که برایش پیش  فرد به طور اجمالی    و در صورتی که
وی دارند هرچند مورد اختالف نظر را نداند الزم است از مجتهدی تقلید  با هم اختالف فت

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

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

اشد، و بتواند مجتهد و أعلم  یقین کند، مثل آنکه از اهل علم ب  مکلفآنکه خود  اّول:  
 را بشناسد. 

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

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

راه   مکلف آنکه  سّوم:   پیدا کند،    عقالییهای  از  اطمینان  فردی  أعلمیت  یا  اجتهاد  به 
توانند مجتهد و أعلم را تشخیص دهند، و از گفته آنان  ای از اهل علم که می مثل آنکه عّده 

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

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

 شنیدن از خود مجتهد. اّول: 

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

 شنیدن از کسی که انسان به گفته او اطمینان دارد. سّوم: 
درستی آن رساله اطمینان داشته  صورتی که انسان به   دیدن در رساله مجتهد درچهارم:  

 باشد. 
تواند به آنچه تا انسان یقین نکند که فتوای مجتهد عوض شده است، می ـ    5مسأله  

در رساله او نوشته شده عمل نماید، و اگر احتمال دهد که فتوای او عوض شده جستجو  
 الزم نیست. 



 7   ...........................................................................................................................   د ی احکام تقل 

تواند در آن مسأله به  دهد، مقّلد نمی  یفتو ای  اگر مجتهد أعلم در مسألهـ    6مسأله  
 فتوای مجتهد دیگر عمل کند.

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

، و  شود عمل کندیاط واجب یا الزم نامیده می مقّلد باید یا به این احتیاط که احتـ   بخواند
ـ عمل نماید، پس اگر او فقط سوره   با رعایت األعلم فاألعلم  یا به فتوای مجتهد دیگری ـ

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

داده، یا پیش از آن احتیاط کند ای  علم بعد از آنکه در مسألههد أاگر مجتـ    7مسأله  
شود اگرچه احتیاط  مثاًل بفرماید ظرف نجس را که یک مرتبه در آب کر بشویند پاک می ـ

تواند عمل به احتیاط را ترک نماید، و این را  ـ مقّلد او می  آن است که سه مرتبه بشویند
 نامند. احتیاط مستحب می

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

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

 و چنانچه مجتهد زنده أعلم از او باشد باید به مجتهد زنده رجوع کند.
از   یکی  اورعیت  اگر  باشند، پس  یا مساوی  نشود  معلوم  آنها  میان  در  أعلمیتی  اگر  و 
آنها ثابت شود به این معنا که در اموری که در فتوی دادن و استنباط نقش دارند، بیشتر  

مخیر    احتیاط نشود  ثابت  اگر  و  کند  تقلید  او  از  باید  باشد  بررسی  و  تحقیق  اهل  و  کند 
قیام   یا  اجمالی،  علم  موارد  در  مگر  نماید،  تطبیق  هرکدام  فتوای  با  را  خود  عمل  است 

ـ که بنا بر احتیاط   مانند موارد اختالف در نماز شکسته و تمام حجت اجمالی بر تکلیف ـ
 . را بنماید واجب باید رعایت هر دو فتوا 

التزام به متابعت از فتوای مجتهد معین است، نه عمل کردن به صرف    ،و مراد از تقلید
 دستور او. 
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دهد به واسطه یاد نگرفتن  بر مکّلف الزم است مسائلی را که احتمال میـ    9مسأله  
 شود یاد بگیرد.ـ واقع می  یعنی ترک واجب یا فعل حرام آنها در معصیت ـ

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

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

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

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

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

تواند مرجع او باشد صحیح است، و  مطابق با واقع، یا فتوای مجتهدی باشد که اکنون می 
وده  در غیر این صورت اگر جاهل قاصر بوده، و نقص عمل از جهت ارکان و مانند آن نب

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

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

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

نزد ما ثابت   باشد و چون این قاعدهمی ای به نام »تسامح در ادّله ُسَنن«  آنها بر پایه قاعده 
را انجام دهد، الزم است رجاًء و به    ها آناین در صورتی که مکّلف بخواهد  بنابراست  نشده  
روهات نیز چنین است  ک بسیاری از م م در  ک د و حجا آوربهمطلوب باشد    شرعاً ه  ک امید آن

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



 
 
 

 احکام طهارت 
 آب مطلق و مضاف 

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

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

 ر. آب کُ اّول: 
 آب قلیل. دّوم: 

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

 
 ر ـ آب ک   1

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

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

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

 شود.نمی
 

 باشد. سانتیمتر می 22( هر وجب متعارف تقریبًا 1)
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یا ـ    17مسأله   اگر عین نجس مانند خون به آبی که بیشتر از کر است برسد، و بو 
د  رنگ یا مزه قسمتی از آن را تغییر دهد، چنانچه مقداری که تغییر نکرده کمتر از کر باش

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

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

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

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

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

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

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

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

 آنکه خود انسان یقین یا اطمینان کند.اّول: 

ه کسی  کاگر یک فرد عادل یا مورد اعتماد یا    ولیه دو مرد عادل خبر دهند.  آنک دّوم:  
بر احتیاط    ر در اختیار او است خبر دهد، چنانچه خبر وی باعث اطمینان نشود، بنا کآب  

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

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

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

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

نداشته   وجود  نجاست  عین  متنّجس  شیء  در  آب،  ریختن  از  قبل  که  صورتی  در  البّته 
واجب است و در هر صورت فرقی ندارد که آن شیء    بنا بر احتیاطباشد، نجاست غساله  

شود یا آن که برای پاک شدن باید بیش از بار شستن پاک می ی باشد که با یک  یاز اشیا
یک بار شسته شود و در مواردی که نیاز به بیش از یک بار شستن است فرقی ندارد که  

 غساله دفعه آخر شستن باشد یا قبل از آن. 
مخرجـ    26مسأله   آن  با  که  قلیلی  می  مدفوع و    ادرار  آب  شرط  را  پنج  با  شویند 

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

 بیرون نیامده باشد.  مدفوع یا  ادرار نجاست دیگری مثل خون باسّوم: 
 در آب پیدا نباشد.  مدفوع های ذّرهچهارم: 
 مخرج نرسیده باشد.  بیشتر از مقدار معمول نجاست به اطرافپنجم: 

 
 ـ آب جاری  3

 شود که:  آب جاری به آبی گفته می 
باشد    1 برفـ منبع طبیعی داشته  از  آبی که  یا  های مثل آب چشمه، رودخانه، قنات 



 توضیح المسائل    ..............................................................................................   12

 .  گیردها سرچشمه می متراکم در کوه
 ای آن را جاری سازند.  ـ جاری باشد هرچند به وسیله 2
و الزم نیست به منبع طبیعی متصل باشد، پس   ـ فی الجمله استمرار داشته باشد،  3

با فرض   قطرهاگر به طور طبیعی از آن جدا شود مانند ریزش آب از باال به صورت قطره  
اگر چیزی مانع اتصال آن به منبع شود مثاًل  آید، ولی  جریان در زمین جاری به حساب می 

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

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

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

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

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

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

 را ندارد.
می چشمه ـ    31مسأله   زمستان  در  مثاًل  که  جوشش  جای  از  تابستان  در  و  وشد 

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

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

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

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

 
 ـ آب باران  4

چیزی که نجس است و عین نجاست در آن نیست، به هر جای آن یک  ـ  35مسأله 
این  ادرار    شود مگر بدن و لباس که بهمرتبه باران برسد پاک می  نجس شده باشد که در 

بر   رتبه شستن الزم است، و همچنین داخل ظرف نجس بنابنا بر احتیاط واجب دو م دو
الزم  فشار  اینها  مانند  و  لباس  و  فرش  در  و  شود،  شسته  بار  سه  باید  واجب،  احتیاط 
نیست، البته باریدن دو سه قطره فایده ندارد بلکه باید طوری باشد که عرفًا بگویند باران  

 آید.می
دیگر ترشح کند، چنانچه عین    جایبه  اگر باران بر عین نجس ببارد و  ـ    36مسأله  

اگر   پس  است،  پاک  باشد  نگرفته  نجاست  مزه  یا  رنگ  یا  بو  و  نباشد  آن  همراه  نجاست 
ای خون در آن باشد، یا آنکه بو یا رنگ یا  باران بر خون ببارد و ترشح کند، چنانچه ذّره 

 باشد. مزه خون گرفته باشد نجس می 
وی بام آن عین نجاست باشد، تا وقتی باران  یا ر  ساختماناگر بر سقف ـ   37مسأله  

ریزد، پاک است، ولی بارد، آبی که به چیز نجس رسیده و از سقف یا ناودان میبه بام می
ریزد، به چیز نجس رسیده است، نجس  بعد از قطع شدن باران اگر معلوم باشد آبی که می 

 باشد. می
پاک می ـ    38مسأله   ببارد  آن  بر  باران  که  نجسی  بر ززمین  باران  اگر  و  مین  شود، 

باریدن   حال  در  و  شود  پاک    جایبه  جاری  نیز  را  آن  برسد  است  سقف  زیر  که  نجسی 
 کند.می

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

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

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

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

نجاست به آن برسد، تا وقتی که بو یا رنگ یا مزه آن به واسطه نجاست تغییر نکرده پاک 
 است.

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

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

 ها احکام آب 

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

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

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

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

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

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

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

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

شود، بلکه اگر بو یا رنگ یا مزه آب به را تغییر دهد، اگرچه کر یا جاری باشد نجس می
واسطه نجاستی که بیرون آن است عوض شود، مثاًل مرداری که پهلوی آب است بوی آن  

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

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

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

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

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

 
ی 

ّ
 احکام تخل

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

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

 دست هم آن را بپوشاند کافی است.
ـ ـ  55مسأله  ـ جلوی بدن یعنی شکم و سینه رو  بنا بر احتیاط الزم موقع تخّلی باید 
 ت به قبله نباشد. به قبله و پش
اگر موقع تخّلی جلوی بدن کسی رو به قبله یا پشت به قبله باشد، و  ـ    56مسأله  

نمی کفایت  بگرداند،  قبله  از  را  خود  هنگام  عورت  که  است  آن  واجب  احتیاط  و  کند، 
 .تخّلی عورت را نیز رو به قبله یا پشت به قبله ننماید

که احکام   دن در موقع استبراء ـاحتیاط مستحب آن است که جلوی بـ    57مسأله  
بعدًا   تطهیر مخرج شودمی  ذکرآن  موقع  و  قبله  مدفوع و    ادرار  ـ  به  پشت  و  قبله  به  رو   ،

 نباشد. 

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

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

 در چهار جا تخّلی حرام است: ـ  60مسأله 
بست، در صورتی که صاحبانش اجازه نداده باشند، و همچنین در های بندر کوچهـ  1

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

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

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

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

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

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

 شسته شود. 
بر آن نماند،    مدفوع را با آب بشویند، باید چیزی از    مدفوع اگر مخرج  ـ    63مسأله  

اّول طوری شسته شود که   اگر در دفعه  و  ندارد.  مانعی  آن  باقی ماندن رنگ و بوی  ولی 
 بر آن نماند، دوباره شستن الزم نیست.  مدفوع ز ای اذّره

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

 نکند اشکال ندارد.
خ یا پارچه کاماًل پاکیزه  را اگر یک مرتبه با سنگ یا کلو   مدفوع مخرج  ـ    65مسأله  

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

 رد. رود اشکال نداشود، ولی باقی ماندن اثری که معمواًل بدون شستن از بین نمی
مانند    مدفوع پاک کردن مخرج  ـ    66مسأله   آنها الزم است  احترام  با چیزهایی که 

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

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

 
 استبراء 

انجام    ادرار  ها بعد از بیرون آمدناستبراء عمل مستحّبی است که مردـ    69مسأله  
آنکه اطمینان کنندمی انجام  در مجری نمانده است. و آن به گونه   ادرار  دهند، برای  هایی 
نجس شده،    مدفوع ، اگر مخرج  ادرار  شود، یکی از آنها این است که بعد از قطع شدنمی

تا بیخ    مدفوع   اّول آن را تطهیر کنند، بعد سه دفعه با انگشت میانه دست چپ از مخرج
آلت بکشند، و بعد انگشت شست را روی آلت و انگشت پهلوی شست را زیر آن بگذارند 

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

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

استبراء کند و بعد آبی از او خارج    ادرار  بعد از  مردآن نرسیده باشد پاک است. و چنانچه  
 ین سه آب، پاک است.است یا یکی از ا ادرار شود و شک کند که

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

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

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

 بگیرد. ولی اگر وضو نگرفته باشد، فقط گرفتن وضو کافی است.
ازـ    74مسأله   استبراء  اگر رطوبتی    ادرار  برای زن  و    ببیند و شک کند که نیست، 

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

ی
ّ
 مستحبات و مکروهات تخل

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

ذارد، و همچنین مستحب است در حال تخّلی سر را بپوشاند و سنگینی بدن را بر پای  بگ 
 چپ بیندازد. 
نشستن روبروی خورشید و ماه در موقع تخّلی مکروه است، ولی اگر  ـ    76مسأله  

ای بپوشاند مکروه نیست. و نیز در موقع تخّلی، نشستن روبروی  عورت خود را به وسیله 
دهد، و خوردن ان و کوچه، و در خانه و زیر درختی که میوه میباد، و در جاده و خیاب

باشد. و همچنین است چیزی، و توقف زیاد، و تطهیر کردن با دست راست، مکروه می
کردن ذکر    صحبت  یا  باشد  ناچار  اگر  ولی  تخّلی،  متعالدر حال  اشکال    خداوند  بگوید 

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

می ترّشح  ادرار  آن  ادرار  از  همچنین  دارد  کراهت  آب، کشود  در  و  جانوران  النه  در  ردن 
 روه است.ک د، مکخصوصًا آب را

مکروه است. و اگر برای بدن ضرر    مدفوع و    ادرار  خودداری کردن ازـ    78مسأله  
 کلی داشته باشد حرام است. 

 نزدیکی سان پیش از نماز و پیش از خواب، و پیش از  مستحب است انـ    79مسأله  
 کند.  ادرار و بعد از بیرون آمدن منی،
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 ت انجاس

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

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

 سگ و خوک. ششم و هفتم: 
 کافر. هشتم: 

 شراب. نهم: 
 خوار.عرق حیوان نجاست دهم: 

 
 مدفوع و  ادرار ـ 2و  1

حیوان حرام   مدفوع و    ادرارـ    81مسأله   هر  و  دارد انسان  که خون جهنده  گوشتی 
می  جستن  آن  از  خون  ببرند،  را  آن  رگ  اگر  و  یعنی  است.  نجس  حیوان    مدفوع کند، 

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

 ـ اجتناب کرد.  بنا بر احتیاط الزم گوشت که خون جهنده ندارد باید ـحرام
 گوشت پاک، و بهتر اجتناب از آنهاست. و فضله پرندگان حرام  ادرارـ  82مسأله 
  ر ادرا  خوار نجس است، و همچنین است حیوان نجاست  مدفوع و   ادرارـ    83مسأله  

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

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

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

 
 ـ مردار 4

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

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

 ندارند، پاک است. 
دا ـ    87مسأله   جهنده  خون  که  حیوانی  یا  انسان  بدن  از  زنده  اگر  که  حالی  در  رد 

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

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

 . روی آن سفت نشده باشد، ولی ظاهر آن را باید آب کشید
ای که در اگر بّره و بزغاله پیش از آنکه علفخوار شوند بمیرند، پنیرمایه ـ    90مسأله  

باشد پاک است، ولی چنانچه ثابت نشود که مایع است باید ظاهر آن را  شیردان آنها می 
 ـ بشویند. که با بدن میته مالقات کرده است  ـ

اسالمی  ـ    91أله  مس از کشورهای غیر  که  واکس و صابون  داروها، عطر، روغن، 
 .آوردند، اگر انسان یقین به نجاست آنها نداشته پاک است می
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گوشت، پیه و چرمی که احتمال آن برود از حیوانی است که به دستور ـ    92مسأله  
اینکه د یا  گرفته شود  کافر  از دست  اگر  است، ولی  پاک  ست مسلمانی  شرع کشته شده 

باشد که از کافر گرفته و رسیدگی نکرده که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده  
یا نه، خوردن آن گوشت و پیه حرام است، ولی نماز در آن چرم جایز است، و آنچه از بازار 

اینکه مسلمان  یا  شده،  گرفته  کافر  از  که  نباشد  معلوم  و  شود  گرفته  مسلمانی  از  یا  ها، 
نیز  احتم پیه  و  آن گوشت  باشد خوردن  گرفته  کافر  از  اگرچه  تحقیق کرده  که  برود  آن  ال 

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

 
 ـ خون 5

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

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

ماند پاک است. ولی اگر به علت  خون آن به مقدار الزم بیرون آید، خونی که در بدنش می
نفس کشیدن یا به واسطه اینکه سر حیوان در جای بلند بوده خون به بدن حیوان برگردد،  

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

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

 کند.نجس می
دندانـ    97مسأله   الی  از  که  خونی  می اگر  آب  ها  با  شدن  مخلوط  واسطه  به  آید 

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

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

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

ای خون در آن بیفتد تمام غذا و ظرف آن  اگر موقع جوشیدن غذا ذّرهـ    100مسأله  
 ننده نیست.کبر احتیاط الزم، جوشیدن و حرارت و آتش پاک  شود و بنانجس می

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

 
 ـ سگ و خوک  7و  6

خوکـ    102مسأله   و  خشسگ  در  که  میک ی  زندگی  و  نجس  نند کی  مو  حتی  اند، 
 های آنها.استخوان و پنجه و ناخن و رطوبت 

 
 ـ کافر  8

نباشـ    103مسأله   او  یگانگی  به  یا  خدا  به  معترف  که  ُغالکسی  همچنین  و   ت د 
را خدا خوانده، یا بگویند خدا در او حلول    )علیهم السالم(اطهار)آنهایی که یکی از ائمه  

ـ نواصب  و  خوارج  و  است(  ائمه کرده  به  که  آنهایی  السالم(اطهار  یعنی  اظهار    )علیهم 
می واجب ـ   نماینددشمنی  احتیاط  بر  یا  نجس   بنا  نبّوت  که  کسی  است  همچنین  و  اند، 

که مستلزم  یکی   باشد  نحوی  به  اگر  منکر شود،  را  و روزه  نماز  مانند  دین،  از ضروریات 
یعنی  الجمله. و اما اهل کتاب ـبشود هرچند فی   )صلی الله علیه وآله( اکرم  پیامبرتکذیب  

 اند.ـ محکوم به طهارت یهود و نصاری و مجوس
  بنا  های او ـوبت تمام بدن کافر غیر اهل کتاب، حتی مو و ناخن و رطـ    104مسأله  
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حکم    )یعنی کسی که از اسالم خارج شده(  مرتد  و در مورد  ـ نجس است. الزمبر احتیاط  
است و  ، پس اگر فرِد مرتد، کافر کتابی گردد، پاک  که به آن منتقل شده جاری است دینی  

 . است نجس  ـ بر احتیاط الزم بنا  چنانچه کافِر غیرکتابی شود ـ
باشند، آن بچه    غیر کتابیر و جّد و جّده بچه نابالغ کافر  اگر پدر و مادـ    105مسأله  

،  ممّیز باشد و اظهار اسالم کندنجس است، مگر در صورتی که    بنا بر احتیاط واجب هم  
از پدر و مادر خود روگردان اگر  این صورت پاک است. و  به مسلمان   دکه در  ها تمایل و 

م به نجاستش مشکل است. و اگر  داشته باشد، و یا در حال تحقیق و بررسی باشد، حک 
ـ باشد  اینها مسلمان  از  یکی  و جّده،  و جّد  مادر  و  ) پدر  که در مسأله  تفصیلی  (  210به 

 ـ بچه پاک است.  خواهد آمد
ای هم بر اسالمش  کسی که معلوم نیست مسلمان است یا نه، و نشانه ـ    106مسأله  

می پاک  ندارد،نباشد،  را  مسلمان  دیگر  احکام  ولی  نمی  باشد،  مسلمان مثاًل  زن  تواند 
 بگیرد، و باید در قبرستان مسلمانان دفن نشود. 

امامـ    107مسأله   دوازده  از  یکی  به  که  السالم(شخصی  دشمنی    )علیهم  روی  از 
 نجس است.بر احتیاط واجب  بنادشنام دهد، 

 
 ـ شراب  9

د کنشراب نجس است، و غیر آن از چیزهایی که انسان را مست می ـ    108مسأله  
 نجس نیست.
ه  کل، چه صنعتی و چه طّبی، تمام اقسامش، پاک است مگر آن  ک الـ    109مسأله  

ه در این ک، حاصل شده است  انگور  ل از تبخیر و تقطیر شرابک معلوم و محرز باشد آن ال
 باشد.صورت، نجس می 

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

 نجس نیست.
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شمش و آب آنها هرچند جوش بیایند، پاک و خوردن  کخرما و مویز و ـ  111مسأله 
ه مست  کشمش، به جوش آید و معلوم شود  کآنها حالل است ولی اگر آب خرما، مویز و  

 باشد.ت اّما نجس نمی ننده است، خوردن آنها حرام اسک
شود و موجب درجه خفیفی از مستی است  ه از جو گرفته می کُفّقاع  ـ    112مسأله  

ه برای خواّص طّبی از جو  کباشد و اّما آب جو  بر احتیاط واجب، نجس نیز می حرام و بنا
میمی ماءالشعیر  آن  به  و  هیچ گیرند  موجب  و  حالل  گویند  و  پاک  نیست،  مستی  گونه 
 اشد. بمی

 
 خوار ـ عرق حیوان نجاست  10

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

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

 
 راه ثابت شدن نجاست 

 : شودنجاست هر چیزی از سه راه ثابت میـ  115أله مس
انسان  اّول:   که آن چیز نجس   اطمینان پیدا کند  عقالیییا از راه    کندیقین  آنکه خود 

گمان اگر  و  نماید  است،  اجتناب  آن  از  نیست  الزم  است،  نجس  چیزی  باشد  و    داشته 
است  طهارت  به  در  محکوم  خوردن  غذا  بنابراین  رمکان.  عمومی،  و   هاستورانهای 

پاکی و نجسی را مراعات نمیخانه میهمان کنند در  هایی که مردمان الابالی و کسانی که 
اند نجس  خورند، اگر انسان اطمینان نداشته باشد غذایی را که برای او آوردهآنجا غذا می 

 . است، اشکال ندارد
اًل همسر یا  مث آنکه کسی که چیزی در اختیار اوست بگوید آن چیز نجس است ـدّوم: 
بگوید  خدمتکار اوست  اختیار  در  که  دیگری  چیز  یا  ظرف  به  نسبت  نجس  انسان  ـ 

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

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

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

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

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

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

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

ی دیگری می لباس خودش نجس شده  مال  و  بوده  او خارج  از تصّرف  که  لباسی  باشد،  ا 
 الزم نیست از لباس خودش اجتناب نماید. 

 
 شودچیز پاک چگونه نجس می 

طوری تر اگر چیز پاک به چیز نجس برسد، و هر دو یا یکی از آنها به ـ    119مسأله  
نیز نجس می  پاک  برسد، چیز  دیگری  به  یکی  تری  که  اگر وشود،  باشد  ها در اسطه ولی 

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

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

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

اگر چیز پاکی به چیز نجس برخورد کند، و انسان شک کند که هر دو  ـ    120أله  مس
یا یکی از آنها تر بوده یا نه، و یا اگر تر بوده، تری آن به قدری بوده که به دیگری سرایت 

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

از  بعضی  در  مگر  نیست،  الزم  آن  از  اجتناب  برسد  آنها  از  یکی  به  بعدًا  رطوبت  با  پاکی 
آنکه با طرف دیگر هم، چیز  موارد مثل آنکه حالت سابقه در هر دو نجاست باشد، و یا 

 پاک دیگری با رطوبت مالقات کند.
اینها، اگر تری سرایت ـ    122مسأله   ننده داشته باشد، هر  ک  زمین و پارچه و مانند 

می کقسمتی   نجس  برسد،  آن  به  نجاست  هرچند  ه  است  پاک  آن  دیگر  جاهای  و  شود 
جای پاک به جای نجس مّتصل باشد و این حکم در مورد خیار و خربزه و مانند اینها نیز  

 باشد. جاری می
ن را  هرگاه شیره و روغن و مانند اینها طوری باشد که اگر مقداری از آـ    123مسأله  

آن خ آن نجس    قسمتیماند، همین که یک  الی نمی بردارند جای  آن نجس شد، تمام  از 
شود. ولی اگر طوری باشد که جای آن در موقع برداشتن خالی بماند، اگرچه بعد پر می

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

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

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

آید، اگر خون داشته باشد، جایی  اخالط غلیظی که از بینی یا گلو میـ    126مسأله  
ن یا بینی برسد، مقداری  که خون دارد نجس و بقیه آن پاک است. پس اگر به بیرون دها

را که شک   و محّلی  آن رسیده نجس است،  به  اخالط  دارد جای نجس  یقین  انسان  که 
 باشد. دارد جای نجس به آن رسیده یا نه پاک می

آفتابه ـ    127مسأله   بگذارند، اگر  نجس  زمین  روی  است  سوراخ  آن  ته  که  را  ای 
با آن جمع گردد که  بیفتد و آب زیر  از جریان  آفتابه یکی حساب شود، آب    چنانچه  آب 

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

بیرون آمدن، آلوده به نجاست نباشد پاک است. پس اگر اسباب اماله یا آب آن در مخرج  
وارد شود، یا سوزن و چاقو و مانند اینها در بدن فرو رود و بعد از بیرون آمدن به   مدفوع 

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

 
 احکام نجاسات 

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

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

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

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

به  ـ    133مسأله   قرآن  بنا کفروش  دادن    افر،  و  نیست  صحیح  واجب،  احتیاط  بر 
افر چنانچه هتک و توهین به قرآن شمرده شود یا در معرض هتک باشد، حرام کقرآن به  

د و هتک و توهینی هم به  افر مثاًل برای ارشاد و هدایت او باش ک است اّما اگر دادن قرآن به  
 ال ندارد.ک گیرد، اشآن صورت نمی

اگر ورق قرآن یا چیزی که احترام آن الزم است، مثل کاغذی که اسم ـ    134مسأله  
یا   )علیهم السالم(ی از معصومینک یا ی  )صلی الله علیه وآله(اکرم  پیامبریا    خداوند متعال

و   نوشته شدهنیه کالقاب  آن  بر  بزرگواران  آن  در  های  نجاست(،  وجود  )جای   دستشویی 
ـ آن  کشیدن  آب  و  آوردن  بیرون  باشد بیفتد،  داشته  خرج  اگر   هرچند  و  است  واجب  ـ 

پوسیده  آن ورق  کنند  یقین  تا  نروند  آن دستشویی  به  باید  نباشد،  آن ممکن  آوردن  بیرون 
و    )علیه السالم( است ولی گفتن به دیگران واجب نیست و همچنین اگر تربت امام حسین

اند که به کّلی از بین رفته به آن  بیرون آوردن آن ممکن نباشد، باید تا وقتی که یقین نکرده 
 دستشویی نروند. 

است  ـ    135مسأله   همچنین  و  است،  حرام  متنجس  چیز  آشامیدن  و  خوردن 
خوراندن آن به دیگری، ولی خوراندن آن به طفل یا دیوانه، جایز است. و اگر خود طفل یا  

ی نجس را بخورد، یا با دست نجس غذا را نجس کند و بخورد، الزم نیست از دیوانه غذا
 او جلوگیری کنند.

فروختن و عاریه دادن چیز نجسی که قابل پاک شدن است اشکال  ـ    136مسأله  
 ندارد، ولی الزم است که نجس بودن آن را به طرف بگوید، با دو شرط: 

از تکالیف شرعی  آنکه طرف در معرض آن باشد که در مخالفاّول:   ت موارد خاصی 
موجب   یا  نماید،  استعمال  آشامیدن  یا  خوردن  در  را  نجس  شیء  اینکه  مثل  شود،  واقع 

خواند و اگر این چنین نباشد الزم بطالن وضو و غسلی شود که با آن نماز واجبش را می 
او    خواند الزم نیست بهنیست بگوید، مثاًل نجس بودن لباسی را که طرف با آن نماز می
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 بگوید زیرا پاک بودن لباس شرط واقعی نیست.
آنکه احتمال بدهد که طرف به گفته او ترتیب اثر دهد، و اما اگر بداند که ترتیب دّوم:  

 دهد گفتن الزم نیست.اثر نمی
خورد، یا با لباس نجس نماز اگر انسان ببیند کسی چیز نجسی را میـ    137مسأله  

 ید.خواند، الزم نیست به او بگو می
اگر جایی از خانه یا فرش کسی نجس باشد، و ببیند بدن یا لباس یا ـ    138مسأله  

او می  شوند با تری سرایت کننده به جای نجس رسیده  شیء دیگر کسانی که وارد خانه 
گذشت    (136)است، چنانچه او موجب این امر شده باشد باید با دو شرطی که در مسأله  

 به آنان بگوید.
با   خانه در بین غذا خوردن بفهمد غذا نجس است باید ـگر صاحب اـ    139مسأله  
دومی )   شرط  مسأله  در  میهمان گذشت   (136که  به  از ـ  یکی  اگر  اما  و  بگوید،  ها 

معاشرت  میهمان آنان  با  چنانچه طوری  ولی  دهد،  خبر  دیگران  به  نیست  بفهمد الزم  ها 
آنان، خود از جهت ابتالی ب ه نجاست، مبتال به مخالفت  دارد که به واسطه نجس بودن 

 شود باید به آنان بگوید.حکم الزامی می
نجس  ـ    140مسأله   از  را  باید صاحبش  نجس شود،  کرده  عاریه  که  را  اگر چیزی 

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

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

 . شود، و همچنین است اگر از نجس بودن چیزی اّطالع دهداطمینان باشد قبول می 
 

 مطّهرات 

اّول:  ا پاک میدوازده چیز نجاست رـ    142مسأله   آنها را مطّهرات گویند:  کند، و 
هفتم:   انتقال،  ششم:  انقالب،  پنجم:  استحاله،  چهارم:  آفتاب،  سّوم:  زمین،  دّوم:  آب، 
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حیوان  استبراِء  دهم:  نجاست،  عین  شدن  برطرف  نهم:  تبعیت،  هشتم:  اسالم، 
یازدهم:  نجاست  ذبیحه  غایب خوار،  از  خون  شدن  خارج  دوازدهم:  مسلمان،  و  شدن   .

 . ذکر خواهد شداحکام اینها به طور تفصیل در مسائل آینده 
 

 ـ آب  1
 کند:آب با چهار شرط چیز نجس را پاک می ـ   143مسأله 

پاک  اّول:   مانند گالب و عرق بید، چیز نجس را  باشد، پس آب مضاف  آنکه مطلق 
 کند. نمی

 آنکه پاک باشد. دّوم: 
را می سّوم:   وقتی چیز نجس  ق آنکه  تا  آب، مضاف  شویند  تطهیر،  از کامل شدن  بل 

نشود، و در شستنی که بعد از آن شستن دیگر الزم نیست باید بو یا رنگ یا مزه نجاست 
قلیل   یا  کر  آب  با  را  چیزی  اگر  مثاًل  ندارد،  ضرر  تغییر  شستن  آن  غیر  در  و  نگیرد،  هم 

یا بو یا مزه بشویند و دو دفعه شستن در آن الزم باشد، در دفعه اّول هرچند آب با رنگ  
 شود.نجاست تغییر کند، اگر در دفعه دّوم با آبی تطهیر کند که تغییر نکند پاک می

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

 .ذکر خواهد شددارد که بعدًا 
داخل ظرف نجس را با آب قلیل باید سه مرتبه شست، و همچنین با ـ    144مسأله  

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

یل یا کر یا جاری شست، و اگر آب دهان سگ در  برطرف نموده و بعد دو مرتبه با آب قل
جای   یا  کند  برخورد  آن  داخل  به  سگ  فضوالت  سایر  یا  ادرار  یا  عرق  یا  بریزد  ظرفی 

بنا   دیگری از بدن سگ مثل دست یا پای سگ با تری سرایت کننده به داخل ظرف برسد،
احتیاط الزم با آب شست، بر  آن را خاک مالی کرد، و بعد سه مرتبه  اّما غیر ظرف    باید 
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ردن آن الزم نیست  کم ظرف را ندارد و خاک مال  ک ه سگ لیسیده حکمانند دست انسان  
 و کافی است یک بار شسته شود.

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

 بشویند.
یا ـ    146مسأله   یا مایعی بخورد،  آن آب  از  یا  بلیسد  آن را  ظرفی که خوک، داخل 

اینکه در آن موش صحرایی مرده باشد، با آب قلیل یا کر یا جاری باید هفت مرتبه شست، 
 و الزم نیست آن را خاک مالی کنند.

ود هرچند با آب  ظرفی که به شراب نجس شده، باید سه بار شسته شـ    147مسأله  
 کر یا جاری و یا مانند آن باشد، و احتیاط مستحب آن است که هفت بار بشویند. 

ای که از ِگل نجس ساخته شده و یا آب نجس در آن فرو رفته،  کوزهـ    148مسأله  
شود. و اگر بخواهند  اگر در آب کر یا جاری بگذارند، به هر جای آن که آب برسد پاک می

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

 نمایند، و بعدًا در آب کر یا جاری بگذارند. 
 توان آب کشید:ظرف نجس را با آب قلیل به دو گونه می ـ  149مسأله 

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

 بگردانند که به جاهای نجس آن برسد و بیرون بریزند. 
اگر ظرف بزرگی مثل پاتیل و خمره نجس شود، چنانچه سه مرتبه آن  ـ    150مسأله  

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

ها بیرون آورند. و احتیاط مستحب آن است که در مرتبه دّوم و سّوم ظرفی را که با آن آب
 آورند آب بکشند.را بیرون می 
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نند و در کی را ذوب  ک ی مانند اجسام فلزی یا پالستیاگر جسم نجس ـ    151مسأله  
ب آن را آب  از منجمد شدن،  آن هم نجس شود چنانچه پس  باطن  شند، ک اثر ذوب کردن 

 شود.ظاهرش پاک می 
حـ    152مسأله   آن،  مانند  و  آب  حوض  ندارند.  ک تنور،  را  ظرف  یک    بنابراینم  با 

ه آب از آنجا کوراخ و مجرایی ندارد  شوند و اگر تنور یا حوض آب سمرتبه شستن پاک می
ه بخواهند آن را با آب قلیل تطهیر  کشود در صورتی  خارج شود و آب در کف آن جمع می 

نند برای پاک شدن آنجا باید آب جمع شده را با پارچه یا ابر یا ظرف و مانند آن بیرون  ک
 آورند.

و برند که آب به تمام  اگر چیز نجس را یک مرتبه در آب کر یا جاری فرـ  153مسأله 
شود. و در فرش و لباس و مانند اینها فشار یا مانند آن از  جاهای نجس آن برسد، پاک می

باشد، بنا    ادرار  مالیدن یا لگد کردن الزم نیست. و در صورتی که بدن یا لباس متنّجس به
ری با  بر احتیاط واجب در کر و مانند آن نیز دو مرتبه شستن الزم است، ولی در آب جا

 شود.بار شستن پاک می یک
نجس شده با آب قلیل آب بکشند،   ادرار  اگر بخواهند چیزی را که بهـ    154مسأله  

در آن چیز    ادرار  چنانچه یک مرتبه آب روی آن بریزند و از آن جدا شود، در صورتی که
تا نمانده پاک می  بریزند  آنها آب  باید دو مرتبه روی  لباس و بدن که  پاک    شود، مگر در 

شوند، و در هر حال در شستن لباس و فرش و مانند اینها با آب قلیل باید فشار دهند تا  
غساله آن بیرون آید. )و غساله آبی است که معمواًل در وقت شستن و بعد از آن چیزی  

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

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

 بریزند. و در لباس و فرش و مانند اینها فشار الزم نیست.
نجس شود، چنانچه با برطرف کردن نجاست    ادرار  ی به غیراگر چیزـ    156مسأله  
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گردد، ولی لباس و مانند آن  یک مرتبه آب قلیل روی آن بریزند و از آن جدا شود، پاک می
 را باید فشار دهند تا غساله آن بیرون آید. 

اگر حصیر نجس را که با نخ بافته شده در آب کر یا جاری فرو برند  ـ    157مسأله  
برط از  با آب قلیل آب  رف شدن عین نجاست پاک میبعد  آن را  اگر بخواهند  شود، ولی 

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

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

شود آن را تطهیر کرد، ولی اگر باطن  اگر ظاهر صابون نجس شود، می ـ    159مسأله  
آن نجس شود قابل تطهیر نیست. و اگر انسان شک کند که آب نجس به باطن صابون  

 ا نه، باطن آن پاک است.رسیده ی
باشد،  ـ    160مسأله   شده  نجس  اینها  مانند  چیزی  یا  گوشت  و  برنج  ظاهر  اگر 

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

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

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

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

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

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

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

ولی اگر بو یا رنگ نجاست در آن مانده باشد اشکال ندارد، به عنوان مثال اگر لباسی را که  
شند و عین خون از لباس برطرف شود ولی رنگ خون در  کاست، آب بمتنّجس به خون  

باشد و چنانچه بتوانند رنگ را با مواد شوینده بر طرف کنند، این  آن بماند، لباس پاک می 
 کار الزم نیست. 

پاک ـ    165مسأله   بدن  کنند،  برطرف  جاری  یا  کر  آب  در  را  بدن  نجاست  اگر 
ده باشد که در این صورت بنا بر احتیاط واجب با نجس ش ادرار شود، مگر آنکه بدن بهمی

شود، ولی بیرون آمدن و دو مرتبه در آب رفتن الزم نیست،  آب کر به یک مرتبه پاک نمی 
بلکه اگر در زیر آب به آن محل دست بکشند که آب از بدن جدا شود و دو مرتبه آب به  

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

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

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

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

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

آب کشیدن یک  برای  اگر  بریزند. پس  آب  دو  و روی هر  بگذارند  پهلوی چیز نجس  را 
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ها آب بریزند و آب نجس و همچنین آب پاک به همه  انگشت نجس روی همه انگشت 
 شود.ها پاک میآنها برسد، با پاک شدن انگشت نجس، تمام انگشت 

دنـ    169مسأله   و  کشیده  به گوشت  آب  دیگر  چیزهای  مثل  شده،  نجس  که  ای 
شود. و همچنین است اگر بدن یا لباس یا ظرف، چربی کمی داشته باشد که از رسیدن  می

 آب به آنها جلوگیری نکند.
طوری چربی شود که از رسیدن اگر ظرف یا بدن نجس باشد، و بعد بهـ    170مسأله  

بخواهند   چنانچه  کند،  جلوگیری  آنها  به  را  آب  چربی  باید  بکشند،  آب  را  بدن  و  ظرف 
 برطرف کنند تا آب به آنها برسد. 

 آب شیری که متصل به کر است حکم کر را دارد.ـ  171مسأله 
ه  کند  کند پاک شده و بعد شک  کشد و یقین  ک اگر فرد شیئی را آب بـ    172مسأله  

تا یقین یا اطمینان شد  ک رده یا نه، باید دوباره آن را آب بکعین نجاست را از آن بر طرف  
وسواس  کند  کپیدا   به  مبتال  آن شخص،  آنکه  مگر  است؛  شده  طرف  بر  نجاست  عین  ه 

 نکند.  اعتناباشد که در این صورت به شک خویش 
رود مثل زمینی که روی آن شن یا ریگ  زمینی که آب در آن فرو میـ    173مسأله  

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

قدری آب روی آن بریزند گردد، ولی باید بهرود، اگر نجس شود با آب قلیل پاک مینمی
اند از سوراخی بیرون نرود و در جایی جمع که جاری شود، و اگر آبی که روی آن ریخته

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

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

 شود.پاک نمی
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 ـ زمین  2

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

الزم  سّوم:   احتیاط  بر  بنا  ته  آنکه  به  نجس  زمیِن  ناحیه  از  یا  کنجاست  پا  کفش  ف 
 رده باشد. کسرایت 

نّجس مثل ِگلی که نجس شده در  ، یا متادرار  آنکه اگر عین نجس مثل خون وچهارم:  
کف پا و ته کفش باشد، به واسطه راه رفتن یا مالیدن پا به زمین برطرف شود، و چنانچه  
قباًل عین نجاست برطرف شده باشد با راه رفتن یا مالیدن پا به زمین بنا بر احتیاط الزم 

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

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

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

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

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

 گردد.شود پاک می آلوده میاطراف آن هم که معمواًل به گل
 

 پانزده ذراع حدودًا برابر با هفت متر است.   (1)
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ف دست یا زانوی او نجس کرود، اگر  ه با دست و زانو راه میکسی  کـ    182مسأله  
شود و همچنین است ته عصا و ته پای بر احتیاط واجب با راه رفتن پاک نمی  شود، بنا

 نعل چهار پایان و چرخ موتور، ماشین و مانند اینها. مصنوعی و 
های کوچکی از نجاست که دیده  اگر بعد از راه رفتن، بو یا رنگ یا ذّره ـ    183مسأله  

شوند، در کف پا یا ته کفش بمانند اشکال ندارد، اگرچه احتیاط مستحب آن است که  نمی
 قدری راه بروند که آنها هم برطرف شوند. به

بر احتیاط    شود و کف جوراب نیز بنافش با راه رفتن پاک نمی کداخل  ـ    184مسأله  
ف آن از چرم یا مانند آن باشد و راه رفتن با  که  ک شود، مگر اینواجب با راه رفتن پاک نمی

 آن روی زمین نیز متعارف باشد. 
 

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

به ّول:  ا  چیز  آن  اگر  آنکه  پس  تر شود،  برسد  آن  به  دیگر  چیز  اگر  که  باشد  تر  طوری 
 ای آن را تر کنند تا آفتاب خشک کند.وسیله خشک باشد باید به 

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

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

چیز نجس را خشک کند، پس اگر مثاًل چیز نجس به    تنهاییآنکه آفتاب به  چهارم:  
، لی اگر طوری باشد که خشک شدنگردد، وواسطه باد و آفتاب خشک شود، پاک نمی

 به آفتاب مستند باشد اشکال ندارد. عرفاً 
آنکه آفتاب مقداری از بنا و ساختمان را که نجاست به آن فرو رفته، یک مرتبه  پنجم:  

خشک کند، پس اگر یک مرتبه بر زمین و ساختمان نجس بتابد و روی آن را خشک کند  
 ماند.شود و زیر آن نجس می روی آن پاک می و دفعه دیگر زیر آن را خشک نماید، فقط 
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کند، ولی اگر با نخ بافته شده باشد  آفتاب، حصیر نجس را پاک می ـ    186مسأله  
نمی نخ پاک  را  بناها  آفتاب،  واسطه  به  پنجره  و  در  و  گیاه،  درخت،  همچنین  و  بر    کند، 

 شود.احتیاط واجب پاک نمی
ه زمین  کند  کو بعد از آن انسان شک  اگر آفتاب به زمین نجس بتابد  ـ    187مسأله  

نه، یا تری آن با آفتاب خشک شده یا نه، آن زمین، نجس   آفتاب تر بوده یا  موقع تابیدن 
ه عین نجاست از آن بر طرف شده یا نه و اگر شک  کند  کاست و همچنین است اگر شک  

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

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

 
 ـ استحاله  4

به   اگر جنسـ    189مسأله   پاکی  چیز نجس  به صورت چیز  طوری عوض شود که 
شود، مثل آنکه چوب نجس بسوزد و خاکستر گردد، یا سگ در نمکزار فرو درآید پاک می

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

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

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

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

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

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

که از انگور و کشمش و خرمای نجس درست کنند، نجس    ایسرکه ـ    194مسأله  
 است.

دانه ـ    195مسأله   یا خرما داخل  انگور  ریز  پوشال  و  اگر  باشد  و خرما  انگور  های 
جان و مانند  نه ریختن خیار، هویج و بادک ال ندارد، بلک نند، اش که درست  کبخواهند سر

از سر قبل  آن هرچند  در  اشک اینها  نیز  باشد  نداک ه شدن  اینال  از سرک رد، مگر  پیش  ه  که 
 ر و مست کننده شده باشد. ک شدن، مس

ه به آتش یا خود به خود جوش بیاید، خوردن آن، حرام  کآب انگوری  ـ    196مسأله  
بجوشد  می قدر  آن  اگر  و  آن  کشود  سوم  دو  حالل که  بماند،  باقی  سوم  یک  و  شود  م 
ه آب کاند در صورتی  تهننده است )چنانچه بعضی گفکه مست  کشود و اگر ثابت شود  می

ه شدن حالل  کشود( تنها با سرانگور خود به خود جوش بیاید مسکر و مست کننده می
شود مگر ( گذشت که آب انگور با به جوش آمدن نجس نمی110شود. و در مسأله )می

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

بر احتیاط الزم،   ـ بنا نه شیره ن جوش بیاید در صورتی که عرفًا به آن آب انگور بگویند ـآ
 حرام است. 

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

خوشه غوره مقداری انگور باشد، چنانچه به آبی که    اگر مثاًل در یکـ    199مسأله  
 شود آب انگور نگویند و بجوشد، خوردن آن حالل است.از آن خوشه گرفته می 

جوشد بیفتد و بجوشد و اگر یک دانه انگور در چیزی که با آتش میـ    200مسأله  
بن دانه،  آن  خوردن  فقط  گردد،  حساب  رفته  بین  از  که  نشود  مخلوط  آن  در  بر    اطوری 

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

ندارد  ک آب غوره حـ    202مسأله   را  انگور  آب  و    بنابراینم  پاک  آید  به جوش  اگر 
غوره است یا انگور چنانچه جوش بیاید حالل  ه معلوم نیست  کحالل است و چیزی هم  

 است.
 

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

بمک را  دارد  جهنده  خون  طوری  ک ه  به  باشد  کد  آن  معرض  در  شده،  مکیده  خوِن  ه  ک ه 
پشه مانند  آن حیوان گردد،  بدن  انسان  جذب  بدن  از  که  آن ک میا حیوانی خون می ای  د، 

می  پاک  مکیده شده،  می خون  انتقال  را  این  و  خونی  شود  اّما  و  انسان  کگویند  از  زالو  ه 
 شود یا نه، نجس است. د چون معلوم نیست جزء بدن او می ک مبرای معالجه می

پشه ـ    204مسأله   کسی  پشه  اگر  که  را  خونی  و  بکشد  نشسته  بدنش  به  که  را  ای 
رون بیاید، آن خون پاک است؛ زیرا در معرض آن بوده که غذای پشه شود مکیده از او بی

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

 
 ـ اسالم  7

وت خاتم و نب  خداوند متعالافر شهادتین بگوید یعنی به یگانگی  کاگر  ـ    205مسأله  
وآله(األنبیاء علیه  الله  زبانی    )صلی  هر  به  بدهد،  می کشهادت  مسلمان  باشد،  و  ه  شود 

ـ حکم نجس را داشته، بعد از مسلمان شدن، بدن و آب   به احتیاط واجب  چنانچه قباًل ـ
دهان و بینی و عرق او پاک است ولی اگر موقع مسلمان شدن، عین نجاست به بدن او  

طرف   بر  باید  بکبوده،  آب  را  آن  جای  و  بلک ند  عین ک شد،  شدن  مسلمان  از  قبل  اگر  ه 
 شد.ک ه جای آن را آب بکنجاست بر طرف شده باشد، احتیاط واجب آن است 
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اگر موقعی که کافر بوده لباس او با رطوبت به بدنش رسیده باشد چه ـ    206مسأله  
ـ باید   حتیاط واجب بنا بر ا  آن لباس در موقع مسلمان شدن در بدن او باشد چه نباشد، ـ

 از آن اجتناب کند. 
افر شهادتین بگوید و انسان نداند قلبًا مسلمان شده یا نه، پاک  کاگر  ـ    207مسأله  

ولی   است  نشده  مسلمان  قلبًا  بداند  انسان  و  بگوید  را  شهادتین  اگر  همچنین  و  است 
 آید.ه با اظهار شهادتین ناسازگار باشد از او سر نزند، پاک به حساب می کچیزی 

 
 ـ تبعیت 8

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

گذارند اگر  ه معمواًل روی آن می کشود و پارچه و چیزی هم  آمدن به آنجا رسیده، پاک می 
ردد ولی اگر به عّلت جوشش، پشت ظرف به آن شراب آلوده  گبا آن نجس شده، پاک می

 شود. بر احتیاط واجب، با تبعیت پاک نمی شود، بنا
 شود:بچه کافر در دو مورد با تبعیت پاک میـ  210مسأله 

کافری که مسلمان شود، طفل او در پاکی تابع اوست، و همچنین اگر جّد طفل یا ـ    1
ولی حکم به طهارت در این مورد مشروط به آن است که مادر یا جّده او مسلمان شوند.  

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

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

تبع  با  طفل  شدن  پاک  مورد  این  ممیز  در  صورت  در  طفل  که  است  این  به  مشروط  ّیت 
 بودن، اظهار کفر ننماید.

ه با آن  کای  دهند و پارچه ه روی آن، مّیت را غسل می کتخته یا سنگی  ـ    211مسأله  
می  را  مّیت  دست  عورت  و  می کسی  کپوشانند  غسل  را  او  ـه  موارد  این  تمامی  به   دهد، 
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ـ بعد   است هایی که بر او ریخته، در تماس  بمقداری که معمواًل موقع غسل، با مّیت و آ
  سل دادن بناد. ولی لباس و بدن غّسال و سایر وسایل ُغ شو پاک میاز تمام شدن غسل،  

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

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

شوند و نیاز به آب کشیدن  آیند( با تبعیت پاک می )که عرفًا وسیله شستشو به حساب می 
 ندارند. 

اندازه معمول فشار  انند آن را با آب قلیل آب بکشند و بهاگر لباس و مـ    213مسأله  
 ماند پاک است.دهند تا آبی که با آن شسته شده جدا شود، آبی که در آن می 

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

 
 ـ برطرف شدن عین نجاست  9

یا متنّجس مثل آب نجس  ـ    215مسأله   به عین نجس مثل خون،  اگر بدن حیوان 
شود، و همچنین باطن بدن آلوده شود، چنانچه آنها برطرف شوند، بدن آن حیوان پاک می 

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

شود، و همچنین مالقات چیز خارجی در آید موجب نجس شدن باطن بدن نمیبیرون می
کند، بنابراین اگر دندان عاریه در دهان  باطن بدن با نجاست داخلی، آن چیز را نجس نمی

دندان  دیگر  از الی  که  بیربا خونی  نیست، ها  آن الزم  آب کشیدن  کند،  آمده مالقات  ون 
 ولی اگر با غذای نجس مالقات کند آب کشیدن آن الزم است. 

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

نمی انسان  که  را  نجاست خارجی ولی جایی  با  اگر  آن،  باطن  یا  است  بدن  از ظاهر  داند 
 مالقات کند الزم است آن را آب بکشد. 

نشیند،  اگر گرد و خاک نجس به لباس و فرش خشک و مانند اینها بـ    218مسأله  
بوده   آن  در  که  و خاک نجس  گرد  از  متیقن  مقدار  که  تکان دهند  را  آنها  چنانچه طوری 

 بریزد آن لباس و فرش پاک است و شستن الزم نیست.
 

 خوار ـ استبراء حیوان نجاست  10
کرده،   مدفوع و    ادرار ـ    219مسأله   عادت  انسان  نجاست  خوردن  به  که  حیوانی 

ش پاک  بخواهند  اگر  و  است.  نگذارند  نجس  مّدتی  تا  یعنی  کنند  استبراء  را  آن  باید  ود، 
آن مّدت دیگر نجاست  از  بعد  آن بدهند که  آن  نجاست بخورد، و غذای پاک به  به  خوار 

خوار را چهل روز، و گاو را بیست  نگویند، و احتیاط مستحب آن است که شتر نجاست 
و مرغ خانگی را سه روز، از    روز، و گوسفند را ده روز، و مرغابی را هفت روز یا پنج روز،

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

 
 شدن مسلمان غایبـ  11

اختیار  ـ    220مسأله   در  فرش  و  ظرف  مانند  دیگری  شیء  یا  لباس  یا  بدن  اگر 
ـ باشد و نجس  دهدیه طهارت و نجاست را تشخیص مکیا نابالغ ممّیزی   مسلمان بالغ ـ

شود و آن مسلمان غایب گردد، چنانچه انسان احتمال عقالئی دهد که او آن چیز را آب  
و این حکشیده است پاک می  نابالغی  ک باشد،  نیست هم جاری  کم در مورد بچه  ه ممّیز 

حمی در  و  اوست.  امر  متوّلی  به  مربوط  طفل  این  امور  به  رسیدگی  زیرا  غایب  ک شود  م 
وری است بنابراین اگر بدن یا لباس مسلمان، نجس شود و فرد تطهیر آن  کی و  ک شدن تاری
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جهت   به  تاریکرا  یا  دهد  ک وری  عقالیی  احتمال  چنانچه  نبیند،  آب  کی  را  چیز  آن  او  ه 
 .شودی آن شیء میکم به پاک شیده است حک

ده  اگر انسان یقین یا اطمینان پیدا کند که چیزی که نجس بوده پاک شـ    221مسأله  
پاک  آنان سبب  مورد شهادت  و  آن شهادت دهند،  شدن  پاک  بر  نفر عادل  دو  یا  است، 

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

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

کسی که وکیل شده است لباس، را آب بکشد، اگر بگوید آب کشیدم  ـ    222مسأله  
 و انسان به گفته او اطمینان پیدا کند، آن لباس پاک است. 

افراد معمولی  شیکه در آب  کانسان وسواسی  ـ    223مسأله   دن شیء نجس، مانند 
پیدا نمی اگر همان طوری  کیقین  افراد معمولی شیء نجس را آب می کند،  شند رفتار  که 

ار  کدر مسأله نجس و پاکی از نظر شرع    متعارف  از حد  بیشنماید، کافی است و احتیاط  
فرد ـپسندیده نیست و  کن چه وسواسی و چه غیر وسواسی ای  بررسی  نیست  د و ـ الزم 

ببیند بدن یا لباسش یا شیء دیگر نجس شده یانه و نیز الزم نیست دّقت نماید و ببیند آیا  
فالن شیء نجس با شیء دیگر برخورد کرده یا نه و یا اگر برخورد کرده تری سرایت کننده 

 شود.داشته یا نه و در همه این موارد حکم به پاکی اشیاء مذکور می
 

 ـ رفتن خون متعارف 12
خونی که در داخل بدن ذبیحه بعد از کشتن آن به طریق شرعی باقی  ـ    224له  مسأ

ماند، چنانچه خون به مقدار متعارف خارج شده باشد پاک است، چنانکه در مسأله  می
 .( گذشت ۹۴)

گوشت ـ مختص به حیوان حالل  بنا بر احتیاط واجب  حکم سابق ــ    225مسأله  
 ت.گوشت جاری نیساست، و در حیوان حرام
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 هااحکام ظرف 

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

احتیاط مستحب   و  ـکنند.  را  و مردار  و خوک  است که چرم سگ  اگرچه ظرف هم  آن 
 ـ استعمال نکنند. نباشد

ــ    227مسأله   بلکه  نقره،  و  طال  ظروف  از  آشامیدن  و  احتیاط   خوردن  بر  بنا 
ـ مطلق استعمال آنها حرام است، ولی زینت نمودن اتاق و مانند آن و نگاه داشتن   واجب 

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

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

داده ـ    229مسأله   نقره  آب  یا  طال  آب  را  آن  روی  که  ظرفی  اشکال  استعمال  اند 
 ندارد.

چنانچه  ـ    230مسأله   بسازند،  ظرف  و  کنند  مخلوط  نقره  یا  طال  با  را  فلزی  اگر 
قدری باشد که ظرف طال یا نقره به آن ظرف نگویند، استعمال آن مانعی مقدار آن فلز به 

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

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

دان طال و دان و سرمه از نقره باشد، اشکال ندارد، ولی احتیاط مستحب آن است که عطر
 .نقره را استعمال نکنند
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خوردن و آشامیدن از ظرف طال یا نقره در حال ناچاری به مقدار دفع ـ    233مسأله  
 ضرورت اشکال ندارد، ولی زیاده بر این مقدار جایز نیست.

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

 
 وضو

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

بیرون ـ    236مسأله   سر  موی  که  جایی  پیشانی  باالی  از  باید  را  صورت  درازای 
انگشت وسط و شست قرار  می بین  به مقداری که  آن  و پهنای  آخر چانه شست،  تا  آید 
و اگر مختصری از این مقدار را نشویند وضو باطل است، و اگر   گیرد باید شسته شود،می

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

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

شویند، او هم از همان ندارد باید در نظر بگیرد مردم معمولی از هر جا صورت خود را می
ی ک وچکه به دلیل بزرگی صورت یا  کجا به اندازه معمول، پیشانی را بشوید. اّما شخصی  

، خلقت متناسب و معمولی وتاهی آنهاکآن در جهت عرض یا به سبب بلندی انگشتان یا  
انگشت   بین  او است در نظر گرفته و مقدار  با چهره  انگشتانی را که متناسب  باید  ندارد 

 . وسط و َشسِت چنین دستی را بشوید
های چشم و  اگر احتمال دهد چرک یا چیز دیگری در ابروها و گوشه ـ    238مسأله  

ال او در نظر مردم بجا باشد،  گذارد آب به آنها برسد، چنانچه احتملب او هست که نمی
 باید پیش از وضو وارسی کند که اگر هست برطرف نماید.

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

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

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

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

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

و همچنین صورت باید دست ـ    242مسأله   ـ  ها  احتیاط الزم را  بر  به   بنا  باال  از  ـ 
 به باال بشوید وضو باطل است.  پایینشست، و اگر از  پایین

ها بکشد، چنانچه تری دست  اگر دست را تر کند و به صورت و دست ـ   243مسأله  
قدری باشد که به واسطه کشیدن دست آب آنها را فرا گیرد کافی است، و الزم نیست به

 ود. که بر آنها جاری ش
بعد از شستن صورت باید دست راست، و بعد از آن دست چپ را از ـ    244مسأله  

 ها بشوید.آرنج تا سر انگشت 
یقین  ـ    245مسأله   آنکه  برای  باید  کاماًل شسته،  را  آرنج  که  نکند  یقین  انسان  اگر 

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

 موقع وضو باید تا سر انگشتان بشوید، و اگر فقط تا مچ بشوید وضوی او باطل است.
دست ـ    247مسأله   و  صورت  شستن  وضو  دّوم  در  مرتبه  و  واجب،  اّول  مرتبه  ها 

می  حرام  آن  از  بیشتر  و  سّوم  مرتبه  و  تمام  مستحب،  وقتی  اّول  مرتبه  شستن  و  باشد، 
ه قصد وضو آن مقدار آب به صورت یا دست بریزد که آب تمام آن را فرا بگیرد  شود که بمی

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

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

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

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

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

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

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

رسد جلوی سر جمع کند و بر دیگر سر می به جایریزد یا اگر موهایی را که به صورت می
اهای دیگر سر که جلوی آن آمده مسح کند، چنین مسحی آنها مسح نماید، یا بر موی ج

 باطل است.
بعد از مسح سر باید با تری آب وضو که در دست مانده، روی پاها را  ـ    251مسأله  

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

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

دست   تمام کف  با  را  پا  روی  تمام  است  بهتر  بلکه  باشد  بسته  انگشت  سه  پهنای  اندازه 
 مسح نماید.
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برـ    253مسأله   را  پا دست  مسح  در  نیست  انگشت   الزم  به  سر  بعد  و  بگذارد  ها 
 . تواند تمام دست را روی پا بگذارد و کمی بکشدپشت پا بکشد، بلکه می

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

 حرکت کند اشکال ندارد.پا مختصری 

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

 باشد که در رطوبت دست مستهلک باشد اشکال ندارد. 
ه از آرنج تا  کای  به گونه ده باشد  اگر برای مسح، رطوبتی در دست نمانـ    256مسأله  

تواند دست را با آب خارج تر کند، بلکه نمیسر انگشتاِن هر دو دست خشک شده باشد  
باید از ریش خود رطوبت بگیرد و با آن مسح نماید، و گرفتن رطوبت از غیر ریش و مسح  

 نمودن با آن محّل اشکال است. 
به ـ    257مسأله   فقط  دست  رطوبت  آن  اندازه  اگر  واجب  احتیاط  باشد  سر  مسح 

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

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

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

 تیّمم نماید. 
 

 ارتماسی  یوضو 

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

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

ارتماسی ـ    262مسأله   غیر  را  بعضی  و  ارتماسی  را  اعضاء  از  بعضی  وضوی  اگر 
 انجام دهد، اشکال ندارد.

 
 ی که موقع وضو گرفتن مستحب است یدعا

میـ    263مسأله   وضو  که  ککسی  موقعی  است  مستحب  آب  گیرد  به  نگاهش  ه 
ِذی َجَعَل الماَء َطُهورًا َوَلْم یْجَعْلُه َنِجسًا«افتد بگوید: می  . »بْسِم الله َوِبالله َوالَحْمُد لله الَّ

می را  خود  دست  وضو  از  پیش  که  موقعی  بگوید:  و  اللهمَّ  شوید  َوِبالله،  الله  »ِبْسِم 
 . ّهِریَن«اجَعْلِنی ِمَن الَتّواِبیَن، َواْجَعْلِنی ِمَن الُمَتَط 

بگوید:   کردن  مضمضه  وقت  در  ِلساِنی  و  َوَاْطِلْق  َاْلقاک،  یْوَم  ِتی  ُحجَّ َلّقِنی  »اللهمَّ 
 . ِبِذکرِک«

ْم َعَلیَّ و در وقت استنشاق، یعنی آب در بینی کردن بگوید:   ِة،    »اللهمَّ ال ُتَحِرّ ِریَح الَجنَّ
ْن یُشمُّ ِریَحها َوَرْوَحها َوِطیبَ   .ها«َواَجَعْلِنی ِممَّ

»اللهمَّ َبیْض َوْجِهی یْوَم َتْسَودُّ ِفیِه الُوُجُوه، َوال ُتَسّوْد  رو بگوید:    صورتو موقع شستن  
 . َوْجِهی یْوَم َتْبیضُّ الُوُجوُه« 

بیَ و موقع شستن دست راست بگوید:   َاْعِطِنی کتاِبی  الِجناِن  »اللهمَّ  َوالُخْلَد ِفی  ِمیِنی، 
 .یِسیرًا« ِبیساِری، َوحاِسْبِنی ِحسابًا 

»اللهمَّ ال ُتْعِطِنی کتاِبی ِبِشماِلی، َوال ِمْن َوراِء َظْهِری،  و موقع شستن دست چپ بگوید:  
 . َوال َتْجَعْلها َمْغُلوَلًة إلی ُعُنِقی، َوَاُعوُذ ِبک ِمْن ُمقّطعاِت الّنیراِن«

ِنی ِبَرْحَمِتک َوَبَرککند بگوید: و موقعی که سر را مسح می   . اِتک َوَعْفِوک«»اللهمَّ َغشِّ
بگوید:   پا  مسح  وقت  در  َواْجَعْل و  ااَلْقداُم،  ِفیِه  َتِزلُّ  یْوَم  الّصراِط  َعَلی  َثّبْتِنی  »اللهمَّ 

 . َسْعیی فی ما یْرِضیک َعّنی، یا َذا الَجالِل َوااِلکراِم«
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 ط صّحت وضو یشرا 

 شرایط صحیح بودن وضو چند چیز است: 
بنا بر احتیاط واجب نباید آلوده باشد به آنچه    آنکه آب وضو پاک باشد، وشرط اّول:  

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

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

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

اگر غیر از آب گل آلود مضاف، آب دیگری برای وضو ندارد، چنانچه  ـ    265مسأله  
یا به وقت نماز تنگ است باید تیمم کند، و اگر وقت دارد باید صبر کند تا آب صاف شود، 

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

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

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

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

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

کرده  وقف  مردم  همه  برای  را  که حوض  صورتی  در  مدرسه،  همان  محّصلین  برای  یا  اند 
 کند اشکال ندارد.گیرند و کسی منع نمیمعمواًل مردم از آن حوض وضو می
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ا یر مسجدی نماز بخواند، اگر نداند وضوخانه  خواهد دکسی که نمیـ    268مسأله  
کرده  وقف  مردم  همه  برای  را  مسجد  آن  نماز  حوض  آنجا  در  که  کسانی  برای  یا  اند 

خواهند در  تواند در آنجا وضو بگیرد، ولی اگر معمواًل کسانی هم که نمیخوانند، نمیمی
تواند کند، میع نمیگیرند و کسی منآنجا نماز بخوانند از آن وضوخانه یا حوض وضو می

 از آن وضو بگیرد. 
از آب مسافرخانه ـ    269مسأله   پاساژها، و رستورانها، هتل وضو گرفتن  های  ها، 

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

آنهاست  وضو گرف ـ    270مسأله   بر جواز تصرف در  بنای عقالء  از نهرهایی که  تن 
ـ مالک  اجازه  کوچک بدون  چه  باشد  بزرگ  آنها  چه  صاحب  که  نداند  انسان  اگرچه  ـ 

راضی است، اشکال ندارد. بلکه اگر صاحب آنها از وضو گرفتن نهی کند، یا اینکه انسان 
اشد، باز هم تصرف جایز بداند که مالک راضی نیست، یا اینکه مالک صغیر یا مجنون ب 

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

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

آن آب  اگر آب وضو ملک اوست ولی در ظرف غصبی است، و غیر ازـ  272مسأله 
دیگری ندارد، در صورتی که بتواند به وجه مشروعی آن آب را در ظرف دیگر خالی نماید  
الزم است خالی کرده و بعدًا وضو بگیرد، و چنانچه میسور نباشد باید تیّمم کند، و اگر آب  
دیگری دارد الزم است با آن وضو بگیرد، و در هر دو صورت اگر مخالفت کرده و با آب  

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

که برداشتن آب در عرف، تصّرف در آن آجر یا سنگ نباشد، اشکالی ندارد، و در صورتی  
 که تصّرف باشد برداشتن آب حرام، ولی وضو صحیح است.
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یاـ    274مسأله   امامان  از  یکی  بوده،    اگر در صحن  قبرستان  امامزادگان که سابقًا 
وقف   قبرستان  برای  را  صحن  زمین  که  نداند  انسان  چنانچه  بسازند،  نهری  یا  حوض 

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

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

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

صحیح  ـ    276مسأله   وضو  باشد،  نجس  بدن  از  جایی  وضو  اعضای  از  غیر  اگر 
تطهیر نکرده باشد، احتیاط مستحب آن است   مدفوع یا    ادرار  ا ازاست. ولی اگر مخرج ر

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

پیش از وضو آنجا را آب کشیده یا نه، وضو صحیح است، ولی جایی را که نجس بوده باید  
 آب بکشد.
یا دست ـ    278ه  مسأل بند  اگر در صورت  آن  است که خـون  یا زخمی  بریدگی  ها 

آید و آب برای آن ضرر ندارد، باید بعد از شستن اجزاء صحیحه آن عضو با رعایت نمی
ترتیب، موضع زخم یا بریدگی را در آب کر یا جاری فرو برد، و قدری فشار دهد که خون  

بکشد تا آب بر   پایینبریدگی در زیر آب از باال به بند بیاید، و انگشت خود را روی زخم یا 
 تر از آن را بشوید وضو صحیح است.  پایینآن جاری شود و سپس مواضع 

 آنکه وقت برای وضو و نماز کافی باشد. شرط پنجم: 
بهـ    279مسأله   وقت  یا هرگاه  نماز  تمام  بگیرد  وضو  اگر  که  است  تنگ  قدری 

شود، باید تیّمم کند، ولی اگر برای وضو و تیّمم یک یمقداری از آن بعد از وقت خوانده م
 اندازه وقت الزم است باید وضو بگیرد.

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

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

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

که  شرط هفتم:   ترتیبی  به  را  آوربهشد    ذکرآنکه وضو  بعد جا  و  اّول صورت  یعنی  د، 
و   نماید،  را مسح  پاها  بعد  و  آن سر  از  بعد  و  بشوید،  را  بعد دست چپ  و  دست راست 

  ی واجب پا  اطیبلکه به احترا با هم مسح نکند،    دو پااحتیاط مستحب آن است که هر  
 .ندک ن مسح  چپ  یرا بعد از پا راست 

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

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

کرده  مسح  یا  شسته  آن  از  پیش  که  جاهایی  تمام  رطوبت  چنانچه  کند،  مسح  یا  بشوید 
خشک شده باشد، وضو باطل است. و اگر فقط رطوبت جایی که جلوتر از محّلی است  

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

 صحیح است. 
آوربه اگر کارهای وضو را پشت سر هم  ـ    283مسأله   به واسطه گرمای  جا  د ولی 

وضوی   شود،  خشک  پیشین  جاهای  رطوبت  اینها،  مانند  و  بدن  زیاد  حرارت  یا  او  هوا 
 صحیح است. 
راه رفتن در بین وضو اشکال ندارد، پس اگر بعد از شستن صورت و  ـ    284مسأله  

 ها چند قدم راه برود و بعد سر و پا را مسح کند وضوی او صحیح است. دست 
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نهم:   دست شرط  و  صورت  شستن  انجام  آنکه  انسان  خود  را  پاها  و  سر  مسح  و  ها 
ها و مسح سر و رساندن آب به صورت و دست   دهد، و اگر دیگری او را وضو دهد، یا در
 پاها به او کمک نماید، وضو باطل است.

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

ـ ولی باید خود او نیت وضو کند و با   بدهد  صورتی که بتواند و مضر به حالش نباش باید
دست خود مسح نماید، و اگر مشارکت خود شخص ممکن نباشد، باید از شخص دیگر 
بخواهد که او را وضو بدهد، و در این صورت احتیاط واجب آن است که هر دو نیت وضو  

د، و اگر  جای مسح او بکشدست او را بگیرد و به  بشینانمایند، و اگر ممکن باشد باید  
از دست او رطوبت بگیرد و با آن رطوبت، سر و پای او را   ب ینااین هم ممکن نباشد باید  

 مسح کند.
انجام دهد، نباید در   تنهاییتواند به  هرکدام از کارهای وضو را که می ـ    286مسأله  

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

به کسی که میـ    287  مسأله اگر آب را  یا  بگیرد مریض شود،  اگر وضو  ترسد که 
مصرف وضو برساند تشنه بماند، وظیفه ندارد که وضو بگیرد. و اگر نداند که آب برای او  

 ضرر دارد و وضو بگیرد، اگر واقعًا ضرر داشته وضوی او باطل است.
و دست ـ    288مسأله   به صورت  مقدااگر رساندن آب  به  آن  ها  با  ر کمی که وضو 

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

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

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

ها و جلوی سر و روی پاها به واسطه سوختن  اگر در صورت و دست ـ    291مسأله  
و چنانچه سوراخ   است،  آن کافی  و مسح روی  پیدا شود، شستن  برآمدگی  دیگر  یا چیز 
آن کنده شود  اگر پوست یک قسمت  بلکه  نیست،  به زیر پوست الزم  شود، رساندن آب 

نیست آب را به زیر قسمتی که کنده نشده برساند، ولی چنانچه پوستی که کنده شده    الزم
می بدن  به  میگاهی  بلند  گاهی  و  آن  چسبد  زیر  به  را  آب  یا  کند  قطع  را  آن  باید  شود، 

 برساند.
اگر انسان شک کند که به اعضای وضوی او چیزی چسبیده یا نه،  ـ    292مسأله  

اری شک  کاری یا رنگ  کگچ بعد از    مثل آنکه م بجا باشد ـچنانچه احتمال او در نظر مرد
نه  کند گچ یا رنگ ه  ک  قدری دست بمالدـ باید وارسی کند، یا به به دست او چسبیده یا 

 ، یا آب به زیر آن رسیده است.ه برطرف شدهکشود ینان میوجب اطممعمواًل م
ولی چرک آن    اگر جایی را که باید شست یا مسح کرد چرک باشد،ـ    293مسأله  

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

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

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

به خودی  ـ    295مسأله   آب  گاهی  که  باشد  مانعی  اعضای وضو  از  بعضی  در  اگر 
می  آن  زیر  نمیخود  گاهی  و  و  رسد  آن  ب  مکلفرسد،  زیر  آب  که  کند  شک  وضو  از  عد 

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

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

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

 
 احکام وضو 

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

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

 است یا چیز دیگر، وضوی او باطل است.  ادرار  ندرطوبتی از او بیرون آید که ندا
 کسی که شک دارد وضو گرفته یا نه، باید وضو بگیرد.ـ  300مسأله 
می ـ    301مسأله   که  ـکسی  زده  سر  او  از  هم  و حدثی  گرفته    ادرار   مثالً  داند وضو 

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

 صحیح است، و برای نمازهای بعد باید وضو بگیرد.
یا  ـ    302مسأله   یقین کند که بعضی جاها را نشسته  آن  بین  یا در  از وضو  بعد  اگر 

است  آن  از  پیش  که  جاهایی  رطوبت  چنانچه  است،  نکرده  مّدت    مسح  طول  جهت  به 
خشک شده، باید دوباره وضو بگیرد، و اگر خشک نشده یا به جهت گرمی هوا و مانند  
یا مسح  بشوید  است  آن  از  بعد  آنچه  و  فراموش کرده  که  را  باید جایی  آن خشک شده، 
بین وضو در شستن یا مسح کردن جایی شک کند، باید به همین دستور  کند. و اگر در 

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

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

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

تواند از ریزد یا نمی او قطره قطره می  ادرار  اگر انسان مرضی دارد کهـ    306مسأله  
آمدن   به    مدفوع بیرون  آن  آخر  تا  نماز  اّول وقت  از  یقین دارد که  خودداری کند، چنانچه 

کند، باید نماز را در وقتی که مهلت پیدا ار وضو گرفتن و نماز خواندن مهلت پیدا میمقد
که می وقتی  در  باید  است،  نماز  واجب  کارهای  مقدار  به  او  مهلت  اگر  و  بخواند،  کند 

د و کارهای مستحب مانند اذان و اقامه  جا آوربهمهلت دارد، فقط کارهای واجب نماز را  
 و قنوت را ترک نماید.

کند و در بین نماز  اگر به مقدار وضو و قسمتی از نماز مهلت پیدا میـ    307مسأله  
یا مدفوع از او خارج می  شود، احتیاط الزم آن است که در  یک دفعه یا چند دفعه ادرار 

مهلتی که دارد وضو گرفته و نماز بخواند، ولی در میان نماز یا بعد از نماز الزم نیست به  
یا مدفو  ادرار  بلسبب  برای چندین  ک ع خارج شده، وضو را تجدید کند  ه حّتی یک وضو 

اینکه چیز دیگری که وضو را باطل میکنمازش   کند، مانند خواب از او  افی است، مگر 
سر بزند و یا ادرار و مدفوع به طور طبیعی از او خارج شود، و بهتر است برای نماز بعدی 

 وضو بگیرد.
کهـ    308مسأله   پی  فوع مدیا    ادرار  کسی  می طوری  او خارج  از  به درپی  که  شود 

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

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

شود، الزم نیست بعد  درپی از او خارج میپی  مدفوع یا    ادرار  کسی کهـ    309مسأله  
 از وضو فورًا نماز بخواند، اگرچه بهتر این است که به نماز مبادرت نماید.
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کهـ    310مسأله   میپی  مدفوع یا    درار ا  کسی  او خارج  از  از وضو درپی  بعد  شود، 
 گرفتن جایز است که نوشته قرآن را مس نماید اگرچه در غیر حال نماز باشد. 

ای وسیله کیسه ریزد، باید برای نماز بهاو قطره قطره می ادرار کسی کهـ  311مسأله 
کند ی دیگر جلوگیری میبه جاها  ادرار  که در آن پنبه یا چیز دیگری است که از رسیدن

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

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

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

خ اگرچه  نماید،  جلوگیری  که  است  آسانی  آن  به  او  مرض  اگر  بلکه  باشد.  داشته  رج 
 معالجه شود، بهتر آن است که خود را معالجه نماید. 

خودداری کند، بعد    مدفوع یا    ادرار  تواند از بیرون آمدنکسی که نمیـ    313مسأله  
اش  از آنکه مرض او خوب شد، الزم نیست نمازهایی را که در وقت مرض مطابق وظیفه

نماید. و احتیاط  خوانده قضا  بر  بنا  باید  او خوب شود،  نماز مرض  بین وقت  در  اگر  لی 
 الزم نمازی را که در آن وقت خوانده دوباره بخواند.

تواند از خارج شدن باد جلوگیری کند،  اگر کسی مرضی دارد که نمیـ    314مسأله  
نمی که  وظیفه کسانی  به  آمدنباید  بیرون  از  ع  مدفوع یا    ادرار  توانند  کنند  مل  خودداری 

 نماید.
 

 ی که باید برای آنها وضو گرفت یچیزها

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

 صحت است.
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  برای سجده و تشّهد فراموش شده، اگر بین آنها و نماز حدثی از او سر زده، مثالً دّوم:  
 ده باشد، ولی برای سجده سهو واجب نیست وضو بگیرد. کر ادرار

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

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

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

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

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

ـ حرام است اسم خداوند   بنا بر احتیاط واجب  کسی که وضو ندارد ــ    318مسأله  
متعال و صفات خاصه او را به هر زبانی نوشته شده باشد، مس نماید. و بهتراست که اسم 

 س ننماید.را هم م  )علیهم السالم(و امامان و حضرت زهرا  پیامبرمبارک 
وضو هر وقت بگیرد چه قبل از وقت نماز نزدیک به آن، یا با فاصله،  ـ    319مسأله  

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

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

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



 توضیح المسائل    .............................................................................................   62

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

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

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

 
 کندی که وضو را باطل مییچیزها

 کند:هفت چیز وضو را باطل میـ  322مسأله 
و    ادرار  است ظاهرًا رطوبت مشتبهی که از انسان بعد از  ادرار  ، و در حکم ادراراّول:  

 شود.قبل از استبراء خارج می 
 . مدفوع دّوم: 

 خارج شود.   مدفوع باد معده و روده که از مخرج سّوم: 
و  چهارم:   نبیند  چشم  اگر  ولی  نشنود،  گوش  و  نبیند  چشم  آن  واسطه  به  که  خوابی 

 شود.گوش بشنود وضو باطل نمی
 برد، مانند دیوانگی و مستی و بیهوشی.چیزهایی که عقل را از بین می پنجم: 
 . ذکر خواهد شداستحاضه زنان که بعدًا ششم: 

 جنابت، بلکه بنا بر احتیاط مستحب هر کاری که برای آن باید غسل کرد.م: هفت
 

 احکام وضوی جبیره 

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

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

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

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

آن را مسح کند به این معنی که زخم مثاًل تمام محل مسح را  آن باز است، چنانچه نتواند  
این صورت الزم است   نباشد، در  نیز متمکن  از مسح جاهای سالم  آنکه  یا  گرفته باشد، 
و   بگذارد،  آن  پاکی روی  پارچه  و  گرفته  نیز  احتیاط مستحب وضو  بر  بنا  و  نماید،  تیّمم 

 کند.  روی پارچه را با تری آب وضو که در دست مانده مسح
اگر روی دمل یا زخم یا شکستگی بسته باشد، چنانچه باز کردن آن ـ    326مسأله  

بدون مشقت ممکن است و آب هم برای آن ضرر ندارد، باید باز کند و وضو بگیرد، چه  
 ها باشد، یا جلوی سر و روی پاها باشد. زخم و مانند آن در صورت و دست 

یا شکستگی کـ    327مسأله   یا دمل  یا دست اگر زخم  است در صورت  بسته  ها  ه 
باشد، چنانچه باز کردن و ریختن آب روی آن ضرر دارد، باید مقداری را که ممکن است  

 ـ روی جبیره را مسح نماید. و بنا بر احتیاط واجب  از اطراف شسته ـ
نمی ـ    328مسأله   آن اگر  روی  که  چیزی  و  زخم  ولی  کرد  باز  را  زخم  روی  شود 

و رساندن آب به زخم ممکن است و ضرر هم ندارد، باید آب را    گذاشته شده پاک است،
برساند، و اگر زخم یا چیزی که روی آن گذاشته شده نجس    پایینبه روی زخم از باال به  

آب  را  آن  باید  باشد  ممکن  زخم  روی  به  آب  رساندن  و  آن  کشیدن  آب  چنانچه  است، 
ه آب برای زخم ضرر ندارد ولی  بکشد، و موقع وضو آب را به زخم برساند، و در صورتی ک

تیمم   باید  است  ضرر  یا  مشقت  موجب  زخم  کردن  باز  یا  نیست،  ممکن  آن  کشیدن  آب 
 نماید.

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

الزم نیست جبیره از جنس چیزهایی باشد که نماز در آن جایز است،  ـ    330مسأله  
 بلکه اگر از ابریشم یا از اجزاء پاک حیوان حرام گوشت باشد، مسح بر آن جایز است. 

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

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

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

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

اگر جبیره بیشتر از معمول اطراف زخم را گرفته و برداشتن آن بدون  ـ    334مسأله  
این   تیمم باشد که در  اینکه جبیره در مواضع  نماید، مگر  تیمم  باید  نیست  مشقت ممکن 

ـ است  الزم  احتیاط صورت  بر  دو   واجب   بنا  هر  در  و  نماید.  جمع  تیمم  و  وضو  بین  ـ 
صورت اگر برداشتن جبیره بدون مشقت ممکن است باید جبیره را بردارد، پس اگر زخم 

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

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

ب برای آن ضرر ندارد ولی  اگر جایی از اعضای وضو را فصد کرده و آـ   336مسأله  
تواند آن را آب بکشد الزم است تیمم نماید، و اگر  به دلیل بند نیامدن خون و امثال آن نمی 

 آب برای آن ضرر دارد باید به دستور جبیره عمل کند. 
آن  ـ    337مسأله   برداشتن  که  است  چسبیده  چیزی  غسل  یا  وضو  جای  در  اگر 
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اش تیمم است مگر  شود تحّمل کرد، وظیفه نمی  قدری مشقت دارد کهممکن نیست، یا به 
تیمم جمع   و  بین وضو  است  این صورت الزم  در  که  باشد  تیمم  مواضع  در  چیز  آن  آنکه 

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

بجبیره  ولی  است،  ـای  احتیاط الزم اید  بر  ترتیبی   بنا  را  آن  آوربهـ  بدن  جا  در  اگر  و  ند، 
، و در صورتی که غسل را  نماید  تیمم   یا  کند  غسلزخم یا دمل باشد مکلف مخیر است  

اختیار کند و روی زخم باز باشد احتیاط مستحب آن است که پارچه پاکی روی زخم یا 
و اما اگر در بدن شکستگی باشد باید غسل دمل باز گذاشته و روی پارچه را مسح نماید.  

نماید، و احتیاطًا روی جبیره را هم مسح کند، و در صورتی که مسح روی جبیره ممکن 
پس اگر محل شکستگی باز ،  نباشد یا اینکه محل شکسته باز باشد الزم است تیمم کند

نماید و روی جبیره را مس باید غسل  باشد  اگر بسته  و  کند  تیمم  باید  اگر  باشد  و  ح کند 
است   تیمم  اعضای  از  که جبیره خارج  نباشد، پس در صورتی  مسح روی جبیره ممکن 

بر احتیاط واجب هم غسل )بدون   باید تیمم کند و اگر جبیره در اعضای تیمم است، بنا
 . مسح قسمت آسیب دیده( و هم تیمم نماید

مم او زخم یا کسی که وظیفه او تیمم است اگر در بعضی از جاهای تیـ    339مسأله  
 ای نماید.ای، تیمم جبیره دمل یا شکستگی باشد، باید به دستور وضوی جبیره 

ای نماز بخواند، چنانچه بداند که کسی که باید با وضو یا غسل جبیرهـ    340مسأله  
نمی برطرف  او  آخر وقت عذر  امید  شود، می تا  اگر  ولی  بخواند،  نماز  اّول وقت  در  تواند 

ت عذر او برطرف شود، بهتر آن است که صبر کند، و چنانچه عذر او دارد که تا آخر وق
د. و در صورتی که  جا آوربهای  برطرف نشد در آخر وقت نماز را با وضو یا غسل جبیره 

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

وظیفه  درون چشم است    یماریب  اگر پانسمان بر ظاهر چشم باشد و  ـ  341مسأله  
 . است  تیمم 
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هر دو    بایدای  اش تیمم است یا وضوی جبیره داند وظیفه کسی که نمی ـ   342مسأله  
 د. جا آوربهرا 

جبیره ـ    343مسأله   وضوی  با  انسان  که  را  و  نمازهایی  است،  صحیح  خوانده  ای 
اش جمع بین وضوی ولی اگر وظیفه  ،دجا آوربهنمازهای بعدی را نیز    تواند با آن وضو می

 .طرف شدن عذر برای نمازهای بعدی باید وضو بگیردراست بعد از بای و تیمم بودهجبیره 
 

 های واجبغسل 

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

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

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

 
 احکام جنابت

 شود: جنب میبه دو چیز انسان ـ  344مسأله 
 . نزدیکیاّول: 
بیرون آمدن منی، در خواب باشد یا بیداری، کم باشد یا زیاد، با شهوت باشد یا  دّوم:  

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

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

 است.
یا تصّورات شهوت کرطوبتی    و انگیز در خود موضع احساس  ه زنان در موقع مالعبه 

د، پاک است و  کن  آلوده  را  دیگر   جاهای  که  نیست   زیاد  ایاندازهبهنند و آن رطوبت  کمی
نیز باطل نمی ندارد و وضو را  به حّدی  کغسل  باشد  اگر زیاد  اّما  و  )انزال(  کند  ه صدق 

که همراه با رسیدن زن به اوج لّذت جنسی و ارضای  ا آلوده نماید در صورتیر لباسند و ک
بنا  ه اگر همراه با آن هم نباشد ـک کامل )ارگاسم( باشد، نجس و موجب جنابت است، بل

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

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

نشانه  نداند  و  باشد  داشته  شد  گفته  پیش  مسأله  در  نه،  که  یا  داشته  را  دیگر  جنب های 
 . غسل بر او الزم نیست  شود ومحسوب نمی
 ادرار   کند، و اگر   ادرار  مستحب است انسان بعد از بیرون آمدن منیـ    347مسأله  

یا رطوبت دیگر، حکم   نداند منی است  آید که  بیرون  او  از  از غسل رطوبتی  بعد  و  نکند 
 منی را دارد.
اخل شود،  گاه یا بیشتر داندازه ختنهکند و به  نزدیکیاگر انسان با زنی  ـ    348مسأله  

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

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

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

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

 خود نزدیکی کند. همسر تواند باداخل شدن وقت نماز هم می
اوسـ    353مسأله   از خود  که  بداند  و  ببیند  منی  لباس خود  در  آن  اگر  برای  و  ت 

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

 نیست قضا نماید.
 

 ی که بر جنب حرام استیچیزها

 پنج چیز بر جنب حرام است: ـ  354مسأله 
با تفصیلی که در   خداوند متعالرساندن جایی از بدن خود به خط قرآن یا به اسم ل: اّو 

 بخش وضو گذشت.
اگرچه از یک    )صلی الله علیه وآله(پیامبروارد شدن به مسجد الحرام، و مسجد  دّوم:  

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

، ولی اگر از مسجد عبور کند مثل اینکه از یک دِر مسجد داخل و )علیهم السالم(امامان 
 از دِر دیگر خارج شود، مانعی ندارد.

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

واجب در سوره    یهاک از آیات سجده واجب در قرآن، و سجدهخواندن هری پنجم:  
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هفتم ، و سوره »النجم« آیه شصت و   »سجده« آیه پانزدهم ، و سوره »فصلت« آیه سی و
 .باشدیدوم ، و سوره »علق« آیه نوزدهم م

 
 ی که بر جنب مکروه است یچیزها

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

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

 دارد.
 های قرآن. رساندن جایی از بدن به جلد و حاشیه و بین خط چهارم: 

 همراه داشتن قرآن.  پنجم:
خوابیدن، ولی اگر وضو بگیرد یا به واسطه نداشتن آب، بدل از غسل تیمم کند  ششم:  

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

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

 است.
 

 غسل جنابت 

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

 جنابت الزم نیست. 
کند، بلکه  الزم نیست در وقت غسل، نیت کند که غسل واجب می ـ    357مسأله  

 لل در پیشگاه خداوند عالم غسل کند کافی است.اگر فقط به قصد قربت، یعنی برای تذ
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اگر یقین کند وقت نماز شده و نیت غسل واجب کند بعد معلوم شود ـ    358مسأله  
 که پیش از وقت غسل کرده، غسل او صحیح است. 

 شود انجام داد: ترتیبی و ارتماسی. غسل جنابت را به دو قسم میـ  359مسأله 
 

 غسل ترتیبی 

ـ  در غسلـ    360مسأله   باید  احتیاط الزم ترتیبی  بر  و   بنا  گردن  و  سر  تمام  اول  ـ 
سپس تمام بدن را به نیت غسل بشوید. و بهتر آن است که شستن طرف راست بدن را بر  
احکام غسل   فراگیری  در  بابت کوتاهی  از  یا  و  و چنانچه عمدًا  نماید.  مقدم  طرف چپ 

بن  شستن تمام سر و گردن را بر ننماید  احتیاط الزم غسلش باطل شستن بدن مقدم  بر  ا 
ـ کافی نیست در حالی که سر و یا گردن   بنا بر احتیاط الزم است. و نیز در انجام غسل ـ

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

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

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

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

اگر بعد از غسل بفهمد جایی از بدن را نشسته، و نداند کجای بدن ـ    363مسأله  
می احتمال  که  بدن  از  را  جایی  هر  فقط  و  نیست،  الزم  سر  شستن  دوباره  دهد  است، 

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

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

 ـ باید بعد از شستن آن مقدار، دوباره بدن را بشوید. بنا بر احتیاط واجب  باشد ـ
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یا ـ    365ه  مسأل چپ  طرف  از  مقداری  شستن  در  غسل،  شدن  تمام  از  پیش  اگر 
طرف راست شک کند، الزم است که آن مقدار را بشوید، و اگر در شستن مقداری از سر  

 .ـ باید بعد از شستن آن، دوباره بدن را بشوید بنا بر احتیاط الزم و گردن شک کند ـ
 

 غسل ارتماسی 

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

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

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

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

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

 غسل ارتماسی کند.
کسی که برای حج یا عمره احرام بسته نباید غسل ارتماسی کند، ولی  ـ   370مسأله  

 اگر از روی فراموشی غسل ارتماسی کند غسلش صحیح است. 

 
 احکام غسل کردن 

از غسل الزم    در غسلـ    371مسأله   ترتیبی پاک بودن تمام بدن پیش  یا  ارتماسی 
نیست، بلکه اگر به فرو رفتن در آب یا ریختن آب به قصد غسل، بدن پاک شود، غسل  

کند از پاک بودن خارج نشود، مثاًل با  شرط آنکه آبی که با آن غسل میشود بهمحقق می
 آب کر غسل کند. 
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از حرام جنب شدهـ    372مسأله   که  اگرچه  کسی  کند  آب گرم غسل  با  ، چنانچه 
 کند، غسل او صحیح است.عرق می

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

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

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

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

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

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

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

شد، مثل پاک بودن    ذکرهایی که برای صحیح بودن وضو  تمام شرط ـ    379مسأله  
دن غسل هم شرط است، ولی در غسل الزم نیست آب و غصبی نبودن آن، در صحیح بو 

بشوید، و نیز در غسل ترتیبی الزم نیست بعد از شستن سر و گردن    پایینبدن را از باال به  
را   بدن  مدتی  از  بعد  و  کند  و گردن صبر  از شستن سر  بعد  اگر  بشوید، پس  را  بدن  فورًا 

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

آمدن به  مدفوع یا    ادرار  بیرون  اگر  نماز بخواند،اندازهخودداری کند،  و   ای که غسل کند 
نمی  مدفوع یا    ادرار بیرون  او  فاز  هم  غسل  از  بعد  و  کند  غسل  فورًا  باید  نماز  آید،  ورًا 

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

اگر حمامی راضی باشد که پول حمام نسیه بماند، ولی کسی که غسل ـ  381مسأله 
 د یا از مال حرام بدهد، غسل او باطل است. کند قصدش این باشد که طلب او را ندهمی

مرتکب ـ    382مسأله   اگرچه  بدهد،  به حمامی  نداده  را  آن  که خمس  را  پولی  اگر 
این است که غسل او صحیح باشد و ذّمه اش به مستحّقین خمس  حرام شده ولی ظاهر 

 شود.مشغول می
ا اگر بعد از امّ و  ، باید غسل کند،  اگر شک کند که غسل کرده یا نهـ    383مسأله  

پایان رسیده، شک   به  وقتی که عرفًا غسل  و  و کند  کتمام شدن غسل  از سر  ه قسمتی 
نه، درصورتی   یا  را شسته  بدن  یا  داشته  کگردن  با که عادت  و  پی  در  پی  را  ارهای غسل 

ش  کّ به شای از اعضای غسل را شسته،  داند بخش عمدهرعایت مواالت انجام دهد و می 
 ند.ک ن اعتنا

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

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

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

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

نمازهایی را که خوانده صحیح است، ولی برای نمازهای بعد باید غسل کند. و در صورتی  
که بعد از نماز، حدث اصغر از او صادر شده باشد الزم است وضو هم بگیرد، و اگر وقت  

 ده اعاده نماید.ـ نمازی را که خوان بنا بر احتیاط الزم باقی است ـ
تواند به نیت همه آنها یک  کسی که چند غسل بر او واجب است می ـ    387مسأله  

 کند. د، همچنین اگر یک غسل از آنها را قصد کند، از بقیه کفایت میجا آوربهغسل 
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اگر بر جایی از بدن، آیه قرآن یا اسم خداوند متعال نوشته شده باشد،  ـ    388مسأله  
د، باید آب را طوری به بدن برساند که دست او  جا آوربهرا ترتیبی    چنانچه بخواهد غسل

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

با ـ    389مسأله   بلکه  بگیرد،  وضو  نماز  برای  نباید  کرده  جنابت  غسل  که  کسی 
های مستحب که در  ـ و با غسل غیر غسل از استحاضه متوسطه ـ یگردواجب های غسل

( می 633مسأله  می (  نیز  آن  آید  مستحب  احتیاط  اگرچه  بخواند،  نماز  وضو  بدون  تواند 
 .است که وضو هم بگیرد

 
 استحاضه 

از خون مییکی  زن خارج  از  که  موقع هایی  در  را  زن  و  است،  استحاضه  شود خون 
 گویند.حاضه« میدیدن خون استحاضه »مست

خون استحاضه در بیشتر اوقات زرد رنگ و سرد است و بدون فشار  ـ    390مسأله  
آید و غلیظ هم نیست، ولی ممکن است گاهی سیاه یا سرخ و گرم و  و سوزش بیرون می 

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

دارد آلوده ای را که زن با خود برمی ستحاضه قلیله: آن است که خون فقط روی پنبه ا
 کند و در آن فرو نرود. 

استحاضه متوسطه: آن است که خون در پنبه فرو رود، اگرچه در یک گوشه آن باشد،  
 بندند، نرسد.ها برای جلوگیری از خون میولی از پنبه به دستمالی که معمواًل زن

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

 احکام استحاضه 

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

اـ    393مسأله   نمازهای   بنا بر احتیاط الزم ستحاضه متوسطه باید ـدر  ـ زن برای 
پیش    ،خود که در مسأله  را  قلیله  استحاضه  باید کارهای  نیز  و  نماید،  روزانه یک غسل 
استحاضه   ذکر اگر  بنابراین  دهد.  انجام  در    متوسطه  شد  یا  صبح  نماز  از  نماز  ان  ی مقبل 

ای نماز صبح غسل کند، و اگر عمدًا یا از  باید برـ   بنا بر احتیاط الزم ـحاصل شود    صبح
روی فراموشی برای نماز صبح غسل نکند، باید برای نماز ظهر و عصر غسل کند، و اگر  
برای نماز ظهر و عصر غسل نکند، باید پیش از نماز مغرب و عشا غسل نماید، چه آنکه 

 خون بیاید یا قطع شده باشد. 
ـ زن برای هر نماز پنبه   نا بر احتیاط واجب ب در استحاضه کثیره باید ــ    394مسأله  

نماز صبح، و یکی   برای  یا آب بکشد، و الزم است یک غسل  و دستمال را عوض کند 
و عشا   مغرب  نماز  برای  یکی  و  و عصر،  نماز ظهر  آوربه برای  و  جا  نماز ظهر  بین  و  د، 

نماز   برای  باید  بیندازد  فاصله  اگر  و  نیندازد،  فاصله  و عشا  مغرب  و  و عشا عصر  عصر 
درپی از پنبه به دستمال برسد، دوباره غسل کند، اینها همه در صورتی است که خون پی

آن  در  بتواند  زن  که  باشد  فاصله  قدری  با  دستمال  به  پنبه  از  خون  رسیدن  چنانچه  اما 
فاصله یک نماز یا بیشتر بخواند احتیاط الزم آن است که هرگاه خون از پنبه به دستمال  

دستمال را عوض کرده و یا آب بکشد و غسل نماید. بنابراین اگر زن غسل    برسد پنبه و
کرد و نماز ظهر را مثاًل خواند ولی قبل از نماز عصر یا در میان آن خون دوباره از پنبه به  

رسید الزم  ،دستمال  احتیاط  بر  چنانچه    بنا  ولی  نماید،  غسل  نیز  عصر  نماز  برای  باید 
بتواند در آن میان دو نماز یا بیشتر بخواند، مثل اینکه بتواند  فاصله به مقداری باشد که زن  

آن   برای  بخواند،  برسد،  دستمال  به  دوباره  خون  آنکه  از  قبل  نیز  را  عشا  و  مغرب  نماز 
نمازها الزم نیست غسل دیگری بکند، و در هر صورت در استحاضه کثیره غسل از وضو  

 کند. کفایت می
ش از وقت نماز هم بیاید، چنانچه زن برای آن  اگر خون استحاضه پیـ    395مسأله  
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د اگرچه  جا آوربهجا نیاورده باشد، باید در موقع نماز وضو یا غسل  ه خون، وضو یا غسل ب
 در آن موقع مستحاضه نباشد. 

ـ   بنا بر احتیاط الزم مستحاضه متوسطه که باید وضو بگیرد و هم ــ    396مسأله  
اّول   را  غسل  باید  کند،  آبهغسل  اگر ورجا  کثیره  مستحاضه  در  ولی  بگیرد،  وضو  بعد  د 

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

نماز ظهر و عصر غسل کند، و اگر بعد از نماز ظهر و عصر متوسطه شود، باید برای نماز 
 ید. مغرب و عشا غسل نما

اگر استحاضه قلیله یا متوسطه زن بعد از نماز صبح کثیره شود و به ـ    398مسأله  
شد نسبت به نماز ظهر و    ذکر(  394این حال باقی بماند، باید احکامی را که در مسأله )

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

ـ اگر انجام غسل پیش از داخل   ( گذشت 394چنانکه در مسأله ) ای واقع نشود ـصله فا
باید   و  ندارد،  فایده  نماز  برای  غسل  آن  گردد،  فاصله  وقوع  باعث  نماز  وقت  شدن 
نیز جاری   متوسطه  این حکم در مستحاضه  و  نماید.  دوباره غسل  نماز  برای  مستحاضه 

 است.
غیر از نماز یومیه  توسطه، زن برای هر نمازی ـدر مستحاضه قلیله و مـ    400مسأله  

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

برای  که  را  تمام کارهایی  باید  بخواند،  با جماعت  دوباره  انجام    ذکر استحاضه    است  شد 
اگر   دهد. اما برای خواندن نماز احتیاط، و سجده فراموش شده، و تشهد فراموش شده ـ

ـ و همچنین برای سجده سهو در هر حال، الزم نیست  دجا آور بهآنها را بعد از نماز فورًا  
 کارهای استحاضه را انجام دهد.

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

ـ خود را وارسی کند، مثاًل مقداری پنبه داخل فرج نماید و   بنا بر احتیاط بخواند، باید ـ
آنکه فهمید استحاضه او کدام یک از آن سه قسم ک می صبر کند و بیرون آورد و بعد از 

است، کارهایی را که برای آن قسم دستور داده شده انجام دهد، ولی اگر بداند تا وقتی که  
تواند کند، پیش از داخل شدن وقت هم میخواهد نماز بخواند استحاضه او تغییر نمیمی

 خود را وارسی کند.
مشغول بتواند خود را وارسی کند ولی بدون وارسی  اگر  زن مستحاضه ـ    403سأله  م

اش قلیله  نماز شود، چنانچه قصد قربت داشته و به وظیفه خود عمل کرده مثاًل استحاضه 
قربت  اگر قصد  و  است،  او صحیح  نماز  نموده،  قلیله عمل  استحاضه  وظیفه  به  و  بوده 

بوده و به وظیفه   کثیرهنبوده، مثل آنکه استحاضه او  اش  نداشته یا عمل او مطابق وظیفه
 قلیله رفتار کرده، نماز او باطل است.

مسّلمًا  ـ    404مسأله   آنچه  به  باید  نماید،  وارسی  را  خود  نتواند  اگر  مستحاضه  زن 
نمی اگر  مثاًل  کند،  عمل  اوست  باید  وظیفه  متوسطه  یا  است  قلیله  او  استحاضه  داند 

داند متوسطه است یا کثیره باید کارهای را انجام دهد، و اگر نمی کارهای استحاضه قلیله  
استحاضه متوسطه را انجام دهد، ولی اگر بداند سابقًا کدام یک از آن سه قسم بوده، باید  

 به وظیفه همان قسم رفتار نماید.
نیاید، ـ    405مسأله   بیرون  و  باشد  باطن  در  اّول ظهورش  در  استحاضه  اگر خون 

کند، و اگر بیرون بیاید هرچند کم باشد وضو و  ا که زن داشته باطل نمیوضو یا غسل ر
 کند.غسل را باطل می

زن مستحاضه اگر بعد از نماز خود را وارسی کند و خون نبیند اگرچه  ـ    406مسأله  
 تواند نماز بخواند.آید، با وضویی که دارد میبداند دوباره خون می 

از وقتی که مشغول وضو یا غسل شده خونی    زن مستحاضه اگر بداندـ    407مسأله  
داند تواند خواندن نماز را تا وقتی که میاز او بیرون نیامده و در داخل فرج هم نیست، می
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 ماند تأخیر بیندازد. پاک می
پاک ـ    408مسأله   کّلی  به  نماز  وقت  گذشتن  از  پیش  که  بداند  مستحاضه  اگر 

بهمی یا  بندشود  نماز خون  باید ـمی  اندازه خواندن  احتیاط الزم آید،  بر  و  بنا  ـ صبر کند 
 نماز را در وقتی که پاک است بخواند.

اگر بعد از وضو و غسل خون در ظاهر قطع شود، و مستحاضه بداند  ـ    409مسأله  
د به کّلی پاک جا آوربهکه اگر نماز را تأخیر بیندازد، به مقداری که وضو و غسل و نماز را  

تأخیر بیندازد، و موقعی که به کّلی پاک شد  بر احتیاط الزم  بنا شود، باید ـمی ـ نماز را 
د و نماز را بخواند. و اگر موقعی که خون در ظاهر قطع  جا آوربهدوباره وضو و غسل را  

د، بلکه با وضو و جا آوربهشود وقت نماز تنگ باشد، الزم نیست وضو و غسل را دوباره  
 اند.تواند نماز بخو غسلی که دارد می

مستحاضه کثیره وقتی که به کّلی از خون پاک شد اگر بداند از وقتی  ـ    410مسأله  
که برای نماز پیش مشغول غسل شده دیگر خون نیامده، الزم نیست دوباره غسل نماید، 

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

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

( مسأله  در  ) 394که  و  و407(  اذان  گفتن  ولی  شد،  اشاره  آنها  به  نماز   (  از  قبل  اقامه 
 د. جا آوربه تواند کارهای مستحب مثل قنوت و غیر آن را اشکال ندارد، و در نماز هم می

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

 صله مشغول نماز شود. بالفا
شود، چنانچه برای او  اگر خون استحاضه زن جریان دارد و قطع نمیـ    413مسأله  
ـ ندارد  واجب  ضرر  احتیاط  بر  جلوگیری   بنا  خون  آمدن  بیرون  از  غسل  از  قبل  باید  ـ 

نماید، و چنانچه کوتاهی کند و خون بیرون آید، اگر نماز خوانده باید دوباره نماز بخواند،  



 79   ..............................................................................................   احکام استحاضه /    احکام طهارت 

 احتیاط مستحب آن است که دوباره غسل کند. بلکه
اگر در موقع غسل خون قطع نشود غسل صحیح است، ولی اگر در  ـ    414مسأله  

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

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

د، و نیز در جا آوربهخواهد فردای آن را روزه بگیرد غسل نماز مغرب و عشای شبی که می
نیست که در هایی را که برای نمازهای روز واجب است انجام دهد، ولی بعید  روز غسل

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

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

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

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

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

احتیاط  بنا بر   ندارد الزم است عوض غسل تیمم کند، و اگر برای تیمم نیز وقت ندارد ـ
ـ نماز را نشکند و به همان حال تمام کند، ولی الزم است در خارج وقت قضا   مستحب 

او کثیره شود باید نماز را بشکند، و  نماید، و همچنین اگر در بین نماز، استحاضه قلیله 
برای استحاضه کثیره کارهای آن را انجام دهد، و این حکم در تغییر استحاضه از قلیله به  

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

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

اگر استحاضه کثیره زن متوسطه شود، باید برای نماز اّول عمل کثیره، ـ    421مسأله  
د، مثاًل اگر پیش از نماز ظهر استحاضه  جا آوربهو برای نمازهای بعدی عمل متوسطه را  

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

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

 د. جا آوربهبرای هر نماز باید یک غسل 
اگر استحاضه کثیره قلیله شود، باید برای نماز اّول عمل کثیره و برای ـ    423مسأله  

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

باشد ترک کند،  اگر مستحاضه یکی از کارهایی را که بر او واجب میـ    424مسأله  
 نمازش باطل است.

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

ـ باید وضو بگیرد، و وضویی   بنا بر احتیاط واجب  چنانچه بعد از تمام شدن نماز باشد ـ
 که برای نماز گرفته کافی نیست.

را  ای که غسلمستحاضه ـ    426مسأله   در آور  جابههای واجب خود  او  رفتن  ده، 
آیه  خواندن  و  آن،  در  توّقف  و  و  مسجد  دارد،  واجب  سجده  که  او  نزدیک ای  با  شوهر  ی 
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داد مثل عوض کردن پنبه و  حالل است، اگرچه کارهای دیگری را که برای نماز انجام می 
 دستمال، انجام نداده باشد. بلکه این کارها بدون غسل نیز جایز است. 

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

 ی کند.نزدیک نماید، و همچنین است اگر شوهرش بخواهد با او 
همه  ـ    428مسأله   آیات  نماز  برای  باید  و  است،  واجب  مستحاضه  بر  آیات  نماز 

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

تواند هر دو را با یک  ـ نمی بنا بر احتیاط الزم د ـجا آوربهبخواهد هر دو را پشت سرهم  
 غسل و وضو بخواند. 

نماز  ـ    430مسأله   بخواهد  مستحاضه  زن  نماز  اگر  هر  برای  باید  بخواند،  قضا 
تواند برای  د، و بنا بر احتیاط نمی جا آوربهکارهایی را که برای نماز ادا بر او واجب است  

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

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

خون  یا  است  ـاستحاضه  باشد  نداشته  را  آنها  نشانه  چنانچه  دیگر،  احتیاط   های  بر  بنا 
 ـ باید کارهای استحاضه را انجام دهد.  واجب 

 
 حیض

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

خون حیض در بیشتر اوقات، غلیظ و گرم، و رنگ آن سیاه یا سرخ  ـ    432مسأله  
 آید.است، و با فشار و کمی سوزش بیرون می 
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بینند حکم حیض از تمام شدن شصت سال می  ها پسخونی را که زن ـ    433مسأله  
بیند گرچه احتیاط مستحب را ندارد، ولی در فاصله پنجاه تا شصت سالگی زن حیض می 

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

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

حامله  زن  بله  است،  یکسان  حامله  غیر  و  حامله  زن  در  حکم  دارد،  وقتیه  عادت  که  ای 
دتش اگر خونی ببیند که صفات حیض را  صورتی که بعد از گذشتن بیست روز از اّول عا

 ـ بین تروک حائض و اعمال مستحاضه جمع نماید.  بنا بر احتیاط دارد الزم است ـ
نمیـ    436مسأله   که  که  دختری  ببیند  خونی  اگر  نه،  یا  شده  تمام  سالش  ُنه  داند 
نشانه نشانه دارای  اگر  و  نیست،  حیض  نباشد،  حیض  باشد  های  داشته  را  حیض  های 

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

نداند  ـ    437مسأله   و  ببیند  اگر خونی  نه،  یا  زنی که شک دارد شصت ساله شده 
 حیض است یا نه، باید بنا بگذارد که شصت ساله نشده است. 

نمیـ    438  مسأله روز  ده  از  بیشتر  و  روز  سه  از  کمتر  حیض  اگر  مّدت  و  شود، 
 مختصری هم از سه روز کمتر باشد، حیض نیست.

روز  ـ    439مسأله   دو  مثاًل  اگر  پس  باشد،  هم  سر  پشت  حیض  اّول  روز  سه  باید 
 خون ببیند و یک روز پاک شود و دوباره یک روز خون ببیند، حیض نیست.

نیست در تمام   ابتدایـ    440مسأله   بیرون بیاید، ولی الزم  حیض الزم است خون 
باطن فرج خون باشد کافی است، و چنانچه در   اگر در  بلکه  بیاید،  بیرون  سه روز خون 

ها تمامًا یا بعضًا متعارف است،  بین سه روز مختصری پاک شود به نحوی که در بین زن
 باز هم حیض است.
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اّول و شـ    441مسأله   ب چهارم را خون ببیند، ولی باید در شب الزم نیست شب 
دّوم و سّوم خون قطع نشود، پس اگر از اّول صبح روز اّول تا غروب روز سّوم پشت سر 

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

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

آن است که در روزهایی    احتیاط الزم  و  نشود، همه روزهایی که خون دیده، حیض است.
ا  واجب  حائض  غیر  بر  که  کارهایی  بوده  پاک  وسط  در  بر  که  آنچه  و  دهد،  انجام  ست 

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

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

 اش حیض باشد. د، مگر اینکه حالت سابقهجا آوربهود را خ
استحاضه،  ـ    445مسأله   یا  است  حیض  خون  که  کند  شک  و  ببیند  خونی  اگر 

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

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

اگر کمتر از سه روز خون ببیند و پاک شود و بعد سه روز خون ببیند،  ـ    447مسأله  
 ش باشد حیض نیست. خون دّوم حیض است، و خون اّول اگرچه در روزهای عادت

 
 احکام حائض 

 چند چیز بر حائض حرام است: ـ  448مسأله 

ده شود که اگر  جا آوربههایی که مانند نماز باید با وضو یا غسل یا تیمم  عبادتاّول:  
این  ولی  زن حائض  نیست.  جایز  دهد،  انجام  به قصد عمل صحیح  را  اعمال  جا  به گونه 
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عبادت آور تیدن  و  غسل  و  وضو  که  ـهایی  نیست  الزم  آنها  برای  میت  مم  نماز  ـ  مانند 
 مانعی ندارد.

 شد.  ذکرتمام چیزهایی که بر جنب حرام است و در احکام جنابت دّوم: 
به    نزدیکیسّوم:   اگرچه  برای زن،  و هم  است  مرد حرام  برای  که هم  در فرج،  کردن 

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

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

بیند و  هد، حرام است، پس زنی که بیشتر از ده روز خون می باید برای خود حیض قرار د
بعدًا   که  دستوری  به  شدباید  خواهد  قرار   ذکر  حیض  را  خود  خویشان  عادت  روزهای 

 ی نماید.نزدیک تواند در آن روزها با او دهد، شوهرش نمی
در حال حیض  ـ    450مسأله   زن خود  با  مرد  استغفار نزدیک اگر  است  کند الزم  ی 

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

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

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

 شود باطل است. می
از حیض پاک شده ـ    453مسأله   یا  اتهام اگر زن بگوید حائضم  ام، چنانچه محل 

اتهام باشد قبول حرف او محل اشکال  او را قبول کرد، ولی اگر محل  نباشد باید حرف 
 است.

بین نماز حائض شود، نمازش باطل است. حتی اگر حیض    اگر زن درـ    454مسأله 
 بعد از سجده آخر و قبل از آخرین حرف سالم باشد، بنا بر احتیاط واجب.
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اگر زن در بین نماز شک کند که حائض شده یا نه، نمازش صحیح  ـ    455مسأله  
با نماز حائض شده، نمازی که خوانده  بین  نماز بفهمد که در  از  بعد  اگر  طل  است، ولی 

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

ده شود، غسل کند. و دستور  جا آوربههای دیگری که باید با وضو یا غسل یا تیمم  عبادت 
، کند. و بهتر آن است که پیش از غسلآن مثل غسل جنابت است. و از وضو کفایت می

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

او صحیح است، و شوهرش هم می او  طالق  با  آن   نزدیکیتواند  احتیاط الزم  کند، ولی 
پس از شستن فرج باشد، و احتیاط مستحب آن است که پیش از غسل،    نزدیکیاست که  

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

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

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

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

 است که بدل از وضو نیز تیمم نماید.
های ماه  نمازهایی که زن در حال حیض نخوانده قضا ندارد، ولی روزهـ    459مسأله 

ـ و همچنین  نماید،  قضا  باید  نگرفته  در حال حیض  که  را  احتیاط الزم رمضان  بر  ـ   بنا 
 قت معین واجب شده و در حال حیض نگرفته باید قضا نماید.هایی که به نذر در وروزه

بیندازد ـ    460مسأله   تأخیر  را  نماز  اگر  که  بداند  و  شود،  داخل  نماز  وقت  هرگاه 
می  ـحائض  است  همچنین  و  بخواند،  نماز  فورًا  باید  الزم شود،  احتیاط  بر  اگر   بنا  ـ 

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

توانسته یک نماز  آن نماز بر او واجب است، بلکه اگر وقت داخل شده در حالی که زن می
ب بلکه  یا غسل  ـبا وضو  باشد،  نخوانده  و  بخواند،  تیمم  احتیاط واجب  ا  بر  آن   بنا  باید  ـ 

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

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

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

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

تواند با  اندازه غسل وقت ندارد، ولی میاگر زن حائض بعد از پاکی بهـ    463مسأله  
ماز را با تیمم بخواند، و در  تیمم نماز را در وقت بخواند، احتیاط واجب آن است که آن ن 

صورتی که نخواند قضا نماید، و اگر گذشته از تنگی وقت از جهت دیگر تکلیفش تیمم  
ـ باید تیمم کند و آن نماز را بخواند، و در صورتی  مثل آنکه آب برایش ضرر دارد است ـ

 که نخواند الزم است قضا نماید.
شک کند که برای نماز وقت دارد اگر زن بعد از پاک شدن از حیض،  ـ    464مسأله  

 یا نه، باید نمازش را بخواند.

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

 د.آور
ود را از خون پاک نماید، و  مستحب است زن حائض در وقت نماز خـ    466مسأله  
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تواند وضو بگیرد تیمم نماید، و در  پنبه و دستمال را عوض کند و وضو بگیرد، و اگر نمی 
جای نماز رو به قبله بنشیند و مشغول ذکر و دعا و صلوات شود و بهتر آن است که در  

 این حال تسبیحات اربعه را انتخاب کند. 
قرـ    467مسأله   داشتن  همراه  و  حاشیه  خواندن  به  را  بدن  از  جایی  رساندن  و  آن 

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

 
 های حائض اقسام زن 

 های حائض بر شش قسم هستند: زن ـ  468مسأله 
دو ماه پشت سر هم در وقت   و آن زنی است کهاّول: صاحب عادت وقتیه و عددیه: 

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

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

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

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

 اّول از پنجم تا دهم، و ماه دّوم از دوازدهم تا هفدهم خون ببیند.
مضطربه:   پیدا چهارم:  معینی  عادت  ولی  دیده  خون  ماه  چند  که  است  زنی  آن  و 

 ای پیدا نکرده است.نکرده، یا عادتش به هم خورده و عادت تازه 
 ه اّول خون دیدِن اوست. و آن زنی است که دفع پنجم: مبتدئه: 
 و آن زنی است که عادت خود را فراموش کرده است.ششم: ناسیه: 

 شود. می ذکرو هرکدام اینها احکامی دارند که در مسائل آینده 
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 ـ صاحب عادت وقتیه و عددیه  1

 اند: هایی که عادت وقتیه و عددیه دارند دو دسته زنـ  469مسأله 
م در وقت معین خون حیض ببیند و در وقت معین هم  زنی که دو ماه پشت سر ه اّول: 

پاک شود، مثاًل دو ماه پشت سر هم از روز اّول ماه خون ببیند و روز هفتم پاک شود که  
 عادت حیض این زن از اّول ماه تا هفتم است.

زنی که دو ماه پشت سر هم در وقت معین خون حیض ببیند، و بعد از آنکه سه  دّوم:  
دید یک روز یا بیشتر پاک شود و دوباره خون ببیند و تمام روزهایی که   روز یا بیشتر خون

خون دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر نشود، و در هر دو ماه همه 
اندازه باشد، که   پاک بوده روی هم یک  روزهایی که خون دیده و روزهایی که در وسط 

او به  ن دیده است نه به ضمیمه روزهایی که در وسط اندازه روزهایی است که خو عادت 
پاک بوده است، پس الزم است که روزهایی که خون دیده و روزهایی که در وسط پاک  
بوده در هر دو ماه به یک اندازه باشند، مثاًل اگر در ماه اّول و همچنین در ماه دّوم از روز  

سه روز خون ببیند، عادت این  اّول ماه تا سّوم خون ببیند، و سه روز پاک شود و دوباره  
ـ   بنا بر احتیاط واجب  شود و در سه روز پاکی که در وسط است ـزن شش روز متفرق می 

محرمات حائض را ترک و اعمال مستحاضه را انجام دهد، و چنانچه مقدار روزهایی که 
 در ماه دّوم خون دیده بیشتر یا کمتر باشد، این زن صاحب عادت وقتیه است نه عددیه.

ـ اگر   چه عادت عددیه نیز داشته باشد یا نه زنی که عادت وقتیه دارد ــ  470مسأله 
طوری که بگویند عادتش در وقت عادت یک یا دو روز یا بیش از آن جلوتر خون ببیند به

های حیض را نداشته باشد باید به احکامی که برای زن جلو افتاده، اگرچه آن خون نشانه
، و چنانچه بعد بفهمد حیض نبوده مثل اینکه پیش از سه روز  شد عمل کند  ذکرحائض  

 جا نیاورده قضا نماید. ههایی را که بپاک شود، باید عبادت 
زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد اگر همه روزهای عادت و چند روز ـ    471مسأله  

یض  پیش از عادت و بعد از عادت خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود، همه ح
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است، و اگر از ده روز بیشتر شود، فقط خونی را که در روزهای عادت خود دیده حیض 
هایی را باشد، و باید عبادت است، و خونی که پیش از آن و بعد از آن دیده استحاضه می 

نیاورده قضا نماید. و اگر همه روزهای  جا هبکه در روزهای پیش از عادت و بعد از عادت 
رو با چند  را  نشود، همه عادت  بیشتر  روز  ده  از  و روی هم  ببیند  از عادت خون  پیش  ز 

هرچند با   حیض است. و اگر از ده روز بیشتر شود، فقط روزهای عادت او حیض است ـ
نشانه نشانه  قبل  روزهای  و  نباشد  حیض  باشدهای  داشته  را  حیض  که   های  خونی  و  ـ 

می استحاضه  دیده  آن  از  رجلوتر  آن  در  چنانچه  و  قضا  باشد،  باید  نکرده  عبادت  وزها 
نماید. و اگر همه روزهای عادت را با چند روز بعد از عادت خون ببیند و روی هم از ده  
روز بیشتر نشود، همه حیض است، و اگر بیشتر شود فقط روزهای عادت، حیض و باقی  

 استحاضه است. 
عادت را   زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر مقداری از روزهایـ    472مسأله  

با چند روز پیش از عادت خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود، همه حیض است.  
و اگر از ده روز بیشتر شود، روزهایی که در عادت خون دیده با چند روز پیش از آن که  

دهد. و اگر  روی هم به مقدار عادت او شود، حیض، و روزهای اّول را استحاضه قرار می 
های عادت را با چند روز بعد از عادت خون ببیند، و روی هم از ده روز مقداری از روز

بیشتر نشود، همه حیض است، و اگر بیشتر شود باید روزهایی که در عادت خون دیده با  
چند روز بعد از آن که روی هم به مقدار عادت او شود، حیض، و بقیه را استحاضه قرار 

 دهد.
گر بعد از آنکه سه روز یا بیشتر خون دید پاک  زنی که عادت دارد، اـ    473مسأله  

شود، و دوباره خون ببیند و فاصله بین دو خون کمتر از ده روز باشد و همه روزهایی که  
پنج روز  آنکه  باشند، مثل  بیشتر  از ده روز  بوده  پاک  با روزهایی که در وسط  خون دیده 

 د، چند صورت دارد:خون ببیند و پنج روز پاک شود، و دوباره پنج روز خون ببین
و ـ    1 باشد،  در روزهای عادت  آن  از  مقداری  یا  دیده  اّول  دفعه  که  تمام خونی  آنکه 

بیند در روزهای عادت نباشد، در این صورت باید همه خون دّوم که بعد از پاک شدن می
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اینکه خون دّوم نشانه  اّول را حیض، و خون دّوم را استحاضه قرار دهد. مگر  های خون 
داشته باشد که در این صورت قسمتی از آن که با احتساب خون اّول و پاکی بعد   حیض را

کند حیض است، و مابقی استحاضه است. مثاًل اگر  از آن مجموعًا از ده روز تجاوز نمی
های حیض  سه روز خون ببیند و سه روز پاک شود، و سپس پنج روز خون ببیند و نشانه 

بنا  ر روز از خون دّوم حیض است و در پاکی وسط باید ـرا داشته باشد سه روز اّول و چها
 ـ واجبات غیر حائض را انجام، و محرمات حائض را ترک کند. بر احتیاط واجب 

در  ـ    2 آن  از  مقداری  یا  دّوم  تمام خون  و  نباشد،  عادت  روزهای  در  اّول  آنکه خون 
را   اّول  خون  و  حیض،  را  دّوم  خون  همه  باید  که  باشد،  عادت  قرار روزهای  استحاضه 

 دهد.
در  ـ    3 که  اّولی  و خون  باشد،  عادت  روزهای  در  دّوم  و  اّول  خون  از  مقداری  آنکه 

روزهای عادت بوده از سه روز کمتر نباشد، و با پاکی وسط و مقداری از خون دّوم که آن  
حیض   خون  دو  هر  صورت  این  در  نباشد،  بیشتر  روز  ده  از  بوده  عادت  روزهای  در  هم 

احتیاط و  واجب   است  حائض  غیر  بر  که  کارهایی  وسط،  پاکی  در  که  است  آن  واجب 
کند ترک  را  حائض  بر  محرمات  و  دهد  انجام  از   ،است  بعد  که  دّوم  خون  از  مقداری  و 

است  استحاضه  بوده  عادت  روزهای   .روزهای  از  قبل  که  اّول  خون  از  مقداری  اما  و 
وم به حیض است، مگر آنکه  عادت بوده چنانچه عرفًا بگویند که عادتش جلو افتاده محک 

حیض قرار دادن آن باعث آن شود که بعضی از خون دّوم که نیز در روزهای عادت بوده یا  
تمام آن از ده روز حیض خارج شود، که در این صورت محکوم به استحاضه است، مثاًل  

ند و  اگر عادت زن از سّوم ماه تا دهم بوده، در صورتی که یک ماه از اّول تا ششم خون ببی
ببیند، خون پانزدهم خون  تا  بعد  و  تا دهم دیده حیض دو روز پاک شود  اّول  از  هایی که 

 باشد.هایی که از یازدهم تا پانزدهم دیده استحاضه می است، و خون 
آنکه مقداری از خون اّول و دّوم در روزهای عادت باشد، ولی آن مقدار از خون  ـ    4

از سه   بوده  در روزهای عادت  آخر  اّول که  روز  باید سه  این صورت  در  باشد،  روز کمتر 
خون اّول را حیض قرار دهد، و همچنین از خون دّوم را که مجموعًا با سه روز اّول و پاکی 
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وسط ده روز باشند، و مازاد بر آن استحاضه است. و اگر پاکی او هفت روز باشد خون  
ل را حیض قرار دهد، و این دّوم همه استحاضه است، و در بعضی موارد باید تمام خون اّو 

 به دو شرط است.
 آنکه به مقداری بر عادت مقدم باشد که بگویند عادتش جلو افتاده. اّول: 
آنکه اگر آن را حیض قرار بدهد الزم نیاید که مقداری از خون دّوم که در عادت دّوم:  

دهم  تا  ماه  سّوم  از  زن  عادت  اگر  مثاًل  شود،  روز حیض خارج  ده  از  شده  و   واقع  بوده، 
اکنون از اّول ماه تا آخر روز چهارم خون دیده و دو روز پاک بوده و بعد دوباره تا پانزدهم 

 خون دیده، تمام خون اّول حیض است، و همچنین خون دّوم تا آخر روز دهم.
زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر در وقت عادت خون نبیند و  ـ    474مسأله  

روزهای حیضش خون ببیند، باید همان را حیض قرار دهد، چه  در غیر آن وقت به شماره
 پیش از وقت عادت دیده باشد چه بعد از آن.

زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر در وقت عادت خود سه روز یا ـ  475مسأله 
بیشتر خون ببیند، و شماره روزهای آن کمتر یا بیشتر از روزهای عادت او باشد، و پس از  

شدن صورت   پاک  چند  اینجا  در  ببیند،  خون  خویش  عادت  روزهای  شماره  به  دوباره 
 دارد:
آنکه مجموع آن دو خون با پاکی میان آنها از ده روز بیشتر نشود، در این صورت  ـ    1

 شود. مجموع دو خون یک حیض حساب می 
آنها ـ    2   آنکه پاکی میان آن دو خون ده روز یا بیشتر باشد، در این صورت هرکدام از 

 شوند.حیض مستقل قرار داده می
آنکه پاکی میان آن دو خون کمتر از ده روز، و مجموع دو خون با پاکی در میان ـ    3

بیشتر از ده روز باشد، در این صورت باید خون اّول را حیض، و خون دّوم را استحاضه  
 قرار دهد.

ز خون ببیند،  زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر بیشتر از ده روـ    476مسأله  
های حیض را نداشته باشد حیض است. و  خونی که در روزهای عادت دیده اگرچه نشانه 



 توضیح المسائل    .............................................................................................   92

اگرچه نشانه  از روزهای عادت دیده  بعد  های حیض را داشته باشد استحاضه  خونی که 
تا دوازدهم   ماه  اّول  از  اگر  تا هفتم است  ماه  اّول  از  او  مثاًل زنی که عادت حیض  است. 

 باشد.روز اّول آن حیض و پنج روز بعد استحاضه می خون ببیند، هفت 
 

 ـ صاحب عادت وقتیه 2
دو  زنـ    477مسأله   باشد  معین  آنها  عادت  ل  او  و  دارند  وقتیه  عادت  که  هایی 

 اند:دسته 
زنی که دو ماه پشت سر هم در وقت معین خون حیض ببیند و بعد از چند روز  اّول:  

دو ماه یک اندازه نباشد، مثاًل دو ماه پشت سر    پاک شود، ولی شماره روزهای آن در هر
هم روز اّول ماه خون ببیند ولی ماه اّول روز هفتم، و ماه دّوم روز هشتم از خون پاک شود، 

 که این زن باید روز اّول ماه را عادت حیض خود قرار دهد.
و  زنی که دو ماه پشت سر هم در وقت معین سه روز یا بیشتر خون حیض ببیند  دّوم:  

در   که  روزهایی  با  دیده  که خون  روزهایی  تمام  و  ببیند  مرتبه خون  دو  و  پاک شود،  بعد 
وسط پاک بوده از ده روز بیشتر نشود، ولی ماه دّوم کمتر یا بیشتر از ماه اّول باشد، مثاًل در  
اّول ماه خون دیده  از  باشد. ولی در هر دو ماه  ُنه روز  اّول هشت روز، و در ماه دّوم  ماه 

 د، که این زن هم باید روز اّول ماه را روز اّول عادت حیض خود قرار دهد.باش
زنی که عادت وقتیه دارد، اگر در وقت عادت خود یا دو سه روز پیش  ـ  478مسأله 

زن برای  که  احکامی  به  باید  ببیند،  خون  عادت  حائض  از  و    ذکرهای  نماید،  عمل  شد 
 ( مسأله  در  مطلب  این  ام 470تفصیل  و  گذشت.  ـ(  صورت  دو  این  غیر  در  اینکه   ا  مثل 

بگویند در غیر  آن بلکه  افتاده،  نگویند عادتش جلو  که  ببیند  از عادتش خون  قدر زودتر 
ـ چنانچه آن خون   وقت خود خون دیده. و یا آنکه بعد از گذشت ایام عادتش خون ببیند

ماید، و  شد عمل ن  ذکرهای حائض  های حیض باشد به احکامی که برای زن دارای نشانه 
نشانه  دارای  اگر  پیدا  همچنین  ادامه  روز  سه  خون  آن  که  بداند  ولی  نباشد  حیض  های 

پیدا می می ادامه  روز  که سه  نداند  اگر  و  که هم  کند،  است  آن  احتیاط واجب  نه،  یا  کند 
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کارهایی که بر مستحاضه واجب است انجام دهد، و هم کارهایی که بر حائض حرام است 
 ترک نماید.

و  ـ    479مسأله   ببیند  خون  خود  عادت  وقت  در  اگر  دارد،  وقتیه  عادت  که  زنی 
های حیض را  مقدار آن خون بیش از ده روز باشد، پس اگر بعضی از روزها خون او نشانه 

داشته باشد و بعضی نداشته باشد، و روزهایی که به نشانه حیض است از سه روز کمتر و  
دهد. و اگر چنین خونی  ی را استحاضه قرار میاز ده روز بیشتر نباشد، آن را حیض و مابق

با همین شرط دو بار تکرار شود، مثاًل چهار روز خون با نشانه حیض و چهار روز با نشانه 
و  قرار دهد  را حیض  اّول  فقط خون  باشد،  نشانه حیض  با  دوباره چهار روز  استحاضه 

اشد آن را حیض قرار  مابقی استحاضه است. و اگر خون با نشانه حیض از سه روز کمتر ب
دهد و عدد آن را با یکی از دو راه آینده )رجوع به اقارب یا انتخاب عدد( تعیین نماید، و 
اگر بیش از ده روز است قسمتی از آن را با یکی از همین دو راه حیض قرار دهد، و اگر  

یک  های آن تشخیص دهد یعنی خون او همه دارای  نتواند مقدار حیض را به واسطه نشانه 
یا از سه روز کمتر   بیشتر،  از ده روز  به نشانه حیض است  یا خونی که  باشد،  نوع نشانه 
باشد باید به مقدار ایام عادت بعضی از خویشان خود را حیض قرار دهد، چه پدری باشد 

 و چه مادری، زنده باشد یا مرده، ولی به دو شرط: 
با مقدار حیض    اّول: او مخالف  نداند مقدار عادت  آنکه  خودش میآنکه  باشد، مثل 

خودش در زمان جوانی و قّوت مزاج باشد، و آن زن نزدیک به سّن یأس باشد که مقدار  
شود، و همچنین در عکس این صورت، و مثل زنی که دارای عادت عادت معمواًل کم می

 ( خواهد آمد.488ناقصه است که معنی و حکمش در مسأله )
ن با مقدار عادت دیگر خویشانش که دارای شرط  آنکه نداند مقدار عادت آن زدّوم:  

ضرر  نشود  حساب  که  باشد  کم  بسیار  تفاوت  مقدار  اگر  ولی  دارد،  تفاوت  هستند  اّول 
نبیند و   به کّلی خون  ندارد، و همچنین است حکم زنی که عادت وقتیه دارد و در وقت 

مق نتواند  و  باشد  روز  ده  از  بیشتر  که  ببیند  وقت خونی  آن  غیر  در  به  لکن  را  دار حیض 
 های آن تشخیص دهد.واسطه نشانه 
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تواند حیض را در غیر وقت عادت خود قرار  صاحب عادت وقتیه نمیـ    480مسأله  
خون   اّول  روز  از  ماه  هر  اینکه  مثل  باشد  معلوم  او  عادت  زمان  ابتدای  اگر  پس  دهد، 

وازده روز شده، چنانچه یک ماه ددیده و گاهی روز پنجم و گاهی روز ششم پاک میمی
های حیض شماره آن را معین نماید باید اّول ماه را حیض قرار  خون ببیند و نتواند با نشانه 

شد رجوع نماید، و اگر وسط یا آخر عادت    ذکردهد، و در شماره به آنچه در مسأله پیش  
او معلوم باشد، چنانچه خون او از ده روز تجاوز بکند باید آن شماره را طوری قرار دهد 

 آخر یا وسط آن موافق با وقت عادتش باشد. که
زنی که عادت وقتیه دارد و بیشتر از ده روز خون ببیند و نتواند آن را به ـ  481مسأله 

( مسأله  در  هر    ذکر(  479آنچه  روز  ده  تا  روز  سه  از  کـه  است  مخیر  نماید،  معین  شد 
آن است که هفت    بیند حیض قرار دهد، و بهترای را که مناسب مقدار حیضش میشماره

ای را که حیض قرار روز قرار دهد در صورتی که آن را مناسب خود ببیند، البته باید شماره
 شد.  ذکرطوری که در مسأله پیش دهد موافق با وقت عادتش باشد، آن می

 
 ـ صاحب عادت عددیه  3

اندازه باشد ولی    اّول: او در دو ماه پشت سر هم یک  زنی که شماره روزهای حیض 
قت خون دیدن او یکی نباشد، که در این صورت هرچند روزی که خون دیده عادت او  و

شود. مثاًل اگر ماه اّول از روز اّول تا پنجم، و ماه دّوم از یازدهم تا پانزدهم خون ببیند،  می
 شود.عادت او پنج روز می 

بیشتر پاک زنی که دو ماه پشت سر هم سه روز یا بیشتر خون ببیند، و یک روز یا  دّوم:
شود و دو مرتبه خون ببیند، و وقت دیدن خون در ماه اّول با ماه دّوم فرق داشته باشد، که  
اگر تمام روزهایی که خون دیده و روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر نشود، و 
عادت  دیده  خون  که  روزهایی  تمام  باشد،  اندازه  یک  به  دیده  خون  که  روزهایی  شماره 

شود، و باید در روزهای وسط که پاک بوده احتیاطًا کارهایی که بر زن غیر  و می حیض ا
حائض واجب است انجام دهد، و کارهایی که بر حائض حرام است ترک نماید، مثاًل اگر  
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ماه اّول از روز اّول تا سّوم خون ببیند و دو روز پاک شود و دوباره سه روز خون ببیند و  
یزدهم خون ببیند و دو روز پاک شود، و دوباره سه روز خون ببیند ماه دّوم از یازدهم تا س

اما اگر در یک ماه مثاًل هشت روز خون ببیند، و در ماه عادت او شش روز می شود. و 
پاکی   با  ایام خون  مجموع  و  ببیند  دوباره خون  و  شود  پاک  و  دیده  روز خون  دّوم چهار 

صاحب   زن  این  صورت  این  در  باشد،  روز  هشت  بلکه  وسط  نیست،  عددیه  عادت 
 شود، که حکمش خواهد آمد.مضطربه حساب می 

بیشتر از شماره عادت خود  ـ    482مسأله   یا  اگر کمتر  زنی که عادت عددیه دارد، 
ببیند و از ده روز بیشتر نشود، تمام آن را حیض قرار دهد. و اگر از ده روز تجاوز  خون 

خون  همه  چنانچه  یک کند،  دیده  که  باهایی  شماره  جور  به  خون  دیدن  موقع  از  باید  شد 
خون همه  اگر  و  دهد.  قرار  استحاضه  را  بقیه  و  حیض،  عادتش  دیده روزهای  که  هایی 

جور نباشد بلکه چند روز از آن نشانه حیض و چند روز دیگر نشانه استحاضه داشته  یک
دازه  باشد، اگر روزهایی که خون نشانه حیض را دارد با شماره روزهای عادت او یک ان

باشد باید آن روزها را حیض، و بقیه را استحاضه قرار دهد و اگر روزهای که خون نشانه  
اندازه روزهای عادت حیض، و بقیه  حیض دارد از روزهای عادت او بیشتر باشد، فقط به

استحاضه است. و اگر روزهایی که خون نشانه حیض را دارد از روزهای عادت او کمتر 
آن روزها ر باید  بهاست  با چند روز دیگر که روی هم  و اندازه عادتش میا  شود حیض، 

 بقیه را استحاضه قرار دهد.
 

 ـ مضطربه  4
با  ـ    483مسأله   ولی  است  دیده  ماه پشت سر هم خون  دو  که  زنی  یعنی  مضطربه 

ـ اگر بیش از ده روز خون ببیند و همه  هم از جهت وقت و هم از جهت عدد اختالف ـ
های حیض یا  جور باشد، به این معنی که همه آنها یا دارای نشانه یکهایی که دیده  خون

او ـدارای نشانه بر احتیاط های استحاضه باشد، حکم  ـ حکم صاحب عادت وقتیه  بنا 
  تمییز است که در غیر وقت عادت خود خون ببیند و به نشانه نتواند حیض را از استحاضه 
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ا حیض قرار دهد، و در صورتی که ممکن بدهد، که باید عادت بعضی از خویشان خود ر
در  که  شرحی  و  بیان  به  دهد،  قرار  برای خود حیض  را  روز  ده  و  سه  بین  نباشد عددی 

 ( گذشت.481( و )479مسأله )
مضطربه اگر بیشتر از ده روز خونی ببیند که چند روز آن نشانه حیض  ـ    484مسأله  

  ذکر(  479ری که در ابتدای مسأله )و چند روز دیگر نشانه استحاضه دارد، باید به دستو 
 شد عمل نماید.

 
 ـ مبتدئه  5

مبتدئه یعنی زنی که دفعه اّول خون دیدن اوست، اگر بیشتر از ده روز ـ    485مسأله  
ببیند و همه خون جور باشد، باید مقدار عادت یکی از خویشان هایی که دیده یکخون 

( گذشت،  479شرطی که در مسأله )خود را حیض، و بقیه را استحاضه قرار دهد، به دو  
و اگر این ممکن نشد باید یک عددی بین سه روز و ده روز را حیض خود قرار دهد، به  

 ( بیان شد. 481دستوری که در مسأله )
مبتدئه اگر بیشتر از ده روز خونی ببیند که چند روز آن نشانه حیض و  ـ    486مسأله  

چنانچه خونی که نشانه حیض دارد کمتر    چند روز دیگر نشانه استحاضه را داشته باشد،
از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد، همه آن حیض است. ولی اگر پیش از گذشتن ده روز  
داشته   حیض  خون  نشانه  هم  آن  که  ببیند  خونی  دوباره  دارد  حیض  نشانه  که  خونی  از 

خون سیاه ببیند،  باشد، مثل آنکه پنج روز خون سیاه و ُنه روز خون زرد، و دوباره پنج روز  
مضطربه  در  چنانکه  دهد  قرار  استحاضه  را  دیگر  خون  دو  و  حیض،  را  اّول  خون  باید 

 گذشت.
مبتدئه اگر بیشتر از ده روز خونی ببیند که چند روز آن نشانه حیض و  ـ   487مسأله  

از سه   دارد  نشانه حیض  که  ولی خونی  باشد،  داشته  استحاضه  نشانه  آن  دیگر  چند روز 
شد    ذکر(  479ا از ده روز بیشتر باشد، باید به دستوری که در ابتدای مسأله )روز کمتر ی

 عمل نماید.



 97   .........................................................................................   حائض   ی ها اقسام زن /    احکام طهارت 

 
 ـ ناسیه  6

ناسیه یعنی زنی که مقدار یا زمان عادت خود را یا هر دو را فراموش ـ    488مسأله  
کرده است، این زن اگر خونی ببیند که کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد همه آن  

 ، ولی اگر بیشتر از ده روز باشد موارد آن بر چند قسم است:حیض است 
آن که عادت وقتیه یا عددیه یا هر دو داشته است، ولی آن را به کلی فراموش کرده  ـ    1

آورد، که این زن حکم مبتدئه  است که حتی به نحو اجمال هم زمان یا عدد آن را به یاد نمی
 را دارد که گذشت.

دارد چه عددیه باشد چه نباشد، ولی از وقت عادت خود به آن که عادت وقتیه  ـ    2
داند که فالن روز جزء عادت او بوده یا عادت او  نحو اجمال چیزی به یاد دارد، مثاًل می 

در   را  نباید حیض  ولی  دارد،  را  مبتدئه  نیز حکم  زنی  چنین  است،  بوده  ماه  اّول  نیمه  در 
مثاًل اگر بداند روز هفدهم ماه جزء عادت    زمانی قرار دهد که یقینًا خالف عادت او است،

او بوده یا عادت او در نیمه دّوم بوده است و اکنون از اّول تا بیستم ماه خون دیده است،  
های حیض باشد و دهه  تواند عادت خود را در دهه اّول قرار دهد حتی اگر به نشانهنمی

 های استحاضه. دّوم به نشانه 
بوده و مقدار عادت خود را فراموش کرده باشد، این  آن که صاحب عادت عددیه  ـ    3

دهد کمتر از مقداری  زن نیز حکم مبتدئه را دارد، ولی نباید مقداری را که حیض قرار می
شود بیشتر از مقداری  داند شماره حیض او کمتر از آن نیست. و همچنین نمیباشد که می

 داند شماره عادتش بیش از آن نیست.قرار دهد که می
این امر را باید در عادت عددیه ناقصه هم مراعات کرد، یعنی زنی که شماره    و شبیه 

عادتش مردد است بین دو عدد، زیادتر از سه روز و کمتر از ده روز، مثل آنها در هر ماه یا  
می خون  روز  نمیشش  روز،  هفت  یا  نشانه بیند  واسطه  به  مالحظه  تواند  یا  حیض  های 

ـ   در صورتی که بیش از ده روز خون ببیند یا به اختیار عدد ـعادت بعضی از خویشانش و 
 کمتر از شش روز یا بیشتر هفت رو ز را حیض قرار دهد.
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 مسائل متفرقه حیض 

مبتدئه و مضطربه و ناسیه، و زنی که عادت عددیه دارد، اگر خونی  ـ    489مسأله  
نشانه  که  رببینند  سه  که  کنند  یقین  یا  باشد،  داشته  را  حیض  می های  طول  باید وز  کشد 

عبادت  باید  نبوده  حیض  بفهمند  بعد  چنانچه  و  کنند،  ترک  را  که  عبادت  را  جا هبهایی 
 اند قضا نمایند.نیاورده

زنی که در حیض عادت دارد، چه در وقت حیض عادت داشته باشد  ـ    490مسأله  
برخال ماه پشت سر هم  دو  اگر  آن،  و هم در عدد  یا هم در وقت  ف  چه در عدد حیض، 

شماره  هم  و  وقت  هم  یا  آن،  روزهای  شماره  یا  آن  وقت  که  ببیند  خونی  خود  عادت 
گردد به آنچه در این دو ماه دیده است، مثاًل اگر از  روزهای آن یکی باشد، عادتش برمی

اّول ماه تا هفتم خون می شده، چنانچه دو ماه از دهم تا هفدهم ماه دیده و پاک میروز 
 شود. از دهم تا هفدهم عادت او می  خون ببیند و پاک شود،

مقصود از یک ماه، در غیر مورد تعیین عادت وقتیه گذشتن سی روز ـ    491مسأله  
از ابتدای خون دیدن است نه از روز اّول ماه تا آخر ماه. و اما در مورد تعیین عادت وقتیه  

 منظور ماه قمری است نه شمسی.
مرتبـ    492مسأله   یک  ماهی  معمواًل  که  می زنی  خون  دو  ه  ماه  یک  در  اگر  بیند، 

مرتبه خون ببیند چنانچه روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز کمتر نباشد، باید هر دو  
 های حیض را نداشته باشد. را حیض قرار دهد. هرچند یکی از آن دو خون نشانه 

زنی که از راه اختالف صفات خون باید حیض را تشخیص دهد اگر  ـ    493مسأله  
روز یا بیشتر خون ببیند که نشانه حیض را دارد، بعد ده روز یا بیشتر خونی ببیند که  سه  

های حیض ببیند، باید خون اّول  نشانه استحاضه را دارد، و دوباره سه روز خونی به نشانه 
های حیض داشته حیض قرار دهد. و اما اگر یکی از دو خون در و خون آخر را که نشانه 

علوم نباشد که ده روز وسط همه آن استحاضه است یا قسمتی حیض  ایام عادت باشد و م
 است، در این صورت خونی که در ایام عادت است حیض، و مابقی استحاضه است.
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اگر زن پیش از ده روز پاک شود و بداند که در باطن خون نیست، باید ـ   494مسأله 
از تمام شدن ده روز  های خود غسل کند اگرچه گمان داشته باشد که پیش  برای عبادت 

دوباره خون  دوباره خون می ده روز  تمام شدن  از  پیش  که  باشد  داشته  یقین  اگر  و  بیند، 
عبادتمی و  کند  احتیاطًا غسل  که گذشت  باید همچنان  را  بیند  آوربههای خود  و جا  د 

 آنچه بر حائض حرام است ترک نماید.
از ده روز پاک شود و احتماـ    495مسأله   باطن خون  اگر زن پیش  ل بدهد که در 

ها را احتیاطًا انجام دهد یا استبراء کند، و جایز نیست بدون استبراء هست، یا باید عبادت
ها را ترک کند، و استبراء این است که قدری پنبه داخل فرج نماید و مقداری صبر  عبادت 
شود میو اگر عادت او چنین است که خون او در مدت کوتاهی اثناء حیض قطع   نماید ـ

ـ و بعد بیرون  شده است باید بیش از آن مقدار صبر کند  ذکرهمچنان که در بعضی زنان  
عبادت  و  کند  غسل  بود  پاک  اگر  پس  را  آورد،  خود  آوربههای  نبود  جا  پاک  اگر  و  د، 

ـ چنانچه در حیض عادت ندارد یا عادت او ده روز  اگرچه به آب زرد رنگی آلوده باشد ـ
ی عادتش تمام نشده باشد باید صبر کند که اگر پیش از ده روز پاک  است یا هنوز روزها

شد غسل کند، و اگر سِر ده روز پاک شد یا خون او از ده روز گذشت، سِر ده روز غسل  
نماید، و اگر عادتش کمتر از ده روز است در صورتی که بداند پیش از تمام شدن ده روز یا 

 .شود، نباید غسل کندسِر ده روز پاک می 
بفهمد حیض ـ    496مسأله   بعد  نکند  عبادت  و  دهد  قرار  را حیض  روز  چند  اگر 

نیاورده قضا نماید، و اگر چند روز را جا هبای که در آن روزها  نبوده است، باید نماز و روزه
به گمان اینکه حیض نیست عبادت کند بعد بفهمد حیض بوده، چنانچه آن روزها را روزه 

 ا نماید. نیز گرفته باشد باید قض
 

 نفاس 

آید، خونی که زن از وقتی که اولین جزء بچه از شکم مادر بیرون می ـ    497مسأله  
شرط آنها خون زایمان بر آن صدق کند. و  بیند خون نفاس است، بهدر فاصله ده روز می 
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 گویند.زن را در حال نفاس »نفساء« می
بچـ    498مسأله   جزء  اولین  آمدن  بیرون  از  پیش  زن  که  میخونی  نفاس  ه  بیند 

 نیست.
در  ـ    499مسأله   باشد  نیز  ناتمام  اگر  بلکه  باشد،  تمام  بچه  که خلقت  نیست  الزم 

است گذشته   که قطعه گوشت  و مضغه  است،  بسته  از حالت علقه که خون  که  صورتی 
 باشد و بیفتد، خونی که تا ده روز ببیند خون نفاس است. 

بیشترـ    500مسأله   آن  یک  نفاس  خون  است  ده    ممکن  از  بیشتر  ولی  روز نیاید، 
 آید.به حساب نمی نفاس

هرگاه شک کند که چیزی سقط شده یا نه، یا چیزی که سقط شده  ـ    501مسأله  
می خارج  او  از  که  خونی  و  کند،  وارسی  نیست  الزم  نه،  یا  است  خون  بچه  شرعًا  شود 

 نفاس نیست.
نفساء هم واجب می ـ    502مسأله   بر  است  بر حائض واجب  بر  آنچه  بنا  و  باشد. 

)مسجد   مسجدین  از  عبور  و  عبور،  بدون  آن  دخول  و  مسجد  در  توقف  واجب  احتیاط 
( و خواندن آیات سجده واجب، و تماس با )صلی الله علیه وآله(پیامبرالحرام و مسجد  
 ، بر نفساء حرام است. خداوند متعالخط قرآن و نام 

با ـ    503مسأله   است،  نفاس  حال  در  که  زنی  دادن  می طالق  نزدیکی طل  و  باشد 
 کردن با زن در حال نفاس حرام است ولی کّفاره ندارد.

زنی که عادت عددیه ندارد اگر خون او از ده روز تجاوز نکند همه آن  ـ    504مسأله  
جا  بههای خود را  نفاس است، پس اگر قبل از ده روز پاک شد باید غسل کند و عبادت

ببیند، چنانچه روزهایی را که خون دیده با روزهایی    بار یا بیشتر خوند. و اگر بعد یکآور
هایی که دیده که در وسط پاک بوده، روی هم ده روز یا کمتر از ده روز باشد، تمام خون 

های واجب را انجام دهد و نفاس است، و در روزهایی که پاک بوده باید احتیاطًا عبادت 
این باید چنانچه روزه گرفته باشد قضا  کارهایی را که بر نفساء حرام است ترک نماید. بنابر

نماید، و اگر خونی که آخر دیده از ده روز تجاوز کرد باید مقداری از آن را که در ده روز  
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 دیده نفاس، و آنچه بعد از آن است استحاضه قرار دهد.
ببیند و مجموع  ـ    505مسأله   زنی که عادت عددیه دارد اگر بیش از یک بار خون 

وزهای عادت او بیشتر شود و از ده روز هم تجاوز کند به عدد ایام عادت  ها از عدد رخون
ـ در روزهای بعد از عدد عادت تا  بنا بر احتیاط واجب  خود، خون را نفاس قرار دهد و ـ

 روز دهم، محرمات نفساء را ترک و واجبات مستحاضه را انجام دهد.
دهـ    506مسأله   احتمال  و  شود  پاک  نفاس  خون  از  زن  خون  اگر  باطن  در  که  د 

احتیاطًا غسل کند و عبادت  باید  یا  استبراء کند، و جایز  هست،  یا باید  انجام دهد  ها را 
 ( گذشت.495ها را بدون استبراء ترک کند. و کیفیت استبراء در مسأله )نیست عبادت 
اگر خون نفاس زن از ده روز بگذرد، چنانچه در حیض عادت عددیه ـ    507مسأله  

دازه روزهای عادت او نفاس، و بقیه استحاضه است. و اگر عادت ندارد، تا ده  اندارد، به
بقیه استحاضه می و  نفاس،  باید عادت را  روز  فراموش کرده  و اگر عادت خود را  باشد. 

دهد، و احتیاط مستحب آن است که کسی که باالترین عددی فرض کند که احتمال می
ام ه عادت ندارد بعد از روز دهم تا روز هیجدهعادت دارد از روز بعد از عادت، و کسی ک

 د، و کارهایی را که بر نفساء حرام است ترک کند. جا آوربهزایمان، کارهای استحاضه را 
تا یک ماه یا   یدنیزازنی که در حیض عادت عددیه دارد، اگر بعد از  ـ    508مسأله  

او نفاس است، و خونی که  اندازه روزهای عادت  درپی خون ببیند، بهبیشتر از یک ماه پی
می روز  ده  تا  نفاس  از  روزهای بعد  در  و خون  باشد  داشته  هم  وقتیه  عادت  اگرچه  بیند 

اش باشد، استحاضه است، مثاًل زنی که عادت حیض او از بیستم هر ماه تا عادت ماهانه 
دید،  درپی خون  بیست و هفتم آن ماه است اگر روز دهم ماه زایید و تا یک ماه یا بیشتر پی

تا روز هفدهم نفاس و از روز هفدهم تا ده روز حّتی خونی که در روزهای عادت خود که  
باشد، و بعد از گذشتن ده روز اگر  بیند، استحاضه می از بیستم تا بیست و هفتم است می

می که  را  خونی  و  باشد  داشته  وقتیه  منتظر عادت  باید  نباشد  عادتش  روزهای  در  بیند 
هرچند که انتظارش یک ماه یا بیشتر طول بکشد، هرچند که خون  روزهای عادتش شود  

های حیض باشد. و اگر صاحب عادت وقتیه نباشد باید حیض  در این مدت دارای نشانه 
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نشانه  با  است  ممکن  چنانچه  را  ـخود  کند  تعیین  آن  ) های  مسأله  در  آن  (  479روش 
رو گذشت  ده  که  را  خونی  همه  اینکه  مثل  نیست  ممکن  اگر  و  میـ  نفاس  از  بعد  بیند  ز 

یکسان باشد و یک ماه یا چند ماه به همین صفت ادامه پیدا کند، باید در هر ماه حیض  
( 479بعضی از خویشان خود را برای خویش حیض قرار دهد، به تفصیلی که در مسأله )

داند اختیار نماید، و توضیح  گذشت. و اگر ممکن نیست عددی را که مناسب با خود می 
 ( گذشت.481مسأله )آن در 

زنی که در حیض عادت عددیه ندارد، اگر بعد از زایمان تا یک ماه یا  ـ    509مسأله  
بیشتر از یک ماه خون ببیند، ده روز اّول آن نفاس، و ده روز دّوم آن استحاضه است. و اما  

آن می  از  بعد  بیند ممکن است حیض باشد و ممکن است استحاضه باشد، و  خونی که 
 شد عمل نماید. ذکرین حیض باید به دستوری که در مسأله پیش برای تعی

 
 غسل مّس میت

اند مّس  ای را که سرد شده و غسلش ندادهاگر کسی بدن انسان مرده ـ    510مسأله  
کند، یعنی جایی از بدن خود را به آن برساند، باید غسل مّس میت نماید، چه در خواب  

اختیار، حّتی اگر ناخن و استخوان او به  کند یا بی مّس کند چه در بیداری، با اختیار مّس  
ای را مّس کند غسل بر  ناخن و استخوان میت برسد باید غسل کند، ولی اگر حیوان مرده

 او واجب نیست. 
مردهـ    511مسأله   مّس  نیست، برای  نشده، غسل واجب  او سرد  بدن  تمام  که  ای 

 اگرچه جایی را که سرد شده مّس نماید.
اگر موی خود را به بدن میت برساند، یا بدن خود را به موی میت، یا    ـ  512مسأله  

 موی خود را به موی میت برساند، غسل واجب نیست. 
بچهـ    513مسأله   ـاگر  بیاید  دنیا  به  مرده  واجب  ای  احتیاط  بر  مادرش  بنا  باید  ـ 

 غسل کند.  ـ بنا بر احتیاط واجب  غسل کند و اگر مادر مرده باشد بچه باید پس از بلوغ ـ
اگر انسان، میتی را که سه غسل او کاماًل تمام شده مّس نماید، غسل ـ    514مسأله  
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شود، ولی اگر پیش از آنکه غسل سّوم تمام شود جایی از بدن او را مّس  بر او واجب نمی 
 ـ باید غسل مّس میت نماید. اگرچه غسل سّوم آنجا تمام شده باشد کند ـ

بچه نابالغی میت را مّس کند، بعد از آنکه آن دیوانه عاقل    اگر دیوانه یاـ    515مسأله  
 یا بچه بالغ شد باید غسل مّس میت نماید. و اگر ممیز بود غسل او صحیح است.

مرده ـ    516مسأله   یا  زنده  بدن  از  ندادهاگر  که غسلش  قسمتی جدا شود،  ای  اند، 
اید، الزم نیست غسل  پیش از آنکه قسمت جدا شده را غسل دهند، انسان آن را مّس نم

اگر میتی قطعه قطعه  ولی  باشد.  استخوان  دارای  آن قسمت  که  میت کند، هرچند  مّس 
 شده باشد و کسی همه یا معظم آنها را مّس کند غسل واجب است.

ندادهـ    517مسأله   را غسل  آن  که  استخوانی  مّس  شده  برای  مرده جدا  از  چه  اند 
مچنین است برای مّس دندانی که از مرده یا  باشد چه از زنده، غسل واجب نیست. و ه

 زنده جدا شده باشد. 
هم  ـ    518مسأله   وضو  از  کفایت  و  است،  جنابت  غسل  مانند  میت  مّس  غسل 

 کند.می
یک  ـ    519مسأله   نماید،  مّس  بار  چند  را  میت  یا یک  کند  مّس  را  میت  چند  اگر 

 غسل کافی است. 
نکرده است، توقف در مسجد و   برای کسی که بعد از مّس میت غسلـ    520مسأله  

آیهنزدیک  و خواندن  با زن  و ی  نماز  برای  ولی  ندارد،  مانعی  دارد،  هایی که سجده واجب 
 مانند آن باید غسل کند. 

 
 احکام محتضر 

می ـ    521مسأله   دادن  جان  حال  در  یعنی  است  محتضر  که  را  مرد  مؤمنی  باشد، 
ـ کوچک،  یا  باشد  بزرگ  زن،  یا  احتیاط باشد  بر  پشت  بنا  به  باید  امکان  صورت  در  ـ 

 طوری که کف پاهایش به طرف قبله باشد. بخوابانند، به
به نحوی که   بهتر آن است تا وقتی که غسل میت تمام نشده نیز او را ــ   522مسأله  



 توضیح المسائل    ............................................................................................   104

ـ رو به قبله بخوابانند، ولی بعد از آنکه غسلش تمام شد بهتر آن   شد  ذکردر مسأله قبل  
 خوانند بخوابانند. تی که بر او نماز میاست که او را مثل حال

بنا بر احتیاط رو به قبله کردن محتضر بر هر مسلمان واجب است، و  ـ    523مسأله  
ـ الزم نیست برای این کار از  و قاصر هم نباشد چنانچه بدانند خود محتضر راضی است ـ

ر احتیاط واجب،  ولی او اجازه بگیرند، و در غیر این صورت اجازه گرفتن از ولی او بنا ب
 الزم است.

پیامبرـ    524مسأله   به  اقرار  و  شهادتین  است  وآله(مستحب  علیه  الله  و    )صلی 
امام السالم(دوازده  است،   )علیهم  دادن  در حال جان  به کسی که  را  َحّقه  و سایر عقاید 

طوری تلقین کنند که بفهمد، و نیز مستحب است چیزهایی را که ذکر شد، تا وقت مرگ 
 نند. تکرار ک

بفهمد  ـ    525مسأله   که  کنند  تلقین  محتضر  به  طوری  را  دعا  این  است  مستحب 
الیِسیَر   یْقَبُل  َمْن  یا  ِمْن طاَعِتک،  الیِسیَر  ی  ِمنِّ َواْقَبْل  َمعاِصیک،  ِمْن  الکِثیَر  ِلی  اْغِفْر  »اللهّم 

إنَّ  الکِثیَر،  ی  َعنِّ َواْعُف  الیِسیَر  ی  ِمنِّ ِاْقَبْل  الکثیِر،  َعِن  اللهمَّ  َویْعُفو  الَغُفوُر،  الَعُفوُّ  َاْنَت  ک 
 . اْرَحْمِنی َفِانَّک َرِحیٌم«

میـ    526مسأله   جان  سخت  که  را  کسی  است  ناراحت  مستحب  اگر  دهد، 
 خوانده ببرند. که نماز می به جاییشود، نمی

مستحب است برای راحت شدن محتضر، در بالین او سوره مبارکه ـ    527مسأله  
حزاب، و آیة الکرسی، و آیه پنجاه و چهارم از سوره اعراف، و سه آیه یـس، و صاّفات، و ا 

 آخر سوره بقره، بلکه هر چه از قرآن ممکن است بخوانند. 
تنها گذاشتن محتضر، و گذاشتن چیز سنگین روی شکم او، و بودن  ـ    528مسأله  

ها ن جنب و حائض نزد او، و همچنین صحبت کردن زیاد و گریه کردن، و تنها گذاشتن ز
 . نزد او، مکروه است 
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 احکام بعد از مرگ 

ببندند،  ها و لب بعد از مرگ مستحب است چشم ـ    529مسأله   ها و چانه میت را 
ای روی او بیندازند و اگر شب فوت شده است، در  دست و پای او را دراز کنند، و پارچه

بر کنند و در  مؤمنین را خ  ، جایی که فوت شده چراغ روشن کنند و برای تشییع جنازه او 
ولی اگر یقین به مردن او ندارند باید صبر کنند تا معلوم شود. و نیز   ،دفن او عجله نمایند

قدری دفن را عقب بیندازند که  اگر میت حامله باشد و بچه در شکم او زنده باشد، باید به
 پهلوی او را بشکافند و طفل را بیرون آورند و پهلو را بدوزند.

 
 نماز و دفن میت  وجوب غسل و کفن و 

امامی  ـ    530مسأله   اگرچه دوازده  نماز و دفن مسلمان  و  غسل و حنوط و کفن، 
نباشد، بر ولی او واجب است، ولی باید این کارها را یا خود انجام دهد یا دیگری را مأمور  
انجام دهد از ولی ساقط  این کارها را با اجازه ولی  آنها نماید، و چنانچه شخصی  انجام 

شود و  بلکه اگر دفن و مانند آن را بدون اجازه ولی انجام دهد از ولی ساقط می   شود،می
الزم نیست دوباره انجام شود، و اگر میت ولی نداشته باشد، یا آنکه ولی از انجام کارهای  

ی است که کارهای او را انجام دهند، یعنی اگر قیه مکّلفین واجب کفایاو امتناع کند، بر ب
دهند   انجام  می بعضی  ساقط  دیگران  همه  از  ندهد  انجام  کس  هیچ  چنانچه  و  شود، 

 اند، و در صورت امتناع ولی، اذن او معتبر نیست.معصیت کرده
اگر کسی مشغول کارهای میت شود، بر دیگران واجب نیست اقدام ـ    531مسأله  

 کاره بگذارد باید دیگران تمام کنند.نمایند، ولی اگر او عمل را نیمه 
اطمینان    ـ  532مسأله   انسان  کند که دیگری مشغول کارهای میت شده، پیدا  اگر 

 واجب نیست به کارهای میت اقدام کند، ولی اگر شک یا گمان دارد باید اقدام نماید.
انجام  ـ    533مسأله   باطل  را  میت  دفن  یا  نماز  یا  کفن  یا  غسل  بداند  کسی  اگر 

که باطل بوده یا شک دارد که درست   اند، باید دوباره انجام دهد، ولی اگر گمان داردداده
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 بوده یا نه، الزم نیست اقدام نماید.
به  ـ    534مسأله   است  میت  ولی  وارث  مورد  این  و در غیر  اوست،  ولی زن شوهر 

اند، و در مقّدم  ترتیبی که در طبقات ارث خواهد آمد، و در هر طبقه مردان بر زنان مقّدم 
برا  بر  او  جّد  و  پسرش،  بر  میت  پدر  مادریبودن  و  پدر  برادر  و  فقط درش،  برادر  بر  اش 

او بر برادر مادری پدری یا فقط مادری ،  اشییدا اش، و عموی او بر  اش، و برادر پدری 
اشکال است. پس در چنین موارد باید مقتضای احتیاط رعایت شود. و اگر ولی متعدد  

 بود اذن یکی از آنها کافی است.
نابالغ و دیوانه  ـ    535مسأله   انجام کارهای میت را ندارند، و همچنین  بچه  والیت 

نمی  غایبی ـکه  دیگر تواند  مأمور کردن کسی  با  یا  آن کارها شود   شخصًا  انجام  متکفل  ـ 
 والیت ندارد. 
اگر کسی بگوید من ولی میت هستم، یا ولی میت به من اجازه داده  ـ    536مسأله  

ع به امور تجهیز میت من وصی او که غسل و کفن و دفن میت را انجام دهم، یا بگوید راج
نفر  می دو  اینکه  یا  اوست،  در تصّرف  میت  یا  دارند،  اطمینان  او  به حرف  باشم، چنانچه 

 عادل به گفته او شهادت دهند، باید حرف او را قبول کرد. 
، وصیت کند که خود شخصًا  اگر فرد، به شخص دیگری غیر از ولّی ـ    537مسأله  

ن کند یا بر او نماز بخواند، الزم نیست وصیت را قبول کند ولی  او را غسل دهد یا او را کف
ه والیت کندارد. و اگر وصیت کند    اگر قبول کرد باید به آن عمل نماید و نیاز به اجازه ولّی 

این امور با او باشد و او عهده دار و سرپرست امر تجهیز میت باشد طوری که آن شخص  
ه یا کسی را برای این کار منصوب نماید، احتیاط بتواند تجهیز میت را خودش انجام داد

ه آن شخص، وصیت را تا وقتی که سختی فوق العاده نداشته باشد قبول  کواجب آن است  
رده باشد و خبِر  کننده، وصیت را رد کده بودِن وصیت ه آن شخص در حال زنک ند مگر اینک

ه در این صورت،  کند  ک  ننده رسیده باشد و فرد بتواند به دیگری وصیت کهم به وصیت    رد
 قبول بر او واجب نیست. 
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 کیفیت غسل میت 

 واجب است میت را سه غسل به این ترتیب بدهند:ـ  538مسأله 
 با آبی که با سدر مخلوط باشد. اّول: 
 با آبی که با کافور مخلوط باشد. دّوم: 

 با آب خالص. سّوم: 
بهـ    539مسأله   باید  کافور  و  نباشداندازهسدر  زیاد  و   ای  کند،  مضاف  را  آب  که 

 ای هم کم نباشد که نگویند سدر و کافور با آب مخلوط شده است. اندازهبه
بنا بر احتیاط   ای که الزم است پیدا نشود ـاندازهاگر سدر و کافور بهـ    540مسأله  

 ـ مقداری که به آن دسترسی دارند در آب بریزند.  مستحب 
به رد، نباید او را با آب کافور غسل دهند و  اگر کسی در حال احرام بمیـ  541مسأله 

اینکه در احرام حج تمتع بوده و طواف و   جای آن باید با آب خالص غسل بدهند، مگر 
نمازش و سعی را تمام نموده باشد، یا آنکه در احرام حج قران یا إفراد بوده و حلق را انجام  

 د. داده باشد، که در این دو صورت با آب کافور باید غسل دهن
اگر سدر و کافور یا یکی از اینها پیدا نشود، یا استعمال آن جایز نباشد  ـ   542مسأله  

هرکدام که    جایبهـ او را یک تیمم بدهند، و   بنا بر احتیاط مثل آنکه غصبی باشد، باید ـ
 ممکن نیست میت را با آب خالص غسل بدهند.

میـ    543مسأله   غسل  را  میت  که  مکسی  و  عاقل  باید  ـدهد،  بر  سلمان  بنا  و 
اگر بچه   احتیاط واجب  و  بداند.  باید مسائل غسل را  نیز  و  امامی باشد،  ـ شیعه دوازده 

انجام دهد کفایت می  به طور صحیح  بتواند غسل را  کند. و چنانچه میِت مسلمان  ممیز 
از   تکلیف  بدهد،  غسل  مذهبش  طبق  بر  اگرچه  خودش  مذهب  هم  را،  اثناعشری  غیر 

قط است، مگر آنکه ولی آن میت باشد که در این صورت تکلیف از او مؤمن اثناعشری سا
 شود.ساقط نمی

دهد باید قصد قربت داشته باشد، و کافی  کسی که میت را غسل می ـ    544مسأله  
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 باشد.  خداوند متعالاست به قصد امتثال امر 
ــ    545مسأله   مسلمان  بچه  باشد غسل  زنا  از  و   اگرچه  غسل  و  است.  واجب  ـ 

و دفن کافر و اوالد او واجب نیست. و اگر بچه کافر ممیز باشد و اظهار اسالم کند  کفن  
مسلمان است. و کسی که از بچگی دیوانه بوده و به حال دیوانگی بالغ شده، چنانچه پدر  

 یا مادر او مسلمان باشند، باید او را غسل داد.
اید غسل بدهند، بلکه  بچه سقط شده را اگر چهار ماه یا بیشتر دارد، بـ    546مسأله  

ـ او را  بنا بر احتیاط واجب  اگرچهار ماه هم ندارد ولی ساختمان بدنش تمام شده، باید ـ
ای بپیچند و بدون غسل غسل دهند. و در غیر این دو صورت باید بنا بر احتیاط در پارچه

 دفن کنند.
تواند مرد تواند زن نامحرم را غسل بدهد، و همچنین زن نمیمرد نمیـ    547مسأله  

 توانند یکدیگر را غسل بدهند.نامحرم را غسل بدهد، و زن و شوهر می 
می ـ    548مسأله   دختربچهمرد  هم  تواند  زن  و  دهد،  نیست، غسل  ممیز  که  را  ای 

 ای را که ممیز نیست، غسل دهد.تواند پسربچهمی
مادر و    توانند یکدیگر را غسل دهند، چه محارم نسبی مانندمحارم می ـ    549مسأله  

اند، و الزم نیست غسل خواهر، و چه آنها که به واسطه شیر خوردن یا ازدواج محرم شده
ـ از زیر لباس باشد، گرچه بهتر است. ولی بنا بر احتیاط واجب در   در غیر عورت دادن ـ

صورتی مرد زنی را که محرم او است غسل دهد، که زنی که بتواند غسل دهد پیدا نشود، و 
 عکس. همچنین به

می ـ    550مسأله   غسل  را  او  که  کسی  و  میت  زن  اگر  دو  هر  یا  مرد  دو  هر  دهد، 
باشند، جایز است که غیر از عورت، جاهای دیگر میت برهنه باشد، ولی بهتر آن است  

 که از زیر لباس غسل داده شود. 
نگاه کردن به عورت میت برای غیر زن و شوهر حرام است. و کسی  ـ    551مسأله  

 شود.دهد اگر نگاه کند معصیت کرده، ولی غسل باطل نمیغسل می که او را 
اگر در جایی از بدن میت عین نجس باشد، باید پیش از آنکه آنجا را  ـ    552مسأله  
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غسل بدهند، آن را برطرف کنند، و بهتر آن است که نجاسات را از تمام بدن میت پیش از 
 . شروع غسل برطرف کنند

غسل جنابت است، و احتیاط واجب آن است که تا غسل میت مثل  ـ    553مسأله  
غسل ترتیبی ممکن است، میت را غسل ارتماسی ندهند، و در غسل ترتیبی هم الزم است  

 طرف راست را پیش از طرف چپ بشویند.
کسی را که در حال حیض یا در حال جنابت مرده، الزم نیست غسل  ـ    554مسأله  

 ل میت برای او کافی است. حیض یا غسل جنابت بدهند، بلکه همان غس
ــ    555مسأله   میت  دادن  غسل  برای  گرفتن  واجب، مزد  احتیاط  بر  حرام   بنا  ـ 

طوری که منافات با قصد قربت  است. و اگر کسی برای گرفتن مزد، میت را غسل دهد به
حرام   غسل  مقدماتی  کارهای  برای  گرفتن  مزد  ولی  است،  باطل  غسل  آن  باشد،  داشته 

 نیست.
ای مشروع نیست، و اگر آب پیدا نشود یا  در غسل میت غسل جبیره ـ    556مسأله  

احتیاط   و  بدهند،  تیمم  یک  را  میت  غسل،  عوض  باید  باشد  داشته  مانعی  آن  استعمال 
 مستحب آن است که سه تیمم بدهند.

دهد، باید دست خود را بر زمین بزند و به  کسی که میت را تیمم میـ    557مسأله  
میت بکشد، و اگر ممکن باشد احتیاط مستحب آن است که با   هایصورت و پشت دست 

 دست میت هم او را تیمم بدهد. 
 

 احکام کفن میت

و  ـ    558مسأله   پیراهن،  و  لنگ،  را  آنها  که  پارچه  سه  با  باید  را  مسلمان  میت 
 گویند کفن نمایند.، می سریتاسر 

ــ    559مسأله   باید  واجب  لنگ  احتیاط  بر  زان بنا  تا  ناف  از  را  ـ  بدن  اطراف  و، 
ـ باید  پیراهن  و  برسد.  پا  روی  تا  سینه  از  که  است  آن  بهتر  و  احتیاط   بپوشاند،  بر  بنا 

پا   واجب  پا تمام بدن را بپوشاند، و بهتر آن است که تا روی  ـ از سِر شانه تا نصف ساق 
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سر  و  بهتابرسد.  باید  واجب  اندازهسری  احتیاط  و  بپوشاند،  را  بدن  تمام  که  باشد  آن  ای 
ای اندازهقدری باشد که بستن دو سر آن ممکن باشد، و عرض آن به است که طول آن به

 باشد که یک طرف روی طرف دیگر بیاید.
ـ   ذکر مقدار واجب کفن که در مسأله قبل  ـ    560مسأله   در صورتی که توسط  شد 

نگردد  تبّرع  دیگری  می  شخص  برداشته  میت  مال  اصل  از  مستحب  ـ  مقدار  بلکه  شود، 
او ـ با مالحظه شأن میت را هم می در حدود متعارف و معمول کفن ـ شود از اصل مال 

برداشت اگرچه احتیاط مستحب آن است که بیشتر از مقدار واجب کفن را از سهم وارثی  
 که بالغ نشده برندارند. 

اگر کسی وصّیت کرده باشد که مقدار مستحب کفن را از ثلث مال او  ـ    561مسأله  
را  بردارند،   آن  ولی مصرف  برسانند،  او  به مصرف خود  را  مال  ثلث  باشد  یا وصّیت کرده 

می  باشد،  کرده  معین  را  آن  از  مقداری  مصرف  فقط  یا  باشد،  نکرده  مقدار معین  توانند 
 مستحب کفن را هرچند بیش از مقدار متعارف باشد از ثلث مال او بردارند. 

کفن ـ    562مسأله   که  باشد  نکرده  وصّیت  میت  و    اگر  بردارند  او  مال  ثلث  از  را 
( مسأله  در  آنچه  از  زیادتر  نباید  بردارند،  مال  اصل  از  مثل  560بخواهند  گذشت   )

مستحبات غیر متعارفه که شأن میت اقتضاء آن را ندارد، از اصل مال بردارند. و همچنین  
ارند، و اگر بیشتر از قیمت متعارف برای کفن بپردازند نباید زیادی آن را از اصل مال برد

 شود با اجازه ورثه بالغ از سهم آنان برداشت. می
و  ـ    563مسأله   باشد.  داشته  مال  خود  از  زن  اگرچه  است،  شوهر  بر  زن  کفن 

شود، طالق رجعی بدهند پیش  می  ذکرهمچنین اگر زن را به شرحی که در احکام طالق  
و چنانچه شو  بدهد.  را  او  باید کفن  بمیرد، شوهرش  عّده  تمام شدن  یا  از  نباشد  بالغ  هر 

 دیوانه باشد، ولی شوهر باید از مال او کفن زن را بدهد.
که  ـ    564مسأله   باشد  از کسانی  اگرچه  نیست،  واجب  او  بر خویشان  میت  کفن 

 مخارج او در حال زندگی بر آنان واجب باشد. 
اگر میت مالی برای تهیه کفن نداشته باشد، جایز نیست برهنه دفن  ـ    565مسأله  
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ـ بر مسلمانان واجب است او را کفن کنند، و جایز است هزینه   بنا بر احتیاط لکه ـشود، ب
 آن را از زکات حساب نمایند.

به  مستحب احتیاط  ـ    566مسأله   کفن  پارچه  سه  از  یک  هر  که  است  قدری  آن 
طوری باشند که هر سه با هم نازک نباشد که بدن میت از زیر آن پیدا باشد، ولی اگر به 

 کند. پیدا شدن بدن میت باشند کفایت میمانع از 
جایز  ـ    567مسأله   نشود،  پیدا  هم  دیگری  چیز  اگرچه  غصبی  چیز  با  کردن  کفن 

نیست. و چنانچه کفن میت غصبی باشد و صاحب آن راضی نباشد باید از تنش بیرون 
آورند اگرچه او را دفن کرده باشند، مگر در بعضی موارد که مقام گنجایش تفصیل آن را  

 ندارد.
کفن کردن میت با چیز نجس یا پارچه ابریشمی خالص و همچنین  ـ    568مسأله  

واجب  ـ احتیاط  بر  پارچه بنا  با  حال  ـ  در  ولی  نیست،  جایز  شده،  بافته  طال  با  که  ای 
 ناچاری اشکال ندارد. 

کفن کردن با پوست مردار نجس در حال اختیار، جایز نیست، بلکه ـ    569مسأله  
پو  با  کردن  پارچه کفن  با  همچنین  و  پاک،  مردار  حیوان  ست  موی  یا  پشم  از  که  ای 

ـ در حال اختیار جایز نیست، ولی اگر کفن  بنا بر احتیاط واجب  گوشت تهیه شده ـحرام
گوشت باشد اشکال ندارد، اگرچه احتیاط مستحب آن است که  از مو و پشم حیوان حالل 
 با این دو هم کفن ننمایند.

دیگری نجس شود اگر کفـ    570مسأله   نجاست  به  یا  او  نجاست خود  به  میت  ن 
از گذاشتن  چنانچه کفن ضایع نمی بُبرند اگرچه بعد  یا  شود، باید مقدار نجس را بشویند 

آن   کردن  عوض  که  صورتی  در  نیست،  ممکن  آن  بریدن  یا  شستن  اگر  و  باشد،  قبر  در 
 ممکن باشد، باید عوض نمایند.

یاـ    571مسأله   برای حج  باید مثل دیگران    کسی که  بمیرد  اگر  احرام بسته،  عمره 
 کفن شود، و پوشاندن سر و صورتش اشکال ندارد.

مستحب است انسان در حال سالمتی، کفن و سدر و کافور خود را  ـ    572مسأله  
 تهیه کند. 
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 احکام حنوط

بعد از غسل واجب است میت را حنوط کنند، یعنی به پیشانی و کف  ـ    573مسأله  
طوری که مقداری  سر زانوها و سر دو انگشت بزرگ پاهای او کافور بزنند، بهها و  دست 

از کافور در آنها باقی بماند هرچند به غیر مالیدن باشد. و مستحب است به سِر بینی میت  
به  اگر  و  باشد  تازه  و  غصبی(  )غیر  مباح  و  شده  ساییده  کافور،  باید  و  بزنند  کافور  هم 

بین رفته باشد کافی نیست. همچنین کافور باید پاک باشد   واسطه کهنه بودن، عطر آن از
 ـ اگر باعث نجس شدن بدن میت هم نشود. بر احتیاط واجب  بنا حتی ـ

بمالند، ـ    574مسأله    پیشانی میت  به  را  اّول کافور  آن است که  احتیاط مستحب 
 ولی در جاهای دیگر ترتیب معتبر نیست.

ش از کفن کردن باشد، اگرچه در بین کفن  بهتر آن است که حنوط پیـ    575مسأله  
 کردن و بعد از آن هم مانعی ندارد.

کسی که برای حج یا عمره احرام بسته است، اگر بمیرد حنوط کردن  ـ    576مسأله  
 ( گذشت.541او جایز نیست مگر در دو صورتی که در مسأله )

ده، اگرچه  اش تمام نشمعتکف و زنی که شوهر او مرده و هنوز عّده ـ    577مسأله  
 حرام است خود را خوشبو کنند، ولی چنانچه بمیرند حنوط آنها واجب است.

و ـ    578مسأله   عود  و  عنبر  و  مشک  با  را  میت  که  است  آن  مستحب  احتیاط 
 عطرهای دیگر خوشبو نکنند، و نیز اینها را به کافور مخلوط ننمایند.

  )علیه السالم( مستحب است قدری تربت قبر حضرت سید الشهداءـ    579مسأله  
شود نرسانند،  احترامی می را با کافور مخلوط کنند، ولی باید از آن کافور به جاهایی که بی 

 قدری زیاد نباشد که وقتی با کافور مخلوط شد آن را کافور نگویند. و نیز باید تربت به
اندازه غسل باشد، حنوط الزم نیست، اگر کافور پیدا نشود یا فقط بهـ    580مسأله  

ـ باید   بنا بر احتیاط مستحب  چنانچه از غسل زیاد بیاید ولی به همه هفت عضو نرسد ـ  و
 اّول پیشانی، و اگر زیاد آمد به جاهای دیگر بمالند.

 مستحب است دو چوب تر و تازه در قبر همراه میت بگذارند.ـ  581مسأله 
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 احکام نماز میت

ای که محکوم به اسالم و شش  نماز خواندن بر میت مسلمان، یا بچه ـ    582مسأله  
 سال او تمام شده باشد، واجب است.

بر بچهـ    583مسأله   نماز خواندن  احتیاط واجب  بر  او تمام بنا  ای که شش سال 
می را  نماز  ولی  نمینشده  اگر  و  است،  الزم  رجاًء فهمیده،  او  بر  نماز  خواندن  فهمیده، 

 ه به دنیا آمده مستحب نیست.ای که مردمانعی ندارد. و اما نماز خواندن بر بچه
نماز میت باید بعد از غسل و حنوط و کفن کردن او خوانده شود، و  ـ    584مسأله  

اگر پیش از اینها، یا در بین اینها بخوانند، اگرچه از روی فراموشی یا ندانستن مسأله باشد  
 کافی نیست.
و یا غسل یا  خواهد نماز میت بخواند، الزم نیست با وضکسی که می ـ    585مسأله  

ح است، یتیّمم باشد و بدن و لباسش پاک باشد، و اگر لباس او غصبی باشد هم نماز صح 
نمازهای دیگر معتبر است رعایت کند.  آن است که تمام چیزهایی را که در    اگرچه بهتر 

بنا بر احتیاط   زند باید دوری کند بلکه ـبله، از هر کاری که صورت نماز میت را به هم می 
 باید از صحبت کردن، قهقهه زدن، و پشت کردن به قبله به طور کلی پرهیز کند. ـ واجب 

خواند، باید رو به قبله باشد، و نیز واجب  کسی که بر میت نماز میـ    586مسأله  
طوری که سر او به طرف راست نمازگزار و است میت را مقابل او به پشت بخوابانند، به

 پای او به طرف چپ نمازگزار باشد.
تر یا بلندتر نباشد، ولی پستی و  باید جای نمازگزار از جای میت پست ـ  587مسأله 

غصبی  نمازگزار  مکان  که  است  آن  مستحب  احتیاط  و  ندارد.  اشکال  مختصر  بلندی 
 نباشد. 

جماعت ـ    588مسأله   در  ماموم  دوری  ولی  نباشد،  دور  میت  از  باید  نمازگزار 
 کال ندارد. ها به یکدیگر متصل باشند اشچنانچه صف 
در  ـ    589مسأله   ولی  بایستد  میت  مقابل  باید  که    ،جماعت نمازگزار  نماز کسانی 

 مقابل میت نیستند اشکال ندارد.
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بین میت و نمازگزار باید پرده و یا دیوار و یا چیزی مانند اینها نباشد،  ـ    590مسأله  
 ولی اگر میت در تابوت و مانند آن باشد اشکال ندارد.

ر وقت خواندن نماز باید عورت میت پوشیده باشد، و اگر کفن کردن  دـ    591مسأله  
 او ممکن نیست باید عورتش را اگرچه با تخته و آجر و مانند اینها باشد بپوشانند. 

نیت  ـ    592مسأله   موقع  در  و  بخواند،  قربت  با قصد  و  ایستاده  باید  را  میت  نماز 
. و احتیاط  »قربًة إلی الله«ر این میت  خوانم بمیت را معین کند، مثاًل نیت کند: نماز می 

 واجب آن است که استقراری که در قیام نماز یومیه معتبر است رعایت شود.
شود نشسته  اگر کسی نباشد که بتواند نماز میت را ایستاده بخواند، می ـ  593مسأله 

 بر او نماز خواند. 
از بخواند الزم اگر میت وصّیت کرده باشد که شخص معینی بر او نمـ    594مسأله  

 نیست آن شخص از ولی میت اجازه بگیرد، گرچه بهتر است. 
به نظر بعضی از فقهاء مکروه است بر میت چند مرتبه نماز بخوانند،  ـ    595مسأله  

 ولی این مطلب ثابت نیست، و اگر میت اهل علم و تقوا باشد بدون اشکال مکروه نیست.
یا از روی  ـ    596مسأله   فراموشی یا به جهت عذری بدون نماز اگر میت را عمدًا 

دفن کنند، یا بعد از دفن معلوم شود نمازی که بر او خوانده شده باطل بوده است، جایز  
نیست برای نماز خواندن بر او قبرش را نبش کنند، ولی مانعی ندارد که تا وقتی جسد او  

 نماز بخوانند. شد بر قبرش ذکرهایی که برای نماز میت از هم نپاشیده رجاًء با شرط 
 

 دستور نماز میت

ترتیب ـ    597مسأله   این  به  تکبیر  پنج  نمازگزار  اگر  و  دارد،  تکبیر  پنج  میت  نماز 
« بگوید:  اّول  تکبیر  گفتن  و  نیت  از  بعد  است:  کافی  َاّن  بگوید  و  الله  إاّل  ِالَه  ال  َاْن  َاْشَهُد 

الله دًا َرُسوُل  از تکبیر دّوم بگوید: » ُمَحمَّ دٍ الّ «. و بعد  َوآِل ُمَحمَّ ُمَحّمٍد  «. و  لُهمَّ َصّل َعلی 
ِلْلُمْؤِمِنیَن َوالُمْؤِمناِت بعد از تکبیر سّوم بگوید: » و بعد از تکبیر چهارم اگر  «.  اللهمَّ اْغِفْر 

اللهمَّ اْغِفْر ِلهِذِه : »و اگر زن است بگوید«  اللهمَّ اْغِفْر ِلهَذا الَمّیِت میت مرد است بگوید: » 
 و بعد تکبیر پنجم را بگوید.«. الَمیَتةِ 
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« بگوید:  اّول  تکبیر  از  بعد  است  بهتر  َلُه  و  َشِریک  ال  َوْحَدُه  الله  إاّل  ِالَه  ال  َاْن  َاْشَهُد 
دًا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه، َاْرَسَلُه ِبالَحقِّ َبِشیرًا َوَنِذیرًا َبیَن یَدی الّساَعةِ  «. و بعد از تکبیر َوَاْشَهُد َاّن ُمَحمَّ

بگ  »دّوم  َواْرَحْم  وید:  ٍد  ُمَحمَّ وآل  ٍد  ُمَحمَّ َعلی  َوبارِک  ٍد،  ُمَحمَّ َوآِل  ٍد  ُمَحمَّ َعلی  َصِلّ  اللهمَّ 
إنَّک   إْبراِهیَم  َوآِل  إْبراِهیَم  َعلی  ْمَت  َوَتَرحَّ َوبارکَت  َصّلیَت  ما  کَاْفَضِل  ٍد  ُمَحمَّ َوآَل  دًا  ُمَحمَّ

األْنِبیاءِ  َجمیِع  َعلی  َوَصّل  َمِجیٌد،  الله    َحِمیٌد  ِعباِد  َوَجِمیِع  َوالّصّدیِقیَن  َهداِء  َوالشُّ والُمْرَسِلیَن 
»الّصاِلِحیَن  بگوید:  سّوم  تکبیر  از  بعد  و  َوالُمْسِلِمیَن «.  َوالُمْؤِمناِت،  ِلْلُمْؤِمِنیَن  اْغِفْر  اللهمَّ 

ِبالَخ  َوَبیَنهْم  َبیَننا  تاِبْع  َوااَلْمواِت،  ِمْنُهْم  ااَلْحیاِء  َعواِت، َوالُمْسِلماِت،  الدَّ ُمِجیُب  إنَّک  یراِت، 
همَّ إّن الل  «. و بعد از تکبیر چهارم اگر میت مرد است بگوید: »إنَّک َعلی کّل َشیٍء َقِدیٌر 

همَّ  َوَاْنَت َخیُر َمْنُزوٍل ِبِه، الل    َک َنَزَل بِ   َک َواْبُن َاَمتِ   َک َواَبُن َعْبدِ   َک قّدامنا َعْبدُ   ی  هذا المسّج 
َنْعَلُم  ال  إاّل إّنا  ِمْنُه  الل    ِمّنا،  ِبِه  َاْعَلُم  َوَاْنَت  َخیرًا  إن    فِ کهمَّ  َفِزْد  ُمْحِسنًا  وإن    ی اَن  اَن  کِاْحساِنِه 

َاْهِلِه    ی  ِعّلییَن َواْخُلْف َعل  ی  َاْعل  یفِ   َک همَّ اْجَعْلُه ِعْندَ ئاته َواْغِفْر َلُه، الل  یّ ُمِسیئًا َفَتجاَوْز َعْن س
َواْر   یفِ  ِبَرْحَمتِ الغاِبِریَن،  الّراِحِمیَن   َک َحْمُه  َاْرَحَم  اگر   «.یا  ولی  بگوید.  را  پنجم  تکبیر  بعد 

»میت   بگوید:  چهارم  تکبیر  از  بعد  است  َاَمتُ الل  زن  قّدامنا  المسّجاة  هِذِه  إنَّ  َوابَنُة    َک همَّ 
ِبِه، الل    َک َنَزَلْت بِ   َک َواْبَنُة َاَمتِ   َک َعْبدِ  َنْعَلُم ِمْنها إاّل   همَّ َوَاْنَت َخیُر َمْنُزوٍل   َخیرًا َوَاْنَت  إّنا ال 

اتها  یإْحساِنها وإن کاَنْت ُمِسیَئًة َفَتجاَوْز َعْن س  یهمَّ إن کاَنْت ُمْحِسَنًة َفِزْد فِ َاْعَلُم ِبها ِمّنا، الل  
الغاِبِریَن، َواْرَحْمها    یَاْهِلها فِ   ی  ِعّلّییَن، َواْخُلْف َعل  ی  َاْعل  یفِ   َک َواْغِفْر َلها، اللهمَّ اْجَعْلها ِعْندَ 

 «.یا َاْرَحَم الّراِحِمیَن  َک ِبَرْحَمتِ 
شایان ذکر است دعایی که بعد از تکبیر چهارم ذکر شد اختصاص به افراد بالغ دارد و  

بَویِه َوَلنا َسَلفًا  الل  د: »شو در نماز بر اطفال مؤمنین بعد از تکبیر چهارم گفته می
َ
ُهمَّ اْجَعْلُه أِل

ْجراً َوَفَرطاً 
َ
 «.  َوأ

باید تکبیرها و دعاها را طوری پشت سر هم بخواند که نماز از صورت ـ  598مسأله 
 خود خارج نشود. 

خواند، اگرچه مأموم باشد باید کسی که نماز میت را به جماعت می ـ    599مسأله  
 تکبیرها و دعاهای آن را هم بخواند.
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 مستحّبات نماز میت

 میت مستحب است:چند چیز در نماز ـ  600مسأله 
در اّول:   است  آن  احتیاط  و  باشد،  تیمم  یا  غسل  یا  وضو  با  میت  بر  نمازگزار  آنکه 

صورتی تیمم کند که وضو و غسل ممکن نباشد، یا بترسد که اگر وضو بگیرد یا غسل کند 
 به نماز میت نرسد.

ابل  خواند مقاگر میت مرد است، امام جماعت یا کسی که فرادی بر او نماز میدّوم:  
 اش بایستد.وسط قامت او بایستد، و اگر میت زن است مقابل سینه 

 پا برهنه نماز بخواند.سّوم: 
 ها را بلند کند.در هر تکبیر دست چهارم: 
قدری کم باشد که اگر باد لباسش را حرکت دهد به جنازه فاصله او با میت بهپنجم:  

 برسد.
 نماز میت را به جماعت بخواند.ششم: 
خوانند  جماعت تکبیر و دعاها را بلند بخواند، و کسانی که با او نماز می   امامهفتم:  

 آهسته بخوانند.
 در جماعت اگرچه مأموم یک نفر باشد، عقب امام بایستد.هشتم: 

 نمازگزار، به میت و مؤمنین زیاد دعا کند. نهم: 
 . »الصالة«پیش از نماز در جماعت سه مرتبه بگوید: دهم: 

 روند.جایی بخوانند که مردم برای نماز میت بیشتر به آنجا می  نماز را دریازدهم: 
به جماعت میدوازدهم:   نماز میت را  اگر  بایستد و در صف  زن حائض  تنها  خواند، 

 نمازگزاران نایستد.
الحرام  ـ    601مسأله   مسجد  در  ولی  است،  مکروه  مساجد  در  میت  نماز  خواندن 

 مکروه نیست.
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 احکام دفن 

است میت را طوری در زمین دفن کنند که بوی او بیرون نیاید،    واجب ـ    602مسأله  
و درندگان هم نتوانند بدنش را بیرون آورند، و اگر ترس آن باشد که جانور بدن او را بیرون 

 آورد، باید قبر را با آجر و مانند آن محکم کنند. 
و را در  دفن، ا  جایبهتوانند  اگر دفن میت در زمین ممکن نباشد، می ـ    603مسأله  

 بنا یا تابوت بگذارند. 
میت را باید در قبر به پهلوی راست طوری بخوابانند که جلوی بدن او  ـ    604مسأله  

 رو به قبله باشد. 
شود و بودن او  اگر کسی در کشتی بمیرد، چنانچه جسد او فاسد نمیـ    605مسأله  

در را  او  و  برسند  به خشکی  تا  کنند  باید صبر  ندارد،  مانعی  کنند،    در کشتی  دفن  زمین 
وگرنه باید در کشتی غسلش بدهند و حنوط و کفن کنند پس از خواندن نماز میت او را 
در خمره بگذارند و درش را ببندند و به دریا بیندازند، یا اینکه چیز سنگینی به پایش بسته 

وانات  و به دریا بیندازند، و اگر ممکن است باید او را در جایی بیندازند که فورًا طعمه حی
 نشود.

او را بیرون آورد و  ـ    606مسأله   اگر بترسند که دشمن قبر میت را بشکافد و بدن 
طوری که در مسأله گوش یا بینی یا اعضای دیگر او را ببرد، چنانچه ممکن باشد باید به

 شد او را به دریا بیندازند. ذکرپیش 
قبـ    607مسأله   کردن  محکم  مخارج  و  دریا،  در  انداختن  در مخارج  را  میت  ر 

 توانند از اصل مال میت بردارند. صورتی که الزم باشد، می
باشد، چنانچه پدر بچه  ـ    608مسأله   او مرده  اگر زن کافره بمیرد و بچه در شکم 

مسلمان باشد، باید زن را در قبر به پهلوی چپ پشت به قبله بخوابانند که روی بچه به 
ـ است  همچنین  و  باشد،  قبله  ا طرف  بر  مستحب بنا  بچه  حتیاط  اگر  شکم  ـ  در  که  ای 

 اوست هنوز روح به بدنش داخل نشده باشد. 
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مسلمانان  ـ    609مسأله   قبرستان  در  کافر  دفن  و  کّفار،  قبرستان  در  مسلمان  دفن 
 جایز نیست. 
بی ـ    610مسأله   که  جایی  در  مسلمان  که  دفن  جایی  مانند  باشد،  او  به  احترامی 

 ز نیست.ریزند، جایخاکروبه و کثافت می
دفن میت در جای غصبی جایز نیست همچنین دفن میت در زمینی ـ    611مسأله  

اند، در صورتی که مثل مسجد یا حسینیه یا مدارس دینی برای غیر دفن کردن وقف شده
که موجب ضرر به وقف یا مزاحم جهت وقف باشد جایز نیست بلکه اگر موجب ضرر یا 

 باشد.ب جایز نمی بر احتیاط واج مزاحمت نباشد هم، بنا
ای برای آنکه مرده دیگر در آن دفن شود، جایز نیست،  نبش قبر مرده ـ    612مسأله  

مگر آنکه قبر کهنه شده و میت اّولی به کّلی از بین رفته باشد و این کار، مستلزم گناهی 
 ـ نباشد.  مانند تصّرف در حق دیگری ـ

از میت جدا میـ    613مسأله   اگرچه مو چیزی که  باشد    شود،  و ناخن و دندانش 
ـ پیدا شود  میت  از دفن شدن  بعد  آن چیز  و چنانچه  او دفن شود،  با  احتیاط   باید  بر  بنا 

و   الزم ناخن  و دفن  باید در جایی جدا دفن شود.  باشد  دندانش  یا  ناخن  یا  مو  اگرچه  ـ 
 شود، مستحب است.دندانی که در حال زندگی از انسان جدا می

ر چاه بمیرد و بیرون آوردنش ممکن نباشد، باید دِر چاه را اگر کسی دـ    614مسأله  
 ببندند و همان چاه را قبر او قرار دهند. 

اگر بچه در شکم مادر بمیرد و ماندنش در رحم برای مادر خطر داشته  ـ    615مسأله  
ترین راه او را بیرون آورند، و چنانچه ناچار شوند که او را قطعه قطعه باشد، باید به آسان 

فن است او را بیرون بیاورند. و اگر  وسیله شوهرش اگر اهلند اشکال ندارد، ولی باید بهکن
تواند زن به کسی مراجعه کند  فن باشد، او را بیرون آورد. و می ممکن نیست، زنی که اهل

 تر باشد هرچند نامحرم باشد. که بهتر بتواند این کار را انجام دهد و به حال او مناسب 
هرگاه مادر بمیرد و بچه در شکمش زنده باشد، اگر امید زنده ماندن  ـ    616مسأله  

است   بهتر  بچه  برای سالمتی  که  را  باید هر جایی  باشد،  طفل هرچند در مدت کوتاهی 
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بشکافند و بچه را بیرون آورند و دوباره بدوزند. و اما اگر علم یا اطمینان به مرگ طفل با 
 این عمل باشد، جایز نیست.

 
 دفنمستحّبات 

به ـ    617مسأله   را  قبر  است  انسان متوسط  مستحب  قد  ارتفاع شانه وی  اندازه  یا 
در   را  میت  و  کنند،  از    تریننزدیک گود  دورتر  قبرستان  آنکه  مگر  نمایند،  دفن  قبرستان 

آنجا دفن شده باشند، یا مردم برای فاتحه   آنکه مردمان خوب در  جهتی بهتر باشد، مثل 
آنجا ب به  بیشتر  نیز مستحب است جنازه را در چند  اهل قبور  و  قبر، زمین   ذراعیروند. 

مرتبه کم  تا سه  و  بردارند، و در  بگذارند  و  مرتبه زمین بگذارند  ببرند و در هر  نزدیک  کم 
نوبت چهارم وارد قبر کنند. و اگر میت مرد است در دفعه سّوم طوری زمین بگذارند که  

او طرف   دفعه چهارم   پایین سر  در  و  باشد،  زن    قبر  اگر  و  نمایند.  قبر  وارد  سر  از طرف 
است در دفعه سّوم طرف قبله قبر بگذارند و به پهنا وارد قبر کنند و در موقع وارد کردن 

ای روی قبر بگیرند. و نیز مستحب است جنازه را به آرامی از تابوت بگیرند و وارد پارچه
دفن بخوانند، و بعد از آنکه   قبر کنند، و دعاهایی که دستور داده شده پیش از دفن و موقع

و بهتر است ابتدا بند کفن از طرف سر های کفن را باز کنند  د گذاشتند گرهَح میت را در لَ 
صورت میت را روی خاک بگذارند، و بالشی از خاک زیر سر او  میت را باز کنند سپس  

ز بسازند، و پشت میت خشت خام یا کلوخی بگذارند که میت به پشت نگردد، و پیش ا
آنکه لحد را پوشانند دست راست را به شانه راست میت بزنند، و دست چپ را به قّوت بر  
شانه چپ میت بگذارند، و دهان را نزدیک گوش او ببرند و به شّدت حرکتش دهند و سه  

فالن ابن فالن اسم میت و پدرش را    جایبه و    »ِاْسَمْع ِاْفَهُم یا فالن ابن فالن« مرتبه بگویند:  
»ِاْسَمْع ِاْفَهْم یا مثاًل اگر اسم او محّمد و اسم پدرش علی است سه مرتبه بگویند:    بگویند.

َد بَن  ِذی فاَرْقَتنا َعَلیِه، ِمْن َشهاَدِة َان »پس از آن بگویند:    ،َعِلی«  ُمَحمَّ َهْل َاْنَت َعَلی الَعْهِد الَّ
َانّ  و  َلُه  َشِریک  ال  َوْحَدُه  الله  إاّل  ِاله  َص   ال  دًا  َوَسیُد  ُمَحمَّ َوَرُسوُلُه  َعْبُدُه  َوآِلِه  َعَلیِه  الله  ی  لَّ

ِبییَن َوخاَتُم الُمْرَسِلیَن، و َانّ  َعِلیًا َاِمیُر الُمْؤِمنیَن َوَسیُد الَوِصییَن َوِاماٌم ِاْفَتَرَض الله طاَعَتُه    النَّ
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د َو  الَحَسَن َوالُحَسیَن َوَعِلی بَن الُحَسیِن َوُمَحمَّ   َعَلی العاَلمین و َانّ  َد بَن َعِلی َو َجْعَفَر بَن مَحمَّ
َعلی   بَن  الحسَن  بَن محّمٍد و  َعلی  َو  بَن علی  َمَحّمد  َو  بَن ُموسی  َعلی  َو  َجْعَفٍر  بَن  ُموَسی 
َاْجَمِعیَن،  الَخْلِق  َعَلی  الله  َوُحَجُج  الُمْؤِمِنیَن  ُة  َاِئمَّ َعَلیِهْم  الله  َصَلواُت  الَمْهِدی  َة  الُحجَّ َواْلقاِئَم 

فالن ابن  فالن  یا  َابراٌر،  ِبک  ُهدی  ُة  ِئمَّ
َ
أ ُتک  و    جایبه و    « َوأِئمَّ میت  اسم  فالن  ابن  فالن 

بگوید:   بعد  و  بگوید  را  َتباَرک  »پدرش  الله  ِعْنِد  ِمْن  َرُسوَلیِن  باِن  الُمَقرَّ الَمَلکاِن  َاتاک  إذا 
ِتک  َوَتعالی َوَسَأالک َعْن َرّبک َوَعْن َنِبیک َوَعْن ِدیِنک َوَعْن ک تاِبک َوَعْن ِقْبَلِتک َوَعْن َاِئمَّ

ٌد صلی الله علیه و  آله و سلم َنِبیی،    َفال َتَخْف َوال َتْحَزْن َوُقْل ِفی َجواِبِهما: الله َرّبی َوُمَحمَّ
َابی طاِلٍب   بُن  َعِلی  الُمْؤِمِنیَن  َوَاِمیُر  ِقْبَلِتی  َوالکْعَبُة  َوالُقْرآُن کتاِبی،  ِدیِنی  ِاماِمی، َوااِلْسالُم 

َزیُن   َوَعِلی  إماِمی،  ِبکْرَبال  ِهیُد  الشَّ َعِلی  بُن  َوالُحَسیُن  إماِمی،  الُمْجَتبی  َعِلی  ْبُن  َوالَحَسُن 
ٌد الباِقُر ِاماِمی، َوَجْعَفٌر الصاِدُق ِاماِمی، َوُموَسی الکاِظُم ِامامی، َوَعِلی   العاِبِدین ِاماِمی، َوُمَحمَّ

ٌد   ُة  الّرضا ِاماِمی، َوُمَحمَّ الَجواُد ِاماِمی، َوَعِلی الهاِدی ِاماِمی، َوالَحَسُن الَعْسکِری ِاماِمی، َوالُحجَّ
ِتی َوساَدِتی َوقاَدِتی َوُشَفعاِئی، بهم َاَتَوّلی َوِمْن   الُمْنَتَظُر ِاماِمی، هُؤالِء َصَلواُت الله َعَلیِهْم َاِئمَّ

ْنیا َواآلِخَرِة.   فالن ابن فالن اسم    جایبه و    «ُثمَّ اْعَلْم یا فالن ابن فالنَاْعداِئِهْم َاَتـَبّرأ ِفی الدُّ
، و َانّ »میت و پدرش را بگوید و بعد بگوید:   بُّ دًا صلی    َانَّ الله َتباَرک َوَتعالی ِنْعَم الرَّ ُمَحمَّ

و  علیه  َانّ   الله  و  ُسوُل،  الرَّ ِنْعَم  سلم  و  الَمْعُصومِ   آله  َوَاْوالَدُه  طاِلٍب  َاِبی  ْبَن  َة  َعِلی  ااَلِئمَّ یَن 
ُة، و َانّ  ٌد صلی الله علیه و   ااِلْثنی َعَشَر ِنْعَم ااَلِئمَّ ، و َانّ   ما جاَء ِبِه ُمَحمَّ الَمْوَت    آله وسلم َحقٌّ

، َوالِمیزاَن   ، َوالّصراَط َحقٌّ ُشوَر َحقٌّ ، َوالنُّ ، َوالَبْعَث َحقٌّ َحقٌّ َوُسؤاَل ُمْنکٍر َوَنکیٍر ِفی الَقْبِر َحقٌّ
َانّ َحقٌّ  و   ، َحقٌّ الکُتِب  َوَتطایَر  َانّ   ،  و   ، َحقٌّ َوالّناَر   ، َحقٌّ َة  و    الَجنَّ ِفیها،  َریَب  ال  آِتیٌة  الساَعَة 

الُقُبورِ   َانّ  ِفی  َمْن  یْبَعُث  بگوید    «الله  ُفالن«پس  یا  را    جایبهو    »َاَفِهْمَت  میت  اسم  فالن 
بگوید:   آن  از  پس  الثّ بگوید،  ِبالَقْوِل  الله  َتک  ُمْسَتِقیٍم، »َثبَّ ِصراٍط  إلی  الله  َوَهداک  اِبِت 

َرْحَمِتِه« ِمْن  ُمْسَتَقٍر  ِفی  َاْوِلیاِئک  َوَبیَن  َبیَنک  الله  َف  بگوید:    َعرَّ األْرَض  »پس  اللهمَّ جاِف 
ِه ِمْنک ُبْرهانًا، اللهمَّ َعْفَوک َعْفَوک  . «َعْن َجْنَبیِه، َو َاْصِعْد ِبُروِحِه ِاَلیک، َوَلقِّ

قبر می ـ    618مسأله   در  را  میت  که  است کسی  و سر  مستحب  با طهارت  گذارد، 
برهنه و پا برهنه باشد، و از طرف پای میت از قبر بیرون بیاید، و غیر از خویشان میت  
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بگویند:   و  بریزند  قبر  بر  خاک  دست  پشت  با  حاضرند،  که  ِاَلیِه  کسانی  َوِاّنا  لله  »إّنا 
باشد او را در قبر بگذارد، و اگر با او محرم می اگر میت زن است کسی که  و    .راِجُعوَن«

 محرمی نباشد خویشانش او را در قبر بگذارند.
اندازه چهار انگشت از  مستحب است قبر را، چهار گوشه بسازند و بهـ    619مسأله  

ای روی آن بگذارند که اشتباه نشود، و روی قبر آب بپاشند، و  زمین بلند کنند، و نشانه
ها را باز کرده  ها را بر قبر بگذارند و انگشت آب کسانی که حاضرند دست بعد از پاشیدن  

را بخوانند، و برای میت طلب    »إّنا أنزلناه«در خاک فرو برند، و هفت مرتبه سوره مبارکه  
بخوانند:   را  دعا  این  و  کنند  ُروَحُه  آمرزش  ِاَلیک  َوَاْصِعْد  َجْنَبیِه،  َعْن  ااَلْرَض  جاِف  »اللهمَّ 

هِ   .  ِمْنک ِرْضوانًا، َوَاْسکْن َقْبَرُه ِمْن َرْحَمِتک ما ُتْغِنیِه ِبِه َعْن َرْحَمِة َمْن ِسواک«َوَلقِّ
کرده ـ    620مسأله   جنازه  تشییع  که  کسانی  رفتن  از  ولی  پس  است  مستحب  اند، 

میت یا کسی که از طرف ولی اجازه دارد، دعاهایی را که دستور داده شده به میت تلقین  
 کند.

از دفن، مستحب است صاحبان عزا را سر سالمتی دهند، ولی  ـ    621مسأله   بعد 
یادشان می  دادن مصیبت  به واسطه سر سالمتی  که  است  مّدتی گذشته  آن  اگر  ترک  آید، 

غذا   و  بفرستند،  غذا  میت  خانه  اهل  برای  روز  سه  تا  است  مستحب  نیز  و  است.  بهتر 
 خوردن نزد آنان و در منزلشان مکروه است. 

فرزند  ـ    622مسأله   مرگ  در  مرگ خویشان، مخصوصًا  در  انسان  است  مستحب 
یاد می  را  میت  و هر وقت  کند،  راِجُعوَن«کند  صبر  ِاَلیِه  َوِاّنا  لله  میت   »إّنا  برای  و  بگوید، 

از   مادر  و  پدر  قبر  سر  و  بخواند،  متعالقرآن  محکم   خداوند  را  قبر  و  بخواهد،  حاجت 
 بسازد که زود خراب نشود. 

بنا بر احتیاط جایز نیست انسان در مرگ کسی صورت و بدن خود را  ـ    623مسأله  
 بخراشد، و موی خود را قطع کند، ولی به سر و صورت زدن جایز است. 

ـ جایز نیست،   بنا بر احتیاط پاره کردن یقه در مرگ غیر پدر و برادر ــ    624مسأله  
 د.و احتیاط مستحب آن است که در مصیبت آنان هم یقه پاره نکن
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اگر زن در عزای میت صورت خود را بخراشد و خونین کند یا موی  ـ    625مسأله  
یا   بنا بر احتیاط مستحب  خود را بکند، ـ ـ یک بنده آزاد کند، یا ده فقیر را طعام دهد و 

 بپوشاند. و همچنین است اگر مرد در مرگ زن یا فرزند یقه یا لباس خود را پاره کند.
مستح ـ    626مسأله   بلند احتیاط  خیلی  را  میت، صدا  بر  گریه  در  که  است  آن  ب 

 نکنند. 
 

 نماز وحشت

میت ـ    627مسأله   برای  وحشت  نماز  رکعت  دو  قبر،  اّول  شب  در  است  سزاوار 
بخوانند، و دستور آن این است که: در رکعت اّول بعد از حمد یک مرتبه آیة الکرسی، و در  

را بخوانند، و بعد از سالم نماز بگویند:   ناه«»إّنا أنزلرکعت دّوم بعد از حمد ده مرتبه سوره  
ٍد، َواْبَعْث َثواَبها ِالی َقْبِر ُفالٍن«  ٍد َوآِل ُمَحمَّ کلمه فالن اسم   جایبهو    »اللهمَّ َصِل َعلی ُمَحمَّ

 میت را بگویند. 
شود خواند، ولی بهتر  نماز وحشت را در هر موقع از شب اّول قبر میـ    628مسأله  

 بعد از نماز عشا خوانده شود. است در اّول شب 
او ـ    629مسأله   یا به جهت دیگر دفن  ببرند،  به شهر دوری  اگر بخواهند میت را 

 تأخیر بیفتد، باید نماز وحشت را تا شب اّول قبر او تأخیر بیندازند.
 

 نبش قبر 

باشد  ـ    630مسأله   یا دیوانه  اگرچه طفل  او  نبش قبر مسلمان، یعنی شکافتن قبر 
 ولی اگر بدنش از بین رفته و خاک شده باشد اشکال ندارد.حرام است، 
ها و شهداء و علماء و هر موردی که خراب خراب کردن قبر امامزادهـ    631مسأله  

سال  اگرچه  شود  شمرده  هتک  قبر  باشد،  کردن  رفته  میان  از  بدنشان  و  گذشته  آن  بر  ها 
 حرام است. 
 : شکافتن قبر در چند مورد حرام نیست ـ  632مسأله 
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آنکه میت در زمین غصبی دفن شده باشد و مالک زمین راضی نشود که در آنجا    اّول:
که در این فرض شکافتن قبر حرام نیست به شرط بماند، و نبش هم موجب حرج نباشد،  

آنکه نبش قبر و بیرون آوردن میت مفسده مهمتری مانند باقی ماندن جنازه بدون دفن یا  
ه جواز نبش در  ک باشد و گرنه نبش قبر جایز نیست، بل  قطعه قطعه شدن بدن او نداشته

ن غصب  را  زمین  آن  هم  میت  خوِد  و  باشد  میت  حرمت  هتک  موجب  که  رده  ک موردی 
بنا موردی  مثل چنین  در  است و  اشکال  بر غاصب الزم   باشد، محّل  احتیاط واجب  بر 

به   بماند هرچند  باقی  او  نماید که میت مذکور در زمین  اینکه مال است مالک را راضی 
 . زیادتری را به مالک ببخشد 

آنکه کفن یا چیز دیگری که با میت دفن شده غصبی باشد و صاحب آن راضی    دّوم:
نشود که در قبر بماند، و همچنین است اگر چیزی از مال خود میت که به ورثه او رسیده  

ر میت وصیت  با او دفن شده باشد و ورثه او راضی نشوند که آن چیز در قبر بماند، ولی اگ
برای  باشد،  نافذ  او  او دفن کنند، و وصّیت  با  را  یا انگشتری  یا قرآن  باشد که دعا  کرده 

که در مورد قبل    ییاستثناتوانند قبر را بشکافند. و در این مورد نیز  بیرون آوردن اینها نمی
 ذکر شد جاری است. 

ب  سّوم: یا  بی غسل  میت  و  نباشد  قبر موجب هتک حرمت  یا  ی کفن  آنکه شکافتن 
دفن شده باشد، یا بفهمند غسلش باطل بوده، یا به غیر از دستور شرع کفن    حنوط  بدون
 اند.، یا در قبر او را رو به قبله نگذاشته حنوط شده یا  شده

باشد بخواهند  یا مساوی آن    تر از نبش قبر آنکه برای ثابت شدن حّقی که مهم   چهارم:
 بدن میت را ببینند.

احترامی به اوست مثل قبرستان کّفار، یا جایی که  در جایی که بی  آنکه میت راپنجم:  
 ریزند دفن کرده باشند. کثافت و خاکروبه می 

را    ششم: قبر  است،  بیشتر  قبر  شکافتن  از  آن  اهمیت  که  شرعی  مطلب  یک  برای 
 اند بیرون آورند. ای که دفنش کرده بشکافند، مثاًل بخواهند بچه زنده را از شکم زن حامله 

ای بدن میت را پاره کند، یا سیل او را ببرد، یا دشمن بیرون  آنکه بترسند درنده   م:هفت
 آورد.

او را به مشاهد مشّرفه نقل نمایند، چنانچه    هشتم: آنکه میت وصیت کرده باشد که 
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نقل دادن او محذوری نداشته باشد، ولی عمدًا یا از روی جهل یا فراموشی در جایی دیگر  
باشد می  دیگری تو دفن شده  و محذور  نشود،  که موجب هتک حرمتش  انند در صورتی 

این   بلکه در  نقل دهند.  به مشاهد مشّرفه  او را نبش کرده و بدنش را  باشد، قبر  نداشته 
 فرض نبش و نقل واجب است. 

 
 های مستحب غسل 

های مستحب زیاد است، و از آن جمله  در شرع مقدس اسالم غسل ـ    633مسأله  
   است:
: و وقت آن بعد از اذان صبح است تا غروب آفتاب، و بهتر آن است  غسل جمعهـ    1

نزدیک ظهر   نیت  جا آوربهکه  آن است که بدون  انجام ندهد بهتر  تا ظهر  اگر  و  ده شود، 
د، و اگر در روز جمعه غسل نکند مستحب است بعد از آن جا آوربه اداء و قضاء تا غروب 

د، و کسی که  جا آوربهوز شنبه قضای آن را  در شب شنبه یا روز شنبه تا غروب آفتاِب ر
تواند روز پنجشنبه، یا شب جمعه غسل را  داند در روز جمعه آب پیدا نخواهد کرد می می

َاْشَهُد َاْن ال ِالَه إاّل  رجاًء انجام دهد. و مستحب است انسان در موقع غسل جمعه بگوید: »
َعبْ  دًا  ُمَحمَّ َاّن  و  َلُه  شِریک  ال  َوْحَدُه  ٍد،  الله  ُمَحمَّ َوآِل  ٍد  ُمَحمَّ َعلی  َصلِّ  اللهمَّ  َوَرُسوُله،  ُدُه 

ّواِبیَن َواْجَعْلِنی ِمَن الُمَتَطّهِریَن   «. َواْجَعْلِنی ِمَن التَّ
اّولـ    7تا    2 و    غسل شب  و سّوم،  بیست  و  یکم،  و  بیست  و  نوزدهم،  و  و هفدهم، 

 بیست و چهارم ماه رمضان. 
قربان، و وقت آن از اذان صبح است تا غروب، و    غسل روز عید فطر و عیدـ    9و    8

 ند. جا آوربهبهتر آن است که آن را پیش از نماز عید 
حجه، و در روز نهم بهتر آن است که آن را در  غسل روز هشتم و نهم ذیـ    11و    10

 د.جا آوربهوقت ظهر 
 اشد. اند رسانده بغسل کسی که جایی از بدنش را به بدن میتی که غسل داده ـ  12
 غسل احرام. ـ  13
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 غسل دخول حرم مکه.ـ  14
 غسل دخول مکه.ـ  15
 غسل زیارت خانه کعبه. ـ  16
 غسل دخول کعبه. ـ  17
 غسل برای نحر و ذبح.ـ  18
 غسل برای حلق. ـ  19
 غسل داخل شدن حرم مدینه منّوره.ـ  20
 غسل داخل شدن مدینه منّوره.ـ  21
 . )صلی الله علیه وآله(اکرم پیامبرغسل وداع قبر مطّهر ـ  22
 غسل برای مباهله با خصم.ـ  23
 استخاره. نماز غسل برایـ  24
 استسقاء.  نمازغسل برای ـ  25

فرموده ـ    634مسأله   نقل  زیادی  اغسال  مستحّبه  اغسال  بیان  در  از  فقهاء  که  اند 
 جمله آنها این چند غسل است: 

های دهه آخر آن، و غسل ماه رمضان، و غسل تمام شب   فردهای  غسل تمام شب ـ    1
 دیگری در آخر شب بیست و سّوم آن.

 الحّجه.غسل روز بیست و چهارم ذیـ  2
غسل روز عید نوروز، و پانزدهم شعبان، و نهم و هفدهم ربیع االّول، و روز بیست  ـ  3

 القعده. و پنجم ذی
 غسل زنی که برای غیر شوهرش بوی خوش استعمال کرده است.ـ  4
 در حال مستی خوابیده. غسل کسی کهـ  5
غسل کسی که برای تماشای دار آویخته رفته و آن را دیده باشد، ولی اگر اتفاقًا یا  ـ    6

مستحب   غسل  باشد،  رفته  دادن  شهادت  برای  مثاًل  یا  بیفتد،  نگاهش  ناچاری  روی  از 
 نیست.

 از دور یا نزدیک. )علیهم السالم(غسل برای زیارت معصومینـ  7
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خواهد آنها را انجام  ها ثابت نیست و کسی که میتحباب این غسلشایان ذکر است اس
 .دجا آور بهدهد باید به قصد رجاء 

هایی که استحباب شرعی آنها ثابت شده مانند تواند با غسلانسان میـ  635مسأله 
اما  633آنچه در مسأله ) و  انجام دهد.  نماز، وضو الزم دارد  مانند  ( ذکر شد، کاری که 

کغسل رجاًء  هایی  آوربهه  می جا  )ده  مسأله  در  آنچه  مانند  وضو  634شود  از  گذشت   )
 کند.کفایت نمی

جا بهاگر چند غسل بر کسی مستحب باشد و به نیت همه یک غسل  ـ    636مسأله  
غسلآور در  مگر  است،  کافی  او  د  بر  داده  انجام  مکلف  که  کاری  سبب  به  که  هایی 

بدن از  جایی  که  مثل غسل کسی  شده  مستحب شده،  داده  که غسل  میتی  بدن  به  را  ش 
ها احتیاط واجب آن است که برای چند سبب مختلف  گونه غسلرسانده باشد، که در این 

 به یک غسل اکتفا نکند.
 

 تیّمم

 وضو و غسل باید تیمم کرد: جایبهدر هفت مورد  
 موارد تیمم 

 اّول: نداشتن آب 
قدری  تهیه آب وضو و غسل، بهاگر انسان در آبادی باشد، باید برای  ـ    637مسأله  

جستجو کند که از پیدا شدن آن ناامید شود، و همچنین اگر در بیابان اقامت داشته باشد،  
جاهای  در  و  راه  در  باید  باشد  سفر  حال  در  بیابان  در  انسان  اگر  و  چادرنشینان.  مانند 

ین آن نزدیک به محل توقفش از آب جستجو کند، و احتیاط الزم آن است که چنانچه زم
منطقه در  است،  آن دشوار  راه  زیادی درختان  مانند  دیگری  به جهت  یا  بلند  و  ای  پست 
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در جستجوی (1)کردنداندازه پرتاب یک تیر که در قدیم باکمان پرتاب میگرداگرد خود به 
 اندازه پرتاب دو تیر جستجو نماید.آب برود، و در زمین هموار در هر طرف به 

اطراف هموار و بعض دیگر پست و بلند باشد، در طرفی  اگر بعضی ازـ  638مسأله 
اندازه پرتاب یک تیر  اندازه پرتاب دو تیر، و در طرفی که هموار نیست بهکه هموار است به

 جستجو کند.
الزم ـ    639مسأله   جستجو  طرف  آن  در  نیست،  آب  دارد  یقین  که  طرفی  هر  در 

 نیست.
نیست  ـ    640مسأله   تنگ  او  نماز  که وقت  اگر  کسی  دارد،  آب وقت  تهیه  برای  و 

باید   هست،  آب  کند  جستجو  باید  که  مقداری  از  دورتر  محّلی  در  دارد  اطمینان  یا  یقین 
قدر دور باشد که عرفًا شخص را فاقد آب بشمارند، و برای تهیه آب به آنجا برود، مگر آن

 اگر گمان دارد آب در آنجا هست، رفتن به آن محل الزم نیست.
تواند به گفته الزم نیست خود انسان در جستجوی آب برود، بلکه می ـ    641مسأله  

 کسی که جستجو کرده و به گفته او اطمینان دارد اکتفا کند.
اگر احتمال دهد که داخل بار سفر خود، یا در منزل یا در قافله آب  ـ    642مسأله  

ا کردن آن ناامید  قدری جستجو نماید که به نبود آب اطمینان کند، یا از پیدهست، باید به
شود، مگر آنکه قباًل در موردی آب وجود نداشته و احتمال برود که بعدًا پیدا شده باشد  

 که در این صورت جستجو الزم نیست.
اگر پیش از وقت نماز جستجو نماید و آب پیدا نکند و تا وقت نماز  ـ    643مسأله  

می  پیدا  آب  که  دهد  احتمال  چنانچه  بماند،  احهمانجا  که  کند،  است  آن  مستحب  تیاط 
 دوباره در جستجوی آب برود. 

تا  ـ    644مسأله   و  نکند  پیدا  نماز جستجو کند و آب  از داخل شدن وقت  بعد  اگر 
می  پیدا  آب  که  دهد  احتمال  چنانچه  بماند،  همانجا  در  دیگر  نماز  احتیاط  وقت  شود، 

 
باشد،  ذراع می   480شده است    در تعیین مقدار مسافت یک تیر اختالف است، و بیشترین مقداری که گفته   (1)

 .(342مسأله  1ج نی )منهاج الصالح( متر است. 220که چیزی حدودًا برابر با ) 
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 مستحب آن است که دوباره در جستجوی آب برود. 
ماز تنگ باشد، یا از دزد و درنده بترسد، یا جستجوی آب  اگر وقت نـ    645مسأله  

 کنند، جستجو الزم نیست. قدری سخت باشد که معمواًل امثال او تحمل نمیبه
اگر در جستجوی آب نرود تا وقت نماز تنگ شود، در صورتی که اگر ـ    646مسأله  

 کرد معصیت کرده، ولی نمازش با تیمم صحیح است.رفت آب پیدا میمی
کند، چنانچه دنبال آب نرود و با تیمم کسی که یقین دارد آب پیدا نمیـ    647أله  مس

ـ  بنا بر احتیاط شد، ـکرد آب پیدا مینماز بخواند و بعد از نماز بفهمد که اگر جستجو می
 الزم است وضو گرفته و نماز را دوباره بخواند.

ز پیدا شدن آن شود و با  اگر بعد از جستجو، آب پیدا نکند و مأیوس اـ    648مسأله  
تیمم نماز بخواند، و بعد از نماز بفهمد در جایی که جستجو کرده آب بوده، نماز او صحیح 

 است.
کسی که یقین دارد وقت نماز تنگ است، اگر بدون جستجو با تیمم ـ    649مسأله  

نماز بخواند و بعد از نماز و پیش از گذشتن وقت بفهمد که برای جستجو وقت داشته، 
 احتیاط واجب آن است که دوباره نمازش را بخواند.

اگر وضو داشته باشد و بداند که اگر وضوی خود را باطل کند تهیه آب ـ  650مسأله 
بنا  ـدارد  نگهتواند وضو بگیرد، چنانچه بتواند وضوی خود را  برای او ممکن نیست یا نمی

واجب  احتیاط  و بر  از  قبل  چه  نماید،  باطل  را  آن  نباید  دخول  ـ  از  بعد  چه  و  باشد  قت 
ی کند اگرچه بداند که از غسل متمکن نخواهد نزدیک خود    همسرتواند با  وقت، ولی می

 شد.
داند که کسی که فقط به مقدار وضو یا به مقدار غسل آب دارد و می ـ    651مسأله  

نمی  پیدا  آب  بریزد  را  آن  آن حرام اگر  ریختن  باشد،  داخل شده  نماز  وقت  چنانچه  کند، 
 است، و احتیاط واجب آن است که پیش از وقت نماز هم آن را نریزد.

کند اگر وضوی خود را باطل کند، یا آبی داند آب پیدا نمیکسی که میـ  652مسأله 
ـ لکن  و  است،  صحیح  تیمم  با  نمازش  ولی  کرده  خالف  اگرچه  بریزد،  دارد  احتیاط   که 

 ـ آن است که قضای آن نماز را نیز بخواند.  مستحب 



 129   .....................................................................................................   مم ی موارد ت /    احکام طهارت 

 
 دّوم از موارد تیمم: عدم دسترسی به آب 

اگر به واسطه پیری یا ناتوانی، یا ترس از دزد و جانور و مانند اینها، یا  ـ    653مسأله  
 ای که آب از چاه بکشد، دسترسی به آب نداشته باشد، باید تیمم کند.نداشتن وسیله 

اینها الزم دارد و  اگر برای کشیدن آب از چاه، دلو و ریسمان و مانند  ـ    654مسأله  
مجبور است بخرد یا کرایه نماید، اگرچه قیمت آن چند برابر معمول باشد باید تهیه کند. و 

قدری پول  همچنین است اگر آب را به چندین برابر قیمتش بفروشند، ولی اگر تهیه آنها به 
ار  شود وی در سختی فوق العاده قرخواهد که نسبت به حال او ضرر دارد و باعث میمی

 گیرد، واجب نیست آنها را تهیه نماید.
اگر ناچار شود که برای تهیه آب قرض کند، باید قرض نماید. ولی  ـ    655مسأله  
 تواند قرض خود را بدهد، واجب نیست قرض کند.داند یا گمان دارد که نمیکسی که می
 د.اگر کندن چاه مشّقت زیادی ندارد، باید برای تهیه آب چاه بکنـ  656مسأله 
 اگر کسی مقداری آب بی مّنت به او ببخشد، باید قبول کند.ـ  657مسأله 

 
 سّوم از موارد تیمم: ترس از استعمال آب

یا  ـ    658مسأله   مرض  آن  استعمال  از  یا  باشد،  او  مرگ  موجب  آب  استعمال  اگر 
کند، یا به سختی معالجه شود،    پیدا  عیبی در او پیدا شود، یا مرضش طول بکشد یا شّدت 

به  را  آب  بتواند ضرر  اگر  ولی  نماید.  تیمم  گرم  باید  را  آب  اینکه  مثل  کند،  برطرف  طوری 
 کند، باید این کار را بکند و وضو بگیرد، و در مواردی که غسل الزم است غسل کند. 

احتمال ـ    659مسأله   اگر  بلکه  دارد،  ضرر  او  برای  آب  که  کند  یقین  نیست  الزم 
 ر نظر مردم بجا باشد، باید تیمم کند. ضرر بدهد، چنانچه احتمال او د

اگر به واسطه یقین یا احتمال ضرر، تیمم کند و پیش از نماز بفهمد که ـ  660مسأله 
آب برایش ضرر ندارد، تیمم او باطل است. و اگر بعد از نماز بفهمد باید دوباره نماز را با  

یا احتمال ضرر    وضو یا غسل بخواند، مگر در صورتی که وضو یا غسل در حالت یقین
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 موجب نگرانی روحی باشد، که تحملش مشکل است.
یا  ـ    661مسأله   کند  غسل  چنانچه  ندارد،  ضرر  برایش  آب  داشته  یقین  که  کسی 

 وضو بگیرد و بعد بفهمد که آب برای او ضرر داشته، وضو و غسل او باطل است. 
 

 چهارم از موارد تیمم: حرج و مشقت
یا استعمال آن برای او حرج و مشقتی داشته باشد    اگر تهیه کردن آبـ    662مسأله  

نمی تحمل  معمواًل  میکه  یا شود،  و  بگیرد  وضو  و  کند  تحمل  اگر  ولی  کند.  تیمم  تواند 
 غسل کند، وضو و غسل او صحیح است. 

 
 پنجم از موارد تیمم: نیاز به آب برای رفع تشنگی

یمم نماید، و جواز تیمم به نیاز باشد باید تبرای رفع تشنگی به آب  اگر  ـ    663مسأله  
 این جهت در دو صورت است:

خودش فعاًل یا بعدًا به تشنگی   بترسد ،آنکه اگر آب را در وضو یا غسل صرف نمایدـ  1
 شود، یا تحّملش مشّقت زیادی دارد مبتال خواهد شد. می اشبیماری یاکه باعث تلف 

وابسته ـ    2 او  به  که  از کسانی  غیر خود  بر  بتآنکه  محترمه  اند  نفوس  از  هرچند  رسد 
نباشد، اگر شئون زندگی او برایش اهمیت داشته باشد چه از جهت عالقه شدید باشد، یا 
از این جهت که تلف شدن او ضرر مالی برایش دارد، یا رعایت حال او عرفًا الزم باشد 

 مانند دوست و همسایه. 
لی نه از این جهت،  در غیر این دو صورت هم تشنگی ممکن است مجوز تیمم باشد، و

اینکه مرگ یا بی تابی او مطمئنًا موجب حرج بر  بلکه از جهت وجوب حفظ جان، یا از 
 خودش خواهد شد. 

به ـ    664مسأله   هم  نجسی  آب  دارد  یا غسل  برای وضو  که  پاکی  آب  از  غیر  اگر 
نما تیمم  با  و  بگذارد  آشامیدن  برای  را  پاک  آب  باید  باشد،  داشته  آشامیدن خود  ز  مقدار 

او مربوط به  برای کسانی که  با آب  اند بخواهد، میبخواند. ولی چنانچه آب را  تواند که 
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پاک وضو بگیرد یا غسل نماید اگرچه آنان مجبور شوند که برای رفع تشنگی خود از آب 
نجس استفاده کنند، بلکه اگر آنان از نجاست آب خبر نداشته باشند، یا از آشامیدن آب  

باشند، الزم است که آب پاک را در وضو و غسل استعمال نماید.    نجس اجتناب نداشته
همچنین اگر آب را برای حیوانش یا بچه نابالغ بخواهد، باید آب نجس را به آنان بدهد و  

 با آب پاک وضو و غسل را انجام دهد.
 

 ششم از موارد تیمم: این که وضو یا غسل مزاحم با تکلیفی دیگر شده باشد 
 مساو ی با آن است هم یاا که از آن 

آن  ـ    665مسأله   با  اگر  که  دارد  آب  و کمی  است  نجس  لباسش  یا  بدن  که  کسی 
ماند، در این صورت باید  وضو بگیرد یا غسل کند، برای آب کشیدن بدن یا لباس او نمی

آن   بر  نداشته باشد که  اگر چیزی  بخواند. ولی  نماز  تیمم  با  و  لباس را آب بکشد  یا  بدن 
 د آب را به مصرف وضو یا غسل برساند و با بدن یا لباس نجس نماز بخواند. تیمم کند، بای
اگر غیر از آب یا ظرفی که استعمال آن حرام است آب یا ظرف دیگری  ـ  666مسأله 

 جایبهآب و ظرف دیگری ندارد، باید   ،آن ندارد، مثاًل آب یا ظرفش غصبی است و غیر از
 وضو و غسل تیمم کند.

 
 تیمم: تنگی وقتهفتم از موارد 

قدری تنگ باشد که اگر وضو بگیرد یا غسل کند، تمام هرگاه وقت بهـ    667مسأله  
 شود، باید تیمم کند.نماز یا مقداری از آن بعد از وقت خوانده می

قدری تأخیر بیندازد که وقت وضو یا غسل نداشته  اگر عمدًا نماز را بهـ   668مسأله  
با تیمم صحیح است، اگرچه احتیاط مستحب آن است باشد، معصیت کرده ولی نماز او  

 که قضای آن نماز را بخواند. 
کسی که شک دارد که اگر وضو بگیرد یا غسل کند وقت برای نماز او ـ  669مسأله 

 ماند یا نه، باید تیمم نماید.می
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بعد از نماز میـ    670مسأله   توانسته کسی که به واسطه تنگی وقت تیمم کرده، و 
اش تیمم باشد، د و نگرفته تا آبی که داشته از دستش رفت، در صورتی که وظیفهوضو بگیر

 باید برای نمازهای بعدی دوباره تیمم نماید، هرچند تیمم خود را باطل نکرده باشد. 
کسی که آب دارد، اگر به واسطه تنگی وقت با تیمم مشغول نماز شود  ـ    671مسأله  

از دستش داشته  که  آبی  نماز  بین  در  وظیفه  و  چنانچه  نیست  برود،  باشد الزم  تیمم  اش 
 برای نمازهای بعدی دوباره تیمم کند، گرچه بهتر است.

تواند وضو بگیرد یا غسل کند و  قدری وقت دارد که میاگر انسان به ـ    672مسأله  
ـ بخواند، باید غسل کند یا وضو   مثل اقامه و قنوت  نماز را بدون کارهای مستحّبی آن ـ

ن و  ببگیرد  آن  بدون کارهای مستحّبی  را  به هماز  اگر  بلکه  آورد،  اندازه سوره هم وقت جا 
 ندارد باید غسل کند یا وضو بگیرد و نماز را بدون سوره بخواند. 

 
 ی که تیمم با آنها صحیح است یچیزها

تیمم با خاک و ریگ، و کلوخ و سنگ صحیح است، ولی احتیاط  ـ    673مسأله  
ممکن باشد، با چیز دیگر تیمم نکند، و اگر خاک نباشد،  مستحب آن است که اگر خاک  

ممکن نباشد، با  کند تیمم کند، و اگر آن هم  صدق می با ماسه بسیار نرمی که خاک بر آن  
تیمم  با سنگ  نباشد،  هم  و کلوخ  و چنانچه ریگ  با ریگ،  نباشد  اگر ممکن  و  کلوخ، 

 نماید.
است ـ    674مسأله   و سنگ آهک صحیح  با سنگ گچ  با تیمم  تیمم  و همچنین   ،

قدری باشد که  شود چنانچه بهگرد و غباری که روی فرش و لباس و مانند اینها جمع می
در نظر عرف خاک نرم محسوب شود، صحیح است، اگرچه احتیاط مستحب آن است که  

ـ در حال اختیار با   بنا بر احتیاط مستحب  در حال اختیار با آن تیمم ننمایند. و همچنین ـ
 هک پخته و آجر پخته و با سنگ معدن مثل سنگ عقیق تیمم ننمایند. گچ و آ

اگر خاک و ریگ و کلوخ و سنگ پیدا نشود، باید با ِگل تیمم کند، و ـ    675مسأله  
اگر ِگل هم پیدا نشد، باید بر روی فرش یا لباس و مانند اینها که گرد و غبار در الی آنها  
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ول می نشسته  آنها  روی  بر  آنکه  یا  خاک  باشد،  عرف  نظر  از  که  نیست  مقداری  به  ی 
محسوب شود، تیمم کند. و اگر هیچ یک از اینها پیدا نشود، احتیاط مستحب آن است که  

 د. جا آوره بنماز را بدون تیمم بخواند، ولی واجب است بعدًا قضای آن را 
آ ـ    676مسأله   مانند  و  فرش  تکاندن  با  بتواند  با چیز  اگر  تیمم  کند،  ن خاک تهیه 

از آن خاک تهیه نماید،    آلوددگر باطل است. و همچنین اگر بتواند ِگل را خشک کند و 
 باشد.باطل می ،تیمم به ِگل

کسی که آب ندارد اگر برف یا یخ داشته باشد، چنانچه ممکن است  ـ    677مسأله  
باید آن را آب کند و با آن وضو بگیرد یا غسل نماید. و اگر ممکن نیست و چیزی هم که  

با آن صحیح است ندارد، الزم است نماز خود را در خارج وقت قضا نماید، و بهتر  تیمم  
آن است که با برف یا یخ اعضاء وضو یا غسل را نمناک کند، و در وضو با رطوبت دست،  
سر و پاها را مسح نماید. و اگر این هم ممکن نیست با یخ یا برف، تیمم نماید، و در وقت 

 هر دو صورت قضا الزم است. نیز نماز را بخواند. و در
است ـ    678مسأله   باطل  آن  به  تیمم  که  کاه  مانند  چیزی  ریگ،  و  خاک  با  اگر 

قدری کم باشد که در خاک یا  تواند به آن تیمم کند. ولی اگر آن چیز بهمخلوط شود، نمی 
 ریگ از بین رفته حساب شود، تیمم با آن خاک و ریگ صحیح است.

نداـ    679مسأله   چیزی  به  اگر  باید  است  ممکن  چنانچه  کند،  تیمم  آن  بر  که  رد 
 خریدن و مانند آن تهیه نماید. 

با ـ    680مسأله   آن است که  احتیاط مستحب  با دیوار گلی صحیح است، و  تیمم 
 بودن زمین یا خاک خشک، با زمین یا خاک نمناک تیمم نکند. 

و بنا بر احتیاط  ـکند باید شرعًا پاک باشد،  چیزی که بر آن تیمم میـ    681مسأله  
اگر   واجب  و  نباشد.  است  تنفر  به چیزی که موجب  آلوده  یعنی  باشد،  پاکیزه  نیز  ـ عرفًا 

چیز پاکی که تیمم به آن صحیح است ندارد، نماز بر او واجب نیست ولی باید قضای آن را 
ش د، و بهتر آن است که در وقت نیز نماز بخواند. مگر در موردی که نوبت به فرجا آورهب

گرد آلود و مانند آن رسیده است که اگر نجس باشد احتیاط واجب آن است که به آن تیمم  
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 کند و نماز بخواند و بعدًا هم قضا کند.
تیمم ـ    682مسأله   آن  با  و  است  به چیزی صحیح  تیمم  که  باشد  داشته  یقین  اگر 

خو  تیمم  آن  با  که  را  نمازهایی  بوده،  باطل  آن  با  تیمم  بفهمد  بعد  دوباره  نماید،  باید  انده 
 بخواند.

میـ    683مسأله   تیمم  آن  بر  که  خاک  چیزی  با  اگر  پس  نباشد،  غصبی  باید  کند 
 غصبی تیمم کند، تیمم او باطل است.

ها  تیمم در فضای غصبی باطل نیست، پس اگر در ملک خود دست ـ    684مسأله  
شانی بکشد، تیمم  ها را به پیاجازه داخل ملک دیگری شود و دست را به زمین بزند و بی

 باشد، اگرچه گناه کرده است. او صحیح می 
تیمم با چیز غصبی در حالی که فراموش کرده یا غفلت داشته باشد،  ـ    685مسأله  

تیمم  صحیح است. ولی اگر چیزی را خودش غصب کند و فراموش کند که غصب کرده،  
 .بر احتیاط واجب صحیح نیست  او با آن چیز بنا

کـ    686مسأله   دو  کسی  هر  آن  خاک  و  آب  اگر  است،  جای غصبی حبس  در  ه 
غصبی است، باید با تیمم نماز بخواند ولی الزم است هنگام تیمم، دستها را به زمین نزند 

 ها بر زمین اکتفا کند. بلکه به گذاشتن دست 
ـ باید گردی داشته   بنا بر احتیاط الزم، کند ـچیزی که با آن تیمم میـ    687مسأله  

دست بماند، و بعد از زدن دست بر آن نباید دست را به شّدت بتکاند که همه    باشد که به
 گرد آن بریزد. 
زار که نمک روی آن را  تیمم با زمین گود و خاک جاده، و زمین شوره ـ    688مسأله  

 نگرفته مکروه است، و اگر نمک روی آن را گرفته باشد باطل است.
 

 دستور تیمم بدل از وضو یا غسل 

 در تیمم بدل از وضو یا غسل، سه چیز واجب است:ـ  689مسأله 
تیمم با آن صحیح است، ـ  اّول: یا گذاشتن کف دو دست بر چیزی که  و بنا بر   زدن 
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 ـ این کار در دو کف باید با هم انجام گیرد.  احتیاط الزم
روید تا ابروها  کشیدن کف هر دو دست به تمام پیشانی از جایی که موی سر می   دّوم:

ـ و احتیاط مستحب   بنا بر احتیاط واجب، ی بینی، و همچنین دو طرف پیشانی ـو باال
 ها روی ابروها هم کشیده شود.آن است که دست 

،  از مچ دست تا سر انگشتان  کشیدن کف دست چپ به تمام پشت دست راست   سّوم:
چپ  دست  پشت  تمام  به  راست  دست  کف  کشیدن  انگشتان  و  سر  تا  دست  مچ  و    ،از 

 ب آن است که ترتیب بین دست راست و دست چپ رعایت شود.احتیاط واج
 گونه که در وضو گذشت.و الزم است تیمم با نیت و به قصد قربت انجام دهد همان 

احتیاط مستحب آن است که تیمم را چه بدل از وضو باشد چه بدل از  ـ   690مسأله  
این ترتیب   د و به پیشانی و پشت ها را به زمین بزند: یک مرتبه دست جا آورهبغسل، به 

 ها را مسح نماید.ها بکشد، و یک مرتبه دیگر به زمین بزند و پشت دست دست 
 

 احکام تیمم 

دست ـ    691مسأله   پشت  یا  پیشانی  از  هم  مختصری  تیمم اگر  نکند،  مسح  را  ها 
دّقت   ولی  باشد،  فراموش کرده  یا  نداند،  را  یا مسأله  نکند،  است، چه عمدًا مسح  باطل 

ها مسح شده کافی  قدر که بگویند تمام پیشانی و پشت دست زم نیست و همینزیاد هم ال
 است.

اینکه ـ    692مسأله   برای  باید  کرده،  مسح  را  دست  پشت  تمام  که  نکند  یقین  اگر 
 یقین کند، مقداری باالتر از مچ را هم مسح نماید، ولی مسح بین انگشتان الزم نیست.

مسح    پایین ـ باید از باال به   بنا بر احتیاط ـ  ها راپیشانی و پشت دست ـ    693مسأله  
قدری فاصله دهد که  د، و اگر بین آنها بهجا آورهبنماید، و کارهای آن را باید پشت سر هم  

 کند، باطل است.نگویند تیمم می
در نیت، الزم نیست معین کند که تیمم او بدل از غسل است یا بدل از  ـ  694مسأله 

به  وضو، ولی در مواردی که انجام دهد الزم است  تیمم  آنها را  باید دو  از  طوری هر یک 
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را   نماید که وظیفه فعلی خود  او واجب باشد و قصد  بر  تیمم  معین کند، و چنانچه یک 
 انجام دهد اگرچه در تشخیص اشتباه کند، تیممش صحیح است.

 دها پاک باشها و پشت دست در تیمم الزم نیست پیشانی و کف دست ـ  695مسأله 
اگر اعضای تیمم متنّجس اّما خشک باشند، تیمم صحیح است هرچند بهتر است  بنابراین

 .اعضای تیمم به طور کلی پاک باشند
ها انگشتر را از دست بیرون  انسان باید هنگام مسح کشیدن بر دست ـ    696مسأله  

ی به آنها ها مانعی باشد، مثاًل چیزها یا در کف دست آورد، و اگر در پیشانی یا پشت دست 
 چسبیده باشد، باید برطرف نماید.

ها زخم است و پارچه یا چیز دیگری را که  اگر پیشانی یا پشت دست ـ    697مسأله  
تواند باز کند، باید دست را روی آن بکشد، و نیز اگر کف دست زخم باشد  بر آن بسته نمی 

باید دست  کند،  باز  نتواند  بسته  آن  بر  که  را  دیگری  یا چیز  پارچه  به   و  پارچه  با همان  را 
دست  پشت  و  پیشانی  به  و  بزند  است  صحیح  آن  با  تیمم  که  اگر چیزی  ولی  بکشد.  ها 

 قسمتی از آن باز باشد زدن آن مقدار و مسح با آن کافی است.
ها به مقدار متعارف مو داشته باشد اشکال  اگر پیشانی و پشت دست ـ    698مسأله  

 ده باشد باید آن را عقب بزند.ندارد، ولی اگر موی سر روی پیشانی آم
ها مانعی  ها یا پشت دست اگر احتمال دهد که در پیشانی و کف دست ـ    699مسأله  

هست، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد، باید جستجو نماید تا یقین یا اطمینان  
 کند که مانعی نیست.

نمیـ    700مسأله   و  است  تیمم  او  وظیفه  به  اگر  از   تنهاییتواند  باید  کند،  تیمم 
های او را بر چیزی که تیمم با آن صحیح است بزند، و سپس  دیگری کمک بگیرد تا دست 

های او بگذارد تا خود او در صورت امکان کف دو دست را بر  آنها را بر پیشانی و دست 
ها بکشد. و اگر این ممکن نبود باید نائب او را با دست خود او  پیشانی و بر پشت دست 

آن صحیح  تیمم   با  تیمم  به چیزی که  نائب، دست خود را  نباشد باید  اگر ممکن  و  دهد. 
بنا بر احتیاط  های او بکشد، و در این دو صورت ـاست بزند و به پیشانی و پشت دست 
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 ـ باید هر دو نیت تیمم را نمایند، ولی در صورت اّول نیت خود مکلف کافی است. الزم
شکـ    701مسأله   تیمم  بین  در  نه،    اگر  یا  کرده  فراموش  را  آن  از  قسمتی  که  کند 

را   آن قسمت  باید  نگذشته  اگر  و  نکند،  اعتنا  به شک خود  آن گذشته،  از محّل  چنانچه 
 د. جا آورهب

اگر بعد از مسح دست چپ شک کند که درست تیمم کرده یا نه، تیمم  ـ  702مسأله 
آن را مسح کند،    او صحیح است، و چنانچه شک او در مسح دست چپ باشد الزم است 

مگر آنکه عرفًا از تیمم فارغ شده باشد. مثل اینکه در عملی که مشروط به طهارت است 
 داخل شده و یا مواالت فوت شده باشد. 

اش تیمم است، چنانچه از برطرف شدن عذرش در کسی که وظیفهـ    703مسأله  
ر بیندازد نتواند در وقت تمام وقت نماز مأیوس باشد، و یا احتمال دهد اگر تیمم را به تأخی

تواند قبل از وقت نماز تیمم کند. و اگر برای کار واجب دیگر یا مستحّبی  تیمم کند، می
 تواند با همان تیمم نماز بخواند.تیمم کند و تا وقت نماز عذر او باقی باشد می 

باقی  کسی که وظیفهـ    704مسأله   او  تا آخر وقت عذر  بداند  اگر  تیمم است،  اش 
تواند با تیمم نماز بخواند،  ند یا از برطرف شدن آن مأیوس باشد، در وسعت وقت میمامی

شود باید صبر کند و با وضو یا غسل نماز  ولی اگر بداند تا آخر وقت عذر او برطرف می 
نمی  نباشد  مأیوس  وقت  آخر  تا  آن  شدن  برطرف  از  اگر  بلکه  که  بخواند،  وقتی  تا  تواند 

نم تیمم کند و  نماز  مأیوس نشده  تیمم  با  اگر زودتر  آنکه احتمال دهد که  از بخواند، مگر 
 نخواند نتواند تا آخر وقت حتی با تیمم نماز بخواند.

نمی ـ    705مسأله   که  برطرف  کسی  از  مأیوس  اگر  کند،  یا غسل  بگیرد  تواند وضو 
تواند نمازهای قضای خود را با تیمم بخواند، ولی اگر بعدًا عذرش شدن عذرش باشد، می 

یا غسل   با وضو  آنها را  آن است که دوباره  اگر  جا آوره ببرطرف شد احتیاط واجب  د، و 
تواند برای نمازهای قضا  ـ نمی بنا بر احتیاط الزم مأیوس از برطرف شدن عذرش نباشد ـ

 تیمم کند. 
نمی ـ    706مسأله   که  نمازهای  کسی  است  جایز  کند،  غسل  یا  بگیرد  وضو  تواند 
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روز با تیمم بخواند، ولی اگر مأیوس های شبانه ین دارد مثل نافله مستحّبی را که وقت مع 
شود احتیاط الزم آن است که آنها را در اّول نباشد که تا آخر وقت آنها عذر او برطرف می 

تواند با تیمم  نیاورد. و اما نمازهای مستحبی که وقت معین ندارد مطلقًا می جا  هبوقتشان  
 بخواند.

، اگر بعد از غسل  ای کند و تیمم نمایداحتیاطًا غسل جبیره کسی که  ـ    707مسأله  
مثالً  بزند  سر  او  از  اصغری  حدث  نماز  از  بعد  و  بخواند  نماز  تیمم  برای   ادرار  و  کند، 

نمازهای بعد باید وضو بگیرد، و چنانچه حدث پیش از نماز باشد، برای آن نماز نیز باید 
 وضو بگیرد.
نداشتـ    708مسأله   واسطه  به  برطرف اگر  از  بعد  کند،  تیمم  دیگری  یا عذر  آب  ن 

 شود.شدن عذر، تیمم او باطل می
می ـ    709مسأله   باطل  را  وضو  که  باطل  چیزهایی  هم  را  وضو  از  بدل  تیمم  کند، 

 نماید.نماید، تیمم بدل از غسل را هم باطل میکند، و چیزهایی که غسل را باطل میمی
د، اگر چند غسل بر او واجب باشد جایز  تواند غسل کنکسی که نمیـ    710مسأله  

آنها  از  بدل هر یک  آن است که  احتیاط مستحب  بنماید، و  آنها  از  تیمم بدل  است یک 
 یک تیمم نماید. 

تواند غسل کند، اگر بخواهد عملی را که برای آن غسل  کسی که نمیـ    711مسأله  
تواند وضو بگیرد و میواجب است انجام دهد، باید بدل از غسل تیمم نماید. و کسی که ن

 بخواهد عملی را که برای آن وضو واجب است انجام دهد، باید بدل از وضو تیمم نماید. 
وضو ـ    712مسأله   نماز  برای  نیست  الزم  کنند،  تیمم  جنابت  غسل  از  بدل  اگر 

ـ باشد   غیر از غسل استحاضه متوسطه های دیگر ـبگیرد. و همچنین اگر بدل از غسل
این ص نتواند وضو  اگرچه در  اگر  و  آن است که وضو هم بگیرد؛  احتیاط مستحب  ورت، 

 بگیرد، تیمم دیگری هم بدل از وضو بنماید.
کند برای  اگر بدل از غسل تیمم کند و بعد کاری که وضو را باطل میـ    713مسأله  

احتیاط   و  بگیرد.  وضو  باید  کند،  غسل  نتواند  بعد  نمازهای  برای  چنانچه  آید،  پیش  او 
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 تواند وضو بگیرد باید بدل از آن تیمم کند. آن است که تیمم نیز بکند، و اگر نمی مستحب 
که وظیفهـ    714مسأله   و  کسی  تیمم  تا  کند،  تیمم  کاری  برای  اگر  است  تیمم  اش 

د. ولی  جا آورهبتواند عذر او باقی است، کارهایی را که باید با وضو یا غسل انجام داد، می
یا با داشتن آب برای نماز میت یا خوابیدن تیمم کرده، فقط   اگر عذرش تنگی وقت بوده، 

 تواند انجام دهد. کارهایی را که برای آن تیمم نموده می
انسان با تیمم خوانده، قضا  ـ    715مسأله   در چند مورد بهتر است نمازهایی را که 

 نماید:
مم نماز خوانده آنکه از استعمال آب ترس داشته و عمدًا خود را جنب کرده و با تی اّول:

 است.
کند و عمدًا خود را پیدا نمی  تا آخر وقت   دانسته یا گمان داشته که آبآنکه می  دّوم:

 جنب کرده و با تیمم نماز خوانده است.
نرود    سّوم: آب  در جستجوی  وقت عمدًا  آخر  تا  وقت  آنکه  تنگی  در  نماز و  تیمم  با 

 شد.می کرد آب پیدا بخواند و بعد بفهمد که اگر جستجو می
 آنکه عمدًا نماز را تأخیر انداخته و در آخر وقت با تیمم نماز خوانده است.  چهارم:
شود و آبی را که داشته ریخته و با  دانسته یا گمان داشته که آب پیدا نمی آنکه می پنجم: 

 تیمم نماز خوانده است.



 
 
 

 احکام نماز 
های دیگر عالم شود، عبادت  نماز بهترین اعمال دینی است که اگر قبول درگاه خداوند 

طور که اگر  شود. و همان شود، و اگر پذیرفته نشود اعمال دیگر هم قبول نمیهم قبول می
ماند، نمازهای روزی پنج نوبت در نهر آبی شستشو کند، چرک در بدنش نمیانسان شبانه 

ا در اّول وقت کند. و سزاوار است که انسان نماز رگانه هم انسان را از گناهان پاک میپنج
از خواند،  بخواند، و کسی که نماز را پست و سبک شمارد مانند کسی است که نماز نمی

فرمود: کسی که به نماز اهمیت ندهد و  روایت شده که    )صلی الله علیه وآله(اکرم  پیامبر
است.   آخرت  عذاب  سزاوار  شمارد  سبک  را  که  آن  است  شده  روایت  روزی همچنین 

داشتند، مردی وارد و مشغول نماز شد، و رکوع و سجودش را    حضرت در مسجد تشریف
این جا  هبخوب   نمازش  مرد در حالی که  این  اگر  فرمودند:  از نیاورد، حضرت  است  طور 

 دنیا برود، به دین من از دنیا نرفته است.
زدگی نماز نخواند، و در حال نماز به پس انسان باید مواظب باشد که به عجله و شتاب 

و با خضوع و خشوع و وقار باشد، و متوجه باشد که با چه کسی سخن  ند متعالخداویاد 
گوید، و خود را در مقابل عظمت و بزرگی خداوند عالم بسیار پست و ناچیز ببیند، و  می

این مطلب توجه کند، از خود بی شود، چنانکه خبر می اگر انسان در موقع نماز کاماًل به 
شده   رروایت  تیر  نماز  حال  علیدر  المؤمنین  امیر  مبارک  پای  از  السالم(ا  بیرون   )علیه 

کشیدند و آن حضرت متوجه نشدند. و نیز باید نمازگزار توبه و استغفار نماید و گناهانی  
آشامیدن   حرام،  خوردن  غیبت،  کبر،  حسد،  مانند  است،  نماز  شدن  قبول  مانع  که  را 

ک ترک  را  معصیتی  هر  بلکه  و  زکات،  و  خمس  ندادن  سزاوار  مسکرات،  همچنین  و  ند. 
آلودگی، و نیاورد، مثاًل در حال خوابجا  هبکند  است کارهایی را که ثواب نماز را کم می

به نماز نایستد، و در موقع نماز به آسمان نگاه نکند، و کارهایی را که    ادرار  خودداری از
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می  زیاد  را  نماز  آورهبکند  ثواب  و  جا  کند،  دست  به  عقیق  انگشتر  مثاًل  پاکیزه  د،  لباس 
 بپوشد، و شانه و مسواک کند، و خود را خوشبو نماید.

 
 نمازهای واجب

 :شش تا است  نمازهای واجب در زمان غیبت حضرت ولی عصر
 نمازهای روزانه.اّول: 
 نماز آیات. دّوم: 

 نماز میت.سّوم: 
 نماز طواف واجب خانه کعبه.چهارم: 
 ـ است. ا بر احتیاط واجب بن تر ـنماز قضای پدر که بر پسر بزرگپنجم: 
شود، و نماز جمعه نمازی که به واسطه اجاره و نذر و قَسم و عهد واجب میششم:  

 از نمازهای روزانه است.
 

 نمازهای واجب روزانه 

پنج   روزانه  و عصر، هرکدام چهار رکعت. مغرب،   موردنمازهای واجب  است: ظهر 
 سه رکعت. عشا، چهار رکعت. صبح، دو رکعت. 

شود دو  می  ذکردر سفر باید نمازهای چهار رکعتی را با شرایطی که  ـ    716مسأله  
 رکعت خواند. 

 
 وقت نماز ظهر و عصر 

تا غروب آفتاب    (1)وقت نماز ظهر و عصر بعد از زوال )ظهر شرعی(ـ    717مسأله  
 

شش    (1) گذشتن  از  پس  باشد  ساعت  دوازده  روز  اگر  مثاًل  است،  روز  نصف  گذشتن  از  عبارت  شرعی  ظهر 
شش ساعت و نیم از    ساعت از طلوع آفتاب، ظهر شرعی است. و اگر روز سیزده ساعت باشد، پس از گذشتن

 . طلوع آفتاب، ظهر شرعی است
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باطل است، مگر   بخواندنماز عصر را عمدًا قبل از نماز ظهر  ،  شخصاست، ولی چنانچه  
نباشد، که در این فرض اگر کسی تا این  فرصت ر وقت بیش از آوردن یک نماز اینکه از آخ

اگر   و  بخواند،  را  عصر  نماز  باید  و  است  قضا  او  ظهر  نماز  نخوانده،  را  ظهر  نماز  موقع 
نمازش   بخواند،  ظهر  نماز  از  پیش  را  عصر  نماز  تمام  اشتباهًا  وقت  این  از  پیش  کسی 

، و احتیاط مستحب آن است که چهار رکعت دّوم  صحیح است و باید نماز ظهر را بخواند
 د.جا آورهبالذّمه« را به قصد »ما فی 

اگر پیش از خواندن نماز ظهر، سهوًا مشغول نماز عصر شود و در بین  ـ    718مسأله  
نماز بفهمد اشتباه است، باید نیت را به نماز ظهر برگرداند، یعنی نیت کند که آنچه تا حال 

خوانم همه نماز ظهر باشد، و بعد از آنکه نماز  ا مشغولم و آنچه بعد می ام و آنچه رخوانده 
 را تمام کرد نماز عصر را بخواند.

 
 نماز جمعه و احکام آن 

نماز جمعه مانند نماز صبح دو رکعت است، با این تفاوت که در نماز  ـ    719مسأله  
ت، به این معنی جمعه دو خطبه قبل از نماز الزم است. و نماز جمعه واجب تخییری اس

بخواند ـ را  نماز جمعه  که  در صورتی که شرایطش   که مکلف در روز جمعه مخیر است 
باشد ظهر   موجود  نماز  یا  آورهبـ  را  جا  جمعه  نماز  اگر  و  آورهبد،  ظهر جا  از  کفایت  د، 

 کند.می
 و واجب شدن نماز جمعه چند شرط دارد: 

، یعنی ظهر است، و وقتش اّول داخل شدن وقت، و آن عبارت از زوال آفتاباّول:  
عرفی زوال است، پس هرگاه از این وقت نماز جمعه را تأخیر انداخت، وقتش تمام شده و 

 د.جا آورهبنماز ظهر را باید 
جمع  دّوم:   مسلمانان  از  نفر  پنج  هرگاه  و  امام،  با  است  نفر  پنج  آن  و  افراد،  شماره 

 شود.نشوند نماز جمعه واجب نمی
اماسّوم:   امام  بودن  در  که  چیزهایی  از  آن  غیر  و  عدالت  از  امامت،  شرایط  جامع  م 
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نماز   او  بدون  و  آمد،  خواهد  جماعت  نماز  بحث  در  که  همچنان  است،  معتبر  جماعت 
 شود.جمعه واجب نمی

 و صحیح بودن نماز جمعه چند شرط دارد: 
پساّول:   بودن،  صورت    جماعت  به  جمعه  نماز  و  خواندن  نیست،  صحیح  فرادی 

اقتدا می   هرگاه امام برسد  از رکوع رکعت دّوم نماز جمعه به  کند و یک رکعت  مأموم قبل 
اش صحیح است. و اگر در رکوع رکعت دّوم امام را خواند و نماز جمعهدیگر را فرادی می

تواند به این نماز جمعه اکتفا کند و باید نماز ظهر را  ـ نمی بنا بر احتیاط واجب  درک کند ـ
 د. جا آورهب

خواندن امام دو خطبه پیش از نماز، که در خطبه اّول حمد و ثنای الهی را گفته    م:دّو 
و توصیه به تقوا و پرهیزگاری شود و یک سوره کوتاه از قرآن بخواند، و در خطبه دّوم باز 

الهی را   ثنای  و  آورهبهم حمد  بر  جا  و  و    پیامبرده  ائمه مسلمین صلوات فرستاده  اکرم و 
آن مستحب  و   احتیاط  کند.  آمرزش(  )طلب  استغفار  مؤمنات  و  مؤمنین  برای  که  است 

الزم است خطبه پیش از نماز باشد، پس اگر نماز را پیش از دو خطبه شروع کرد صحیح  
نخواهد بود، و خواندن خطبه پیش از ظهر اشکال دارد. و الزم است کسی که خطبه را 

ا نشسته بخواند صحیح نخواهد خواند هنگام خطبه ایستاده باشد، پس هرگاه خطبه رمی
بود. و نیز الزم است بین دو خطبه قدری بنشیند، و الزم است نشستن مختصر و خفیف  

بخواند،   را  خطبه  خودش  جماعت  امام  است  الزم  و  بر باشد.  صلوات  و  الهی  حمد  و 
ا وآله(رمکپیامبر  الله علیه  السالم(نیائمه مسلمو    )صلی  بنا)علیهم  احتیاط واجب،    ،  بر 

تقوا، عربی خواندن  با به  الهی و توصیه  ثناء  اّما در سایر موارد، مثل  و  باشد  به عربی  ید 
، بلکه اگر بیشتر حاضرین زبان عربی را ندانند احتیاط الزم آن است که توصیه الزم نیست 

 به تقوا به زبان حاضرین باشد. 
بنابراینسّوم:   نباشد،  فرسخ  از یک  کمتر  نماز جمعه  دو  بین  مسافت  نماز    آنکه  اگر 

جمعه دیگری در مسافت کمتر از یک فرسخ برپا شود چنانچه با هم شروع شوند هر دو  
می تکبیرباطل  به  هرچند  شود  شروع  دیگری  از  زودتر  یکی  اگر  و  باشد  ةشوند،  االحرام 
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صحیح، و دومی باطل خواهد بود. ولی هرگاه پس از برگزاری نماز جمعه معلوم شود که 
مان یا مقدم بر آن در مسافت کمتر از یک فرسخ برپا شده بوده، نماز جمعه دیگری همز

دن نماز ظهر واجب نخواهد بود. و برپا نمودن نماز جمعه در صورتی مانع از نماز  جا آورهب
الشرایط باشد و در غیر این  شود که خود صحیح و جامعجمعه دیگر در مسافت مزبور می

 صورت مانع نخواهد بود. 
اش ای که دارای شرایط است برپا شود اگر برپاکنندهه نماز جمعههرگاـ  720مسأله 

السالم(امام این   )علیه  غیر  در  و  است،  واجب  حضورش  باشد،  او  خاص  نماینده  یا 
 صورت واجب نیست. و در صورت اّول نیز بر چند گروه واجب نیست:

 زنان. اّول: 
 بردگان. دّوم: 

وظیفه سّوم:   که  مسافری  هرچند  تمسافران،  قصد  اش  که  مسافری  مثل  باشد،  مام 
 اقامت نموده باشد. 

 بیماران، نابینایان، و افراد پیر.چهارم: 
 افرادی که فاصله آنان تا محل نماز جمعه بیش از دو فرسخ شرعی باشد. پنجم: 
افرادی که حضور آنان در نماز جمعه به علت باران یا سرمای شدید و مانند آن  ششم:  

 سخت و دشوار باشد. 
اگر  ـ    721مسأله   است  واجب  او  بر  نماز جمعه  که حضور  نماز   جایبهکسی  آن 

 ظهر بخواند، نمازش صحیح است.
 

 
 احکامی چند درباره نماز جمعه

بنا بر آنچه گذشت که نماز جمعه در زمان غیبت واجب تعیینی نیست، جایز است  ـ    1
 در اّول وقت مبادرت به نماز ظهر شود. 

کردنـ    2 ام  صحبت  که  مگر هنگامی  است،  مکروه  است  مشغول خطبه خواندن  ام 
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 ـ جایز نیست.  بنا بر احتیاط آنکه مانع از گوش دادن به خطبه باشد که در این صورت ـ
ــ    3 خطبه  دو  به  دادن  احتیاط گوش  بر  معنای   بنا  که  کسانی  ولی  است،  واجب  ـ 

 فهمند گوش دادن بر آنها واجب نیست.خطبه را نمی
 امام، واجب نیست. حضور در وقت خطبهـ  4

 
 وقت نماز مغرب و عشا 

اگر انسان شک در غروب آفتاب داشته باشد و احتمال بدهد پشت  ـ    722مسأله  
شده باشد، باید قبل از اینکه سرخی طرف مشرق  ها یا درختان مخفیها یا ساختمان کوه

پیدا می ـ آفتاب  از غروب  بعد  نماز مغرب  شودکه  بگذرد،  انسان  باالی سر  از  جا هبرا    ـ 
ـ باشد  نداشته  هم  شک  اگر  و  واجب  نیاورد.  احتیاط  بر  صبر  بنا  مذکور  وقت  تا  باید  ـ 

 کند.
شب امتداد دارد، وقت نماز مغرب و عشا برای شخص مختار تا نیمهـ    723مسأله  

برای شخص مضطر ـ اما  مانند  و  یا حیض و  به سبب خواب  یا  فراموشی  از روی  یا  که 
ـ وقت نماز مغرب و عشا تا طلوع فجر ادامه دارد.   شب نخواندهنیمه  اینها نماز را پیش از

در   عشا  نماز  یعنی  است،  معتبر  دو  آن  بین  ترتیب  التفات،  حال  در  صورت  هر  در  ولی 
صورتی که با التفات، قبل از نماز مغرب خوانده شود باطل است، مگر اینکه از وقت بیش  

این صورت الزم است نماز عشا را قبل از نماز    از مقدار اداء نماز عشا نمانده باشد که در
 مغرب بخواند.

از ـ    724مسأله   بعد  و  بخواند  مغرب  نماز  از  پیش  را  نماز عشا  اشتباهًا  اگر کسی 
 د. جا آورهبنماز ملتفت شود نمازش صحیح است، و باید نماز مغرب را بعد از آن 

نماز عشا شود و در  اگر پیش از خواندن نماز مغرب، سهوًا مشغول  ـ    725مسأله  
بین نماز بفهمد که اشتباه کرده، چنانچه به رکوع رکعت چهارم نرفته است باید نیت را به  
نماز مغرب برگرداند و نماز را تمام کند سپس نماز عشا را بخواند، و اگر به رکوع رکعت  

 د. جا آورهبتواند نماز عشا را تمام کرده سپس نماز مغرب را چهارم رفته است می
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ــ    726مسأله   مختار  شخص  برای  عشا  نماز  وقت  گذشت  آخر  که  ـ  همچنان 
 نصف شب است. و شب از اّول غروب است تا طلوع فجر. 

بنا بر  اگر از روی اختیار نماز مغرب یا عشا را تا نصف شب نخواند ــ    727مسأله  
آ احتیاط واجب  کند  و قضاء  اداء  نیت  اینکه  بدون  اذان صبح  از  قبل  تا  باید  را  ـ  نماز  ن 

 د. جا آورهب
 

 وقت نماز صبح 

سفیده ـ    728مسأله   مشرق،  طرف  از  صبح  اذان  حرکت نزدیک  باال  به  رو  ای 
کند که آن را فجر اّول گویند. موقعی که آن سفیده پهن شد فجر دّوم، و اّول وقت نماز  می

 آید.صبح است. و آخر وقت نماز صبح موقعی است که آفتاب بیرون می
 

 نماز احکام وقت  

میـ    729مسأله   انسان  داخل  موقعی  وقت  کند  یقین  که  شود  نماز  مشغول  تواند 
شده است، یا دو مرد عادل به داخل شدن وقت خبر دهند، بلکه به اذان و به خبر شخصی  

را می  مراعات دخول وقت  بداند شدیدًا  نیز  که مکلف  اطمینان شود  کند چنانچه موجب 
 توان اکتفا نمود.می

اگر به واسطه مانع شخصی مانند نابینایی یا در زندان بودن نتواند در ـ    730مسأله  
یا   یقین  تا  بیندازد  تأخیر  به  را  نماز  باید  کند،  یقین  وقت  شدِن  داخل  به  نماز  وقِت  اّول 

ـ اگر مانع   بنا بر احتیاط الزم اطمینان کند که وقت داخل شده است. و همچنین است ـ
 وانع عمومی از قبیل ابر و غبار و مانند اینها باشد. از یقین به داخل شدن وقت از م 

راهـ    731مسأله   از  یکی  به  نماز  اگر  وقت  که  ثابت شود  انسان  برای  گذشته  های 
شده و مشغول نماز شود و در بین نماز بفهمد که هنوز وقت داخل نشده، نماز او باطل  

یش از وقت خوانده. ولی است. و همچنین است اگر بعد از نماز بفهمد که تمام نماز را پ
اگر در بین نماز بفهمد وقت داخل شده، یا بعد از نماز بفهمد که در بین نماز وقت داخل  
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 شده بود، نماز او صحیح است. 
اگر انسان ملتفت نباشد که باید با یقین به داخل شدن وقت، مشغول  ـ    732مسأله  

در   را  نماز  تمام  که  بفهمد  نماز  از  بعد  چنانچه  شود  صحیح  نماز  او  نماز  خوانده،  وقت 
است. و اگر بفهمد نماز را پیش از وقت خوانده، یا نفهمد که در وقت خوانده یا پیش از 
وقت، نمازش باطل است. بلکه اگر بعد از نماز بفهمد که در بین نماز وقت داخل شده 

 است، باید دوباره آن نماز را بخواند.
یقین کند وقت داخل شده وـ    733مسأله   نماز   اگر  بین  نماز شود، و در  مشغول 

شک کند که وقت داخل شده یا نه، نماز او باطل است. ولی اگر در بین نماز یقین داشته  
باشد که وقت داخل شده و شک کند که آنچه از نماز خوانده در وقت بوده یا نه، نمازش 

 صحیح است. 
دن بعضی از آور  جاهبقدری تنگ است که به واسطه  اگر وقت نماز بهـ    734مسأله  

از وقت خوانده می بعد  آن  از  مقداری  نماز،  را  کارهای مستحب  آن مستحب  باید  شود، 
خوانده  جا  هب وقت  از  بعد  نماز  از  مقداری  قنوت  خواندن  واسطه  به  اگر  مثاًل  نیاورد، 

و اگر خواند در صورتی نمازش صحیح است که حداقل  می شود، باید قنوت را نخواند. 
 در وقت واقع شده باشد. یک رکعت از آن 

اندازه خواندن یک رکعت نماز وقت دارد، باید نماز را به  کسی که به ـ    735مسأله  
 نیت اداء بخواند، ولی نباید عمدًا نماز را تا این وقت تأخیر بیندازد.

بهـ    736مسأله   آفتاب  غروب  تا  اگر  نیست،  مسافر  که  پنج  کسی  خواندن  اندازه 
ید نماز ظهر و عصر را به ترتیب بخواند، و اگر کمتر وقت دارد رکعت نماز وقت دارد، با

باید اّول نماز عصر را بخواند و بعدًا نماز ظهر را قضا کند. و همچنین اگر تا نصف شب 
اندازه خواندن پنج رکعت وقت دارد، باید نماز مغرب و عشا را به ترتیب بخواند، و اگر  به

د، بدون آنکه نیت اداء و  جا آورهباند و بعدًا مغرب را  کمتر وقت دارد باید اّول عشا را بخو 
 قضا کند.

به ـ    737مسأله   آفتاب  غروب  تا  اگر  است،  مسافر  که  سه  کسی  خواندن  اندازه 
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رکعت نماز وقت دارد، باید نماز ظهر و عصر را به ترتیب بخواند، و اگر کمتر وقت دارد،  
اندازه خواندن ضا کند، و اگر تا نصف شب بهباید اّول عصر را بخواند و بعدًا نماز ظهر را ق

چهار رکعت نماز وقت دارد، باید نماز مغرب و عشا را به ترتیب بخواند، و اگر به مقدار  
د، تا یک  جا آورهبسه رکعت نماز وقت دارد باید اّول نماز عشا را بخواند و بعد مغرب را  

کمتر از سه رکعت نماز وقت دارد رکعت از نماز مغرب را در وقت انجام داده باشد، و اگر  
کند   اداء و قضا  نیت  اینکه  بدون  را  بعدًا مغرب  و  بخواند  را  اّول عشا  آوره بباید  و  جا  د، 

چنانچه بعد از خواندن عشا معلوم شود که از وقت به مقدار یک رکعت یا بیشتر به نصف  
 د.جا آورهبشب مانده است، باید فورًا نماز مغرب را به نیت اداء 

مستحب است انسان نماز را در اّول وقت آن بخواند، و راجع به آن  ـ    738أله  مس
شده  سفارش  وقت    خیلی  اّول  به  چه  هر  و  آنکه    تر نزدیک است،  مگر  است،  بهتر  باشد 

تأخیر آن از جهتی بهتر باشد، مثاًل کمی صبر کند که نماز را با جماعت بخواند. به شرط 
 آن که وقت فضیلت نگذرد.

نماز بخواند، ـ    739مسأله   اّول وقت  اگر بخواهد در  انسان عذری دارد که  هرگاه 
ناچار است با تیمم نماز بخواند، چنانچه مأیوس از برطرف شدن آن باشد یا احتمال دهد  

تیمم هم عاجز شود می از  تأخیر  اگر  با  بخواند، ولی  نماز  و  کند  تیمم  اّول وقت  در  تواند 
عذرش تا  کند  صبر  باید  نباشد  او    مأیوس  عذر  چنانچه  و  شود،  مأیوس  یا  شود  برطرف 

قدری صبر کند که فقط بتواند  برطرف نشد، در آخر وقت نماز بخواند، و الزم نیست به
نیز ـ نماز  برای مستحّبات  بلکه  انجام دهد،  را  نماز  و اقامه و   کارهای واجب  مانند اذان 

می  قنوت  دارد  وقت  اگر  مس ـ  آن  با  را  نماز  و  کند  تیمم  آوره بتحّبات  تواند  در جا  و  د. 
عذرهای دیگر غیر از موارد تیمم اگرچه مأیوس نباشد که عذر او برطرف شود جایز است  
اثناء وقت عذرش برطرف گردد در بعضی موارد  اّول وقت نماز بخواند، ولی چنانچه در 

 الزم است اعاده نماید.
ن یاد گرفتن آن را به  تواند بدوداند و نمی کسی که مسائل نماز را نمیـ    740مسأله  

انجام دهد، یا شکیات و سهویات را نمی دهد که یکی از  داند و احتمال می طور صحیح 
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مرتکب  را  یا حرامی  ترک کند،  را  نگرفتن واجبی  یاد  واسطه  به  و  آید  پیش  نماز  در  اینها 
ید آنکه بر شود، باید برای یاد گرفتن اینها نماز را از اّول وقت تأخیر بیندازد، ولی اگر به ام

ای  وجه صحیح نماز را انجام دهد در اّول وقت مشغول نماز شود، پس اگر در نماز مسأله
نیاید، نماز او صحیح است، و اگر مسأله که حکم آن را نمی  ای که حکم آن را  داند پیش 

دهد به امید آن که وظیفه  داند پیش آید، جایز است به یکی از دو طرفی که احتمال مینمی
با اگر  او  که  بپرسد  را  مسأله  باید  نماز  از  بعد  ولی  کند،  تمام  را  نماز  و  نماید  عمل  شد، 

 نمازش باطل بوده دوباره بخواند، و اگر صحیح بوده اعاده الزم نیست.
کند،  اگر وقت نماز وسعت دارد و طلبکار هم طلب خود را مطالبه می ـ    741مسأله  

را  خود  قرض  اّول  باید  است،  ممکن  که  صورتی  همچنین    در  و  بخواند،  نماز  بعد  بدهد 
د پیش آمد کند، مثاًل ببیند مسجد جا آورهباست اگر کار واجب دیگری که باید فورًا آن را  

نجس است، باید اّول مسجد را تطهیر کند بعد نماز بخواند، و چنانچه در هر دو صورت،  
 اّول نماز بخواند معصیت کرده، ولی نماز او صحیح است.

 
 ه باید به ترتیب خوانده شودی ک ینمازها 

انسان باید نماز عصر را بعد از نماز ظهر، و نماز عشا را بعد از نماز  ـ    742مسأله  
نماز   از  نماز عشا را پیش  و  نماز ظهر،  از  نماز عصر را پیش  اگر عمدًا  و  مغرب بخواند، 

 مغرب بخواند، باطل است.
در بین نماز یادش بیاید که   اگر به نیت نماز ظهر مشغول نماز شود وـ    743مسأله  

نمی است،  خوانده  را  ظهر  را  نماز  نماز  باید  بلکه  برگرداند،  عصر  نماز  به  را  نیت  تواند 
 طور است در نماز مغرب و عشا. بشکند و نماز عصر را بخواند، و همین

اگر در بین نماز عصر یقین کند که نماز ظهر را نخوانده است و نیت را ـ  744مسأله 
تواند نیت را به  ظهر برگرداند، چنانچه یادش بیاید که نماز ظهر را خوانده بوده میبه نماز  

نماز عصر برگرداند و نماز را تمام کند، در صورتی که بعضی از اجزاء نماز را به نیت ظهر  
دوباره   نیت عصر  به  است  آورده  اگر  آنکه  یا  باشد،  آورهبنیاورده  جزء  جا  آن  اگر  ولی  د، 



 توضیح المسائل    ............................................................................................   150

او در هر صورت باطل است، و همچنین اگر رکوع یا دو سجده از یک    رکعت باشد نماز
 ـ باطل است. بنا بر احتیاط الزم رکعت باشد نمازش ـ

اگر در بین نماز عصر شک کند که نماز ظهر را خوانده یا نه، باید نماز ـ    745مسأله  
قدری کم است که  د، ولی اگر وقت بهجا آورهبرا به نیت عصر تمام کند و بعدًا نماز ظهر را 

نماز هم وقت  برای یک رکعت  و  پایان برسد  به  نماز  نماز عصر، وقت  تمام شدن  از  بعد 
 باقی نمانده باشد، الزم نیست که نماز ظهر را قضا کند.

اگر در نماز عشا شک کند که نماز مغرب را خوانده یا نه، باید به نیت  ـ    746مسأله  
قدری کم است که د، ولی اگر وقت بهجا آورهبب را  عشا نماز را تمام کند و بعد نماز مغر
  شود و به مقدار یک رکعت نماز هم وقت باقی نمانده بعد از تمام شدن نماز، وقت تمام می 

 ، الزم نیست که نماز مغرب را قضا کند.باشد
اگر در نماز عشا بعد از رسیدن به رکوع رکعت چهارم شک کند که ـ    747مسأله  

یا نه، باید نماز را تمام کند، و بعدًا چنانچه وقت برای نماز مغرب نماز مغرب را خوان ده 
 باقی باشد، نماز مغرب را نیز بخواند.

اگر انسان نمازی را که خوانده احتیاطًا دوباره بخواند و در بین نماز ـ    748مسأله  
به آن نماز تواند نیت را  یادش بیاید نمازی را که باید پیش از آن بخواند نخوانده است، نمی

می  احتیاطًا  را  عصر  نماز  که  موقعی  مثاًل  را برگرداند،  ظهر  نماز  بیاید  یادش  اگر  خواند، 
 تواند نیت را به نماز ظهر برگرداند. نخوانده است، نمی

نماز  ـ    749مسأله   به  نماز مستحب  از  و  اداء،  نماز  به  نماز قضا  از  نیت  برگرداندن 
 واجب جایز نیست. 

انسان میاگر وقـ    750مسأله   اداء وسعت داشته باشد،  نماز  نماز  ت  بین  تواند در 
بر ذّمه دارد ـ نماز قضا  بیاید که  یادش  باید  چنانچه  برگرداند، ولی  نماز قضا  به  نیت را  ـ 

صورتی   در  است  ظهر  نماز  مشغول  اگر  مثاًل  باشد،  ممکن  قضا  نماز  به  نیت  برگرداندن 
 داخل رکوع رکعت سّوم نشده باشد. تواند نیت را به قضای صبح برگرداند که می
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 نمازهای مستحب 

نمازهای  ـ    751مسأله   بین  و  نافله گویند،  را  آنها  و  نمازهای مستحّبی زیاد است 
روزی بیشتر سفارش شده، و آنها در غیر روز جمعه  های شبانه مستحّبی به خواندن نافله 

نافله عصر و چهار اند، که هشت رکعت آن نافله ظهر، و هشت رکعت  سی و چهار رکعت 
نافله  نافله شب، و دو رکعت  یازده رکعت  و  نافله عشا،  نافله مغرب، و دو رکعت  رکعت 

می ـصبح  را  عشا  نافله  رکعت  دو  چون  و  واجب  باشد.  احتیاط  بر  نشسته   بنا  باید  ـ 
می حساب  رکعت  یک  و بخواند،  ظهر  نافله  رکعت  شانزده  بر  جمعه  روز  در  ولی  شود. 

شود، و بهتر آن است که تمام بیست رکعت را پیش از زوال  ضافه می عصر، چهار رکعت ا
 بهتر است در وقت زوال باشد.آن که د. بجز دو رکعت جا آورهب

از یازده رکعت نافله شب، هشت رکعت آن باید به نیت نافله شب، و  ـ    752مسأله  
. و دستور دو رکعت آن به نیت نماز شفع، و یک رکعت آن به نیت نماز وتر خوانده شود

 شده است. ذکرهای دعا کامل نافله شب در کتاب 
را می ـ    753مسأله   نافله  و  نمازهای  اختیار،  نشسته خواند، هرچند در حال  شود 

الزم نیست هر دو رکعت را یک رکعت حساب کند، ولی بهتر است ایستاده بخواند بجز 
 . ـ باید نشسته خوانده شود بنا بر احتیاط واجب  نافله عشا که ـ

نافله  ـ    754مسأله   و  نباید خواند،  سفر  در  را  و عصر  به  نافله ظهر  چنانچه  عشا 
 خوانده شود مانعی ندارد. رجاءقصد 

 
 های یومیه وقت نافله 

شود، و وقت آن از اّول نافله نماز ظهر پیش از نماز ظهر خوانده می ـ    755مسأله  
ظ  نماز  از  پیش  را  آن  باشد  ممکن  که  موقعی  تا  و  است،  ادامه  ظهر  آن  وقت  خواند،  هر 

آن  تا موقعی باشد که  تأخیر  این  و  بیندازد  تأخیر  به  نافله ظهر را  اگر شخصی  دارد، ولی 
یعنی اگر   اندازه دو هفتم آن شود ـشود، به مقدار از سایه شاخص که بعد از ظهر پیدا می
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به دو وجب برسد   این موقع بهتر است ه در  ک ـ   درازای شاخص هفت وجب باشد سایه 
نماز ظهر را قبل از نافله بخواند، مگر اینکه یک رکعت از نافله را قبل از آن خوانده باشد  

 که در این صورت، تمام کردن نافله قبل از نماز ظهر بهتر است. 
شود، و وقت آن تا موقعی که نافله عصر پیش از نماز عصر خوانده می ـ  756مسأله 

ادامه دارد، ولی چنانچه شخص نافله عصر را  ممکن باشد آن را پیش از نماز عصر خواند  
را   بیندازد بهتر است نماز عصرتا موقعی که سایه شاخص به چهار هفتم آن برسد تأخیر  

 قبل از نافله بخواند، بجز در مورد مذکور در مسأله قبل.
نافله مغرب بعد از تمام شدن نماز مغرب است، و تا وقتی که    ـ   757مسأله   وقت 

د ادامه دارد، ولی اگر شخص نافله  جا آورهبا پس از نماز مغرب در وقت  ممکن باشد آن ر
تا وقتی که سرخی طرف مغرب ـ پیدا   مغرب را  آفتاب در آسمان  از غروب کردن  بعد  که 

 .ـ از بین برود تأخیر بیندازد، بهتر است در آن موقع، ابتداء نماز عشا را بخواند شودمی
اـ    758مسأله   بعد  نافله عشا  تا نصف شب است، و وقت  نماز عشا  ز تمام شدن 

 بهتر است بعد از نماز عشا بالفاصله خوانده شود. 
می ـ    759مسأله   خوانده  صبح  نماز  از  پیش  صبح  از  نافله  بعد  آن  وقت  و  شود، 

آن می  انجام  مقدار  به  نماز شب  از وقت  را گذشتن  آن  است  که ممکن  وقتی  تا  و  باشد، 
وقت آن ادامه دارد، ولی اگر شخص نافله صبح را تا وقتی  د،  جا آورهبپیش از نماز صبح  

 نماز صبح را بخواند.  بهتر است ابتدایندازد، که سرخی طرف مشرق پیدا شود تأخیر ب
نظر، ـ    760مسأله   این  و  است،  شب  نصف  مشهور  بر  بنا  شب  نافله  وقت  اّول 

آن، از اّول شب  هرچند موافق با احتیاط مستحب و بهتر است ولی بعید نیست آغاز وقت  
 باشد و تا اذان صبح وقتش ادامه دارد، هرچند بهتر است نزدیک اذان صبح خوانده شود. 

تواند نماز شب را بدون قصد اداء  اگر هنگام طلوع فجر بیدار شود، میـ  761مسأله 
 و قضا بخواند. 



 153   ..........................................................................................................   له ی نماز غف /    احکام نماز 

 
 نماز غفیله 

مغرب و عشا    نماز غفیله یکی از نمازهای مستحّبی است که بین نمازـ    762مسأله  
  آیه را بخوانند:   دو  سوره این  جایبهشود. و در رکعت اّول آن، بعد از حمد باید  خوانده می 

 ََعل َنْقِدَر  َلْن  ْن 
َ
أ ُمَغاِضًبا َفَظنَّ  ِإْذ َذَهَب  وِن  النُّ َفَنادَ یْ َوَذا  ْنَت    ی فِ ی  ِه 

َ
أ ِإالَّ  َه  ِإل  اَل  ْن 

َ
أ ُلَماِت  الظُّ

ِإنِّ َک ُسْبَحانَ  مِ کُ   ی  اِلمِ ْنُت  الظَّ َوَنجَّ یَن  َلُه  َفاْسَتَجْبَنا   * وَ یْ َن  اْلَغمِّ  ِمَن  لِ کَ َناُه  ُنْنِج َک ذ    ی  
َوِعْنَدُه َمَفاِتُح    سوره این آیه را بخوانند:  جایبهو در رکعت دّوم بعد از حمد    .َن یاْلُمْؤِمنِ 

ٍة فِ یَ َبْحِر َوَما َتْسُقُط ِمْن َوَرَقٍة ِإالَّ  اْلَبرِّ َوالْ   یْعَلُم َما فِ یَ ْعَلُمَها ِإالَّ ُهَو َو یَ ِب اَل  یْ اْلغَ    ی ْعَلُمَها َواَل َحبَّ
ْرِض َواَل َرْطٍب َواَل  

َ
»الّلُهمَّ ِاّنی  و در قنوت بگویند:  .  ٍن یَتاٍب ُمبِ کِ   یاِبٍس ِإالَّ فِ یَ ُظُلَماِت اأْل

ِتی ال یْعَلُمها إاّل َاْنَت َاْن ُتَصّلی ٍد َوَاْن َتْفَعل ِبی   َاسَأُلک ِبَمفاِتح الَغیِب الَّ ٍد َوآِل ُمَحمَّ َعلی ُمَحمَّ
و  جایبه   و  وکذا« کذا   کذا  بگویند:  کذا حاجت   کلمه  بعد  و  بگویند  را  »الّلُهمَّ  های خود 

َعَلیِه   ٍد  ُمَحمَّ َوآِل  ٍد  ُمَحمَّ ِبَحّق  َفَاْساُلک  حاَجِتی  َتْعَلُم  َطِلَبِتی  َعلی  َوالقاِدُر  ِنْعَمِتی  َوِلی  َاْنَت 
الُم َلّما َقَضیَتها ِلی« َوَعل  . سپس حاجت خود را از خداوند متعال درخواست نمایند  یِهُم السَّ

 
 احکام قبله 

میـ    763مسأله   معّظمه  مکه  در  که  کعبه  خانه  باید جای  و  است،  قبله  باشد 
روبروی آن نماز خواند، ولی کسی که دور است اگر طوری بایستد که بگویند رو به قبله 

ـ   مانند سر بریدن حیوانات کافی است. و همچنین است کارهای دیگری ـ  خواندنماز می
 که باید رو به قبله انجام گیرد. 

خواند، باید سینه و شکم او رو به کسی که نماز واجب را ایستاده میـ    764مسأله  
آن   مستحب  احتیاط  و  باشد،  منحرف  قبله  از  زیاد  نباید  نیز  او  بلکه صورت  باشد،  قبله 

 گشتان پای او هم رو به قبله باشد. است که ان
کسی که باید نشسته نماز بخواند، باید در موقع نماز سینه و شکم او ـ    765مسأله  

 رو به قبله باشد، بلکه صورت او هم نباید زیاد از قبله منحرف باشد.
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نمیـ    766مسأله   که  پهلو کسی  به  نماز  حال  در  باید  بخواند،  نماز  نشسته  تواند 
بخوابد پهلوی    طوری  به  است  ممکن  که  وقتی  تا  و  باشد،  قبله  به  رو  او  بدن  که جلوی 

ـ نباید  بخوابد  الزم راست  احتیاط  بر  ممکن  بنا  دو  این  اگر  و  بخوابد،  چپ  پهلوی  به  ـ 
 طوری که کف پاهای او رو به قبله باشد. نباشد باید به پشت بخوابد به

جا  هبه را باید رو به قبله  نماز احتیاط و سجده و تشّهد فراموش شدـ    767مسأله  
 د. جا آورهب ـ سجده سهو را نیز رو به قبله  و بنا بر احتیاط استحبابی  د ـآور

را میـ    768مسأله   اگر  نماز مستحّبی  و  و سواری خواند،  رفتن  راه  شود در حال 
 انسان در این دو حال نماز مستحّبی بخواند، الزم نیست رو به قبله باشد. 

قبله کوشش  که میکسی  ـ    769مسأله   پیدا کردن  برای  باید  بخواند،  نماز  خواهد 
ـ است  یقین  حکم  در  که  چیزی  یا  یقین،  تا  به   نماید  مستند  اگر  عادل  دو  شهادت  مثل 

ـ پیدا کند که قبله کدام طرف است، و اگر نتواند باید به گمانی که   حس و مانند آن باشد
یا مؤمنین،  قبرهای  یا  مسلمانان،  مسجد  محراب  راه   از  میاز  پیدا  دیگر  عمل های  شود 

می را  قبله  علمی  قواعد  واسطه  به  که  کافری  یا  فاسق  گفته  از  اگر  حتی  شناسد نماید، 
 گمان به قبله پیدا کند کافی است.

قویـ    770مسأله   گمان  بتواند  اگر  دارد،  قبله  به  گمان  که  کند،  کسی  پیدا  تری 
میهمان از گفته صاحب خانه گمان به قبله    تواند به گمان خود عمل نماید. مثاًل اگرنمی

 تری پیدا کند، نباید به حرف او عمل نماید.پیدا کند، ولی بتواند از راه دیگر گمان قوی
وسیله ـ    771مسأله   قبله  پیدا کردن  برای  کرده،  اگر  اینکه کوشش  با  یا  ندارد،  ای 

هد قبله است کافی درود، نماز خواندن به یک طرف که احتمال میگمانش به طرفی نمی
به می نماز  دارد چهار  نماز وسعت  که چنانچه وقت  است  آن  احتیاط مستحب  و  باشد، 

 چهار طرف بخواند. 
اگر یقین یا گمان کند که قبله در یکی از دو طرف است، باید به هر  ـ    772مسأله  

 دو طرف نماز بخواند. 
بـ    773مسأله   اگر  بخواند،  نماز  طرف  چند  به  بخواهد  که  نماز  کسی  دو  خواهد 
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  احتیاط   به ترتیب خوانده شود،د یکی بعد از دیگری  بخواند که مثل نماز ظهر و عصر بای
 مستحب آن است که نماز اّول را به آن چند طرف بخواند، بعد نماز دّوم را شروع کند.

کسی که نتواند یقین یا آنچه در حکم یقین است به قبله پیدا کند، اگر  ـ    774مسأله  
انجام داد، مثاًل بخواهد سر حیوانی را  بخواهد غ از نماز کاری کند که باید رو به قبله  یر 

دهد   انجام  که  طرف  هر  به  نیست،  ممکن  گمان  اگر  و  نماید،  عمل  گمان  به  باید  ببرد، 
 صحیح است. 

 
 پوشانیدن بدن در نماز 

نمیـ    775مسأله   را  او  کسی  اگرچه  نماز،  حال  در  باید  را مرد  خود  عورتین  بیند 
 بپوشاند. و بهتر آن است که از ناف تا زانو را هم بپوشاند. 

زن باید در موقع نماز، تمام بدن حتی سر و موی خود را بپوشاند، و ـ    776مسأله  
بنا بر احتیاط واجب حتی از خودش نیز پوشانده شود، پس اگر چادر را طوری بپوشد که  

ها تا مچ، و پاها تا مچ  دست   خودش بدنش را ببیند اشکال دارد. ولی پوشاندن صورت و
پا الزم نیست. اما برای آنکه یقین کند که مقدار واجب را پوشانده است، باید مقداری از 

 ها را هم بپوشاند. تر از مچ پاییناطراف صورت و قدری 
موقعی که انسان قضای سجده فراموش شده یا تشّهد فراموش شده ـ    777مسأله  

ا مثل موقع نماز بپوشاند. و احتیاط مستحب آن است که در  آورد باید خود رمیجا  هبرا  
 دن سجده سهو نیز خود را بپوشاند. جا آورهبموقع 

اگر انسان عمدًا در نماز عورتش را نپوشاند، نمازش باطل است، و ـ    778مسأله  
او به علت کوتاهی کردن در فراگیری   نادانی  اگر به خاطر ندانستن مسأله باشد، چنانچه 

 ـ باید نماز را دوباره بخواند.  بنا بر احتیاط واجب  بوده ـمسائل 
را ـ    779مسأله   آن  باید  پیدا است،  او  نماز بفهمد که عورت  بین  اگر شخصی در 

بپوشاند و الزم نیست که نماز را اعاده نماید، ولی احتیاط واجب آن است که در حالی که  
را نماز  اجزاء  از  چیزی  است  پیدا  او  عورت  که  نماز  جا  ه ب  فهمیده  از  بعد  اگر  و  نیاورد، 
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 بفهمد که در نماز عورت او پیدا بوده نمازش صحیح است.
پوشاند، ولی ممکن است در  اگر لباس در حال ایستادن عورت را میـ    780مسأله  

خواهد عورت او  حال دیگر، مثاًل در حال رکوع و سجود نپوشاند، چنانچه موقعی که می
بپوشاند، نماز او صحیح است، ولی احتیاط مستحب آن است  پیدا شود، با چیزی آن را  

 که با آن لباس نماز نخواند. 
تواند در نماز خود را با علف و برگ درختان بپوشاند، ولی انسان میـ    781مسأله  

 احتیاط مستحب آن است که وقتی خود را با اینها بپوشاند که لباس نداشته باشد. 
 ی که چیزی برای پوشانیدن عورت خود نداردانسان در حال ناچارـ    782مسأله  

 را با ِگل و مانند آن بپوشاند.  ، آنعورت ظاهر  تواند برای نمایان نبودنمی
اگر چیزی ندارد که در نماز خود را با آن بپوشاند، چنانچه مأیوس از ـ    783مسأله  

اگر چیزی    پیدا کردن آن نباشد، احتیاط واجب آن است که نماز خود را تأخیر بیندازد، و
تواند در اّول  اش نماز بخواند. و اگر مأیوس باشد میپیدا نکرد در آخر وقت مطابق وظیفه

بخواند، و وقت طبق وظیفه اّول وقت  را در  نماز  اگر  این صورت  بخواند، و در  نماز  اش 
 پس از آن عذرش برطرف گردد، الزم نیست نماز را دوباره بخواند.

د نماز بخواند، اگر برای پوشاندن خود حتی برگ  خواهکسی که می ـ    784مسأله  
درخت و علف و گل و لجن نداشته باشد، و مأیوس باشد که تا آخر وقت چیزی پیدا کند  
او واجب  که خود را با آن بپوشاند، در صورتی که اطمینان دارد کسی که ستر عورت از 

خواند. و چنانچه احتمال  بیند، ایستاده و با رکوع و سجود اختیاری نماز باست او را نمی 
او را می  او نمایان نباشد،  بیند، باید بهدهد که ناظر محترم  طوری نماز بخواند که عورت 

مثل اینکه نشسته نماز بخواند. و اگر برای اینکه خودش را از دید ناظر محترم نگاه دارد  
دیده   یعنی در هر سه حالت  کند،  ترک  را  ایستادن و رکوع و سجود  شود،  می ناچار شود 

بنشیند و رکوع و سجود را با اشاره انجام دهد، و اگر یکی از سه چیز را فقط ناچار است 
تواند بایستد، و رکوع و سجود را با اشاره انجام  ترک کند همان را ترک کند، پس اگر می 

دهد، و اگر ایستادن موجب دیده شدن است بنشیند، و رکوع و سجود را انجام دهد گرچه  
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صو  این  این در  بین  کند  جمع  که  است  این  مستحب  احتیاط  نماز  رت  و  نشستن  گونه 
ایستاده با اشاره به رکوع و سجود. و احتیاط الزم آن است که شخص برهنه در حال نماز  
عورت خود را با بعضی از اعضای بدن خود بپوشاند، مثل دو ران در حال نشستن، و دو  

 دست در حال ایستاده. 
 

 ط لباس نمازگزار یشرا 

 لباس نمازگزار شش شرط دارد: ـ  785مسأله 
 آنکه پاک باشد. اّول: 
 آنکه مباح باشد، بنا بر احتیاط واجب. دّوم: 

 آنکه از اجزاء مردار نباشد.سّوم: 
ـچهارم:   بلکه  نباشد،  درنده  حیوان  از  واجب  آنکه  احتیاط  بر  حیوان  بنا  از  ـ 

 گوشت نیز نباشد. حرام
ششم:   و  نمازگزا پنجم  اگر  باف  آنکه  طال  و  خالص  ابریشم  او  لباس  است،  مرد  ر 

 نباشد. 
 شود: می ذکرو تفصیل اینها در مسائل آینده 

اّول:  ـ    786مسأله   حال شرط  در  کسی  اگر  و  باشد،  پاک  باید  نمازگزار  لباس 
 اختیار با بدن یا لباس نجس نماز بخواند، نمازش باطل است.

دانسته اگیری مسأله شرعی نمی اگر کسی به علت کوتاهی کردن در فرـ  787مسأله 
دانسته مثاًل منی نجس است و با آن نماز  نماز با بدن یا لباس نجس باطل است، و یا نمی 

 خوانده، احتیاط واجب آن است که نماز را دوباره بخواند، و اگر وقت گذشته قضا نماید. 
انده و اگر کسی از روی ندانستن مسأله با بدن یا لباس نجس نماز خو ـ  788مسأله 

 در فراگیری مسأله کوتاهی ننموده باشد، الزم نیست نمازش را اعاده و یا قضا نماید. 
نماز  ـ    789مسأله   از  بعد  نیست، و  لباسش نجس  یا  یقین دارد که بدن  اگر کسی 

 بفهمد نجس بوده، نمازش صحیح است.
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بعد اگر فراموش کند که بدن یا لباسش نجس است، و در بین نماز یا  ـ    790مسأله  
بی  و  اهمال  روی  از  او  فراموشی  چنانچه  بیاید،  یادش  آن  ـاز  باید  بوده  بر   اعتنایی  بنا 

ـ نماز را دوباره بخواند، و اگر وقت گذشته قضا نماید، و در غیر این صورت،   احتیاط الزم
و اگر در میان نماز یادش  یادش بیاید الزم نیست نماز را دوباره بخواند،  اگر بعد از نماز 

 شود عمل کند.د به دستوری که در مسأله بعد ذکر میبیای
کسی که در وسعت وقت مشغول نماز است، اگر در بین نماز ملتفت ـ    791مسأله  

شود که بدن یا لباسش نجس شده، و احتمال دهد که بعد از شروع در نماز نجس شده 
آوردن آن،  باشد در صورتی که آب کشیدن بدن یا لباس، یا عوض کردن لباس، یا بیرون  

زند، در بین نماز، بدن یا لباس را آب بکشد یا لباس را عوض نماید، یا نماز را به هم نمی
اگر چیز دیگری عورت او را پوشانده، لباس را بیرون آورد. ولی چنانچه طوری باشد که 

خورد  اگر بدن یا لباس را آب بکشد، یا لباس را عوض کند، یا بیرون آورد، نماز به هم می 
ـ نماز را دوباره با لباس   بنا بر احتیاط الزم ماند، باید ـاگر لباس را بیرون آورد برهنه می  یا

 پاک بخواند.
کسی که در تنگی وقت مشغول نماز است، اگر در بین نماز ملتفت ـ    792مسأله  

شود که لباسش نجس شده و احتمال دهد که پس از شروع در نماز نجس شده باشد، در  
آب   که  نمیصورتی  به هم  را  نماز  لباس،  آوردن  بیرون  یا  یا عوض کردن،  و  کشیدن،  زند 

اگر چیز دیگری می یا  یا عوض کند،  لباس را آب بکشد  باید  آورد،  بیرون  لباس را  تواند 
عورت او را پوشانده لباس را بیرون آورد و نماز را تمام کند. اما اگر چیز دیگری عورت او 

تواند آب بکشد یا عوض کند، باید با همان لباس نجس  ی را نپوشانده، و لباس را هم نم
 نماز را تمام کند. 

کسی که در تنگی وقت مشغول نماز است، اگر در بین نماز ملتفت ـ    793مسأله  
شود که بدن او نجس شده و احتمال دهد که پس از شروع در نماز نجس شده باشد، در  

بدن را آب بکشد؛ و اگر نماز را به هم زند،  صورتی که آب کشیدن بدن نماز را به هم نمی
 زند باید با همان حال نماز را تمام کند، و نماز او صحیح است.می
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کسی که در پاک بودن بدن یا لباس خود شک دارد، چنانچه جستجو  ـ    794مسأله  
لباسش نجس   یا  که بدن  نماز بفهمد  از  بعد  و  نماز بخواند  و  نبیند  آن  نماید و چیزی در 

نماز ـ  بوده،  باشد  نکرده  جستجو  اگر  ولی  است.  صحیح  الزم او  احتیاط  بر  باید   بنا  ـ 
 نمازش را دوباره بخواند، و چنانچه وقت گذشته قضا نماید. 

نماز  ـ    795مسأله   آن  با  و  یقین کند که پاک شده است  و  لباس را آب بکشد  اگر 
 بخواند، و بعد از نماز بفهمد پاک نشده، نمازش صحیح است.

خونـ    796مسأله   از  که  کند  یقین  و  ببیند  خود  لباس  یا  بدن  در  خونی  های اگر 
هایی نجس نیست، مثاًل یقین کند که خون پشه است، چنانچه بعد از نماز بفهمد از خون

 شود با آن نماز خواند، نمازش صحیح است. بوده که نمی
 اگر یقین کند خون که در بدن یا لباس اوست خون نجسی است که ـ    797مسأله  

نماز   از  بعد  چنانچه  است،  دمل  و  زخم  خون  کند  یقین  مثاًل  است،  صحیح  آن  با  نماز 
 بفهمد خونی بوده که نماز با آن باطل است، نمازش صحیح است.

اگر نجس بودن چیزی را فراموش کند و بدن یا لباسش با رطوبت به ـ    798مسأله  
یا نماز  از  بعد  و  بخواند  نماز  فراموشی  حال  در  و  برسد،  صحیح  آن  نمازش  بیاید،  دش 

و   برسد  کرده  فراموش  را  آن  بودن  نجس  که  چیزی  به  رطوبت  با  بدنش  اگر  ولی  است. 
بدون اینکه خود را آب بکشد، غسل کند و نماز بخواند، غسل و نمازش باطل است مگر  
اینکه طوری باشد که به غسل نمودن، بدن نیز پاک شود و آب نجس نشود، مثل اینکه در 

کند. و نیز اگر جایی از اعضاء وضو با رطوبت به چیزی که نجس بودن   آب جاری غسل
نماز بخواند،   و  آنجا را آب بکشد، وضو بگیرد  آنکه  از  فراموش کرده برسد و پیش  آن را 

باشد مگر اینکه طوری باشد که به وضو گرفتن، اعضاء وضو نیز  وضو و نمازش باطل می
 ری.پاک شود و آب نجس نشود، مثل آب کر یا جا

به کسی  کـ    799مسأله   و  لباسش نجس شود  و  اگر بدن  لباس دارد،  ه فقط یک 
آب   یکاندازه  است  ک شیدن  این  الزم  احتیاط  باشد،  داشته  آب  آنها  از  آب کی  را  بدن  ه 

ه لباس را آب کبر احتیاط واجب جایز نیست    شیده و با لباس نجس نماز بخواند و بناک
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ول ک بخواند  نماز  نجس  بدن  با  و  در صورتی  شیده  یا شدیدتر  کی  بیشتر  لباس  نجاست  ه 
باشد یا آن که عنوان دیگری هم غیر از نجاست، که در لباس نمازگزار ممنوع است، داشته 

ها فرد مخّیر  باشد، مثل آن که نجاست لباس، خون یکی از درندگان باشد، در این صورت
 شد.ک خواهد آب بدام را می کاست هر 

ز لباس نجس لباس دیگری ندارد، باید با لباس نجس کسی که غیر اـ    800مسأله  
 نماز بخواند، و نمازش صحیح است.

نداند  ـ    801مسأله   و  است  آنها نجس  از  یکی  بداند  اگر  دارد،  لباس  دو  که  کسی 
اگر کدام مثاًل  بخواند،  نماز  لباس  دو  هر  با  باید  دارد  وقت  چنانچه  است،  آنها  یک 

اید با هرکدام یک نماز ظهر و یک نماز عصر بخواند، خواهد نماز ظهر و عصر بخواند بمی
هیچ و  است  تنگ  وقت  اگر  رجحان  ولی  محتمل  اهمیت  و  احتمال  قوت  نظر  از  کدام 

 نداشته باشد، با هرکدام نماز بخواند کافی است. 
دّوم:  ـ    802مسأله   را میشرط  خود  آن عورتین  با  که  نمازگزار  باید  لباس  پوشاند 

داند پوشیدن لباس غصبی حرام است،  ـ مباح باشد، و کسی که می  بنا بر احتیاط واجب  ـ
بر   بنا  بخواند،  نماز  لباس  آن  در  اگر عمدًا  نداند،  را  مسأله  تقصیر حکم  روی  از  اینکه  یا 

به   که  چیزهایی  در  ولی  است.  باطل  نمی  تنهایی احتیاط  را  همچنین عورت  و  پوشاند، 
نپوشیده را  آنها  نمازگزار  فعاًل  که  جیب چیزهایی  در  که  لنگی  یا  بزرگ،  دستمال  مانند   ،

گذاشته شود اگرچه بشود عورت را با آنها پوشانید، و همچنین چیزهایی که نمازگزار آنها 
ولی ساتر )لباس( مباح دیگری در زیر آن دارد که عورت را پوشانده باشد، در را پوشیده  

ندارد، هرچند اح نماز ضرری  به  آنها  این صور غصبی بودن  تیاط مستحب در ترک تمام 
 است.

میـ    803مسأله   که  نماز  کسی  حکم  ولی  است  حرام  غصبی  لباس  پوشیدن  داند 
داند، اگر عمدًا با لباس غصبی نماز بخواند به تفصیلی که در مسأله  خواندن در آن را نمی

 ـ باطل است.  بنا بر احتیاط شد، نمازش ـ ذکرقبلی 
است یا فراموش کند و با آن لباس نماز    اگر نداند که لباس او غصبیـ    804مسأله  
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فراموش   و  نماید  را غصب  لباس  اگر کسی خودش  ولی  است.  نمازش صحیح  بخواند، 
 ـ باطل است.  بنا بر احتیاط کند که غصب کرده است و با آن نماز بخواند، نمازش ـ

نماز  ـ    805مسأله   بین  در  و  است  غصبی  او  لباس  که  کند  فراموش  یا  نداند  اگر 
می  بفهمد، و  است  پوشانده  را  او  عورت  دیگری  چیز  اینکه چنانچه  بدون  یا  فورًا  تواند 

ـ به هم بخورد لباس غصبی را بیرون آورد، و نمازش را   درپی بودن نمازیعنی پی مواالت ـ
ادامه دهد، الزم است این کار را انجام دهد و اگر چیز دیگری عورت او را از ناظر محترم 

نمی  یا  و  توا نپوشانده،  دهد  ادامه  لباس  همان  با  را  نماز  آورد،  بیرون  را  غصبی  لباس  ند 
 صحیح است. 
اگر کسی برای حفظ جانش با لباس غصبی نماز بخواند در صورتی  ـ    806مسأله  

که نتواند تا آخر وقت با لباس دیگری نماز بخواند، یا اضطرار به پوشیدن آن ناشی از سوء 
نکرده باشد نمازش صحیح است. و همچنین اختیار خودش نباشد، مثاًل خودش غصب  

اگر برای اینکه دزد لباس غصبی را نبرد با آن نماز بخواند و نتواند تا آخر وقت در لباس  
نگه یا  بخواند،  نماز  باشد،  دیگری  فرصت  اولین  در  مالک  به  به قصد رساندن  آن  داشتن 

 نمازش صحیح است.
خری ـ    807مسأله   نداده  خمس  پول  با  را  لباس  کلی  اگر  نحو  به  معامله  ولی  د 

گونه که غالب معامالت چنین است، لباس برای او حالل است، ولی  الذمه بود، همان فی
به علت تصرف در پول خمس نداده و تأخیر در پرداخت خمس آن، گناهکار است و باید  
خمس پولی را که به فروشنده داده است، بپردازد، ولی اگر با عین پولی که خمس آن را  

نماز ندا حکم  شرع  حاکم  اجازه  بدون  لباس  آن  در  خواندن  نماز  حکم  بخرد،  لباس  ده 
 خواندن در لباس غصبی است. 

سّوم:  ـ    808مسأله   به  شرط  که  نمازگزار  را  می  تنهاییلباس  عورت  آن  با  توان 
یعنی حیوانی که اگر رگش را   پوشانید، باید از اجزاء مردار حیوانی که خون جهنده دارد ـ

ـ در لباسی که  بنا بر احتیاط واجب  ـ نباشد، و این شرط ـ کندون از آن جستن می بُبرند خ
توان با آن عورت را پوشانید نیز ثابت است. و احتیاط مستحب آن است که  نمی  تنهاییبه  
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 ـ تهیه شده، نماز نخواند.  مانند مار با لباسی که از مردار حیوانی که خون جهنده ندارد ـ
چیزی از مردار نجس مانند گوشت و پوست آن که روح داشته    هرگاهـ    809مسأله  

 همراه نمازگزار باشد، نمازش صحیح است. 
ـ   مانند مـو و پشم کـه روح ندارد گوشت ـاگر چیزی از مردار حالل ـ    810مسأله  

کرده  تهیه  آنها  از  که  لباسی  با  یا  باشد،  نمازگزار  صحیح  همراه  نمازش  بخواند،  نماز  اند 
 است.

عورت را    تنهاییچیزهایی که به    از  غیر لباس نمازگزار ـ  شرط چهارم:ـ   811  مسأله
جورابنمی مثل  ـ پوشاند  بلکه  درندگان  اجزاء  از  باید  الزم ـ  احتیاط  بر  حیوان  بنا  از  ـ 

به لباسش  و  بدن  باید  و همچنین  نباشد.  دارد،  یا    ادرار  حرام گوشتی که خون جهنده  و 
ای آن حیوان آلوده نباشد، ولی اگر یک موی حیوان مثاًل بر مدفوع، یا عرق یا شیر یا موه

لباس او باشد ضرر ندارد، و همچنین است اگر چیزی از آنها را مثاًل در قوطی گذاشته و  
 . با خود حمل نماید

گوشت، مانند  اگر آب دهان یا بینی یا رطوبت دیگری از حیوان حرامـ    812مسأله  
ب  نمازگزار  لباس  یا  بدن  بر  اگر خشک  گربه  و  است.  باطل  نماز  باشد،  تر  چنانچه  اشد، 

 شده و عین آن برطرف شده باشد، نمازش صحیح است. 
باشد،  ـ    813مسأله   نمازگزار  لباس  یا  بدن  بر  کسی  دهان  آب  و  عرق،  و  مو  اگر 

 اشکال ندارد، و همچنین جایز است با مروارید و موم و عسل نماز بخواند.
باشـ    814مسأله   داشته  شک  حاللاگر  حیوان  از  لباس  که  یا د  است  گوشت 

گوشت، چه در کشور اسالمی تهیه شده باشد چه غیر اسالمی، جایز است با آن نماز  حرام
 بخواند.

گوشت باشد، پس جایز  معلوم نیست که صدف از اجزاء حیوان حرام ـ    815مسأله  
 است که انسان با آن نماز بخواند.

در  ـ    816مسأله   سنجاب  پوست  احتیاط  پوشیدن  اگرچه  ندارد،  اشکال  نماز 
 مستحب آن است که با آن نماز نخوانند.
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لباسی که نمیـ    817مسأله   با  از حیوان حرام اگر  فراموش کرده که  یا  گوشت داند 
 است نماز بخواند، نمازش صحیح است.

پوشیدن لباس طال باف برای مردان حرام، و نماز با آن  شرط پنجم:  ـ    818مسأله  
 ولی برای زنان در نماز و غیر نماز اشکال ندارد. باطل است، 
پوشیدن طال مثل آویختن زنجیر طال به سینه، و انگشتر طال به دست  ـ    819مسأله  

کردن، و بستن ساعت مچی طال به دست، برای مردان حرام، و نماز خواندن با آنها باطل 
 است، ولی برای زنان در نماز و غیر نماز اشکال ندارد. 

اگر مردی حکم ذکر شده را نداند یا اینکه حکم را بداند ولی نداند یا  ـ    820مسأله  
بخواند،   نماز  آن  با  و  باشد  داشته  یا شک  است  از طال  او  لباس  یا  انگشتر  کند  فراموش 

  م مساله جاهل مقصر باشد نماز باطل است ک اگر نسبت به ح  یول نمازش صحیح است،  
 . و باید دوباره آن را بخواند

توان با آن عورت را  می  تنهاییلباس مرد نمازگزار که به    شرط ششم:ـ    821مسأله  
 پوشاند باید ابریشم خالص نباشد، و در غیر نماز هم پوشیدن آن برای مردان حرام است.

ابریشم خالص باشد، پوشیدن  ـ    822مسأله   اگر تمام آستر لباس یا مقداری از آن 
 آن برای مرد حرام، و نماز در آن باطل است.

داند از ابریشم خالص است یا چیز دیگر، جایز است  لباسی را که نمیـ  823مسأله 
 بپوشد و نماز در آن نیز اشکال ندارد.

دستمال ابریشمی و مانند آن اگر در جیب مرد باشد اشکال ندارد، و  ـ    824مسأله  
 کند. نماز را باطل نمی

 یر نماز اشکال ندارد.پوشیدن لباس ابریشمی برای زن در نماز و غـ  825مسأله 
ناچاری مانعی  ـ    826مسأله   ابریشمی خالص و طال باف در حال  لباس  پوشیدن 

تواند  ندارد، و نیز کسی که ناچار است لباس بپوشد و لباس دیگری غیر از اینها ندارد، می 
 ها نماز بخواند.با این لباس 

اف لباس دیگری اگر غیر از لباس غصبی یا ابریشمی خالص یا طال بـ    827مسأله  
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نماز  شد  گفته  برهنگان  برای  که  دستوری  به  باید  بپوشد،  لباس  نیست  ناچار  و  ندارد، 
 بخواند.

اگر غیر از لباسی که از حیوان درنده تهیه شده لباس دیگری ندارد،  ـ    828مسأله  
می  باشد،  ناچار  لباس  پوشیدن  در  آخر  چنانچه  تا  اگر  بخواند  نماز  لباس  همان  با  تواند 

ضطرار باقی باشد، و اگر ناچار نباشد باید به دستوری که برای برهنگان گفته شد  وقت ا
ـ تهیه شده   غیر درنده گوشت ـد. و اگر غیر از لباسی که از حیوان حرام جا آوره بنماز را  

لباس دیگری ندارد، چنانچه ناچار به پوشیدن آن لباس نباشد احتیاط الزم آن است که دو  
ی بخواند:  نماز  گفته ک بار  برهنگان  برای  که  دستوری  به  هم  دیگر  بار  و  لباس،  آن  با  بار 

 شد.
اگر چیزی ندارد که در نماز عورت خود را با آن بپوشاند، واجب است ـ  829مسأله 

ـ آن را تهیه نماید، ولی اگر تهیه آن موجب سختی فوق   اگرچه به کرایه یا خریداری باشد ـ
ـ   قر و تنگدستی یا گران بودن آن و اجحاف در حق ویهرچند از جهت ف گردد ـالعاده می

 ه برای برهنگان گفته شد نماز بخواند.کتواند به دستوری تهیه آن الزم نیست و می
کسی که لباس ندارد، اگر دیگری لباس به او ببخشد یا عاریه دهد، ـ    830مسأله  

د. بلکه اگر عاریه کردن چنانچه قبول کردن آن برای او مشّقت نداشته باشد، باید قبول کن
یا   بخشش  طلب  دارد،  لباس  که  کسی  از  باید  نیست،  سخت  او  برای  بخشش  طلب  یا 

 عاریه نماید.
که ـ    831مسأله   کسی  برای  آن  دوخت  یا  رنگ  یا  پارچه  که  لباسی  پوشیدن 

او  می نیست، در صورتی که موجب هتک حرمت و خواری  بپوشد معمول  آن را  خواهد 
اگر با آن لباس نماز بخواند هرچند ساترش فقط آن باشد نمازش    باشد حرام است. ولی

 صحیح است. 
بر زنان حرام  ـ    832مسأله   لباس مردانه  بر مردان، و پوشیدن  لباس زنانه  پوشیدن 

نیست. ولی ـ باطل  آن  با  نماز خواندن  و  احتیاط واجب  نیست  بر  نیست مرد ـ   بنا  جایز 
 عکس.نین بهخود را به هیئت و زّی زن درآورد، و همچ
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کسی که باید خوابیده نماز بخواند، الزم نیست مالفه یا لحافی که بر  ـ    833مسأله  
می  پوشیدن  خود  آن  بر  که  باشد  طوری  مگر  باشد،  نمازگزار  لباس  شرایط  دارای  کشد 

 صدق کند، مثل آنکه آن را بر خود بپیچد.
 

 مواردی که الزم نیست بدن و لباس نمازگزار پاک باشد 

بعدًا  ـ    834مسأله   آنها  تفصیل  که  صورت  سه  لباس  می   ذکردر  یا  بدن  اگر  شود، 
 نمازگزار نجس باشد، نماز او صحیح است: 

به  اّول:   بدنش  یا  لباس  اوست،  بدن  در  که  دملی  یا  یا جراحت  واسطه زخم  به  آنکه 
 خون آلوده شده باشد. 

بدّوم:   آلوده  خون  به  درهم  از  کمتر  مقدار  به  او  لباس  یا  بدن  ـآنکه  بر   اشد،  بنا  و 
 حساب شود.  َشست اندازه بند سر انگشت اید بهـ درهم ب احتیاط واجب 

 آنکه ناچار باشد با بدن یا لباس نجس نماز بخواند.سّوم: 
آن   و  است،  صحیح  او  نماز  باشد،  نجس  نمازگزار  لباس  اگر  صورت  یک  در  نیز  و 

 باشد.  های کوچک او مانند جوراب و عرقچین نجسصورت آن است که لباس 
 شود.می ذکرو احکام این چهار صورت مفصاًل در مسائل بعد 

اگر در بدن یا لباس نمازگزار، خون زخم یا جراحت یا دمل باشد، تا  ـ    835مسأله  
می  است  نشده  دمل خوب  یا  یا جراحت  که زخم  و  وقتی  بخواند.  نماز  آن خون  با  تواند 

چر اگر  است  یا  همچنین  آمده،  بیرون  خون  با  که  گذاشته   یوایدکی  زخم  روی  و  که  اند 
 نجس شده در بدن یا لباس او باشد.

بهـ    836مسأله   که  و زخمی  بریدگی  میاگر خون  آن  زودی خوب  و شستن  شود 
اندازه درهم یا بیشتر باشد، نماز او باطل  آسان است، در بدن یا لباس نمازگزار باشد و به 

 است.
بدنـ    837مسأله   از  جایی  ب  اگر  که  لباس  فاصله  یا  زخم    به  دارد،ا زخم  رطوبت 

اطراف   لباس که  یا  از بدن  اگر مقداری  نماز بخواند. ولی  آن  با  نیست  نجس شود، جایز 
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 زخم است به رطوبت آن نجس شود، نماز خواندن با آن مانعی ندارد.
اگر از بواسیر یا زخمی که توی دهان و بینی و مانند اینهاست، خونی  ـ    838مسأله  
لبا یا  بدن  میبه  برسد،  بیرون  س  بواسیر  دانه  که  نیست  فرقی  و  بخواند،  نماز  آن  با  تواند 

 باشد یا اندرون. 
لباس خود خونی کهـ    839مسأله   یا  بدن  در  اگر  است،  بدنش زخم  که  به    کسی 

است ببیند و نداند از زخم است یا خون دیگر، احتیاط واجب    آناز  اندازه درهم یا بیشتر  
 واند. آن است که با آن نماز نخ

طوری نزدیک هم باشند که یک زخم  اگر چند زخم در بدن باشد و بهـ    840مسأله  
اند نماز خواندن با خون آنها اشکال ندارد. ولی اگر  حساب شود، تا وقتی همه خوب نشده

باید  به که هرکدام یک زخم حساب شود، هرکدام که خوب شد  باشند  دور  از هم  قدری 
 ز خون آن آب بکشد.برای نماز، بدن و لباس را ا

در بدن یا لباس نمازگزار باشد، نماز او باطل است.    اگر خون حیضـ    841مسأله  
گوشت و العین مثل خوک و مردار، و حیوان حرام ـ خون نجس  و بنا بر احتیاط واجب  ـ

خون  ولی  است.  چنین  نیز  استحاضه  و  نفاس  یا  خون  انسان  بدن  خون  مثل  دیگر  های 
اگرچه در چند جای بدن و لباس باشد در صورتی که روی هم    گوشت خون حیوان حالل

 کمتر از درهم باشد نماز خواندن با آن اشکال ندارد.
خون  ـ    842مسأله   یک  برسد،  آن  پشت  به  و  بریزد  آستر  بی  لباس  به  که  خونی 

شود، و هر طرفی که مساحت خون بیشتر باشد آن را باید محاسبه نمود، ولی  حساب می 
ج آن  پشت  در اگر  که  خونی  اگر  پس  نمود.  حساب  جدا  را  هرکدام  باید  خونی شود،  دا 

پشت و روی لباس است روی هم کمتر از درهم باشد نماز با آن صحیح، و اگر به مقدار  
 درهم یا بیشتر باشد، نماز با آن باطل است. 

اگر خون روی لباسی که آستر دارد بریزد و به آستر آن برسد، و یا به  ـ    843مسأله  
تر بریزد و روی لباس خونی شود، یا از لباس به لباس دیگر برسد، باید هرکدام را جدا آس

حساب نمود، پس اگر روی هم کمتر از درهم باشد نماز صحیح، وگرنه باطل است، مگر 
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طوری که در نزد عرف یک خون حساب شود، پس اگر  هم باشند بهبهدر صورتی که متصل
است کمتر از درهم باشد، نماز با آن صحیح، و اگر به  خون در طرفی که مساحتش بیشتر  

 مقدار درهم یا بیشتر باشد، نماز با آن باطل است. 
اگر خون بدن یا لباس کمتر از درهم باشد و رطوبتی به آن برسد که از  ـ    844مسأله  

و   اگرچه خون  است  باطل  آن  با  نماز  کند،  آلوده  را  آن  اطراف  و  کند  تجاوز  حدود خون 
ک بهرطوبتی  رسیده  آن  به  و ه  برسد  خون  به  فقط  رطوبت  اگر  ولی  نباشد،  درهم  اندازه 

 اطراف را آلوده نکند، نماز خواندن با آن اشکال ندارد.
اگر بدن یا لباس خونی نشود ولی به واسطه رسیدن با رطوبت به خون  ـ    845مسأله  

نمی  باشد،  درهم  از  کمتر  شده  نجس  که  مقداری  اگرچه  شود،  با  نجس  نماز شود  آن 
 خواند.

نجاست  ـ    846مسأله   و  باشد  از درهم  است کمتر  لباس  یا  بدن  که در  اگر خونی 
روی آن بریزد، در صورتی که به مواضع پاک بدن   ادرار دیگری به آن برسد، مثاًل یک قطره

یا لباس برسد نماز خواندن با آن جایز نیست، بلکه اگر به مواضع پاک بدن یا لباس هم 
 ـ نماز خواندن با آن صحیح نیست.  ر احتیاط الزمبنا ب نرسد ـ

شود های کوچک نمازگزار مثل عرقچین و جوراب که نمیاگر لباس ـ    847مسأله  
نجس حیوان  از  یا  نجس  مردار  از  چنانچه  باشد،  نجس  پوشانید  را  عورت  آنها  العین  با 

یا حیوان    مانند سگ درست نشده باشد، نماز با آنها صحیح است. و اگر از مردار نجس
ـ نماز خواندن با آنها باطل است. و اگر با  بنا بر احتیاط واجب  نجس درست شده باشد ـ

 انگشتری نجس نماز بخواند اشکال ندارد.
چیز نجس مانند دستمال و کلید و چاقوی نجس جایز است همراه  ـ    848مسأله  

 رساند. ینمازگزار باشد، و همچنین لباس نجس که همراه اوست ضرری به نماز نم
داند خونی که در بدن یا لباس اوست کمتر از درهم است، ولی  اگر می ـ    849مسأله  
هایی باشد که عفو در آنها نیست، جایز است با آن خون نماز دهد که از خوناحتمال می

 بخواند.
اگر خونی که در لباس یا بدن است کمتر از درهم باشد و نداند که از  ـ    850مسأله  
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هایی ت که عفو در آنها نیست و نماز بخواند، و بعد معلوم شود که از خون هایی اسخون
بوده که عفو در آنها نیست، اعاده نماز الزم نیست. و همچنین است اگر اعتقاد نماید که  
کمتر از درهم است و نماز بخواند و بعد معلوم شود که به مقدار درهم یا بیشتر بوده، در  

 زم نیست.این صورت نیز اعاده نماز ال
 

 ی که در لباس نمازگزار مستحب است یچیزها

ـ در لباس نمازگزار مستحب  قدس الله اسرارهم  چند چیز را فقهاء ــ    851مسأله  
با تحت دانسته است: عمامه  آن جمله  از  که  و  اند  لباس سفید،  و  پوشیدن عبا،  الحنک، 
 ی عقیق.ها، و استعمال بوی خوش، و دست کردن انگشترترین لباس پاکیزه

 
 ی که در لباس نمازگزار مکروه است یچیزها

فقهاء ــ    852مسأله   الله اسرارهم  چند چیز را  نمازگزار مکروه   قدس  لباس  ـ در 
لباس  دانسته و  تنگ،  و  چرک،  و  سیاه،  لباس  پوشیدن  است:  جمله  آن  از  و  اند، 
ت دارد،  کند، و لباسی که نقش صورخوار، و لباس کسی که از نجاست پرهیز نمیشراب 

دکمه بودن  باز  نیز  مکروه  و  دارد،  نقش صورت  که  انگشتری  کردن  و دست  لباس،  های 
 شمرده شده است. 

 
 مکان نمازگزار 

 مکان نمازگزار هفت شرط دارد:
 آنکه مباح باشد بنا بر احتیاط واجب. شرط اّول: 

خواند اگرچه روی فرش و تخت و  کسی که در ملک غصبی نماز میـ    853مسأله  
ـ  مانند باشد،  الزم اینها  احتیاط  بر  زیر  بنا  در  خواندن  نماز  ولی  است،  باطل  نمازش  ـ 

 سقف غصبی و خیمه غصبی مانعی ندارد. 
اجازه  ـ    854مسأله   آن مال دیگری است بدون  نماز خواندن در ملکی که منفعت 
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باشد، در حکم نماز خواندن در ملک غصبی است، مثاًل  کسی که منفعت ملک مال او می
بنا بر   ای اگر مالک یا دیگری بدون اجازه مستأجر نماز بخواند، نمازش ـخانه اجاره در  

 ـ باطل است. احتیاط واجب 
اشغال ـ    855مسأله   را  او  دیگری جای  اگر شخص  نشسته،  در مسجد  که  کسی 

 اش در آنجا نماز بخواند، نمازش صحیح است اگرچه گناه کرده است. کند و بدون اجازه 
نمیاـ    856مسأله   که  جایی  در  نماز  گر  از  بعد  و  بخواند  نماز  است  غصبی  داند 

بفهمد، یا در جایی که غصبی بودن آن را فراموش کرده نماز بخواند و بعد از نماز یادش  
بیاید، نماز او صحیح است. ولی کسی که خودش جایی را غصب کرده اگر فراموش کند 

 طل است. و در آنجا نماز بخواند، نمازش بنا بر احتیاط با
اگر بداند جایی غصبی است و تصرف در آن حرام است، ولی نداند  ـ    857مسأله  

ـ او  نماز  بخواند،  نماز  آنجا  در  و  دارد  اشکال  خواندن  نماز  غصبی  جای  در  بر   که  بنا 
 باشد. ـ باطل می  احتیاط

که سوار بر وسیله نقلیه  را در حالی ه ناچار است نماز واجب  کسی  کـ    858مسأله  
بخواند، یا آنکه بخواهد نماز مستحبی را در آن حال بخواند، حکم غصبی بودن آن  است  

نماز می آن  بر روی  فرد  آن که  نیز چرخ ماشین و صندلی  و  آن، حکم غصبی  خواند  های 
 . بودن مکان نمازگزار را دارد

کسی که در ملکی با دیگری شریک است اگر سهم او جدا نباشد،  ـ    859مسأله  
شر اجازه  نمی بدون  ـیکش  آن  در  نماز  و  کند،  تصّرف  ملک  آن  در  احتیاط   تواند  بر  بنا 

 ـ باطل است. واجب 
کلی  ـ    860مسأله   نحو  به  معامله  ولی  خرید  نداده  خمس  پول  با  را  ملکی  اگر 

همان فی بود  معامالت  الذمه  غالب  که  و    ،است چنین  گونه  است،  حالل  آن  در  تصّرف 
ی اگر با عین پولی که خمس آن را نداده ملکی بدهکار خمس پولی است که پرداخته، ول 

بنا بر احتیاط  بخرد، تصّرف او در آن ملک بدون اجازه حاکم شرعی حرام، و نماز در آن ـ
 ـ باطل است. واجب 
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اجازه نماز خواندن بدهد و انسان بداند    ملک، با زبان،اگر صاحب  ـ    861مسأله  
او جا در ملک  نماز خواندن  نیست،  قلبًا راضی  انسان  که  و  ندهد  اجازه  اگر  و  نیست  یز 

 .یقین کند که قلبًا راضی است، نماز خواندن جایز است 
تصّرف در ملک میتی که به زکات یا به مردم بدهکار است، چنانچه  ـ    862مسأله  

ـ با اجازه ورثه اشکال   اشمثل نماز خواندن در خانه  منافات با ادای دین او نداشته باشد ـ
گر بدهی او را بدهند یا به ذمه بگیرند که ادا نمایند، یا به مقدار بدهی  ندارد. و همچنین ا

 او باقی بگذارند، تصّرف در ملک او اشکال ندارد حتی اگر موجب تلف شود.
یا  ـ    863مسأله   دیوانه  یا  صغیر  میت  ورثه  از  بعضی  در    غایب اگر  تصّرف  باشند، 

جایز نیست، ولی تصرفات معمولی    ملک او بدون اجازه ولی آنها حرام است و نماز در آن
 که مقدمه تجهیز میت است اشکال ندارد.

نماز خواندن در ملک دیگری در صورتی جایز است که مالک آن یا  ـ    864مسأله  
است  داده  اذن  خواندن  نماز  برای  شود  معلوم  که  بزند  حرفی  یا  و  بدهد،  اجازه  صریحًا 

شود ند و بخوابد که از اینها فهمیده می مثل اینکه به کسی اجازه بدهد در ملک او بنشی ـ
نماز خواندن هم اذن داده است  به رضایت مالک   برای  انسان از راه دیگر اطمینان  یا  و  ـ 

 داشته باشد. 
های بسیار وسیع جایز است هرچند که مالک نماز خواندن در زمینـ    865مسأله  

در آنها نباشد، و همچنین در  آنها صغیر و یا مجنون باشد و یا آنکه راضی به نماز خواندن  
ندارند بیها و زمینباغ این  اجازه مالک میهایی که در و دیوار  نماز خواند ولی در  شود 

یا مجنون   و  اگر مالک صغیر  و  نباید تصرف کند.  بداند مالک راضی نیست  اگر  صورت 
که د است  آن  احتیاط الزم  باشند،  داشته  او  نبودن  راضی  به  گمان  آنکه  یا  و  آنها  باشد  ر 

 تصرف نکنند و نماز خوانده نشود.
مکان نمازگزار در نمازهای واجب باید طوری نباشد که  شرط دّوم:  ـ    866مسأله  

بنا   از شدت حرکت مانع از ایستادن نمازگزار و انجام رکوع و سجود اختیاری شود، بلکه ـ
او باشد و اگر به واسطه تن بر احتیاط الزم نباید مانع از آرامش بدن  گی وقت یا جهت ـ 
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انواع   از  بعضی  مانند  جایی  چنین  در  باشد،  ناچار  نماز    ماشیندیگر  قطار  و  کشتی  و 
قدری که ممکن است باید استقرار و قبله را رعایت نماید، و اگر آنها از قبله به  بخواند، به

ممکن  دقیقًا  قبله  استقبال  رعایت  اگر  و  برگردد  قبله  طرف  به  کنند  حرکت  دیگر  طرف 
از  نباشد   اختالف کمتر  که  کند  در   «90»سعی  نباشد  این هم ممکن  اگر  و  باشد،  درجه 
الزم  تکبیرة قبله  رعایت  نباشد  میّسر  هم  این  اگر  و  بکند،  را  قبله  رعایت  فقط  االحرام 

 نیست.
در  ـ    867مسأله   که   ماشیننماز خواندن  وقتی  اینها در  مانند  و  و قطار  و کشتی 

و همایستاده  ندارد،  مانعی  وقتی که حرکت میاند  تکان چنین در  به حدی  کنند چنانچه 
 نداشته باشند که مانع از آرامش بدن نمازگزار شود.

نمیـ    868مسأله   که  اینها  مانند  و  و جو  گندم  بیروی خرمن  ماند،  شود  حرکت 
 نماز باطل است.
گر کند ولی اباید در جایی نماز بخواند که احتمال بدهد نماز را تمام میشرط سّوم:  

که   دارد  اطمینان  اینها  مانند  و  جمعیت  زیادی  و  باران  و  باد  واسطه  به  که  جایی  در 
بخواند  نمی نماز  رجاًء  کند،  تمام  را  نماز  نمازش صحیح  تواند  کند  تمام  را  آن  چنانچه  و 

 .است 
اگر در جایی که ماندن در آن حرام است مثاًل زیر سقفی که نزدیک ـ    869مسأله  

 ـ ولی نمازش اشکالی ندارد. اگرچه معصیت کرده بخواند ـاست خراب شود، نماز 
نماز خواندن روی چیزی که ایستادن و نشستن روی آن حرام است،  ـ    870مسأله  

بر آن نوشته شده، چنانچه مانع از قصد قربت    خداوند متعالمثل جایی از فرش که اسم  
 شود صحیح نیست. 

ای که نتواند در آنجا راست بایستد، اندازهآنکه جای نمازگزار سقفش بهشرط چهارم:  
 ای که جای رکوع و سجود نداشته باشد، کوچک نباشد. اندازه کوتاه نباشد و همچنین به 

ایستادن ـ    871مسأله   از  به طور کّلی  نماز بخواند که  ناچار شود که در جایی  اگر 
ن ندارد، برای  تمکن ندارد، الزم است نشسته نماز بخواند، و اگر از رکوع و سجود نیز تمک 
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 آنها با سر اشاره نماید.
الله علیه وآله(ردن به قبر پیامبرکپشت    ـ  872مسأله   )علیهم  و ائمه اطهار  )صلی 

بیکدر صورتی  السالم( نماز و غیر  ه  در  آنان محسوب شود،  به  و هتک حرمت  احترامی 
ار هتک و توهین نماز حرام است و اّما چنانچه به دلیل فاصله زیاد یا وجود مانع مثل دیو 

البّته فاصله شدن صندوق شریف و پارچه ای که روی آن  محسوب نشود، اشکال ندارد؛ 
اند یا ضریح مطّهر، برای برطرف شدن بی ادبی، کافی نیست؛ ولی در هر دو حال  انداخته 

 . اگر قصد قربت حاصل شود، نماز صحیح است 
ر نباشد که رطوبت آن به  طوری تآنکه مکان نمازگزار اگر نجس است بهشرط پنجم:  

بدن یا لباس او برسد در صورتی که از نجاساتی باشد که مبطل نماز است، ولی جایی که 
می  آن  بر  را  باطل پیشانی  نماز  باشد  هم  خشک  که  صورتی  در  باشد،  نجس  اگر  گذارد 

 است، و احتیاط مستحب آن است که مکان نمازگزار اصاًل نجس نباشد. 
تر از مرد بایستد، اقاًل به مقداری که  ـ زن عقب  ر احتیاط الزمبنا ب باید ـ  شرط ششم:

بین   این حکم فرقی  برابر جای دو زانوی مرد در حال سجده باشد و در  او  جای سجده 
 . محرم و نا محرم نیست 

بنا بر  اگر زن هم ردیف مرد یا جلوتر بایستد و با هم وارد نماز شوند ـ  ـ  873مسأله  
واجب  نما احتیاط  باید  یـ  اگر  و  بخوانند.  دوباره  را  نماز  ک ز  مشغول  دیگری  از  زودتر  ی 

بر احتیاط واجب باطل است و نماز    بیرة االحرام را گفته، بناک ه دیرتر تکشود، نماز نفری  
اول   تکنفر  آنچه در مسأله بعد ذکر شده را  کبیرة االحرام را گفته، در صورتی  ک ه زودتر  ه 

بر احتیاط واجب، باطل است اّما اگر  اول هم، بنا انجام دهد صحیح است و گرنه نماز نفر
دهد و در این صورت، نماز نفر اول صحیح  ان پذیر نیست نماز را ادامه می ک ارها امکاین  

 .است 
اند یا زن جلوتر ایستاده و نماز  اگر بین مرد و زن که برابر هم ایستادهـ    874مسأله  

که یکدیگر را نبینند، یا آنکه فاصله بیش از خوانند، دیوار یا پرده یا چیز دیگری باشد  می
 باشد، نماز هر دو صحیح است.متر و نیم(  چهار )تقریباً  ده ذراع
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آنکه جای پیشانی نمازگزار از جای دو زانو و سر انگشتان پای او، بیش  شرط هفتم:  
  ذکر تر یا بلندتر نباشد. و تفصیل این مسأله در احکام سجده  از چهار انگشت بسته پست 

 شود.می
را  ـ    875مسأله   معصیت  در  وقوع  احتمال  اگر  در خلوت  نامحرم  زن  و  مرد  بودن 

 بدهند، حرام است، و احتیاط مستحب آن است که در آنجا نماز نخوانند.
یا موسیقی حرام می نماز خواندن در جایی که غنا میـ    876مسأله   نوازند خوانند 

 صیت است. باطل نیست، اگرچه گوش دادن و استعمال آن مع 
احتیاط واجب آن است که در خانه کعبه، و بر بام آن در حال اختیار ـ    877مسأله  

 نماز واجب نخوانند، ولی در حال ناچاری اشکال ندارد. 
خواندن نماز مستحب در خانه کعبه، و بر بام آن اشکال ندارد، بلکه ـ    878مسأله  

 بخوانند. مستحب است در داخل خانه مقابل هر رکنی دو رکعت نماز
 

 ی که نماز خواندن در آنها مستحب است یجاها

در شرع مقدس اسالم بسیار سفارش شده است که نماز را در مسجد  ـ    879مسأله  
آن مسجد   از  بعد  و  الحرام است،  از همه مسجدها مسجد  بهتر  و  )صلی  پیامبربخوانند، 

المقدس، و بعد از آن ، و بعد از آن مسجد کوفه، و بعد از آن مسجد بیت الله علیه وآله(
 مسجد جامع هر شهر، و بعد از آن مسجد محّله، و بعد از آن مسجد بازار است.

برای زنان بهتر آن است که نماز خود را در جایی بخوانند که از دیگر ـ    880مسأله  
تر باشد، خواه آنجا خانه باشد یا مسجد یا جای  جاها در محفوظ بودن از نامحرم مناسب 

 دیگر. 
امامانـ    881  مسأله در حرم  السالم( نماز خواندن  از    )علیهم  بهتر  بلکه  مستحب، 

  )علیه السالم( مسجد است؛ و روایت شده که نماز در حرم مطّهر حضرت امیر المؤمنین
 برابر دویست هزار نماز است. 

زیاد رفتن به مسجد و رفتن در مسجدی که نمازگزار ندارد مستحب ـ    882مسأله  
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مسج همسایه  و  نماز  است.  مسجد  غیر  در  است  مکروه  باشد،  نداشته  عذری  اگر  د 
 بخواند.

نمی ـ    883مسأله   حاضر  مسجد  در  که  کسی  با  انسان  است  غذا  مستحب  شود 
نخورد، و در کارها با او مشورت نکند، و همسایه او نشود، و از او زن نگیرد، و به او زن 

 ندهد.
 

 ی که نماز خواندن در آنها مکروه است یجاها

 نماز خواندن در چند جا مکروه است، و از آن جمله است: ـ  884ه مسأل
(  5( مقابل دری که باز است. ) 4( مقابل انسان. )3( زمین نمکزار. ) 2( حمام. )1)

که عبور می  برای کسانی  اگر  و کوچه  و خیابان  و چنانچه  در جاده  نباشد،  کنند زحمت 
( در آشپزخانه و هر جا  7غ. )( مقابل آتش و چرا 6زحمت باشد، مزاحمت حرام است. )

( روبروی عکس 9باشد. )  ادرار  ای که محل( مقابل چاه و چاله 8که کوره آتش باشد. )
( در اتاقی که ُجنب 10و مجسمه چیزی که روح دارد، مگر آنکه روی آن پرده بکشند. )

( مقابل 12( در جایی که عکس باشد اگرچه روبروی نمازگزار نباشد. )11در آن باشد. )
 ( در قبرستان. 15( بین دو قبر. )14( روی قبر. )13قبر. )

خواند، یا کسی روبروی اوست،  کسی که در محل عبور مردم نماز می ـ    885مسأله  
 مستحب است جلوی خود چیزی بگذارد، و اگر چوب یا ریسمانی هم باشد کافی است.

 
 احکام مسجد 

دیوار مسجد، و آالت  نجس کردن زمین و سقف و بام و طرف داخل  ـ    886مسأله  
حرام است،    ـ هامثل درها و پنجره  شود ـو وسایلی که جزئی از بناء مسجد محسوب می 

آنچه که جزء شؤون مسجد شمرده می  استفاده  و همچنین  در مسجد  آن  از  فعاًل  و  شود 
هایی باشد یا پرده ها یا حصیرهایی که در مسجد پهن میها یا موکت شده است، مثل فرش 

ان است،و هر کس بفهمد یکی از این جاها نجس شده است باید فورًا نجاست آن  که آویز
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نجس  هم  را  مسجد  دیوار  بیرون  طرف  که  است  آن  مستحب  احتیاط  و  کند،  برطرف  را 
نکنند، و اگر نجس شود برطرف کردن آن الزم نیست، ولی اگر نجس کردن طرف بیرون  

ب و  است،  حرام  البته  باشد  مسجد  هتک  موجب  رافع دیوار  که  مقداری  آن  کردن  رطرف 
 هتک باشد الزم است. 

اگر نتواند مسجد را تطهیر نماید، تطهیر مسجد بر او واجب نیست ـ    887مسأله  
ـ یا  بداند  چنانچه  باشد،  حرمت  هتک  موجب  نجاست  گذاشتن  باقی  اگر  بر    بنا ولی 

گیرد انجام می ار  که اگر به دیگری اّطالع دهد این  کـ احتمال معقول بدهد   احتیاط واجب 
 باید به او اّطالع دهد. 

یا خراب  ـ    888مسأله   بدون کندن  آن  تطهیر  که  از مسجد نجس شود  اگر جایی 
آنجا را بکنند یا خراب نمایند در صورتی که کندن یا خراب   او ممکن نیست، باید  کردن 
االّ  و  باشد،  کّلی  کردن  خراب  یا  برکندن  متوقف  هتک  رفع  آنکه  یا  باشد،  جزئی    کردن 

اند و ساختن جایی که خراب  خراب کردن محل اشکال است، و پر کردن جایی که کنده
که  کرده صورتی  در  شود،  نجس  مسجد  آجر  مانند  چیزی  اگر  ولی  نیست.  واجب  اند 

 اولش بگذارند.  به جایممکن باشد، باید بعد از آب کشیدن 
آن بسازند، یا  آن خانه و مانند    به جایاگر مسجدی را غصب کنند و  ـ    889مسأله  

طوری خراب شود که دیگر به آن مسجد نگویند، نجس کردن آن حرام نیست، و تطهیر به
 آن واجب نیست. 

امامانـ    890مسأله   حرم  کردن  السالم(نجس  از   )علیهم  یکی  اگر  و  است.  حرام 
احترامی باشد، تطهیر آن واجب است، بلکه آنها نجس شود، چنانچه نجس ماندن آن بی

 احترامی هم نباشد آن را تطهیر کنند.تحب آن است که اگر بیاحتیاط مس
اگر حصیر یا موکت مسجد نجس شود، باید آن را آب بکشند، و اگر  ـ    891مسأله  

یا  آن،  از  معتنابهی  مقدار  بریدن  ولی  ببرند.  را  آن  باید  باشد،  بهتر  نجس  جای  بریدن 
ترک اینکه  مگر  است،  اشکال  محل  باشد  نقص  موجب  که  هتک   تطهیری  موجب  آن 

 باشد. 
احترامی به مسجد باشد  بردن عین نجس و متنّجس در مسجد اگر بیـ    892مسأله  
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احترامی هم نباشد، عین نجس را  حرام است، بلکه احتیاط مستحب آن است که اگر بی 
شود، مانند خون زخمی که در  در مسجد نبرند مگر آنچه از توابع انسانی است که وارد می

 و است.بدن یا لباس ا
بزنند و فرش کنند و سیاهی  اگر مسجد را برای روضهـ    893مسأله   خوانی چادر 

بکوبند و اسباب چای در آن ببرند، در صورتی که این کارها به مسجد ضرر نرساند و مانع  
 نماز خواندن نشود، اشکال ندارد.

ط  احتیاط واجب آن است که مسجد را به طال زینت نکنند، و احتیاـ    894مسأله  
زینت  نیز  دارد  روح  حیوان  و  انسان  مثل  که  چیزهایی  صورت  به  که  است  آن  مستحب 

 نکنند. 
توانند آن را بفروشند یا داخل ملک و  اگر مسجد خراب هم شود، نمیـ    895مسأله  
 جاده نمایند. 
اگر  ـ    896مسأله   و  است،  حرام  مسجد،  دیگر  چیزهای  و  پنجره  و  در  فروختن 

اینها را صرف در تعمیر همان مسجد به کار ببرند، و چنانچه به    مسجد خراب شود باید 
درد آن مسجد نخورد باید در مسجد دیگر مصرف شود، ولی اگر به درد مسجدهای دیگر 

توانند آن را بفروشند و پول آن را اگر ممکن است صرف تعمیر همان مسجد، هم نخورد می
 وگرنه صرف تعمیر مسجد دیگر نمایند.

میساختـ    897مسأله   خرابی  به  نزدیک  که  مسجدی  تعمیر  و  مسجد  باشد ن 
توانند آن را  مستحب است، و اگر مسجد طوری خراب شود که تعمیر آن ممکن نباشد می

بلکه می بسازند،  دوباره  و  کنند  احتیاج  خراب  برای  نشده،  خراب  که  را  توانند مسجدی 
 تر بسازند.مردم خراب کنند و بزرگ

جد و روشن کردن چراغ در آن مستحب است، و کسی تمیز کردن مسـ  898مسأله 
قیمتی که می و  پاکیزه  لباس  و  را خوشبو کند،  است خود  برود مستحب  خواهد مسجد 

به   نباشد، و موقع داخل شدن  آن  به  ته کفش خود را وارسی کند که نجاستی  و  بپوشد، 
ه و  بگذارد.  را  چپ  پای  اّول  آمدن،  بیرون  موقع  و  راست،  پای  اّول  مچنین مسجد، 
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 مستحب است از همه زودتر به مسجد آید و از همه دیرتر بیرون رود.
انسان وارد مسجد می ـ    899مسأله   به وقتی  نماز  دو رکعت  است  شود، مستحب 

یا مستحب دیگری هم بخواند   نماز واجب،  اگر  و  احترام مسجد بخواند،  قصد تحیت و 
 کافی است. 
اچار نباشد، و صحبت کردن راجع به خوابیدن در مسجد اگر انسان نـ    900مسأله  

نباشد،   آن  مانند  دنیا، و مشغول صنعت شدن، و خواندن شعری که نصیحت و  کارهای 
بیندازد،   را در مسجد  اخالط سینه  و  بینی  و  آب دهان  نیز مکروه است  و  است.  مکروه 

است گمشده نیز مکروه  و  است.  موارد حرام  بعضی  در  و صدای بلکه  کند،  را طلب  ای 
 را بلند کند، ولی بلند کردن صدا برای اذان مانعی ندارد. خود 

راه دادن دیوانه به مسجد مکروه است، و همچنین است راه دادن بچه  ـ    901مسأله  
در  و  کند،  را نجس  احتمال رود مسجد  اینکه  یا  و  نمازگزاران شود،  اگر موجب زحمت 

بلکه نیست  به مسجد  راه دادن بچه  از  این دو صورت مانعی  و   غیر  اولویت دارد.  گاهی 
کند مکروه است کسی که پیاز و سیر و مانند اینها خورده که بوی دهانش مردم را اذیت می

 به مسجد برود. 
 

 ذان و اقامه ا

نمازهای واجب شبانه ـ    902مسأله   از  پیش  است  و زن مستحب  مرد  روزی  برای 
ی واجب  دیگر  نمازهای  برای  و  بگویند،  اقامه  سپس  و  اذان  مشروع  )یومیه(  مستحب  ا 

بخوانند مستحب  با جماعت  که  قربان در صورتی  و  نماز عید فطر  از  پیش  ولی  نیست، 
 است سه مرتبه بگویند: الصالة. 

آید، یا پیش از آنکه بند مستحب است در روز اّول که بچه به دنیا میـ    903مسأله  
 اقامه بگویند. چپ ر گوش راست او اذان، و در گوش نافش بیفتد، د

ْشَهُد أن ال ِإَله ِإاّل  « چهار مرتبه، »الله اکبراذان هیجده جمله است: »ـ    904  مسأله
َ
أ

»الله الله«،  َرُسوُل  دًا  ُمَحمَّ أنَّ  ْشَهُد 
َ
»أ الَصالةِ «،  َعَلی  » َحی  الَفالِح «،  َعلی  »َحی  َحی «، 
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َخیرِ  کَبُر «، »اْلَعَمل  َعلی 
َ
أ الله«، »َالله  إالَّ  الَه  اقال  و  مرتبه.  امه هفده جمله  « هر یک دو 

کَبُر است، یعنی دو مرتبه »
َ
« از آخر آن کم ال ِإلَه إالَّ الله« از اّول اذان، و یک مرتبه »َالله أ

اَلةُ « باید دو مرتبه » َحی َعَلی َخیِر الَعَملشود، و بعد از گفتن »می « اضافه  َقْد َقاَمِت الصَّ
 نمود.

الله«ـ    905مسأله   َعِلیًا َولی  أنَّ  ْشَهُد 
َ
نیست، ولی خوب است ج  »أ و اقامه  اذان  زء 

دًا َرُسوُل الله«بعد از  ْشَهُد أنَّ ُمَحمَّ
َ
 به قصد قربت گفته شود.  »أ

 
 :ترجمه اذان و اقامه

 تر از آن است که او را وصف کنند.یعنی خدای تعالی بزرگ الله اکبر:
الله: ِإاّل  ِإلَه  ال  ن 

َ
أ ْشَهد  

َ
می   أ شهادت  سزیعنی  خدا  جز  کسی  که  پرستش دهم  اوار 

 نیست.
الله: ول   َرس  دًا  َحمَّ م  ّن 

َ
أ ْشَهد  

َ
می   أ شهادت  بن  یعنی  محّمد  حضرت  که  دهم 

 و فرستاده خداست.  پیامبر )صلی الله علیه وآله(عبدالله
ؤمِنین   الم  َعلیًا أْمیر  أنَّ  ْشَهد  

َ
الله:  و  أ دهم که حضرت علی  یعنی شهادت می َولی 

 و ولی خدا بر همه خلق است. علیه الصالة و السالم امیر مؤمنان
 یعنی بشتاب برای نماز. َحی َعَلی الّصالِة:
 یعنی بشتاب برای رستگاری.  َحی َعَلی اْلَفالِح:

 یعنی بشتاب برای بهترین کارها که نماز است. َحی َعَلی َخیر اْلَعَمِل:
: الة   یعنی به تحقیق نماز برپا شد.  َقْد َقاَمِت الصَّ

 عنی کسی جز خدا سزاوار پرستش نیست. ی ال ِإله ِإاّل الله: 
آنها  بین جمله ـ    906مسأله   بین  اگر  و  نشود،  فاصله  باید خیلی  اقامه  و  اذان  های 

 بیشتر از معمول فاصله بیندازد، باید دوباره آن را از سر بگیرد. 
یعنی به  اگر در اذان و اقامه صدا را در گلو بگرداند چنانچه غنا شود ــ    907مسأله  

معمول  آواطور   لعب  و  لهو  مجلس  در  که  بگویدزخوانی  را  اقامه  و  اذان  حرام   است  ـ 
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 باشد.است. و اگر غنا نشود مکروه می
در همه مواردی که نمازگزار، دو نماز را که یک وقت مشترک دارند  ـ    908مسأله  

می هم  سر  ساقط پشت  بعدی  نماز  از  اذان  باشد،  گفته  اذان  اّول  نماز  برای  اگر  خواند، 
خواه جمع میان دو نماز بهتر نباشد، یا آنکه بهتر باشد مثل جمع بین نماز ظهر و    است،

حجه است، اگر آنها را در وقت فضیلت نماز ظهر عصر در روز عرفه که روز نهم ماه ذی
برای   قربان  نماز مغرب و عشای عید  بین  و جمع  نباشد،  انجام دهد هرچند در عرفات 

آنها را در وقت فضیلت نماز عشاء جمع کند، و ساقط   کسی که در مشعر الحرام باشد، و
نباشد، ولی   نماز  آن است که فاصله زیادی میان دو  به  این موارد مشروط  اذان در  شدن 
فاصله شدن نافله و تعقیب ضرر ندارد، و احتیاط واجب آن است که در این موارد اذان را  

ذکور در روز عرفه و در مشعر با به قصد مشروعیت نیاورد، بلکه آوردن اذان در دو مورد م
 شد هرچند بدون قصد مشروعیت باشد، خالف احتیاط است. گفتهشرایطی که 

آن  ـ    909مسأله   با  که  کسی  باشند،  گفته  اقامه  و  اذان  جماعتی  نماز  برای  اگر 
 خواند، نباید برای نماز خود اذان و اقامه بگوید.جماعت نماز می

نمـ    910مسأله   برای خواندن  تا  اگر  تمام شده،  ببیند جماعت  و  به مسجد رود  از 
تواند برای نماز خود اذان ها به هم نخورده و جمعیت متفرق نشده است، میوقتی که صف

خواهد اذان بگوید  و اقامه نگوید، یعنی گفتن آن دو مستحب مؤکد نیست، بلکه اگر می
جماعت دیگری اقامه کند  بهتر آن است که آن را بسیار آهسته بگوید. و اگر بخواهد نماز  

 نباید اذان و اقامه بگوید. 
در غیر مورد مذکور در مسأله قبل، با شش شرط اذان و اقامه ساقط  ـ    911مسأله  

 شود: می
آنکه نماز جماعت در مسجد باشد، و اگر در مسجد نباشد، اذان و اقامه ساقط  اّول:  

 نیست.
 د. آنکه برای آن نماز، اذان و اقامه گفته باشندّوم: 

 آنکه نماز جماعت باطل نباشد. سّوم: 
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او و نماز جماعت در یک جا باشد، پس اگر نماز جماعت داخل  چهارم:   آنکه نماز 
 مسجد باشد و او بخواهد در بام مسجد نماز بخواند، مستحب است اذان و اقامه بگوید.

ست  آنکه نماز جماعت ادا باشد، ولی شرط نیست که نماز خود او اگر منفرد اپنجم:  
 هم ادا باشد.

آنکه وقت نماز او و نماز جماعت مشترک باشد، مثاًل هر دو نماز ظهر یا هر  ششم:  
شود نماز ظهر باشد و او نماز دو نماز عصر بخوانند، یا نمازی که به جماعت خوانده می

نماز   اگر  اما  و  باشد.  عصر  نماز  جماعت  نماز  و  بخواند  ظهر  نماز  او  یا  بخواند،  عصر 
عصر مغرب    جماعت  نماز  بخواهد  او  و  وقت  آخر  در  اقامه    ییادا باشد  و  اذان  بخواند، 

 شوند. ساقط نمی
هایی که در مسأله پیش ذکر شد شک کند،  اگر در شرط سّوم از شرط ـ    912مسأله  

یعنی شک کند که نماز جماعت صحیح بوده یا نه، اذان و اقامه از او ساقط است، ولی  
ش دیگر  شرط  پنج  از  یکی  در  در  اگر  اگر  ولی  بگوید،  اقامه  و  اذان  است  بهتر  کند  ک 

 .جماعت باشد باید به قصد رجاء باشد
گوید کسی که اذان دیگری را که برای اعالم یا برای نماز جماعت میـ    913مسأله  

 شنود آهسته بگوید. بشنود، مستحب است هر قسمتی را که می
شد، چه با او گفته باشد یا نه،  کسی که اذان و اقامه دیگری را شنیده باـ  914مسأله 

خواهد بخواند زیاد فاصله نشده باشد و  در صورتی که بین آن اذان و اقامه و نمازی که می
ابتدای شنیدن قصد نماز داشته است، می  این  از  او اکتفا کند. ولی  تواند به اذان و اقامه 

ومین شنیده باشند،  حکم در مورد جماعتی که فقط امام اذان را شنیده باشد، یا فقط مأم
 مورد اشکال است.

شود؛ بلکه اگر مرد، اذان زن را با قصد لّذت بشنود، اذان او ساقط نمیـ  915مسأله 
 ساقط شدن اذان با شنیدن اذان زن مطلقًا اشکال دارد.

نماز جماعت ـ    916مسأله   باید مرد بگوید. ولی در  نماز جماعت را  اقامه  اذان و 
اق و  اذان  زن  اگر  میزنان  کفایت  بگوید  نماز  امه  در  زن  اقامه  و  اذان  به  اکتفا  و  کند، 

 اند، محل اشکال است. جماعتی که مردان آن با او محرم 
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در ـ    917مسأله   که  است  معتبر  اقامه  در  نیز  و  گفته شود،  اذان  از  بعد  باید  اقامه 
 ـ باشد. با وضو یا غسل یا تیمم  حال ایستادن و طهارت از حدث ـ

ــ    918مسأله   بگوید  ترتیب  بدون  را  اقامه  و  اذان  کلمات  َعَلی  مثاًل   اگر  »َحی 
ـ باید از جایی که ترتیب به هم خورده دوباره  بگوید  الِة«»َحی َعَلی الصَّ را پیش از    الَفالِح«
 بگوید. 

قدری فاصله دهد  باید بین اذان و اقامه فاصله ندهد، و اگر بین آنها به ـ    919مسأله  
ته اذان این اقامه حساب نشود، اذان باطل است. و نیز اگر بین اذان و  که اذانی را که گف

قدری فاصله دهد که اذان و اقامه آن نماز حساب نشود، اذان و اقامه باطل  اقامه و نماز به 
 شود.می

اذان و اقامه باید به عربی صحیح گفته شود، پس اگر به عربی غلط ـ    920مسأله  
یگر بگوید، یا مثاًل ترجمه آن را به فارسی بگوید، صحیح حرفی حرف د به جایبگوید، یا 

 نیست.
اذان و اقامه باید بعد از داخل شدن وقت نماز گفته شود، و اگر عمدًا  ـ    921مسأله  

یا از روی فراموشی پیش از وقت بگوید باطل است، مگر در صورتی که اگر وقت در میان  
 ( بیان آن گذشت. 731در مسأله )شود که نماز داخل شود حکم به صحت آن نماز می

اگر پیش از گفتن اقامه شک کند که اذان گفته یا نه، اذان را بگوید ـ    922مسأله  
 ولی اگر مشغول اقامه شود و شک کند که اذان گفته یا نه، گفتن اذان الزم نیست.

اگر در بین اذان یا اقامه پیش از آنکه قسمتی را بگوید شک کند که ـ    923مسأله  
پیش از آن را گفته یا نه، باید قسمتی را که در گفتن آن شک کرده، بگوید ولی اگر   قسمت 

در حال گفتن قسمتی از اذان یا اقامه شک کند که آنچه پیش از آن است گفته یا نه، گفتن  
 آن الزم نیست.

مستحب است انسان در موقع اذان گفتن، رو به قبله بایستد و با وضو  ـ    924مسأله  
باش غسل  دست یا  و  بین د،  و  بکشد،  و  نماید  بلند  را  صدا  و  بگذارد  گوش  به  را  ها 

 های اذان کمی فاصله دهد و بین آنها حرف نزند. جمله
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از ـ    925مسأله   و آن را  آرام باشد  اقامه  انسان در موقع گفتن  مستحب است بدن 
های بین جمله   ای کهاندازههای آن را به هم نچسباند. ولی به تر بگوید، و جمله اذان آهسته 

 های اقامه فاصله ندهد. دهد، بین جمله اذان فاصله می 
قدم بردارد، یا قدری بنشیند، یا  مستحب است بین اذان و اقامه یک ـ    926مسأله  

سجده کند، یا ذکر بگوید، یا دعا بخواند، یا قدری ساکت باشد، یا صحبتی کند، یا دو  
 .و اقامه نماز صبح مستحب نیست رکعت نماز بخواند. ولی صحبت کردن بین اذان 

میـ    927مسأله   معین  اذان  گفتن  برای  که  را  کسی  است  و  مستحب  عادل  کنند 
 شناس و صدایش بلند باشد، و اذان را در جای بلند بگوید.وقت 

 
 واجبات نماز 

 واجبات نماز یازده چیز است: 
ایستادن. »سوم« تکبیرة االحرام یعنی گ  »اول« الله اکبر نیت. »دوم« قیام یعنی  فتن 

در اّول نماز. »چهارم« رکوع. »پنجم« سجود. »ششم« قرائت. »هفتم« ذکر. »هشتم«  
 درپی بودن اجزاء نماز.تشّهد. »نهم« سالم. »دهم« ترتیب. »یازدهم« مواالت یعنی پی

نیاورد  جا  ه ببعضی از واجبات نماز رکن است، یعنی اگر انسان آنها را  ـ    928مسأله  
شود. و بعضی دیگر رکن نیست، یعنی اگر اشتباهًا  ـ نماز باطل می ا اشتباهاً عمدًا باشد ی ـ

 شود. و رکن نماز پنج چیز است: کم گردد نماز باطل نمی
 نیت.اّول: 
 .در حال قیام تکبیرة االحرامدّوم: 

 قیام مّتصل به رکوع، یعنی ایستادن پیش از رکوع.سّوم: 
 رکوع. چهارم: 
 .دو سجده از یک رکعت پنجم: 

می  باطل  نماز  مطلقًا  باشد،  که عمدی  در صورتی  زیادی  به  نسبت  اما  در  و  و  شود، 
صورتی که از روی اشتباه باشد اگر زیادی در رکوع یا در دو سجده از یک رکعت باشد،  

 ـ باطل است، و ااّل باطل نیست.  بنا بر احتیاط الزم نماز ـ
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 نیت

یعنی برای تذّلل و کرنش در پیشگاه  ـانسان باید نماز را به نیت قربت  ـ    929مسأله  
عالم  آورهبـ   خداوند  زبان  جا  به  مثاًل  یا  بگذراند،  خود  قلب  از  را  نیت  نیست  الزم  و  د، 

 خوانم قربًة إلی الله. بگوید: چهار رکعت نماز ظهر می
نماز ـ    930مسأله   رکعت  چهار  که  کند  نیت  عصر  نماز  در  یا  ظهر  نماز  در  اگر 

نک می معین  و  نماز  خوانم،  است  کافی  ولی  است،  باطل  او  نماز  عصر،  یا  است  ظهر  ند 
نیز کسی که  اّول، و نماز عصر را به عنوان نماز دّوم تعیین کند. و  ظهر را به عنوان نماز 
مثاًل قضای نماز ظهر بر او واجب است، اگر در وقت نماز ظهر بخواهد آن نماز قضا یا  

 .خواند، در نیت معین کندنماز ظهر را بخواند، باید نمازی را که می
انسان باید از اّول تا آخر نماز به نیت خود باقی باشد، پس اگر در بین  ـ    931مسأله  

به می نماز  چه  بپرسند  اگر  که  شود  غافل  باطل طوری  نمازش  بگوید،  چه  نداند  کنی؟ 
 است.

پس انسان باید فقط برای تذّلل در پیشگاه خداوند عالم نماز بخواند،  ـ    932مسأله  
ـ نمازش باطل است، خواه   یعنی برای نشان دادن به مردم نماز بخواند کسی که ریا کند ـ

 فقط برای مردم باشد، یا خدا و مردم، هر دو را در نظر بگیرد. 
غیر  ـ    933مسأله   برای  را  نماز  از  قسمتی  متعالاگر  آورهب  خداوند  آن  جا  چه  د، 

به   ییخداقنوت، اگر آن قصد غیر  قسمت واجب باشد مثل حمد، یا مستحب باشد مثل  
تمام نماز سرایت کند مثاًل قصد ریا در عملی باشد که مشتمل بر آن جزء است، یا آنکه از  
خدا  برای  را  نماز  اگر  و  است.  باطل  نمازش  آید،  الزم  مبطل  زیادی  قسمت  آن  تدارک 

آورهب وقجا  در  یا  مسجد،  مثل  مخصوصی  جای  در  مردم  به  دادن  نشان  برای  ولی  ت د 
نمازش   بخواند،  نماز  با جماعت  مثاًل  به طرز مخصوصی  یا  وقت،  اّول  مثل  مخصوصی 

 باطل است.
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 تکبیرة االحرام 

گفتن »الله اکبر« در اّول هر نماز، واجب و رکن است، و باید حروف  ـ    934مسأله  
نیز باید  »الله« و حروف »اکبر« و دو کلمه »الله« و »اکبر« را پشت سر هم بگوید، و 

دو کلمه به عربی صحیح گفته شود، و اگر به عربی غلط بگوید، یا مثاًل ترجمه آن را  این  
 به فارسی بگوید صحیح نیست. 

احتیاط مستحب آن است که تکبیرة االحرام نماز را به چیزی که پیش  ـ    935مسأله  
 خواند نچسباند. خواند، مثاًل به اقامه یا به دعایی که پیش از تکبیر میاز آن می 
آن میـ    936له  مسأ از  بعد  به چیزی که  اکبر« را  انسان بخواهد »الله  خواند،  اگر 

با حرکت   را  اکبر  آن است که »راء«  بهتر  الرحیم« بچسباند،  الرحمن  الله  به »بسم  مثاًل 
 . ضّمه )ُـ( تلفظ نماید، ولی احتیاط مستحب آن است که در نماز واجب نچسباند

رام در نماز واجب باید بدن آرام باشد، و اگر  موقع گفتن تکبیرة االح ـ    937مسأله  
 عمدًا در حالی که بدنش حرکت دارد، تکبیرة االحرام را بگوید باطل است.

تکبیر و حمد و سوره و ذکر و دعا را باید طوری بخواند که خودش  ـ    938مسأله  
اد  الاقل همهمه خود را بشنود، و اگر به واسطه سنگینی یا کری گوش، یا سر و صدای زی 

 شنود، باید طوری بگوید که اگر مانعی نباشد بشنود. نمی
ای الل شده، یا زبان او مرضی پیدا کرده  کسی که به واسطه عارضهـ    939مسأله  

نمی میکه  که  طوری  هر  به  باید  بگوید،  را  اکبر«  »الله  هیچ تواند  اگر  و  بگوید،  تواند 
بگذراند،نمی خود  قلب  در  را  تکبیر  باید  بگوید  به   تواند  او  برای  مناسب  و  که  طوری 

می  اگر  هم  را  لبش  و  زبان  و  کند،  اشاره  انگشتش  با  باشد  لفظش  حرکت حکایت  تواند 
طوری که شبیه کسی است  دهد. و اما کسی که الل مادرزاد است باید زبان و لبش را به 

 کند حرکت دهد، و در آن حال با انگشتش نیز اشاره نماید.که تلفظ به تکبیر می
»یا ُمْحِسُن َقْد  خوب است قبل از تکبیرة االحرام به قصد رجاء بگوید:  ـ    940ه  مسأل

ُء، ِبَحّق  ِء، َاْنَت اُلمْحِسُن َوَاَنا الُمِسی ُء، َوَقْد َاَمْرَت اُلمْحِسَن َاْن یَتجاَوَز َعِن الُمِسی َاتاک الُمِسی 
ٍد َوآِل ُمحمَّ  ٍد َصلِّ َعلی ُمَحمَّ ٍد َوآِل ُمَحمَّ َتْعَلُم ِمّنی«ُمَحمَّ ای    یعنی:  ٍد، َوَتجاَوْز َعْن َقِبیِح ما 
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ای  کنی، بنده گناهکار به دِر خانه تو آمده، و تو امر کرده خدایی که به بندگان احسان می
محّمد،   آل  و  محّمد  بحق  گناهکار،  من  و  نیکوکاری  تو  بگذرد،  گناهکار  از  نیکوکار  که 

آل محّمد بفرست،   بر محّمد و  از بدیرحمت خود را  از من سر زده  هایی که میو  دانی 
 بگذر. 

نماز،  ـ    941مسأله   بین  تکبیرهای  و  نماز  اّول  تکبیر  گفتن  موقع  است  مستحب 
 ها باال ببرد.ها را تا مقابل گوش دست 

اگر شک کند که تکبیرة االحرام را گفته یا نه، چنانچه مشغول خواندن ـ  942مسأله 
 عتنا نکند، و اگر چیزی نخوانده باید تکبیر را بگوید.چیزی از قرائت شده، به شک خود ا

اگر بعد از گفتن تکبیرة االحرام شک کند که آن را صحیح گفته یا نه،  ـ    943مسأله  
 چه مشغول خواندن چیزی شده باشد یا نه، به شک خود اعتنا نکند.

 
 قیام )ایستادن( 

یش از رکوع که آن را قیام  قیام در موقع گفتن تکبیرة االحرام، و قیام پـ    944مسأله  
گویند، رکن است، ولی قیام در موقع خواندن حمد و سوره و قیام بعد مّتصل به رکوع می 

 از رکوع، رکن نیست و اگر کسی آن را از روی فراموشی ترک کند، نمازش صحیح است. 
واجب است پیش از گفتن تکبیر و بعد از آن مقداری بایستد تا یقین ـ    945مسأله  

 ه تکبیر را در حال ایستادن گفته است. کند ک
اگر رکوع را فراموش کند و بعد از حمد و سوره بنشیند و یادش بیاید ـ    946مسأله  

که رکوع نکرده، باید بایستد و به رکوع رود، و اگر بدون اینکه بایستد به حال خمیدگی به 
 کند. نیاورده، کفایت نمیجا هبرکوع برگردد، چون قیام متصل به رکوع را 

موقعی که برای تکبیرة االحرام یا قرائت ایستاده است باید راه نرود و ـ    947مسأله  
جایی ـ بدن را حرکت ندهد، و در حال اختیار به  و بنا بر احتیاط الزم به طرفی خم نشود ـ

 تکیه نکند، ولی اگر از روی ناچاری باشد اشکال ندارد. 
وی فراموشی قدری راه برود، یا به طرفی اگر موقعی که ایستاده، از رـ    948مسأله  
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 جایی تکیه کند، اشکال ندارد.خم شود، یا به
زمین  ـ    949مسأله   پا روی  دو  ایستادن، هر  موقع  در  که  است  آن  احتیاط واجب 

باشد   هم  پا  یک  روی  اگر  و  باشد،  پا  دو  هر  روی  بدن  سنگینی  نیست  الزم  ولی  باشد، 
 اشکال ندارد.
میـ    950مسأله   که  که  کسی  بگذارد  باز  خیلی  را  پاها  اگر  بایستد،  درست  تواند 

بلکه ـ نباید پاها را   بنا بر احتیاط الزم ایستادن بر او صدق نکند، نمازش باطل است.  ـ 
 .خیلی باز بگذارد هرچند ایستادن صدق کند

واجب ـ    951مسأله   اذکار  از  چیزی  خواندن  مشغول  نماز  در  انسان  که  موقعی 
ـ وقتی که مشغول چیزی از   بنا بر احتیاط الزم ام باشد و همچنین ـاست، باید بدنش آر

خواهد کمی جلو یا عقب رود، یا کمی بدن را باشد. و در موقعی که میاذکار مستحب می
 به طرف راست یا چپ حرکت دهد، باید چیزی نگوید.

به  ـ    952مسأله   رفتن  موقع  مثاًل  بگوید،  مستحّبی  ذکر  بدن  حرکت  حال  در  اگر 
دستور  ر نماز  در  که  ذکری  قصد  به  را  آن  چنانچه  بگوید،  تکبیر  سجده  به  رفتن  یا  کوع 

ِتِه َاُقوُم  اند بگوید، آن ذکر صحیح نیست ولی نمازش صحیح است و  داده »َبَحْوِل الله َوُقوَّ
 را باید در حال برخاستن بگوید. َوَاْقُعُد«

حمد اشکال ندارد،   حرکت دادن دست و انگشتان در موقع خواندنـ    953مسأله  
 اگرچه احتیاط مستحب آن است که آنها را هم حرکت ندهد.

بی ـ    954مسأله   تسبیحات،  خواندن  یا  سوره،  و  حمد  خواندن  موقع  اختیار  اگر 
قدری حرکت کند که از حال آرام بودن بدن خارج شود، احتیاط مستحب آن است که  به

 وانده دوباره بخواند.بعد از آرام گرفتن بدن، آنچه را در حال حرکت خ
اگر در بین نماز از ایستادن عاجز شود، باید بنشیند، و اگر از نشستن  ـ    955مسأله  

را   از ذکرهای واجب  باید چیزی  نگرفته  آرام  بدنش  تا  ولی  بخوابد،  باید  هم عاجز شود، 
 نگوید.

ی که در  تواند ایستاده نماز بخواند، نباید بنشیند، مثاًل کستا انسان میـ    956مسأله  
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می حرکت  بدنش  ایستادن،  را  موقع  بدنش  یا  دهد،  تکیه  چیزی  به  است  مجبور  یا  کند، 
تواند ایستاده نماز بخواند، ولی اگر به هیچ قسم مختصری کج کند، باید به هر طور که می

 نتواند بایستد، باید راست بنشیند و نشسته نماز بخواند. 
می ـ    957مسأله   انسان  نتا  بنشیند،  نتواند  تواند  اگر  و  بخواند،  نماز  خوابیده  باید 

تواند بنشیند، باید تواند، بنشیند؛ و اگر به هیچ قسم نمیراست بنشیند باید هر طور که می
طوری که جلوی بدنش رو به قبله شد به پهلو بخوابد به  ذکرطوری که در احکام قبله  به

نبای  به  بنا بر احتیاط الزم د ـباشد، و تا وقتی که ممکن است به پهلوی راست بخوابد  ـ 
به بخوابد  پشت  به  باید  نباشد،  ممکن  دو  این  اگر  و  بخوابد،  که کف  پهلوی چپ  طوری 

 پاهای او رو به قبله باشد. 
میـ    958مسأله   نماز  نشسته  که  سوره  کسی  و  حمد  خواندن  از  بعد  اگر  خواند، 

از حال ایستاده به رکوع رود، و  د، باید بایستد و  جا آورهببتواند بایستد و رکوع را ایستاده  
 د. جا آورهباگر نتواند باید رکوع را هم نشسته 

خواند، اگر در بین نماز بتواند بنشیند باید کسی که خوابیده نماز میـ    959مسأله  
می که  را  می مقداری  اگر  نیز  و  بخواند.  نشسته  که  تواند،  را  مقداری  باید  بایستد  تواند 

د، ولی تا بدنش آرام نگرفته باید چیزی از اذکار واجب را نخواند.  تواند، ایستاده بخوانمی
 تواند بایستد باید آن را به قیام متصل به رکوع اختصاص دهد. اما اگر بداند مقدار کمی می 

می ـ    960مسأله   نماز  نشسته  که  باید  کسی  بایستد،  بتواند  نماز  بین  در  اگر  خواند 
ند، ولی تا بدنش آرام نگرفته، باید چیزی از ذکرهای  تواند، ایستاده بخوا مقداری را که می

می مقدار کمی  بداند  اگر  اما  نخواند.  را  به واجب  متصل  قیام  به  را  آن  باید  بایستد  تواند 
 رکوع اختصاص دهد.

ایستادن، مریض  کسی که میـ    961مسأله   به واسطه  بترسد که  اگر  بایستد،  تواند 
می برسد،  او  به  ضرری  یا  نششود  بترسد،  تواند  هم  نشستن  از  اگر  و  بخواند،  نماز  سته 

 تواند خوابیده نماز بخواند.می
اگر انسان مأیوس نباشد که در آخر وقت بتواند ایستاده نماز بخواند، ـ    962مسأله  
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چنانچه اّول وقت نماز را بخواند و در آخر وقت قدرت بر ایستادن حاصل نماید باید نماز 
گر مأیوس از آن باشد که بتواند نماز را ایستاده بخواند، اگر در د. ولی اجا آورهبرا دوباره  

اعاده  را  نماز  نیست  پیدا کند، الزم  ایستادن  بر  و سپس قدرت  بخواند  را  نماز  اّول وقت 
 کند.

ها را ، و شانه داردنگهمستحب است در حال ایستادن، بدن را راست  ـ    963مسأله  
جای  ها را به هم بچسباند، و به بگذارد، و انگشت   هاها را روی رانپایین بیندازد، و دست 

و   خضوع  با  و  بیندازد،  پا  دو  روی  مساوی  طور  به  را  بدن  سنگینی  و  کند،  نگاه  سجده 
خشوع باشد، و پاها را پس و پیش نگذارد، و اگر مرد است پاها را از سه انگشت باز تا 

 یک وجب فاصله دهد، و اگر زن است پاها را به هم بچسباند. 
 

 قرائت 

و  ـ    964مسأله   اّول حمد  باید  انسان  یومیه،  نمازهای واجب  اّول و دّوم  در رکعت 
ـ و  آن سوره  از  احتیاط واجب  بعد  بر  و   بنا  و سوره »ضحی«  بخواند.  تمام  ـ یک سوره 

ـ نماز  در  »قریش«  و  »فیل«  سوره  همچنین  و  نشرح«  ألم   = احتیاط   »شرح  بر  بنا 
 .شودـ یک سوره حساب می  واجب 

نخواند،  ـ    965أله  مس را  ناچار شود که سوره  انسان  یا  باشد،  نماز تنگ  اگر وقت 
مثاًل بترسد که اگر سوره را بخواند، دزد یا درنده یا چیز دیگری به او صدمه بزند، یا آنکه  

تواند سوره را نخواند، بلکه در صورت تنگی وقت و در بعض کار ضروری داشته باشد، می
 ره را بخواند.از موارد ترس نباید سو 

اگر  ـ    966مسأله   و  است  باطل  نمازش  بخواند،  از حمد  پیش  را  سوره  اگر عمدًا 
اشتباهًا سوره را پیش از حمد بخواند و در بین آن یادش بیاید، باید سوره را رها کند و بعد  

 از خواندن حمد، سوره را از اّول بخواند.
آنها را فرـ    967مسأله   اموش کند و بعد از رسیدن به  اگر حمد و سوره یا یکی از 

 رکوع بفهمد، نمازش صحیح است.
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را  ـ    968مسأله   سوره  و  حمد  که  بفهمد  شود،  خم  رکوع  برای  آنکه  از  پیش  اگر 
اگر   باید فقط سوره را بخواند. ولی  اگر بفهمد سوره را نخوانده،  باید بخواند. و  نخوانده 

آن دوباره سوره را بخواند. و نیز اگر   بفهمد حمد تنها را نخوانده، باید اّول حمد و بعد از 
خم شود و پیش از آنکه به رکوع برسد بفهمد حمد و سوره، یا سوره تنها، یا حمد تنها را  

 نخوانده، باید بایستد و به همین دستور عمل نماید.
ای را که آیه سجده دارد و در اگر در نماز فریضه یکی از چهار سورهـ    969مسأله  

شد عمدًا بخواند، واجب است که پس از خواندن آیه سجده، سجده    ( ذکر354مسأله )
شود و الزم است که آن  ـ باطل می بنا بر احتیاط دن سجده نمازش ـجا آوره بنماید، و به  

تواند نماز را جا نیاورد می را دوباره بخواند مگر اینکه سهوًا سجده کند، و اگر سجده را به
 .ناه کرده است ادامه دهد اگرچه در ترک سجده گ

چه عمدًا  ای شود که سجده واجب دارد ـاگر مشغول خواندن سورهـ    970مسأله  
باشد چه سهواً  بفهمد، می خوانده  آیه سجده  به  از رسیدن  پیش  را  ـ چنانچه  تواند سوره 

طوری که در  رها کند و سوره دیگر بخواند، و اگر بعد از خواندن آیه سجده بفهمد، باید آن
 شد عمل کند. ذکرمسأله پیش 
اگر در نماز آیه سجده را گوش دهد، نمازش صحیح است، و اگر در  ـ    971مسأله  

ـ به سجده اشاره نماید، و بعد از نماز سجده آن را   بنا بر احتیاط واجب  نماز واجب باشد ـ
 د. جا آورهب

در نماز مستحّبی خواندن سوره الزم نیست اگرچه آن نماز به واسطه  ـ    972مسأله  
که ن نماز وحشت  مثل  مستحبی  نمازهای  از  بعضی  در  ولی  باشد،  شده  واجب  کردن  ذر 

سوره مخصوصی دارد، اگر بخواهد به دستور آن نماز رفتار کرده باشد، باید همان سوره را  
 بخواند.

در نماز جمعه و در نماز صبح و ظهر و عصر روز جمعه، و عشای  ـ    973مسأله  
ل بعد از حمد سوره جمعه، و در رکعت دّوم بعد  شب جمعه، مستحب است در رکعت اّو 

از حمد سوره منافقون را بخواند، و اگر مشغول یکی از اینها در نمازهای روز جمعه شود 
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 تواند آن را رها کند و سوره دیگر بخواند.ـ نمی بنا بر احتیاط واجب  ـ
یا  ـ    974مسأله   الله احد«  از حمد مشغول خواندن سوره »قل هو  بعد  سوره  اگر 

تواند آن را رها کند و سوره دیگری بخواند، و این حکم  »قل یا ایها الکافرون« شود، نمی
ـ  هانافله در   احتیاط واجب   بنا هم  روز   بر  نمازهای  و  نماز جمعه  ـ جریان دارد، ولی در 

فراموشی   روی  از  اگر  را   جایبهجمعه،  سوره  دو  آن  از  یکی  منافقون،  و  جمعه  سوره 
ند آن را رها کند و سوره جمعه و منافقون را بخواند، و احتیاط مستحب آن  توا بخواند، می 

 .کنداست که بعد از رسیدن به نصف، رها ن
سوره  ـ    975مسأله   روز جمعه عمدًا  نمازهای  یا  نماز جمعه  در  الله  اگر  هو  »قل 

سوره    احد« الکافرون«یا  ایها  یا  ـ  »قل  باشد  نرسیده  نصف  به  اگرچه  بر   بخواند،  بنا 
 تواند رها کند و سوره جمعه و منافقون را بخواند.ـ نمی حتیاط واجب ا

نافله ـ    976مسأله    الله احد« و  اگر در نمازهای واجب یا  ها، غیر سوره »قل هو 
تواند رها کند و سوره  »قل یا ایها الکافرون« سوره دیگری بخواند، تا به نصف نرسیده می

ـ به نصف  رسیدن  از  پس  و  بخواند،  احتیاط واجب  دیگر  بر  و  بنا  آن  مطلقًا رها کردن  ـ 
 عدول به سوره دیگر جایز نیست.

به  ـ    977مسأله   مثاًل  ناچاری  روی  از  یا  کند،  فراموش  را  سوره  از  مقداری  اگر 
تواند آن سوره را رها کند و  واسطه تنگی وقت یا جهت دیگر نشود آن را تمام نماید، می 

»قل هو الله  خوانده  ای که میرسیده باشد، یا سوره سوره دیگر بخواند اگرچه به نصف هم  
تواند به همان مقدار که  باشد، و در صورت فراموشی می  »قل یا ایها الکافرون« یا    احد«

 خوانده است اکتفا نماید.
ـ واجب است حمد و سوره نماز صبح و مغرب  بنا بر احتیاط بر مرد ــ  978مسأله 

مرد   بر  و  بخواند،  بلند  را  ـو عشا  احتیاط و زن  بر  نماز   بنا  و سوره  است حمد  ـ واجب 
 ظهر و عصر را آهسته بخوانند. 

ـ باید در نماز صبح و مغرب و عشا مواظب باشد  بنا بر احتیاط مرد ــ    979مسأله  
 که تمام کلمات حمد و سوره حتی حرف آخر آنها را بلند بخواند.
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غرب و عشا را بلند یا آهسته  تواند حمد و سوره نماز صبح و مزن میـ    980مسأله  
نامحرم   به  صدا  شنواندن  که  باشد  موردی  و  بشنود  را  صدایش  نامحرم  اگر  ولی  بخواند، 

ـ نمازش  بنا بر احتیاط واجب  حرام است، باید آهسته بخواند، و اگر عمدًا بلند بخواند ـ
 باطل است.
بلند بخواند عمدًا آهسـ    981مسأله   را  نماز  باید  یا در اگر در جایی که  ته بخواند، 

ـ بخواند  بلند  عمدًا  بخواند  آهسته  باید  که  واجب  جایی  احتیاط  بر  باطل   بنا  نمازش  ـ 
بین   در  اگر  و  است.  باشد، صحیح  مسأله  ندانستن  یا  فراموشی  روی  از  اگر  ولی  است. 
دوباره  خوانده  که  را  مقداری  نیست  الزم  کرده،  اشتباه  بفهمد  هم  سوره  و  حمد  خواندن 

 بخواند.
اگر کسی در خواندن حمد و سوره بیشتر از معمول صدایش را بلند  ـ    982أله  مس

 کند، مثل آنکه آنها را با فریاد بخواند، نمازش باطل است.
قسم ـ    983مسأله   هیچ  به  که  و کسی  بخواند،  را صحیح  نماز  قرائت  باید  انسان 

که مینمی نحو  به همان  باید  بخواند،  را صحیح  اگر  تتواند همه سوره حمد  بخواند،  واند 
بنا بر   خواند معتنابه باشد، ولی اگر آن مقدار ناچیز باشد، باید ـمقداری را که صحیح می 

تواند صحیح بخواند به آن ضمیمه کند، و ـ مقداری از بقیه قرآن را که می  احتیاط واجب 
نمیاگر نمی اما کسی که  و  آن ضمیمه کند.  به  تسبیح را  باید  به کلی  تواند  را تواند  سوره 

صحیح بخواند، الزم نیست چیزی عوض آن بخواند. و در هر صورت احتیاط مستحب  
 . دجا آورهبآن است که نماز را به جماعت 

داند باید سعی کند وظیفه خود را انجام  خوبی نمیکسی که َحمد را بهـ    984مسأله  
ت یا  اقتدا در جماعت،  با  تلقین باشد، و چه  یا  یاد گرفتن  با  نماز در مورد  دهد، چه  کرار 

 ذکرطوری که در مسأله پیش  شک باشد، و اگر وقت تنگ شده است، چنانچه نماز را به
شد بخواند، نمازش صحیح است. ولی در صورتی که در یاد گرفتن کوتاهی کرده باشد اگر 

 ممکن باشد، برای فرار از عقوبت، نمازش را به جماعت بخواند.
ـ حرام است،   بنا بر احتیاط د دادن واجبات نماز ـمزد گرفتن برای یاـ    985مسأله  
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 ولی مزد گرفتن برای یاد دادن مستحّبات آن جایز است. 
یا از روی جهل تقصیری ـ    986مسأله   از کلمات حمد یا سوره را عمدًا  اگر یکی 
به یا  مثاًل  نگوید،  یا    »ز«یا    »ذ«  »ض«  جایبهجای حرفی حرف دیگر بگوید،  بگوید، 

ای که غلط شمرده شود، یا تشدید را نگوید، نماز  وف را رعایت نکند به گونه زیر و زبر حر 
 او باطل است. 

طور  ای را که یاد گرفته صحیح بداند و در نماز همان اگر انسان کلمهـ    987مسأله  
 بخواند و بعد بفهمد غلط خوانده، الزم نیست دوباره نماز را بخواند.

کسرـ    988مسأله   یا  فتحه  مکلف،  کلمه اگر  ضّمه  یا  مثاًل  ه  نداند  یا  نداند،  را  ای 
ای به »هـ« است یا به »ح«، باید وظیفه خود را به نحوی انجام دهد، مثاًل یاد بگیرد  کلمه

یا به جماعت بخواند، یا آن را دو جور یا بیشتر بخواند که یقین کند صحیح آن را خوانده  
ه آن جمله غلط باز هم قرآن یا  است، ولی در این صورت نماز او بر فرضی صحیح است ک

 .ذکر به حساب بیاید
ای واو باشد و حرف قبل از واو  اند اگر در کلمه علمای تجوید گفتهـ    989مسأله  

کلمه   مثل  باشد،  همزه  کلمه  آن  در  واو  از  بعد  حرف  و  باشد  داشته  ضّمه  کلمه  آن  در 
ای »الف« باشد در کلمه »سوء« باید آن واو را مّد بدهد یعنی آن را بکشد. و همچنین اگر

و حرف قبل از الف در آن کلمه فتحه داشته باشد، و حرف بعد از الف در آن کلمه همزه 
ای »ی« باشد، و حرف پیش  باشد، مثل »جاء« باید الف آن را بکشد. و نیز اگر در کلمه

  از »ی« در آن کلمه کسره داشته باشد، و حرف بعد از »ی« در آن کلمه همزه باشد، مثل 
بجای   یا«  و  الف  و  »واو  این حروف  از  بعد  اگر  و  بخواند.  مّد  با  را  باید »ی«  »جیء« 
همزه، حرفی باشد که ساکن است، باز هم باید این سه حرف را با مّد بخواند، ولی ظاهرًا  

چنین موارد توقف بر مّد ندارد، پس چنانچه به دستوری که ذکر شد صحت قرائت در این
یَن  َواَل ماز صحیح است، ولی در مثل  رفتار نکند، باز هم ن الِّ که تحّفظ بر تشدید، و    الضَّ

 .الف توقف بر مقداری مّد دارد، باید به همان مقدار الف را مّد دهد
به  ـ    990مسأله   وصل  و  حرکت  به  وقف  نماز،  در  که  است  آن  مستحب  احتیاط 
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ای ضّمه آخر کلمهسکون ننماید، و معنای وقف به حرکت آن است، که فتحه یا کسره یا  
ِحیِم را بگوید، و بین آن کلمه و کلمه بعدش فاصله دهد، مثاًل بگوید:   الرَّ ِن  ْحم  و    الرَّ

یِن میم »الرحیم« را کسره بدهد و بعد قدری فاصله دهد و بگوید:   َیْوِم الدِّ . و  َماِلِك 
آن کلمه را به  ای را نگوید ومعنای وصل به سکون آن است که فتحه یا کسره یا ضّمه کلمه 

ِحیِم کلمه بعد بچسباند، مثل آنکه بگوید:   ِن الرَّ ْحم  و میم »الرحیم« را کسره ندهد   الرَّ
یِن و فورًا   .را بگوید َماِلِك َیْوِم الدِّ

تواند فقط یک حمد بخواند، یا یک  در رکعت سّوم و چهارم نماز می ـ    991مسأله  
»ُسْبحاَن الله َو اْلَحْمُد لله َو ال ِإلَه ِإالَّ  به بگوید:  مرتبه تسبیحات اربعه بگوید، یعنی یک مرت

تواند در یک رکعت حمد و در ، و بهتر آن است که سه مرتبه بگوید. و می َالله و الله َاکَبُر«
 رکعت دیگر تسبیحات بگوید. و بهتر است در هر دو رکعت تسبیحات بخواند. 

اربعهـ    992مسأله   تسبیحات  باید  وقت  تنگی  به   در  اگر  و  بگوید،  مرتبه  یک  را 
 بگوید. »سبحان الله«مقدار آن هم وقت ندارد، کافی است یک مرتبه 

ـ واجب است که در رکعت سّوم و چهارم  بنا بر احتیاط بر مرد و زن ــ    993مسأله  
 نماز، حمد یا تسبیحات را آهسته بخوانند.

  »بسم الله« ب نیست  اگر در رکعت سّوم و چهارم حمد بخواند، واجـ    994مسأله  
آن را هم آهسته بگوید مگر آنکه مأموم باشد که در این صورت احتیاط واجب آن است،  

 را هم آهسته بگوید. »بسم الله«که 
که نمیـ    995مسأله   باید در  کسی  یا درست بخواند،  یاد بگیرد  تواند تسبیحات را 

 رکعت سّوم و چهارم حمد بخواند.
رکع ـ    996مسأله   دو  در  است اگر  آخر  رکعت  دو  اینکه  خیال  به  نماز  اّول  ت 

اگر در   و  بخواند،  را  و سوره  باید حمد  بفهمد،  از رکوع  پیش  بگوید، چنانچه  تسبیحات 
 رکوع یا بعد از رکوع بفهمد، نمازش صحیح است. 

اگر در دو رکعت آخر نماز به خیال اینکه در دو رکعت اّول است حمد  ـ    997مسأله  
رکع  دو  در  یا  میبخواند،  گمان  اینکه  با  نماز  اّول  حمد ت  است  آخر  رکعت  دو  در  کرده 
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 بخواند، چه پیش از رکوع بفهمد چه بعد از آن، نمازش صحیح است.
یا چهارم میـ    998مسأله   سّوم  رکعت  در  به اگر  تسبیحات  بخواند  خواست حمد 

الی از خواست تسبیحات بخواند حمد به زبانش آمد، چنانچه به کلی خزبانش آمد، یا می 
ـ بوده  نماز  گاه قصد  آ ناخود  ضمیر  در  یا   حتی  حمد،  دوباره  و  کند  رها  را  آن  باید  ـ 

تسبیحات را بخواند، ولی اگر خالی از قصد نبوده مثل آنکه عادتش خواندن چیزی بوده 
 تواند همان را تمام کند، و نمازش صحیح است.که به زبانش آمده، می 

رکعت سّوم و چهارم تسبیحات بخواند، اگر از  کسی که عادت دارد در  ـ    999مسأله  
کفایت   شود،  حمد  خواندن  مشغول  وظیفه  اداء  قصد  به  و  نماید  غفلت  خود  عادت 

 کند، و الزم نیست دوباره حمد یا تسبیحات را بخواند. می
استغفار  ـ    1000مسأله   تسبیحات،  از  بعد  است  مستحب  و چهارم  سّوم  رکعت  در 

بگوید:   مثاًل  ِاَلیِه«»َاْسَتغْ کند،  َوَاُتوُب  َرّبی  الله  بگوید:    ِفُر  ِلی«یا  اْغِفْر  اگر  »اللهمَّ  و   ،
را   تسبیحات  یا  حمد  که  کند  شک  رکوع،  برای  شدن  خم  و  استغفار  از  پیش  نمازگزار 
خوانده یا نه، باید حمد یا تسبیحات را بخواند. و اگر در حال گفتن استغفار یا بعد از آن  

 ـ باید حمد یا تسبیحات را بخواند.  حتیاط واجب بنا بر ا شک کند، باز هم ـ
اگر در رکوع رکعت سّوم یا چهارم، یا در حال رفتن به رکوع شک کند  ـ    1001مسأله  

 که حمد یا تسبیحات را خوانده یا نه، به شک خود اعتنا نکند.
ای را درست گفته یا نه، مثاًل شک کند هرگاه شک کند که آیه یا کلمه ـ    1002مسأله  

َحٌد که  
َ
أ ُه  اللَّ ُهَو  تواند به شک خود اعتنا نکند، ولی اگر  را درست گفته یا نه، می   ُقْل 

احتیاطًا آن آیه یا کلمه را دوباره به طور صحیح بگوید اشکال ندارد، و اگر چند مرتبه هم  
 تواند چند بار بگوید. اما اگر به وسواس برسد بهتر است تکرار نکند. شک کند، می 

اّول، پیش از خواندن حمد بگوید:  ـ    1003مسأله   »َاُعوُذ  مستحب است در رکعت 
ِجیِم« الرَّ یطاِن  الشَّ ِمَن  و عصر  ِبالله  نماز ظهر  دّوم  و  اّول  در رکعت  و  الله«.  بلند    »بسم  را 

بگوید، و حمد و سوره را شمرده بخواند، و در آخر هر آیه وقف کند، یعنی آن را به آیه بعد 
اندن حمد و سوره به معنای آیه توّجه داشته باشد، و اگر نماز را به  نچسباند، و در حال خو 
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خواند، بعد از آنکه حمد  خواند، بعد از تمام شدن حمد امام، و اگر فرادی میجماعت می
اْلعاَلِمیَن«خودش تمام شد، بگوید   لله َرّب  الله  ، و بعد از خواندن سوره  »الَحْمُد  »قل هو 

مرتباحد« یا سه  دو  یا  ی«ه  ، یک  َربِّ الله  نا« یا    »کذِلک  َربُّ الله  از   »کذِلک  بعد  و  بگوید، 
 خواندن سوره کمی صبر کند، بعد تکبیر پیش از رکوع را بگوید، یا قنوت را بخواند.

، و  »إّنا أنزلناه«مستحب است در تمام نمازها در رکعت اّول، سوره  ـ    1004مسأله  
 بخواند.  »قل هو الله احد«در رکعت دّوم، سوره 

شبانه ـ    1005مسأله   یک  نمازهای  از  یک  هیچ  در  انسان  است  سوره مکروه  روز 
 را نخواند.  »قل هو الله احد«

 به یک نَفس مکروه است.  »قل هو الله احد«خواندن سوره ـ  1006مسأله 
دّوم سورهـ    1007مسأله   رکعت  در  است  مکروه  خوانده  اّول  رکعت  در  که  را  ای 

 را در هر دو رکعت بخواند مکروه نیست.  هو الله احد«»قل بخواند، ولی اگر سوره 
 

 رکوع

ای خم شود که بتواند سر همه  اندازهدر هر رکعت بعد از قرائت باید بهـ  1008مسأله 
ـانگشت  را  جمله   هایش  َشست از  را   انگشت  عمل  این  و  بگذارد.  زانو  به   »رکوع«ـ 

 گویند.می
بهـ    1009مسأله   شود،اگر  خم  رکوع  نگذارد،    اندازه  زانو  به  را  انگشتان  سر  ولی 

 اشکال ندارد.
د، مثاًل به چپ یا راست  جا آورهبهرگاه رکوع را به طور غیر معمول  ـ    1010مسأله  

 های او به زانو برسد، صحیح نیست. خم شود، یا زانوها را به جلو بیاورد، اگرچه دست 
به قـ    1011مسأله   اگر  به قصد رکوع باشد، پس  باید  صد کار دیگر مثاًل خم شدن 

نمی شود،  خم  جانوری  کشتن  و برای  بایستد  باید  بلکه  کند،  حساب  رکوع  را  آن  تواند 
 شود. دوباره برای رکوع خم شود، و به واسطه این عمل، رکن زیاد نشده و نماز باطل نمی

کسی که دست یا زانوی او با دست و زانوی دیگران فرق دارد، مثاًل  ـ    1012مسأله  
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تر از مردم    پایین رسد، یا زانوی او  بلند است که اگر کمی خم شود به زانو می  دستش خیلی
 اندازه معمول خم شود.دیگر است که باید خیلی خم شود تا دستش به زانو برسد، باید به

نشسته رکوع میـ    1013مسأله   که  بهکسی  باید  قدری خم شود که صورتش  کند، 
 ری خم شود که صورت مقابل جای سجده برسد.قدمقابل زانوها برسد، و بهتر است به

یا    »ُسْبحاَن الله«بهتر آن است که در حال اختیار در رکوع سه مرتبه  ـ    1014مسأله  
و  کند ـبگوید، گرچه گفتن هر ذکری کفایت می  »ُسْبحاَن َرّبی الَعِظیم َوِبَحْمِدِه«یک مرتبه  

در تنگی وقت و در حال ناچاری   ـ باید به همین مقدار باشد، ولی بنا بر احتیاط واجب 
ی الَعِظیم«تواند  کافی است. و کسی که نمی  »ُسْبحاَن الله«گفتن یک   را خوب   »ُسْبحاَن َربِّ

 را بگوید. »ُسْبحاَن الله«ادا کند باید ذکری دیگر مانند سه بار 
و مستحب  ـ    1015مسأله   گفته شود،  به عربی صحیح  و  دنبال هم  باید  ذکر رکوع 

 سه یا پنج یا هفت مرتبه بلکه بیشتر بگویند. است آن را
به  ـ    1016مسأله   را  بدن خود  نباید  و  باشد،  آرام  نمازگزار  بدن  باید  رکوع  در حال 

ـ زمانی   بنا بر احتیاط طوری حرکت دهد که از حال آرام بودن خارج شود حتی ـاختیار به 
رع را  استقرار  این  عمدًا  اگر  و  نیست،  واجب  ذکر  به  مشغول  ـکه  نماز  نکند  بر  ایت  بنا 

 ـ باطل است حتی اگر ذکر را در حال استقرار اعاده کند. احتیاط واجب 
قدری  اختیار به گوید سهوًا یا بیاگر موقعی که ذکر واجب رکوع را میـ  1017مسأله 

حرکت کند که از حال آرام بودن بدن خارج شود، بهتر این است که بعد از آرام گرفتن بدن 
را بگوید. ولی اگر کمی حرکت کند که از حال آرام بودن بدن خارج نشود یا    دوباره ذکر

 انگشتان را حرکت دهد، ضرری ندارد.
اگر پیش از آنکه به مقدار رکوع خم شود و بدن آرام گیرد عمدًا ذکر  ـ    1018مسأله  

رکوع  در  استقرار  حال  در  را  ذکر  دوباره  اینکه  مگر  است  باطل  نمازش  بگوید،  را  رکوع 
 .گوید، و اگر سهوًا باشد الزم نیست آن را دوباره بگویدب

اگر پیش از تمام شدن ذکر واجب، عمدًا سر از رکوع بردارد نمازش  ـ    1019مسأله  
 باطل است. و اگر سهوًا سر بردارد اعاده ذکر الزم نیست. 
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در حال رکوع بماند،    »سبحان الله«اگر نتواند به مقدار ذکر و لو یک  ـ    1020مسأله  
را   ذکر  که  است  آن  مستحب  احتیاط  ولی  بگوید،  نیست  واجب  آرامش،  بدون  هرچند 
آن  از  قبل  یا  بگوید،  مطلقه  قربت  قصد  به  برخاستن  حال  در  را  آن  بقیه  هرچند  بگوید 

 شروع کند. 
آرام نگیرد نمازش صحیح  ـ    1021مسأله   آن در رکوع  مانند  به واسطه مرض و  اگر 

ل رکوع خارج شود، ذکر واجب را به نحوی که گذشت است ولی باید پیش از آنکه از حا
 بگوید. 

اندازه رکوع خم شود، باید به چیزی تکیه دهد و رکوع  هرگاه نتواند به ـ    1022مسأله  
به باید  به طور معمول رکوع کند،  نتواند  اگر موقعی هم که تکیه داده  و  ای که اندازهکند، 

به اگر  و  گفته شود خم شود،  آن رکوع  به  برای    عرفًا  باید  نتواند خم شود،  نیز  مقدار  این 
 رکوع با سر اشاره نماید. 

کسی که برای رکوع باید با سر اشاره کند اگر نتواند با سر اشاره کند، ـ   1023مسأله  
ها را بر هم بگذارد و ذکر آن را بگوید، و به نیت برخاستن از رکوع باید به نیت رکوع چشم 

و بنا بر   ین هم عاجز است باید در قلب خود نیت رکوع کند ـها را باز کند، و اگر از اچشم 
ـ با دست خود برای رکوع اشاره کند و ذکر آن را بگوید و در این صورت  احتیاط واجب 

ـ جمع کند بین این عمل و اشاره به رکوع در حال   بنا بر احتیاط واجب  اگر ممکن است ـ
 نشستن. 

نمیـ    1024مسأله   که  ایستاده  کسی  میتواند  رکوع  برای  ولی  کند  در رکوع  تواند 
حالی که نشسته است خم شود، باید ایستاده نماز بخواند و برای رکوع با سر اشاره نماید،  
و احتیاط مستحب آن است که نماز دیگری هم بخواند، و موقع رکوع آن بنشیند و برای  

 رکوع خم شود.
اندازه  بردارد، و دو مرتبه به   اگر عمدًا بعد از رسیدن به حّد رکوع سر ـ    1025مسأله  

 رکوع خم شود، نمازش باطل است.
ــ    1026مسأله   بایستد  راست  باید  رکوع  ذکر  شدن  تمام  از  احتیاط  بعد  بر  بنا  و 
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ـ بعد از آنکه بدن آرام گرفت به سجده رود، و اگر عمدًا پیش از ایستادن به سجده   واجب 
ـ احتی  رود، نمازش باطل است. و همچنین  بر  آرامش   اط واجب بنا  از  ـ اگر عمدًا پیش 

 گرفتن بدن به سجده رود. 
اگر رکوع را فراموش کند و پیش از آنکه به سجده برسد یادش بیاید، ـ    1027مسأله  

 کند به حالت خمیدگی به رکوع برگردد. باید بایستد بعد به رکوع رود، و کفایت نمی
، یادش بیاید که رکوع نکرده اگر بعد از آنکه پیشانی به زمین رسیدـ    1028مسأله   

ایستادن   از  بعد  را  رکوع  و  برگردد  است  آوره بالزم  دّوم جا  در سجده  که  در صورتی  و  د، 
 ـ باطل است. بنا بر احتیاط الزم یادش بیاید، نمازش ـ

ایستاده  ـ    1029مسأله   راست  که  حالی  در  رکوع  به  رفتن  از  پیش  است  مستحب 
اگر مرد است در ر و  به عقب دهد، همچنین مستحب است  تکبیر بگوید،  کوع زانوها را 

دارد، و دارد و گردن را بکشد و مساوی کمر نگه نمازگزار در حال رکوع، کمر را صاف نگه
بین دو قدم را نگاه کند، و پیش از ذکر یا بعد از آن صلوات بفرستد، و بعد از آنکه از رکوع 

 «. ِمَع الله ِلَمْن َحِمَدهُ سَ برخاست و راست ایستاد در حال آرامی بدن بگوید »
زنـ    1030مسأله   رکوع،  در  است  و مستحب  بگذارند  باالتر  زانو  از  را  دست  ها 

 زانوها را به عقب ندهند.
 

 سجود

نمازگزار باید در هر رکعت از نمازهای واجب و مستحب بعد از رکوع ـ  1031مسأله 
به هیئت مخصو دو سجده کند، و سجده محقق می اینکه  ص پیشانی را به قصد  شود به 

خضوع به زمین بگذارد. و در حال سجده در نماز، واجب است که کف دو دست، و دو  
پیشانی ـ از  منظور  و  بگذارد،  زمین  بر  را،  پاها  بزرگ  انگشت  دو  و  احتیاط  زانو،  بر  بنا 

ـ وسط آن است، و آن مستطیلی است که از کشیدن دو خط فرضی بین دو ابرو در  واجب 
 آید.تا مرز موی سر به دست می وسط پیشانی
واجب  ـ    1032مسأله   نماز  در  کسی  اگر  و  است،  رکن  یک  هم  روی  سجده  دو 
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ـ در یک رکعت هر دو را ترک کند، نمازش  هرچند از روی فراموشی یا جهل به مسأله ـ
ـ اگر دو سجده در یک رکعت از روی   بنا بر احتیاط الزم باطل است و همچنین است ـ

هل قصوری اضافه کند. )جهل قصوری این است که جاهل در جهل خود فراموشی یا ج
 معذور باشد(.

نمازش باطل میـ    1033مسأله   یا زیاد کند،  اگر  اگر عمدًا یک سجده کم  و  شود 
شود. و در صورت کم شدن حکم آن سهوًا یک سجده کم یا زیاد کند نمازش باطل نمی

 در احکام سجده خواهد آمد. 
تواند پیشانی را به زمین بگذارد، اگر آن را عمدًا یا سهوًا  که می  کسیـ    1034مسأله  

به زمین نگذارد، سجده نکرده است اگرچه جاهای دیگر به زمین برسد. ولی اگر پیشانی  
یا سهوًا ذکر نگوید، سجده   نرساند،  به زمین  را  به زمین بگذارد و سهوًا جاهای دیگر  را 

 صحیح است. 
یا    »ُسْبحاَن الله«که در حال اختیار در سجده سه مرتبه    بهتر آن است ـ    1035مسأله  

َربِّ یک مرتبه   و باید این کلمات دنبال هم و به عربی    بگوید،  ی ااَلْعَلی َوِبَحْمِدِه«»ُسْبحاَن 
ـ صحیح گفته شود، گرچه گفتن هر ذکری کفایت می ـ باید  بنا بر احتیاط الزم کند، ولی 

را سه یا پنج یا هفت    »ُسْبحاَن َرّبی ااَلْعَلی َوِبَحْمِدِه«   به این مقدار باشد. و مستحب است 
 مرتبه یا بیشتر بگوید. 

در حال سجود باید بدن نمازگزار آرام باشد، و نباید بدن خود را به  ـ    1036مسأله  
ـ  بنا بر احتیاط واجب  اختیار طوری حرکت دهد که از حال آرام بودن خارج شود حتی ـ

 ذکر واجب نیست.  در زمانی که مشغول به
اگر پیش از آنکه پیشانی به زمین برسد و بدن آرام بگیرد عمدًا ذکر ـ    1037مسأله  

سجده را بگوید، نماز باطل است، مگر اینکه ذکر را دوباره در حال آرامش بگوید، و اگر  
 پیش از تمام شدن ذکر عمدًا سر از سجده بردارد، نماز باطل است.

آنکه پیشانی به زمین برسد سهوًا ذکر سجده را بگوید، و اگر پیش از  ـ    1038مسأله  
پیش از آنکه سر از سجده بردارد، بفهمد اشتباه کرده است، باید آرام بگیرد و دوباره ذکر را  
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بگوید. ولی اگر پیشانی به زمین رسیده باشد و سهوًا پیش از آرامش ذکر را بگوید تکرار  
 الزم نیست. 

آنـ    1039مسأله   از  بعد  ذکر  اگر  آنکه  از  پیش  بفهمد  برداشت،  سجده  از  سر  که 
 سجده تمام شود سر برداشته، نمازش صحیح است. 

گوید، یکی از هفت عضو را عمدًا از  اگر موقعی که ذکر سجده را می ـ    1040مسأله  
زمین بردارد، اگر با استقراری که در سجود معتبر است منافات داشته باشد، نماز باطل 

 ـ در موقعی که مشغول ذکر نیست. بنا بر احتیاط واجب  است ـشود. و همچنین می
اگر پیش از تمام شدن ذکر سجده، سهوًا پیشانی را از زمین بردارد، ـ    1041مسأله  

اگر جاهای  نمی ولی  را یک سجده حساب کند.  آن  باید  و  بگذارد  زمین  به  دوباره  تواند 
 ین بگذارد و ذکر را بگوید.دیگر را سهوًا از زمین بردارد، باید دو مرتبه به زم

و  ـ    1042مسأله   گیرد  آرام  بدن  تا  بنشیند  باید  اّول،  سجده  ذکر  شدن  تمام  از  بعد 
 دوباره به سجده رود. 

او  ـ    1043مسأله   پای  انگشتان  سر  و  زانوها  جای  از  باید  نمازگزار  پیشانی  جای 
پست  یا  بلندتر  بسته  انگشت  چهار  از  واجب بیش  احتیاط  بلکه  نباشد،  که   تر  است  آن 

پست  یا  بلندتر  بسته  انگشت  چهار  از  بیش  نیز  ایستادنش  جای  از  او  پیشانی  تر جای 
 نباشد. 

ـ اگر   هرچند که سراشیبی آن درست معلوم نباشد در زمین سراشیب ــ  1044مسأله 
های پای او بیش از چهار انگشت بسته جای پیشانی نمازگزار از جای زانوها و انگشت 

 ر باشد، نماز او محل اشکال است. تبلندتر یا پست 
و ـ    1045مسأله   زانوها  جای  از  که  بگذارد  چیزی  بر  اشتباهًا  را  پیشانی  اگر 

قدری  های پای او بیش از چهار انگشت بسته بلندتر باشد، چنانچه بلندی آن به انگشت 
گویند در حال سجده است باید سر را بردارد و به چیزی که بلندی آن بیش  است که نمی

گویند در حال قدری است که میز چهار انگشت بسته نیست بگذارد. و اگر بلندی آن بها
تواند سر از سجده بردارد و  سجده است، چنانچه پس از انجام ذکر واجب ملتفت شود می 
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نماز را تمام کند، و اگر قبل از انجام ذکر واجب ُملتفت شد باید پیشانی را از روی آن بر  
اندازه چهار انگشت بسته یا کمتر است بکشد و ذکر واجب را آن بهروی چیزی که بلندی  

جا هبتواند ذکر واجب را در همان حال  د، و اگر کشیدن پیشانی ممکن نباشد میجا آورهب
 د و نماز را تمام کند، و الزم نیست نماز را دوباره بخواند.آور

است ـ    1046مسأله   صحیح  سجده  آن  بر  آنچه  و  پیشانی  بین  دیگری باید  چیز   ،
به  مهر  اگر  پس  نباشد،  سجده  فاصله  نرسد  مهر  خوِد  به  پیشانی  که  باشد  چرک  قدری 

 باطل است، ولی اگر مثاًل رنگ مهر تغییر کرده باشد اشکال ندارد.
ــ    1047مسأله   بگذارد  زمین  بر  را  دو کف دست  باید  احتیاط   در سجده  بر  بنا  و 

امکان همه کف دست را بگذ واجب  ناچاری پشت دست ـ در صورت  ارد، ولی در حال 
ـ نباشد  ممکن  هم  دست  پشت  اگر  و  ندارد،  مانعی  واجب  هم  احتیاط  بر  مچ  بنا  باید  ـ 

تواند بر زمین  دست را بر زمین بگذارد، و چنانچه آن را هم نتواند، تا آرنج هر جا را که می 
 بگذارد، و اگر آن هم ممکن نیست گذاشتن بازو کافی است.

در سجده باید دو انگشت بزرگ پاها را بر زمین بگذارد، ولی الزم    ـ  1048مسأله  
نیز کفایت  آنها  بر زمین بگذارد بلکه گذاشتن پشت یا روی  نیست که سر دو انگشت را 

انگشت می و  نگذارد  را  بزرگ  انگشت  اگر  و  زمین کند.  بر  را  پا  روی  یا  پا  دیگر  های 
زمین نرسد نماز باطل است، و کسی که  بگذارد، یا به واسطه بلند بودن ناخن، شست به  

 طور خوانده، باید دوباره بخواند.از روی تقصیر و ندانستن مسأله نمازهای خود را این 
زمین  ـ    1049مسأله   بر  را  آن  بقیه  باید  بریده،  پایش  شست  از  مقداری  که  کسی 

آن را به هیچ    توانبگذارد، و اگر چیزی از آن نمانده، یا اگر مانده خیلی کوتاه است که نمی
ـ گذاشت،  دیگری  چیز  یا  زمین  بر  واجب  وجه  احتیاط  بر  را  بنا  انگشتان  بقیه  باید  ـ 

 بگذارد؛ و اگر هیچ انگشت ندارد، هر مقداری که از پا باقی مانده بر زمین بگذارد.
زمین  ـ    1050مسأله   بر  را  و شکم  سینه  مثاًل  کند،  معمول سجده  غیر  به طور  اگر 

را مقداری دراز کند، چنانچه بگویند سجده کرده نمازش صحیح است. بچسباند، یا پاها  
 ولی اگر بگویند دراز کشیده و سجده صدق ننماید، نماز او باطل است.
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کند به مقداری که سجده بر  مهر یا چیز دیگری که بر آن سجده می ـ    1051مسأله  
بگذارد، یا یک  آن صحیح است، باید پاک باشد. ولی اگر مثاًل مهر را روی فرش نجس  

طرف مهر نجس باشد و پیشانی را به طرف پاک آن بگذارد، یا قسمتی از روی مهر پاک  
 باشد و قسمتی نجس باشد اگر پیشانی را نجس نکند، اشکال ندارد.

نتواند آن را هرچند  ـ    1052مسأله   اگر در پیشانی دمل یا زخم و مانند آن باشد که 
آن دمل مثاًل همه پیشانی را فرا نگرفته باشد باید با   بدون فشار بر زمین بگذارد، چنانچه

جای سالم پیشانی سجده کند، و اگر سجده کردن با جای سالم پیشانی توقف بر آن داشته 
باشد که زمین را گود کند و دمل را در گودال و جای سالم را به مقداری که برای سجده  

انجام   را  کار  این  باید  بگذارد  زمین  بر  باشد  اّول فصل  کافی  در  پیشانی  از  )منظور  دهد. 
 سجده ذکر شد(. 

ـ فرا گرفته   شد  ذکربه معنایی که   اگر دمل یا زخم تمام پیشانی را ــ    1053مسأله  
ـ دو طرف آن را که مابقی پیشانی است یا یکی از آنها را  بنا بر احتیاط واجب  باشد باید ـ

نتوا به هر نحو که می بر زمین بگذارد و اگر  به بعضی از اجزاء صورت خود تواند  ند باید 
تواند تواند به چانه سجده کند، و اگر نمی سجده کند. و احتیاط الزم آن است که اگر می 

وجه ممکن به یکی از دو طرف پیشانی سجده کند، و اگر سجده کردن با صورت، به هیچ
 نبود باید برای سجده اشاره کند.

بنشیندکسی که میـ    1054مسأله   برساند،  ولی نمی  تواند  بر زمین  پیشانی را  تواند 
قدری خم شود که عرفًا سجده بر آن صدق کند باید به آن مقدار خم شود، و  اگر بتواند به 

مهر یا چیز دیگری را که سجده بر آن صحیح است، روی چیز بلندی گذاشته و پیشانی را  
باید کف دست  آن بگذارد، ولی  پا رابر  انگشتان  و  به طور    ها و زانوها  امکان  در صورت 

 معمول بر زمین بگذارد. 
که  ـ    1055مسأله   دیگری  چیز  یا  مهر  که  نباشد  بلندی  چیز  اگر  مذکور  فرض  در 

سجده بر آن صحیح است بگذارد، و کسی هم نباشد که مثاًل مهر را بلند کند و بگیرد تا 
و بر آن سجده  آن شخص بر آن سجده کند، باید مهر یا چیز دیگر را با دست بلند کرده  
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 نماید.
تواند خم شود تواند سجده نماید، و مقداری که میکسی که هیچ نمیـ  1056مسأله 

ها  کند، باید برای سجده با سر اشاره کند، و اگر نتواند باید با چشم بر آن سجده صدق نمی 
و بنا   تواند اشاره کند باید در قلب نیت سجده کند ـها هم نمیاشاره نماید، و اگر با چشم 

 ـ با دست و مانند آن برای سجده اشاره کند، و ذکر واجب را بگوید. بر احتیاط الزم
اختیار از جای سجده بلند شود، چنانچه ممکن باشد  اگر پیشانی بی ـ    1057مسأله  

به دوباره  نگذارد  می باید  حساب  سجده  یک  این  و  برسد،  سجده  ـجای  ذکر  شود  چه 
نتواند سر را    ـ و سجده را گفته باشد یا نه جای سجده اختیار دوباره بهو بی  داردنگهاگر 

آن   مستحب شود، ولی اگر ذکر نگفته باشد احتیاط  برسد، همان یک سجده حساب می
 است که آن را بگوید، ولی باید به قصد قربت مطلقه باشد و قصد جزئیت نکند.

تقیه کند، میـ    1058مسأله   باید  انسان  بر فرشجایی که  آن سجده    تواند  مانند  و 
دیگر برود یا نماز را تأخیر بیندازد تا در همانجا بعد   به جاینماید، و الزم نیست برای نماز 

د، ولی اگر بتواند در همان مکان بر حصیر یا چیزی که سجده  جا آورهباز رفع سبب تقیه  
رش و  باشد، طوری سجده کند که مخالفت تقیه نکرده باشد، نباید بر فبر آن صحیح می 

 مانند آن سجده نماید. 
اگر روی تشک پر و مانند آن سجده کند، در صورتی که بدن روی آن  ـ    1059مسأله  

 آرام نگیرد، باطل است. 
آلوده  ـ    1060مسأله   چنانچه  بخواند،  نماز  گل  زمین  در  که  شود  ناچار  انسان  اگر 

د، جا آورهبمعمول    شدن بدن و لباس برای او مشّقت ندارد، باید سجده و تشّهد را به طور
و اگر مشّقت دارد، در حالی که ایستاده، برای سجده با سر اشاره کند، و تشّهد را ایستاده  

 بخواند، و نمازش صحیح است.
در رکعت اّول و رکعت سومی که تشّهد ندارد، مثل رکعت سّوم نماز ـ    1061مسأله  

دّو  سجده  از  بعد  که  است  آن  واجب  احتیاط  عشا،  و  عصر  و  بیظهر  قدری  حرکت  م 
 بنشیند و بعد برخیزد.
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 ی که سجده بر آنها صحیح استیچیزها

زمین  ـ    1062مسأله   از  که  غیرپوشاکی  و  غیرخوراکی  چیزهای  و  زمین  بر  باید 
و می خوراکی  چیزهای  بر  سجده  و  کرد.  سجده  درخت،  برگ  و  چوب  مانند  روید، 

مین شمرده نشود، مانند طال و نقره  پوشاکی مانند، گندم و جو و پنبه و آنچه که از اجزاء ز
و امثال اینها صحیح نیست، ولی قیر و زفت )که نوع پستی از قیر است( در موقع ناچاری 

 باشند.بر چیزهای دیگری که سجود بر آنها صحیح نیست، مقدم می 
و  ـ    1063مسأله   است  لطیف  که  زمانی  در  انگور  درخت  برگ  بر  کردن  سجده 

، جایز نیست، و در غیر این صورت سجده کردن بر آن اشکال  باشدخوردن آن معمول می
 ندارد.

روید و خوراک حیوان است مثل سجده بر چیزهایی که از زمین میـ    1064مسأله  
 علف و کاه، صحیح است.

هایی که خوراکی نیستند، صحیح است، بلکه سجده بر  سجده بر گل ـ    1065مسأله  
نوشند، جوشانند و آبش را می کرده یا می آن را دم   روید وداروهای خوراکی که از زمین می

 مانند گل بنفشه و گل گاوزبان نیز صحیح است.
سجده بر گیاهی که خوردن آن در بعضی از شهرها معمول است و ـ    1066مسأله  

آنجاها هم خوردنی محسوب شود،  در  که  نیست، در صورتی  معمول  دیگر  در شهرهای 
 ـ صحیح نیست. بنا بر احتیاط ه نارس ـصحیح نیست. و نیز سجده بر میو 

سجده بر سنگ آهک و سنگ گچ صحیح است، بلکه سجده بر گچ  ـ    1067مسأله  
 و آهک پخته، و آجر و کوزه گلی نیز اشکال ندارد. 

مانند   اگر کاغذ نوشتن را از چیزی که سجده بر آن صحیح است ــ    1068مسأله  
کاه و  می چوب  باشند،  ساخته  سجـ  آن  بر  کتان  شود  یا  پنبه  از  اگر  همچنین  و  کرد.  ده 

اگر ولی  باشد.  شده  آناز    ساخته  مانند  و  صحیح    ابریشم  آن  بر  سجده  باشند،  ساخته 
توان بر آن سجده کرد که معلوم باشد از کاغذی فقط در صورتی مینیست. و اما دستمال 



 205   .......................................................................   است   ح ی که سجده بر آنها صح   یی زها ی چ /    احکام نماز 

 چیزی ساخته شده است که سجده به آن صحیح است. 
بـ    1069مسأله   سجده  الشهداءبرای  سید  حضرت  تربت  چیز  هر  از  )علیه  هتر 

 باشد، بعد از آن خاک، بعد از خاک سنگ، و بعد از سنگ گیاه است. می السالم(
اگر چیزی که سجده بر آن صحیح است ندارد، یا اگر دارد به واسطه  ـ   1070مسأله   

و زفت مقدم    تواند بر آن سجده کند، سجده بر قیرسرما یا گرمای زیاد و مانند اینها نمی
یا هر چیز   لباسش  بر  باید  نباشد  آنها ممکن  بر  اگر سجده  و  آنهاست،  بر غیر  بر سجده 
دیگر که در حال اختیار سجده بر آن جایز نیست، سجده نماید. ولی احتیاط مستحب آن  

 .است که تا سجده بر لباسش ممکن است، بر چیز دیگر سجده نکند
گیرد، باطل  که پیشانی روی آن آرام نمی   سجده بر گل و خاک سستی ـ   1071مسأله  

 است.
اگر در سجده اّول، مهر به پیشانی بچسبد، باید برای سجده دّوم مهر  ـ   1072مسأله  

 را بردارد.
کند گم شود و چیزی که  اگر در بین نماز چیزی که بر آن سجده می ـ    1073مسأله  

نتواند بدون باطل کر نداشته باشد، و  بر آن صحیح است  آن را  سجده  نماز،  به دست  دن 
شد عمل نماید، خواه وقت تنگ باشد یا   ذکر(  1070تواند به ترتیبی که در مسأله )آورد می

 آنکه وسعت داشته باشد که نماز را بشکند و آن را دوباره بخواند.
هرگاه در حال سجده بفهمد پیشانی را بر چیزی گذاشته که سجده  ـ    1074مسأله  

چنانچ است،  باطل  آن  از  بر  پس  آورهبه  میجا  شود  ملتفت  واجب  ذکر  از دن  سر  تواند 
از   اگر قبل  و  ادامه دهد،  بردارد و نمازش را  آوره بسجده  دن ذکر واجب ملتفت شود  جا 

باید پیشانی خود را به چیزی که سجده بر آن صحیح است بکشد و ذکر واجب را انجام  
می نباشد  ممکن  پیشانی  اگر کشیدن  ولی  ذکردهد،  در همان حال    تواند  را  جا هبواجب 

 د، و نمازش در هر دو صورت صحیح است.آور
اگر بعد از سجده بفهمد پیشانی را روی چیزی گذاشته که سجده بر  ـ    1075مسأله  

 آن باطل است، اشکال ندارد.



 توضیح المسائل    ............................................................................................   206

میـ    1076مسأله   حرام  متعال  خداوند  غیر  برای  کردن  از  سجده  بعضی  و  باشد، 
امامان قبر  مقابل  که  السالم(مردم  می  )علیهم  زمین  به  را  شکر پیشانی  برای  اگر  گذارند 

 خداوند متعال باشد، اشکال ندارد، وگرنه مشکل است.
 

 مستحّبات و مکروهات سجده 

 در سجده چند چیز مستحب است: ـ  1077مسأله 
خواند بعد از آنکه سر از رکوع برداشت و کاماًل ایستاد، و کسی که ایستاده نماز میـ    1

ک میکسی  نماز  نشسته  تکبیر  ه  سجده  به  رفتن  برای  نشست،  کاماًل  آنکه  از  بعد  خواند 
 بگوید. 

اّول دست موقعی که میـ    2 اّول زانوها را به خواهد به سجده برود، مرد  ها را، و زن 
 زمین بگذارد. 

 بینی را بر مهر یا چیزی که سجده بر آن صحیح است بگذارد.ـ  3
طوری  را به هم بچسباند و برابر گوش بگذارد، بهدر حال سجده انگشتان دست  ـ    4

 که سر آنها رو به قبله باشد. 
از  ـ    5 و  این دعا را بخواند:    خداوند متعالدر سجده دعا کند  »یا  حاجت بخواهد و 
الَفْضِل و الَمْسُؤ َخیَر   ُذو  َفِانَّک  َفْضِلک،  ِمْن  ِعیاِلی  َواْرُزْق  اْرُزْقِنی  الُمْعِطیَن،  َخیَر  َویا    ِلیَن 

او سؤال می  الَعِظیِم« از  از یعنی: ای بهترین کسی که  بهترین عطا کنندگان!  کنند! و ای 
 درستی که تو دارای فضل بزرگی.فضل خودت روزی بده به من و عیال من، پس به

 بعد از سجده بر ران چپ بنشیند، و روی پای راست را بر کف پای چپ بگذارد. ـ  6
 و بدنش آرام گرفت تکبیر بگوید. بعد از هر سجده، وقتی نشست ـ  7
ی َوَاُتوُب ِاَلیِه« بعد ا ز سجده اّول بدنش که آرام گرفت ـ  8  بگوید.  »َاْسَتْغِفُر الله َربِّ
 ها بگذارد. ها را روی رانسجده را طول بدهد و در موقع نشستن، دست ـ  9

 بگوید. »الله اکبر«برای رفتن به سجده دّوم، در حال آرامی بدن ـ  10
 ها صلوات بفرستد.در سجده ـ  11



 207   ...........................................................................................   واجب قرآن   ی ها سجده /    احکام نماز 

 ها را بعد از زانوها از زمین بردارد.در موقع بلند شدن، دست ـ  12
ها و شکم را به زمین نچسبانند، و بازوها را از پهلو جدا نگاه دارند و  مردها آرنج ـ    13

 ها و شکم را بر زمین بگذارند و اعضاء بدن را به یکدیگر بچسبانند.ها آرنجزن
 شده است.  ذکرهای مفّصل ات دیگر سجده در کتابو مستحبّ 
برای ـ    1078مسأله   است  مکروه  نیز  و  است.  مکروه  سجده  در  خواندن  قرآن 

برطرف کردن گرد و غبار، جای سجده را فوت کند، و اگر در اثر فوت کردن، دو حرف از  
 ـ باطل است.  بنا بر احتیاط واجب  دهان عمدًا بیرون آید، نماز ـ

 شده است. ذکرهای مفّصل اینها مکروهات دیگری هم هست که در کتابو غیر از 
 

 های واجب قرآن سجده 

در هر یک از چهار سوره »سجده« و »فّصلت« و »نجم« و »علق«  ـ  1079مسأله 
یک آیه سجده است که اگر انسان بخواند یا گوش دهد، بعد از تمام شدن آن آیه باید فورًا  

د هر وقت یادش آمد باید سجده نماید. و در شنیدن بدون  سجده کند، و اگر فراموش کر
 .اختیار، سجده واجب نیست هرچند بهتر است سجده نماید

نیز بخواند،  ـ    1080مسأله   آیه سجده را گوش دهد، خودش  انسان موقعی که  اگر 
 باید دو سجده نماید. 

وش کند، در غیر نماز اگر در حال سجده، آیه سجده را بخواند یا گـ    1081مسأله  
 باید سر از سجده بردارد و دوباره سجده کند. 

بچهـ    1082مسأله   از  یا  دیوانه،  یا  خواب  شخص  از  انسان  را  اگر  قرآن  که  ای 
صوت  دهد، آیه سجده را گوش دهد، سجده واجب است. ولی اگر از ضبطتشخیص نمی

مچنین ( و مانند آن بشنود، سجده واجب نیست، و هDVDیا    CDهای فشرده )یا لوح
کند، سجده واجب   زنده  را پخش  آیه سجده  رادیو،  اگر  ولی  نباشد  زنده  اگر پخش  رادیو 

 .است 
ــ    1083مسأله   قرآن  واجب  سجده  واجب  در  احتیاط  بر  انسان  بنا  جای  باید  ـ 

ـ نباشد،  مستحب  غصبی  احتیاط  بر  بنا  سر   و  و  زانوها  جای  از  او  پیشانی  جای  ـ 
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تر نباشد، ولی الزم نیست با وضو یا  ته بلندتر یا پست انگشتانش بیش از چهار انگشت بس
غسل و رو به قبله باشد، و عورت خود را بپوشاند، و بدن و جای پیشانی او پاک باشد. و  

 باشد در لباس او شرط نیست.نیز چیزهایی که در لباس نمازگزار شرط می
را بر مهر    احتیاط واجب آن است که در سجده واجب قرآن، پیشانیـ    1084مسأله  

ـ جاهای   و بنا بر احتیاط مستحب  یا چیز دیگری که سجده بر آن صحیح است گذاشته، ـ
 شد بر زمین بگذارد. ذکردیگر بدن را به دستوری که در سجده نماز 

زمین  ـ    1085مسأله   بر  سجده  قصد  به  را  پیشانی  قرآن  واجب  سجده  در  هرگاه 
کر مستحب است، و بهتر این است که بگذارد اگرچه ذکر نگوید کافی است. و گفتن ذ

ال إلَه إالَّ الله َحّقًا َحقًا، ال إلَه إالَّ الله إیمانًا و َتْصِدیقًا، ال إلَه إالَّ الله ُعُبوِدیًة َوِرّقًا، »بگوید:  
َذِلیٌل  َعْبٌد  َاْنا  َبْل  ُمْسَتکِبرًا،  َوال  ُمْسَتْنکفًا  َوِرّقًا، ال  دًا  َتَعبُّ یا َربِّ   َضِعیٌف خاِئٌف  َسَجْدُت َلک 

 . «ُمْسَتِجیٌر 
 

 تشهد 

در رکعت دّوم تمام نمازهای واجب و مستحب، و رکعت سّوم نماز  ـ    1086مسأله  
مغرب، و رکعت چهارم نماز ظهر و عصر و عشا، باید انسان بعد از سجده دّوم بنشیند و 

بگوید:   یعنی  بخواند،  تشّهد  بدن،  بودن  آرام  حال  ِالهَ در  ال  َاْن  ال    »َاْشَهُد  َوْحَدُه  الله  ِاالَّ 
ٍد« ُمَحمَّ َوآِل  ٍد  ُمَحمَّ َعَلی  َصلِّ  اللهمَّ  َوَرُسوُلُه،  َعْبُدُه  دًا  ُمَحمَّ َانَّ  َوَاْشَهُد  َلُه،  اگر    ،َشِریک  و 

دًا صّلی الله َعْلیه وآلِه َعْبُدُه َوَرُسوُلهُ بگوید:   کفایت   « »َاْشَهُد َاْن ال ِالَه ِاالَّ الله، َوَاْشَهُد َانَّ ُمَحمَّ
 کند و در نماز وتر هم تشهد الزم است.می

طوری که معمول است پشت  کلمات تشّهد باید به عربی صحیح و بهـ  1087مسأله 
 سر هم گفته شود. 

اگر تشّهد را فراموش کند و بایستد و پیش از رکوع یادش بیاید که  ـ    1088مسأله  
و دوباره بایستد، و آنچه باید در آن رکعت تشّهد را نخوانده، باید بنشیند و تشّهد را بخواند  

ـ کند،  تمام  را  نماز  و  بخواند  شود  مستحب  خوانده  احتیاط  بر  بنا  برای   و  نماز  از  بعد  ـ 
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د، و اگر در رکوع یا بعد از آن یادش بیاید، باید نماز جا آوره بایستادن بیجا، دو سجده سهو 
ـ تشّهد را قضا کند و باید برای   مستحب بنا بر احتیاط   را تمام کند، و بعد از سالم نماز ـ

 د. جا آورهبتشّهد فراموش شده دو سجده سهو 
مستحب است در حال تشّهد بر ران چپ بنشیند و روی پای راست ـ    1089مسأله  

»ِبْسِم الله َوِبالله  یا بگوید:    »َاْلَحْمُد لله« را به کف پای چپ بگذارد، و پیش از تشّهد بگوید:  
لله   لله« َوالَحْمُد  ْسماِء 

َ
األ دست   ،َوَخیُر  است  مستحب  نیز  ران و  بر  را  و  ها  بگذارد  ها 

تشّهد  انگشت  در  از صلوات  بعد  و  کند  نگاه  دامان خود  به  و  یکدیگر بچسباند،  به  را  ها 
ْل َشفاَعَتُه َواْرَفْع َدَرَجَتُه«بگوید   . »َوَتَقبَّ

زنـ    1090مسأله   است  رانمستحب  تشّهد،  خواندن  وقت  در  هم  ها  به  را  ها 
 بچسبانند.

 
 سالم نماز 

از تشّهد رکعت آخر نماز مستحب است در حالی که نشسته و ـ    1091مسأله   بعد 
بگوید:   است  آرام  َوَبَرکاُتُه« بدن  الله  َوَرْحَمُة  ِبی،  النَّ َایَها  َعَلیک  الُم  باید    »السَّ آن  از  بعد  و 

الُم َعَلیکْم«بگوید:   را به    »َوَرْحَمُة الله َوَبَرکاُتُه«که جمله و احتیاط مستحب آن است   ـ  »السَّ
اضافه کند بگوید:   آن  آنکه  یا  و  الّصاِلحیَن«ـ  الله  ِعباِد  َوَعَلی  َعَلینا  الُم  این    ،»السَّ اگر  ولی 

الُم َعَلیکْم«سالم را بگوید احتیاط واجب آن است که بعد از آن   را هم بگوید. »السَّ
وش کند و موقعی یادش بیاید که صورت نماز اگر سالم نماز را فرامـ    1092مسأله  

کند مثل پشت به قبله  به هم نخورده، و کاری هم که عمدی و سهوی آن نماز را باطل می
 کردن، انجام نداده، باید سالم را بگوید، و نمازش صحیح است.

موقعی یادش بیاید که صورت نماز    و  اگر سالم نماز را فراموش کندـ    1093مسأله  
کند، مثل پشت  ده است، یا آنکه کاری که عمدی و سهوی آن نماز را باطل میبه هم خور

 به قبله کردن، انجام داده باشد، نمازش صحیح است.
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 ترتیب

حمد  ـ    1094مسأله   از  پیش  را  سوره  مثاًل  بزند،  هم  به  را  نماز  ترتیب  عمدًا  اگر 
 .شودد، نمازش باطل می جا آورهببخواند، یا سجود را پیش از رکوع 

د، مثاًل  جا آورهباگر رکنی از نماز را فراموش کند و رکن بعد از آن را  ـ    1095مسأله  
 ـ باطل است. بنا بر احتیاط واجب  پیش از آنکه رکوع کند دو سجده نماید، نمازش ـ

اگر رکنی را فراموش کند و چیزی را که بعد از آن است و رکن نیست  ـ    1096مسأله  
د و آنچه  جا آوره بآنکه دو سجده کند، تشّهد بخواند، باید رکن را    د، مثاًل پیش ازجا آورهب

 اشتباهًا پیش از آن خوانده دوباره بخواند.
جا  هباگر چیزی را که رکن نیست فراموش کند و رکن بعد از آن را  ـ    1097مسأله  

 د، مثاًل حمد را فراموش کند مشغول رکوع شود، نمازش صحیح است. آور
چیزی را که رکن نیست فراموش کند، و چیزی را که بعد از آن  اگر  ـ    1098مسأله  

د، مثاًل حمد را فراموش کند و سوره را بخواند، باید  جا آورهباست و آن هم رکن نیست  
از آن چیزی را که اشتباهًا جلوتر خوانده دوباره  جا آورهبآنچه را فراموش کرده   د، و بعد 

 بخواند.
به خیال اینکه سجده دّوم است، یا سجده دّوم را به   اگر سجده اّول راـ    1099مسأله  

است   اّول  اینکه سجده  آورهبخیال  او سجده  جا  اّول  و سجده  است،  نمازش صحیح  د، 
 شود. اّول و سجده دّوم او سجده دّوم حساب می 

 
 مواالت 

انسان باید نماز را با مواالت بخواند، یعنی کارهای نماز مانند رکوع و  ـ    1100مسأله  
خواند  د، و چیزهایی را که در نماز میجا آورهبدرپی و پشت سر هم  د و تشّهد را پیسجو 

قدری بین آنها فاصله بیندازد که  طوری که معمول است پشت سر هم بخواند، و اگر به به
 خواند، نمازش باطل است. نگویند نماز می
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حرف ـ    1101مسأله   بین  سهوًا  نماز  در  بینداگر  فاصله  کلمات  یا  فاصله  ها  و  ازد، 
قدری نباشد که صورت نماز از بین برود، چنانچه مشغول رکن بعد نشده باشد، باید آن به

ها یا کلمات را به طور معمول بخواند، و در صورتی که چیزی بعد از آن خوانده شده  حرف 
 الزم است تکرار نماید، و اگر مشغول رکن بعد شده باشد، نمازش صحیح است. 

های بزرگ، مواالت را به ل دادن رکوع و سجود، و خواندن سورهطو ـ    1102مسأله  
 زند. هم نمی

 
 قنوت

دّوم ـ    1103مسأله   رکعت  رکوع  از  پیش  مستحب،  و  واجب  نمازهای  تمام  در 
مستحب است قنوت بخواند. ولی در نماز شفع باید آن را رجاًء انجام دهد. و در نماز وتر  

ت پیش از رکوع مستحب است. و نماز جمعه در باشد، خواندن قنو با آنکه یک رکعت می
هر رکعت یک قنوت دارد. و نماز آیات پنج قنوت، و نماز عید فطر و قربان در دو رکعت  

 چند قنوت دارد، به تفصیلی که در محل خود خواهد آمد. 

ها را مقابل صورت، و کف آنها را رو  مستحب است در قنوت، دست ـ    1104مسأله  
ه پهلوی  و  آسمان  نگهبه  انگشت م  َشست،  انگشت  جز  به  و  هم دارد،  به  را  دیگر  های 

ـ بدون دست بلند کردن  بنا بر احتیاط واجب  ها نگاه کند. بلکه ـبچسباند و به کف دست 
 .قنوت صحیح نیست، مگر در مورد ضرورت

یک  ـ    1105مسأله   اگرچه  بگوید  ذکری  هر  قنوت،  الله«در  کافی    »ُسْبحاَن  باشد 
ال ِالَه ِاالَّ الله الَحِلیُم الکِریُم، ال ِالَه ِاالَّ الله الَعِلی الَعِظیُم، ُسْبحاَن  »ت بگوید:  است، و بهتر اس

الَعِظیِم،   الَعْرِش  َوَربِّ  َبیَنُهنَّ  َوما  ِفیِهنَّ  َوما  ْبِع،  السَّ َوَربِّ ااَلَرِضیَن  ْبِع،  السَّ مواِت  السَّ الله َربِّ 
 . «َواْلَحْمُد لله َربِّ العاَلِمیَن 

مستحب است انسان قنوت را بلند بخواند، ولی برای کسی که نماز  ـ    1106مسأله  
می جماعت  به  قنوت  را  خواندن  بلند  بشنود،  را  او  صدای  جماعت  امام  اگر  خواند، 

 مستحب نیست.
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از  ـ    1107مسأله   پیش  و  کند  فراموش  اگر  و  ندارد،  قضا  نخواند  قنوت  اگر عمدًا 
یادش بیاید، مستحب است بایستد و بخواند، و اگر در رکوع اندازه رکوع خم شود  آنکه به

یادش بیاید، مستحب است بعد از رکوع قضا کند، و اگر در سجده یادش بیاید، مستحب  
 است بعد از سالم آن را قضا نماید.

 
 ترجمه نماز 

 « حمد»ـ ترجمه سوره  1
 ِح الرَّ ِن  ْحم  الرَّ ِه  اللَّ هِ   ،ِم یِبْسِم  اللَّ می یعنی  ِبْسِم  ابتدا  که :  ذاتی  خدا،  نام  به  کنم 

است،   منّزه  نقص  هرگونه  از  و  کماالت  جمیع  ِن جامع  ْحم  و   الرَّ واسع  رحمتش 
ِح نهایت است. بی  رحمتش ذاتی و ازلی و ابدی است. ِم یالرَّ

 ِِه َربِّ اْلَعاَلم دهنده همه یعنی: ثنا مخصوص خداوندی است که پرورش  َن یاْلَحْمُد ِللَّ
 ت است.موجودا
 ِح ِن الرَّ ْحم   معنای آن گذشت. ِم یالرَّ
 ِِن یْوِم الدِّ یَ  ِک َمال ی که حکمرانی روز جزا با اوست.ییعنی: ذات توانا 
 َِوإِ َک ایَّ إ َنْعُبُد  َنْسَتعِ َک ایَّ   را عبادت می   ُن ی  تو  فقط  تو کمک یعنی:  از  وفقط  کنیم، 

 خواهیم.می
 ِاْلُمْسَتق َراَط  الصِّ اسالم    َم یاْهِدَنا  دین  آن  که  راست،  راه  به  را  ما  کن  هدایت  یعنی: 
 است.
 ِذ ْنَعْمَت َعلَ یِصَراَط الَّ

َ
ای، که آنان یعنی: به راه کسانی که به آنان نعمت داده  ِهْم یْ َن أ

 هستند. انپیامبر و جانشینان  انپیامبر
 َعلَ یْ َغ اْلَمْغُضوِب  الِّ یْ ِر  الضَّ َواَل  کسا  :یعنی  َن یِهْم  راه  به  کرده نه  غضب  که  بر  نی  ای 

 ند.اایشان، و نه آن کسانی که گمراه 
 

 « قل هو الّله احد»ـ ترجمه سوره  2
 ِح ِن الرَّ ْحم  ِه الرَّ  معنای آن گذشت.  ِم یِبْسِم اللَّ
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 َحٌد
َ
ُه أ  ی است یگانه. ییعنی: بگو ای محمد که خداوند، خدا ُقْل ُهَو اللَّ

 َمُد ُه الصَّ  نیاز است. تمام موجودات بیی که از ییعنی: خدا اللَّ
 وَلْد یُ ِلْد َوَلْم یَ َلْم یده شده، و نه او از چیزی. ینه چیزی از او زا 
 َحٌد کُ ْن َلُه  کُ یَ َوَلْم

َ
 هرگز مشابه و معادلی ندارد.  ُفًوا أ

 
 ی که بعد آنها مستحب استیـ ترجمه ذکر رکوع و سجود، و ذکرها 3

الَعِظیِم َوِبَحمْ  ی  َربِّ   نقصی پاک و   یعنی: پروردگار بزرگ من از هر عیب و  ِدِه«»ُسْبحاَن 
 منّزه است، و من مشغول ستایش او هستم. 

ی األْعَلی َوِبَحْمِدِه« پروردگار من که از هر کسی باالتر است، از هر یعنی:    »ُسْبحاَن َربِّ
 .باشد و من مشغول ستایش او هستم عیب و نقصی پاک و منّزه می 

 کند. یعنی: خدا بشنود و بپذیرد ثنای کسی که او را ستایش می  َحِمَدُه« »َسِمَع الّله ِلَمْن 
ِاَلیِه« َوَاُتوُب  ی  َربِّ الّله  می   »َاْسَتْغِفُر  آمرزش  طلب  که  یعنی:  خداوندی  از  کنم 

 نمایم. دهنده من است و من به طرف او بازگشت می پرورش
َوَاْقُعُد«  َاُقوُم  ِتِه  َوُقوَّ الّله  ویعنی:    »ِبَحْوِل  متعال  خدای  یاری  برمی  به  او  وقّوه   خیزم 

 نشینم.می
 

 ـ ترجمه قنوت  4
ی سزاوار پرستش مگر خدای یکتای ییعنی: نیست خدا  »ال ِالَه ِاالَّ الّله الَحِلیُم الکِریُم«

 ی که صاحب حلم و کرم است. یهمتابی
ِإلَه ِإالَّ الّله الَعِلی الَعِظیُم« ستش، مگر خدای یکتای ی سزاوار پرییعنی: نیست خدا  »ال 

 ی که بلندمرتبه و بزرگ است.یهمتابی
ْبِع« السَّ ااَلَرِضیَن  َوَربِّ  ْبِع،  السَّ مواِت  السَّ َربِّ  الّله  و  »ُسْبحاَن  پاک  است    یعنی:  منّزه 

 خداوندی که پروردگار هفت آسمان، و پروردگار هفت زمین است.
الَعْرِش  َوَربِّ   ، َبیَنُهنَّ َوما  ِفیِهنَّ  در    الَعِظیِم«  »َوما  که  است  چیزی  هر  پروردگار  یعنی: 
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 ها و مابین آنهاست، و پروردگار عرش بزرگ است.آسمانها و زمین 
دهنده  یعنی: حمد و ثنا مخصوص خداوندی است که پرورش  »َوالَحْمُد َربِّ العاَلِمیَن«

 تمام موجودات است. 
 

 ـ ترجمه تسبیحات اربعه  5
ل َوالَحْمُد  الّله،  َوالّله َاکَبُر«»ُسْبحاَن  الّله  ِاالَّ  ِالَه  یعنی: خداوند متعال، پاک ومنّزه    ّله، َوال 

است، و حمد و ثنا مخصوص اوست، و نیست خدایی سزاوار پرستش مگر خداوند و او  
 .بزرگتر است از اینکه او را وصف کنند

 
 ـ ترجمه تشّهد و سالم کامل  6

اِ  ِالَه  ال  َاْن  َاْشَهُد  لّله،  َلُه«»َاْلَحْمُد  َشِریک  ال  َوْحَدُه  الّله  مخصوص    الَّ  ستایش  یعنی: 
ی که یگانه  یی سزاوار پرستش نیست مگر خدایدهم که خداپروردگار است، و شهادت می 

 شریک ندارد. است و
َوَرُسوُلُه« َعْبُدُه  دًا  ُمَحمَّ َانَّ  می  »َوَاْشَهُد  شهادت  محمدیعنی:  که  علیه  دهم  الله  )صلی 

 فرستاده اوست. بنده خدا و  وآله(
ٍد« ُمَحمَّ َوآِل  ٍد  ُمَحمَّ َعَلی  َصلِّ  و  »الّلُهمَّ  محمد  بر  بفرست  رحمت  خدایا  آل    یعنی: 

 محمد.
ْل َشفاَعَتُه و اْرَفْع َدَرَجَتُه« را، و درجه آن حضرت    پیامبریعنی: قبول کن شفاعت    »َوَتَقبَّ

 را نزد خود بلند کن. 
َوَر  ِبی  النَّ َایَها  الُم َعَلیک  َوَبَرکاُتُه«»السَّ الّله    ، و پیامبرسالم بر تو ای    یعنی: درود و   ْحَمُة 

 رحمت و برکات خدا بر تو باد. 
الّصاِلِحیَن« الّله  ِعباِد  َوَعلی  َعَلینا  الُم  و  »السَّ درود  ما   یعنی:  بر  عالم  خداوند  از  سالم 

 نمازگزاران، و تمام بندگان خوب او. 
الُم َعَلیکْم َوَرْحمُة الّله َو  یعنی: درود و سالم و رحمت و برکات خداوند بر   َبرکاُتُه«»السَّ
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را   بر کسانی  اجمالی قصد سالم  به طور  دو سالم  این  در  است  بهتر  و  باد.  مؤمنین  شما 
 .داشته باشد که مقصود شرع مقّدس اسالم از این دو سالم، آنها بوده اند

 
 تعقیب نماز 

مقدارـ    1108مسأله   نماز  از  بعد  انسان  است  ـمستحب  تعقیب  مشغول  یعنی:  ی 
ـ شود، و بهتر است پیش از آنکه از جای خود حرکت کند و   خواندن ذکر و دعا و قرآن

وضو و غسل و تیمم او باطل شود، رو به قبله تعقیب را بخواند. و الزم نیست تعقیب به 
از اند بخواند. و  های دعا دستور دادهعربی باشد، ولی بهتر است چیزهایی را که در کتاب

است    )علیها السالم(هایی که خیلی به آن سفارش شده است، تسبیح حضرت زهرا تعقیب 
،  »الحمد لله« مرتبه    33، بعد از آن  »الله اکبر«مرتبه    34که باید به این ترتیب گفته شود:  

شود سبحان الله را پیش از الحمد لله گفت، ولی  ، و می »سبحان الله«مرتبه    33بعد از آن  
 از الحمد لله گفته شود.  بهتر است بعد

قدر که پیشانی مستحب است بعد از نماز، سجده شکر نماید و همینـ  1109مسأله 
را به قصد شکر بر زمین بگذارد کافی است، ولی بهتر است صد مرتبه، یا سه مرتبه، یا  

بگوید. و نیز مستحب است هر وقت نعمتی به    »عفوًا«یا    »شکرًا« یا    »شکرًا لله«یک مرتبه  
 د.جا آوره بشود سجده شکر از او دور می ییبالرسد، یا انسان می 

 
 )صلی الله علیه وآله( اکرم پیامبرصلوات بر 

انسان اسم مبارک حضرت رسولـ    1110مسأله   وآله( هر وقت  الله علیه  را    )صلی 
یا   بگوید  ابوالقاسم  و  مصطفی،  مثل  را  جناب  آن  کنیه  و  لقب  یا  احمد،  و  محمد  مانند 

 گرچه در نماز باشد، مستحب است صلوات بفرستد. بشنود، ا
الله ـ    1111مسأله   مبارک حضرت رسول  اسم  نوشتن  وآله( موقع  علیه  الله    )صلی 

کنند مستحب است صلوات را هم بنویسند. و نیز بهتر است هر وقت آن حضرت را یاد می
 صلوات بفرستند. 
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 مبطالت نماز 

 گویند:کند، و آنها را »مبطالت« میدوازده چیز نماز را باطل میـ  1112مسأله 
شرط اّول:   از  یکی  نماز  بین  در  بفهمد آنکه  نماز  بین  در  مثاًل  برود،  بین  از  آن  های 

 لباسش نجس است.
آنکه در بین نماز عمدًا یا سهوًا، یا از روی ناچاری، چیزی که وضو یا غسل را  دّوم:  
آید، مثالً باطل می آید،    ادرار  کند پیش  او بیرون  ـ پیش  بنا بر احتیاط واجب  هرچند ـاز 

آمدن آن پس از تمام شدن سجده آخر نماز، از روی سهو یا ناچاری باشد. ولی کسی که 
از او   مدفوع یا  ادرار خودداری کند، اگر در بین نماز مدفوع و   ادرار تواند از بیرون آمدننمی

احکام وضو   در  که  به دستوری  نما  ذکرخارج شود، چنانچه  باطل شد رفتار  نمازش  ید، 
به  نمی که  صورتی  در  شود،  خارج  خون  مستحاضه  زن  از  نماز  بین  در  اگر  نیز  و  شود. 

 دستور استحاضه رفتار کرده باشد، نمازش صحیح است. 
که بیـ    1113مسأله   نماز خوابش  کسی  بین  نداند که در  اگر  برده،  اختیار خوابش 

بخ دوباره  را  نمازش  نیست  آن، الزم  از  بعد  یا  بهبرده  نماز  واند،  از  آنچه  بداند  آنکه  شرط 
 ای که عرفًا آن را نماز بگویند بوده است.اندازهده به جا آورهب

اگر بداند به اختیار خودش خوابیده، و شک کند که بعد از نماز بوده  ـ    1114مسأله  
یا در بین نماز یادش رفته که مشغول نماز است و خوابیده، نمازش با شرطی که در مسأله 

 شد، صحیح است. ذکریش پ
بیدار شود، و شک کند که در سجده  ـ    1115مسأله   از خواب  اگر در حال سجده 

یا بی اختیار خوابیده  به  بداند  یا در سجده شکر، چه  نماز است  برده  آخر  اختیار خوابش 
 شود و اعاده الزم نیست.است، حکم به صحت آن می

دست سّوم:   که  است  آن  نماز  مبطالت  باز  را  هم ها  روی  ادب  و  خضوع  قصد  ه 
بگذارد، ولی باطل شدن نماز به این کار بنا بر احتیاط است هرچند در حرام بودنش اگر به 

 قصد مشروعیت آورده شود، شکی نیست. 
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مثل  ـ    1116مسأله   دیگر  کار  برای  یا  تقیه،  یا  ناچاری  یا  فراموشی  روی  از  هرگاه 
 ذارد، اشکال ندارد.ها را روی هم بگ خاراندن دست و مانند آن، دست 

باطل  چهارم:   و  بگوید،  از خواندن حمد، »آمین«  بعد  که  است  آن  نماز  مبطالت  از 
بودنش   حرام  در  هرچند  است  احتیاط  بر  بنا  مأموم  غیر  در  »آمین«  گفتن  به  نماز  شدن 
را   »آمین«  اگر  حال  هر  در  و  نیست،  شکی  شود،  آورده  مشروعیت  قصد  به  چنانچه 

 قیه بگوید، نمازش اشکال ندارد.اشتباهًا، یا از روی ت
از مبطالت نماز برگشتن از قبله بدون عذر است، و اما اگر با عذر باشد مثل    پنجم:

ـ چنانچه به   مانند باد شدیدی که او را از قبله برگرداند  فراموشی، یا به سبب امر قهری ـ
ف شدن  طرف راست یا چپ نرسد، نماز او صحیح است، ولی الزم است که بعد از برطر

عذر فورًا به طرف قبله برگردد. و اما اگر به طرف راست و یا چپ برسد یا پشت به قبله  
اشتباه کرده باشد، و   قبله  یا در تشخیص  فراموش کرده باشد، یا غافل باشد،  اگر  شود، 

تواند دوباره آن را رو به قبله بخواند  وقتی متذکر یا متوجه شود که اگر نماز را قطع کند می 
ـ باید نماز را از سر بگیرد وگرنه به همان نماز   ند یک رکعت از آن در وقت واقع شودهرچ ـ

کند، و قضا بر او الزم نیست. و همچنین است اگر برگشت او از قبله به واسطه  اکتفا می 
وقت  در  دوباره  را  نماز  قبله  از  برگشتن  بدون  که  بتواند  چنانچه  پس  باشد،  قهری  امر 

ـ باید نماز را از سر بگیرد، وگرنه باید   عت از آن در وقت واقع شودهرچند یک رک بخواند ـ
 همان نماز را تمام کند و اعاده و قضا بر او الزم نیست.

اگر صورت خود را فقط از قبله برگرداند، ولی بدنش به طرف قبله  ـ    1117مسأله  
بیند، حکم  باشد، چنانچه به حدی گردن را کج کند که بتواند مقداری از پشت سرش را ب

او همان حکم برگشتن از قبله است که قباًل ذکر شده، و اگر انحراف او به این حد نباشد  
ـ باید اعاده کند. و اما اگر مقدار کمی گردنش  بنا بر احتیاط واجب  ولی عرفًا زیاد باشد ـ

 شود، هرچند این کار مکروه است.را کج کند، نمازش باطل نمی
اششم:   آن  نماز  مبطالت  به کلمهاز  تکّلم کند، هرچند  از  ست که عمدًا  بیش  که  ای 

یک حرف نداشته باشد اگر آن حرف، خودش معنا دار باشد مثل »ِق« که در زبان عربی  
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به معنای »نگهداری کن« است، یا بی معنا باشد اّما برای معنایی بکار رود مثل »ب« در  
هی  چنانچه  و  کند،  سؤال  الفبا  دّوم  حرف  از  که  کسی  اگر  جواب  باشد  نداشته  معنایی  چ 

 .ـ مبطل نماز است  بنا بر احتیاط مرکب از دو حرف یا بیشتر باشد، باز هم ـ
ای بگوید که یک حرف یا بیشتر دارد، اگرچه آن کلمه  اگر سهوًا کلمه ـ    1118مسأله  

ـ الزم است بعد از نماز   بنا بر احتیاط، شود. ولی ـمعنی داشته باشد، نمازش باطل نمی
 د چنانکه خواهد آمد. جا آوره بسهو  سجده

آن  ـ    1119مسأله   الزم  احتیاط  و  ندارد،  اشکال  نماز  در  زدن  آروغ  و  کردن  سرفه 
است که در نماز اختیارًا »آه« نکشد و ناله نکند. و اما گفتن »آخ« و »آه« و مانند اینها،  

 کند.اگر عمدی باشد، نماز را باطل می
کلمه ـ    1120مسأله   باگر  را  بگوید »الله ای  ذکر  به قصد  مثاًل  بگوید،  ذکر  ه قصد 

اشکال   بفهماند،  دیگری  به  را  چیزی  که  کند  بلند  را  صدا  آن،  گفتن  موقع  در  و  اکبر« 
کلمه  اگر  همچنین  و  سبب  ندارد.  کار  این  که  بداند  هرچند  بگوید  ذکر  قصد  به  را  ای 

قمی اصاًل  اگر  ولی  ندارد.  اشکال  شود،  مطلبی  متوجه  کسی  که  یا  شود  نکند،  ذکر  صد 
نمازش   باشد،  برده  کار  به  معنی  دو  را در هر  لفظ  که  نحوی  به  بکند  را  امر  دو  قصد هر 

اش در گفتن ذکر متوجه کردن غیر باشد،  شود. و اما اگر قصد ذکر کند و انگیزه باطل می
 .نمازش صحیح است 

آیه ـ    1121مسأله   از چهار  نماز غیر  ارد، و  ای که سجده واجب دخواندن قرآن در 
دعا   عربی  غیر  به  که  است  آن  مستحب  احتیاط  ولی  ندارد.  اشکال  نماز  در  کردن  دعا 

 شد(. ذکر 969ای که سجده واجب دارد در احکام قرائت مسأله نکند. )و حکم چهار آیه
اگر چیزی از حمد و سوره و ذکرهای نماز را عمدًا، یا احتیاطًا چند  ـ    1122مسأله  

 د. مرتبه بگوید، اشکال ندار
در حال نماز، انسان نباید به دیگری سالم کند، و اگر دیگری به او ـ    1123مسأله  

اصل سالم   بر  نباید  یعنی  باشد،  مثل سالم  باید  ولی جواب  دهد،  باید جواب  کند،  سالم 
بگوید:   در جواب  نباید  مثاًل  باشد،  داشته  برکاته«اضافه  و  الله  و رحمة  علیکم  ، »سالم 
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ـ نباید لفظ »علیکم« یا »علیک« بر لفظ سالم در جواب مقدم  الزمبنا بر احتیاط   بلکه ـ
چنین نکرده باشد، بلکه احتیاط مستحب آن است  بدارد، اگر آن کسی که سالم کرده این

طور که او سالم کرده باشد، مثاًل اگر گفته »سالم علیکم« در جواب که جواب کاماًل همان 
»السال گفته  اگر  و  علیکم«،  »سالم  اگر  بگوید:  و  علیکم«؛  »السالم  بگوید:  علیکم«  م 

می السالم«  در جواب »علیکم  ولی  بگوید: »سالم علیک«.  تواند گفته »سالم علیک« 
 »علیکم السالم« یا »السالم علیکم« یا »سالم علیکم« بگوید.

انسان باید جواب سالم را چه در نماز یا در غیر نماز فورًا بگوید، و ـ    1124مسأله  
عمدًا   بهاگر  را  جواب سالم  فراموشی  روی  از  بگوید، یا  اگر جواب  که  دهد  قدری طول 

نماز   در  اگر  و  بدهد،  نباید جواب  باشد،  نماز  در  نشود، چنانچه  آن سالم حساب  جواب 
 نباشد، جواب دادن واجب نیست.

اگر ـ    1125مسأله   ولی  بشنود،  کننده  سالم  که  بگوید  طوری  را  سالم  جواب  باید 
اشد، یا سالم داده و تند رد شود، چنانچه ممکن باشد که جواب سالم را با  سالم کننده کر ب

اشاره یا مانند آن به او بفهماند جواب دادن الزم است، و در غیر این صورت جواب دادن  
 در غیر نماز الزم نیست، و در نماز نیز جایز نیست.

د، و مانعی  واجب است نمازگزار جواب سالم را به قصد تحیت بگوی ـ    1126مسأله  
سالمتی   کرده  سالم  که  کسی  برای  عالم  خداوند  از  یعنی  بکند،  هم  دعا  قصد  که  ندارد 

 بخواهد.
ای که خوب و بد را  یعنی: بچه اگر زن یا مرد نامحرم، یا بچه ممیز ــ    1127مسأله  

ـ به نمازگزار سالم کند، نمازگزار باید جواب او را بدهد، و اگر زن به لفظ »سالم   فهمدمی
 .تواند در جواب بگوید »سالم علیک« یعنی کاف را کسره )ِـ( دهدعلیک« سالم کند می

اگر نمازگزار جواب سالم را ندهد، اگرچه معصیت کرده ولی نمازش  ـ    1128مسأله  
 صحیح است. 
ـ باید   بنا بر احتیاط واجب  اگر کسی به نمازگزار غلط سالم کند، ــ    1129مسأله  

 صحیح جواب بگوید. 
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میـ    1130  مسأله سالم  شوخی  یا  مسخره  روی  از  که  کسی  سالم  و جواب  کند، 
جواب سالم مرد و زن غیر مسلمان در صورتی که ذّمی نباشند، واجب نیست، و اگر ذّمی  

 اکتفا شود.  »علیک«ـ به کلمه  بنا بر احتیاط واجب  باشند ـ
به عّدهـ    1131مسأله   آاگر کسی  بر همه  او  نان واجب ای سالم کند، جواب سالم 

 است، ولی اگر یکی از آنان جواب دهد کافی است.
به عّدهـ    1132مسأله   ای سالم کند، و کسی که سالم کننده قصد سالم  اگر کسی 

 دادن به او را نداشته باشد جواب دهد، باز هم جواب سالم او بر آن عّده واجب است. 
مشغول نماز است شک  ای سالم کند و کسی که بین آنها  اگر به عّده ـ    1133مسأله  

و   بدهد،  جواب  نباید  نه،  یا  داشته  هم  را  او  به  کردن  سالم  قصد  کننده  سالم  که  کند 
ـ اگر بداند قصد او را هم داشته ولی دیگری جواب   بنا بر احتیاط واجب  همچنین است ـ

سالم را بدهد، اما اگر بداند قصد او را هم داشته و دیگری جواب ندهد، یا شک کند که  
 اند یا نه، باید جواب او را بگوید. را داده جوابش

سالم کردن مستحب است. و در روایت است که سواره به پیاده، و ـ    1134مسأله  
 تر، سالم کند.تر به بزرگایستاده به نشسته، و کوچک 

ـ باید  بنا بر احتیاط واجب  اگر دو نفر با هم به یکدیگر سالم کنند، ــ    1135مسأله  
 م دیگری را بدهد.هر یک جواب سال

در غیر نماز، مستحب است جواب سالم را بهتر از سالم بگوید، مثاًل ـ  1136مسأله 
 .»سالم علیکم و رحمة الله«در جواب بگوید   »سالم علیکم«اگر کسی گفت 

از مبطالت نماز، خنده با صدا و عمدی است، هرچند بدون اختیار باشد اگر  هفتم:  
بلکه باشد،  اختیاری  احتیاط واجب  ـ  مقدماتش  بر  اختیاری  بنا  مقدماتش  ـ هرچند هم 

صدا، یا  نباشد در صورتی که وقت برای اعاده باشد باید آن را اعاده کند، ولی اگر عمدًا بی
 سهوًا با صدا بخندد، نمازش اشکال ندارد.

مثاًل رنگش ـ    1137مسأله   تغییر کند،  از صدای خنده حالش  برای جلوگیری  اگر 
 ـ آن است که نمازش را دوباره بخواند. تیاط واجب اح سرخ شود، ـ
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ـهشتم:   نماز  مبطالت  احتیاط واجب  از  بر  با  بنا  دنیا عمدًا  کار  برای  که  است  آن  ـ 
بی  یا  ترس  صدا  از  اگر  ولی  کند،  گریه  متعالصدا  به  خداوند  از روی شوق  یا  یا  او  سوی 

بل ندارد  اشکال  بلند،  یا  باشد  آهسته  کند،  گریه  آخرت  است. برای  اعمال  بهترین  از  که 
کند،  گریه  او  پیشگاه  در  تذلل  روی  از  خدا  از  دنیوی  حاجت  خواستن  برای  اگر  بلکه 

 اشکال ندارد.
از مبطالت نماز، کاری است که صورت نماز را به هم بزند، مثل به هوا پریدن و  نهم:  

هم نزند، مثل  مانند آن، عمدًا باشد یا از روی فراموشی؛ ولی کاری که صورت نماز را به  
 اشاره کردن با دست اشکال ندارد.

بهـ    1138مسأله   نماز  بین  در  میاگر  نماز  نگویند  که  بماند  ساکت  خواند، قدری 
 شود.نمازش باطل می

اگر در بین نماز کاری انجام دهد، یا مّدتی ساکت شود و شک کند  ـ    1139مسأله  
اید، ولی بهتر این است که آن را تمام کرده  که نماز به هم خورده یا نه، باید نماز را اعاده نم

 و سپس اعاده نماید. 
یا دهم:   بخورد  طوری  نماز  در  اگر  که  است،  آشامیدن  و  خوردن  نماز،  مبطالت  از 

می  نماز  نگویند  که  ـبیاشامد  فراموشی خواند  روی  از  یا  باشد  باطل   عمدًا  نمازش  ـ 
می می که  کسی  ولی  اشود.  پیش  اگر  بگیرد،  روزه  مستحّبی  خواهد  نماز  صبح،  اذان  ز 

بخواند و تشنه باشد، چنانچه بترسد که اگر نماز را تمام کند صبح شود، در صورتی که آب  
تواند در بین نماز آب بیاشامد، اما باید کاری که نماز  روبروی او در دو سه قدمی باشد می 

 کند، مثل رو گرداندن از قبله انجام ندهد. را باطل می
بنا بر  ر خوردن یا آشامیدن عمدی، صورت نماز را به هم نزند هم ـاگـ    1140مسأله  

واجب  ـ احتیاط  بخورد  هم  به  نماز  مواالت  خواه  بخواند،  دوباره  را  نماز  باید  یعنی:  ـ 
 . ـ یا نه خواندطوری شود که نگویند نماز را پشت سر هم می

نماز،  ـ    1141مسأله    بین  در  دند  ییغذااگر  یا الی  دهان  در  که  فرو  انرا  مانده  ها 
شود، و نیز اگر کمی قند یا شکر و مانند اینها در دهان مانده باشد ببرد، نمازش باطل نمی
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 کم آب شود و فرو رود، اشکال ندارد.و در حال نماز کم 
های نماز دو رکعتی، یا سه رکعتی، یا در دو  از مبطالت نماز شک در رکعت یازدهم:  

 ست، در صورتی که نمازگزار در حال شک باقی باشد. رکعت اّول نمازهای چهار رکعتی ا
از مبطالت نماز آن است که رکن نماز را عمدًا یا سهوًا کم کند، یا چیزی را  دوازدهم:  

اگر   نماز را عمدًا زیاد کند، و همچنین  از اجزاء  یا چیزی  کند،  نیست عمدًا کم  که رکن 
زیاد سهوًا  رکعت  از یک  دو سجده  یا  رکوع،  مثل  را  ـ  رکنی  نمازش  احتیاط  کند،  بر  بنا 

 شود. و اما زیاد کردن تکبیرة االحرام سهوًا، مبطل نماز نیست.ـ باطل می واجب 
باطل ـ    1142مسأله   را  نماز  که  کاری  نماز  بین  در  که  کند  شک  نماز  از  بعد  اگر 

 کند انجام داده یا نه، نمازش صحیح است. می
 

 ی که در نماز مکروه استیچیزها

مکروه است در نماز صورت را کمی به طرف راست یا چپ بگرداند  ـ    1143مسأله  
طوری که نتواند مقداری از پشت سرش را ببیند، و اگر بتواند ببیند، نمازش باطل است به

ها را بر هم بگذارد، یا به طرف راست و چنانکه گذشت. و نیز مکروه است در نماز چشم 
ها را داخل هم نماید، و آب  ، و انگشت چپ بگرداند، و با ریش و دست خود بازی کند

دهان بیندازد، و به خط قرآن یا کتاب یا خط انگشتری نگاه کند. و نیز مکروه است موقع  
خواندن حمد و سوره و گفتن ذکر، برای شنیدن حرف کسی ساکت شود، بلکه هر کاری 

 باشد.که خضوع و خشوع را از بین ببرد، مکروه می 
آید، و نیز موقعی که نیاز به دفع ادرار و  انسان خوابش می موقعی که  ـ    1144مسأله  

فشار   را  پا  که  تنگ  پوشیدن جوراب  و همچنین  بخواند،  نماز  است  دارد، مکروه  مدفوع 
های مفّصل باشد. و غیر از اینها مکروهات دیگری هم در کتاب دهد در نماز مکروه می

 . ذکر شده است 
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 شود نماز واجب را شکست مواردی که می 

ــ    1145مسأله   اختیار  از روی  نماز واجب  احتیاط واجب  شکستن  بر  ـ جایز   بنا 
نیست. ولی برای حفظ مال، و جلوگیری از ضرر مالی یا بدنی مانعی ندارد، بلکه برای هر  

 غرضی دینی یا دنیوی که مورد اهتمام نمازگزار است، مانعی ندارد.
حفظ جان او واجب است، یا    اگر حفظ جان خود انسان یا کسی کهـ    1146مسأله  

باشد، بدون شکستن نماز ممکن نباشد، باید نماز  حفظ مالی که نگهداری آن واجب می
 را بشکند. 

اگر در وسعت وقت مشغول نماز باشد و طلبکار طلب خود را از او  ـ    1147مسأله  
ازد، و اگر  مطالبه کند، چنانچه بتواند در بین نماز طلب او را بدهد، باید در همان حال بپرد

بدون شکستن نماز، دادن طلب او ممکن نیست، باید نماز را بشکند و طلب او را بدهد،  
 و بعد نماز را بخواند.

اگر در بین نماز بفهمد که مسجد نجس است، چنانچه وقت تنگ  ـ    1148مسأله  
زند، باشد باید نماز را تمام کند، و اگر وقت وسعت دارد و تطهیر مسجد نماز را به هم نمی 

می هم  به  را  نماز  اگر  و  بخواند.  را  نماز  بقیه  بعد  کند،  تطهیر  نماز  بین  در  در  باید  زند، 
صورتی که بعد از نماز تطهیر مسجد ممکن باشد، شکستن نماز برای تطهیر جایز است،  
تطهیر   را  مسجد  و  بشکند  را  نماز  باید  نباشد،  ممکن  مسجد  تطهیر  نماز  از  بعد  اگر  و 

 ز را بخواند.نماید، و بعد نما
کسی که باید نماز را بشکند، اگر نماز را تمام کند، هرچند معصیت ـ    1149مسأله  

دوباره   را  نماز  آن  که  است  آن  مستحب  احتیاط  اگرچه  است،  صحیح  نمازش  ولی  کرده 
 .بخواند

اندازه رکوع خم شود، یادش بیاید اگر پیش از قرائت یا پیش از آنکه بهـ  1150مسأله 
اقامه، یا تنها اقامه را فراموش کرده، چنانچه وقت نماز وسعت دارد، مستحب که اذان و  

است برای گفتن آنها نماز را بشکند، بلکه اگر پیش از تمام شدن نماز یادش بیاید که آنها 
 را فراموش کرده، مستحب است برای گفتن آنها نماز را بشکند.
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ّ
 اتّی شک

نماز   شک  «23»شکیات  آن  قسم  هشت  است:  باطل  قسم  را  نماز  که  است  هایی 
 کند، و به شش قسم آن نباید اعتنا کرد، و ُنه قسم دیگر آن صحیح است. می

 
 های باطل کننده شک

 کند از این قرار است:هایی که نماز را باطل میشک ـ  1151مسأله 
های نماز دو رکعتی واجب مثل نماز صبح، و نماز مسافر،  شک در شماره رکعت اّول:  

 کند. های نماز مستحب، و نماز احتیاط، نماز را باطل نمیر شماره رکعت ولی شک د
 های نماز سه رکعتی.شک در شماره رکعت دّوم: 

 آنکه در نماز چهار رکعتی شک کند که یک رکعت خوانده یا بیشتر. سّوم: 
آنکه در نماز چهار رکعتی پیش از داخل شدن در سجده دّوم، شک کند که دو  چهارم:  
 ده یا بیشتر.رکعت خوان
 شک بین دو و پنج، یا دو و بیشتر از پنج.  پنجم:

 شک بین سه و شش، یا سه و بیشتر از شش. ششم: 
 های نماز که نداند چند رکعت خوانده است.شک در رکعت هفتم: 

 شک بین چهار و شش، یا چهار و بیشتر از شش، به تفصیلی که خواهد آمد. هشتم: 
شک ـ    1152مسأله   از  یکی  آن  هااگر  بهتر  آید،  پیش  انسان  برای  کننده  باطل  ی 

قدری فکر کند که است به همین اندازه که شک او پابرجا شد، نماز را به هم نزند، بلکه به
 صورت نماز به هم بخورد، یا از پیدا شدن یقین یا گمان ناامید شود.

 
 ی که نباید به آنها اعتنا کرد یهاشک

 آنها اعتنا کرد از این قرار است: هایی که نباید به شک ـ  1153مسأله 
دن آن گذشته است، مثل آنکه در رکوع شک جا آورهب شک در چیزی که محل  اّول:  
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 کند که حمد را خوانده یا نه. 
 شک بعد از سالم نماز. دّوم: 

 شک بعد از گذشتن وقت نماز.سّوم: 

 کند. شک کثیر الشک، یعنی: کسی که زیاد شک می چهارم: 
های نماز در صورتی که مأموم شماره آنها را بداند، و  شماره رکعت شک امام در  پنجم: 

 های نماز را بداند.همچنین شک مأموم در صورتی که امام شماره رکعت 
 شک در نمازهای مستحّبی، و نماز احتیاط. ششم: 

 
 ـ شک در چیزی که محل آن گذشته است  1

واجب آن را انجام داده  اگر در بین نماز شک کند که یکی از کارهای  ـ    1154مسأله  
یا نه، مثاًل شک کند که حمد خوانده یا نه، چنانچه مشغول کاری باشد که شرعًا نباید در 
حال  در  مثاًل  شود،  کار  این  مشغول  است  کرده  ترک  عمدًا  را  قبلی  کار  آن  که  صورتی 
نباید به شک خود اعتنا کند، و در غیر این   خواندن سوره شک کند حمد خوانده یا نه، 

 د.جا آوره بصورت باید آنچه را که در انجام آن شک کرده، 
اگر در بین خواندن آیه شک کند که آیه پیش را خوانده یا نه، یا وقتی  ـ    1155مسأله  

 خواند شک کند که اّول آن را خوانده یا نه، باید به شک خود اعتنا نکند.که آخر آیه را می 
کند که کارهای واجب آن مانند ذکر   اگر بعد از رکوع یا سجود شکـ    1156مسأله  

 و آرام بودن بدن را انجام داده یا نه، باید به شک خود اعتنا نکند.
رود شک کند که رکوع کرده یا نه، یا اگر در حالی که به سجده میـ    1157مسأله  

 شک کند که بعد از رکوع ایستاده یا نه، باید به شک خود اعتنا نکند.
ده یا جا آورهبل برخاستن شک کند که سجده یا تشّهد را  اگر در حاـ    1158مسأله  

 نه، باید به شک خود اعتنا نکند.
نماز می ـ    1159مسأله   یا خوابیده  نشسته  که  یا  کسی  موقعی که حمد  اگر  خواند، 

ده یا نه، باید به شک خود  جا آوره بخواند شک کند که سجده یا تشّهد را  تسبیحات می 
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ا پیش  اگر  و  نکند،  یا  اعتنا  کند که سجده،  تسبیحات شود شک  یا  آنکه مشغول حمد  ز 
 د. جا آوره بده یا نه، باید جا آورهبتشّهد را 

ده یا نه، چنانچه  جا آوره بهای نماز را  اگر شک کند که یکی از رکنـ    1160مسأله  
آن را   باید  آن است نشده،  از  بعد  که  آورهبمشغول کاری  از خواندن  جا  اگر پیش  مثاًل  د، 

د، و چنانچه بعد یادش  جا آورهبده یا نه، باید  جا آورهبد شک کند که دو سجده را  تشّه 
ـ باطل   بنا بر احتیاط الزم ده، چون رکن زیاد شده نمازش ـجا آوره ببیاید که آن رکن را  

 است.
نیست  ـ    1161مسأله   رکن  که  را  عملی  کند  شک  آوره باگر  چنانچه  جا  نه،  یا  ده 

از بعد  که  آن را    مشغول کاری  باید  آورهبآن است نشده،  از خواندن  جا  اگر پیش  مثاًل  د، 
سوره شک کند که حمد را خوانده یا نه، باید حمد را بخواند، و اگر بعد از انجام آن یادش 

 ده بود، چون رکن زیاد نشده، نمازش صحیح است. جا آورهببیاید که آن را 
ه یا نه، مثاًل مشغول تشّهد است  دجا آورهباگر شک کند که رکنی را  ـ    1162مسأله  

ده یا نه، و به شک خود اعتنا نکند، و بعدًا یادش  جا آورهب اگر شک کند که دو سجده را  
را   رکن  آن  که  را  جا  هببیاید  آن  باید  نشده  بعد  رکن  مشغول  که  در صورتی  جا هبنیاورده، 

ـآور بر  بنا  نمازش  شده  بعد  رکن  مشغول  اگر  و  الزم د،  باط احتیاط  اگر  ـ  مثاًل  است،  ل 
د، و اگر  جا آوره بنیاورده، باید  جا  ه بپیش از رکوع رکعت بعد یادش بیاید که دو سجده را  

 در رکوع یا بعد از آن یادش بیاید، نمازش چنانکه گفته شد باطل است.
نیست  ـ    1163مسأله   رکن  که  را  عملی  کند  شک  آوره باگر  چنانچه  جا  نه،  یا  ده 

از   بعد  که  کاری  که  مشغول  موقعی  مثاًل  نکند،  اعتنا  خود  شک  به  باید  شده،  است  آن 
به شک خود   باید  نه،  یا  را خوانده  کند که حمد  اگر شک  است،  مشغول خواندن سوره 

نیاورده، در صورتی که مشغول رکن بعد  جا  هباعتنا نکند، و اگر بعد یادش بیاید که آن را  
د، و اگر مشغول رکن بعد شده نمازش رجا آوه بنشده، باید آن را و آنچه بعد از آن است  

و  باید حمد  نخوانده،  را  که حمد  بیاید  یادش  قنوت  در  مثاًل  اگر  بنابراین  است،  صحیح 
 سوره را بخواند، و اگر در رکوع یادش بیاید، نمازش صحیح است.
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اگر شک کند که سالم نماز را گفته یا نه، چنانچه مشغول به تعقیب  ـ    1164مسأله  
یا مشغو  به  نماز  باید  است،  داده  انجام  است  نماز  منافی  که  یا چیزی  دیگر شده،  نماز  ل 

شک خود اعتنا نکند، و اگر پیش از اینها شک کند، باید سالم را بگوید. و اگر شک کند 
 که سالم را درست گفته یا نه، به شک خود اعتنا نکند، در هر جایی که باشد.

 
 ـ شک بعد از سالم  2

مثاًل    اگر بعدـ    1165مسأله   نه،  یا  بوده  نمازش صحیح  نماز شک کند که  از سالم 
رکعت   کند که چهار  رکعتی شک  نماز چهار  از سالم  بعد  یا  نه،  یا  کرده  کند رکوع  شک 
خوانده یا پنج رکعت، به شک خود اعتنا نکند، ولی اگر هر دو طرف شک او باطل باشد،  

خوانده یا پنج رکعت، نمازش    مثاًل بعد از سالم نماز چهار رکعتی شک کند که سه رکعت 
 باطل است.

 
 ـ شک بعد از وقت  3

یا  ـ    1166مسأله   نه،  یا  نماز خوانده  که  کند  نماز، شک  وقت  گذشتن  از  بعد  اگر 
گمان کند که نخوانده، خواندن آن الزم نیست. ولی اگر پیش از گذشتن وقت شک کند 

 ید آن نماز را بخواند.که نماز خوانده یا نه، اگرچه گمان کند که خوانده است، با
اگر بعد از گذشتن وقت شک کند که نماز را درست خوانده یا نه، به  ـ    1167مسأله  

 شک خود اعتنا نکند.
نماز  ـ    1168مسأله   نماز ظهر و عصر بداند چهار رکعت  از گذشتن وقت  بعد  اگر 

نماز   باید چهار رکعت  نیت عصر،  به  یا  نیت ظهر خوانده  به  نداند  به خوانده، ولی  قضاء 
 نیت نمازی که بر او واجب است بخواند.

اگر بعد از گذشتن وقت نماز مغرب و عشا، بداند یک نماز خوانده ـ    1169مسأله  
 ولی نداند سه رکعتی خوانده یا چهار رکعتی، باید قضای نماز مغرب و عشا را بخواند.
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یاد شک می 4  کند(ـ کثیر الشک )کسی که ز

کند، یعنی وقتی حاِل او را  کسی است که زیاد شک می کثیر الشک  ـ    1170مسأله  
با حاِل کسانی که در وجود یا عدم وجود عوامل حواس پرتی همانند او هستند، مقایسه  
می کنیم، آن فرد بیشتر از معمول شک می کند. شایان ذکر است کثیر الشک اختصاص  

ه در معرض عادت ندارد به کسی که زیاد شک کردن عادت او باشد، بلکه کافی است ک
 . به کثرت شک باشد

دن چیزی از اجزاء نماز شک کند، باید جا آورهبکثیر الشک اگر در  ـ    1171مسأله  
ده، مثاًل اگر شک کند که رکوع کرده یا نه، باید بنا بگذارد که جا آوره ببنا بگذارد که آن را  

در   اگر  و  است،  کرده  آورهبرکوع  باجا  را  نماز  که  کند  شک  می دن چیزی  مثل  طل  کند، 
 گذارد. اینکه شک کند که نماز صبح را دو رکعت خوانده یا سه رکعت، بنا را بر صّحت می 

طوری که زیادی کند، بهکسی که در یک بخش نماز زیاد شک می ـ    1172مسأله  
های دیگر نماز شک کند باید  شک از مختصات آن بخش حساب شود، چنانچه در بخش 

الشک عمل نماید، مثاًل کسی که زیادی شک او در این است  به دستور شخِص غیر کثیر  
جا آوردن رکوع شک کند، باید به دستور آن رفتار نماید،  ه که سجده کرده یا نه، اگر در ب

 .جا آورد، و اگر به سجده رفته اعتنا نکندهیعنی اگر به سجده نرفته رکوع را ب
دـ    1173مسأله   مثاًل  نماز مخصوصی  در  همیشه  زیاد شک کسی که  نماز ظهر  ر 

شود، اگر در نماز دیگر مثاًل طوری که کثرت شک از مختصات آن شمرده می کند، بهمی
 در نماز عصر شک کند باید به دستور شک رفتار نماید. 

می ـ    1174مسأله   نماز  مخصوصی  جای  در  که  وقتی  فقط  که  زیاد  کسی  خواند 
اگر شک می  آمد،  به همان نحو که در مسأله قبل  نماز بخواند و شکی    کند  آنجا  در غیر 

 برای او پیش آید، باید به دستور شک عمل نماید.
اگر انسان شک کند که کثیر الشک شده یا نه، باید به دستور شک  ـ    1175مسأله  

عمل نماید. و کثیر الشک تا وقتی یقین نکند که به حال معمولی مردم برگشته اگر منشأ  
د نه شک در معنای کثیر الشک، باید به شک  شک او شک در تغییر حال خودش باش

 خود اعتنا نکند.
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جا آورده یا نه،  هکند، اگر شک کند، رکنی را بکسی که زیاد شک می ـ    1176مسأله  
جا نیاورده، چنانچه مشغول رکن بعد نشده باید آن  ه و اعتنا نکند بعد یادش بیاید که آن را ب

ب است  آن  از  بعد  آنچه  و  را  آورد،  هرکن  ـجا  نمازش  شده  بعد  رکن  مشغول  اگر  بر   و  بنا 
ـ باطل است، مثاًل اگر شک کند رکوع کرده یا نه و اعتنا نکند، چنانچه پیش   احتیاط الزم

از سجده دّوم یادش بیاید که رکوع نکرده است باید برگردد و رکوع کند، و اگر در سجده  
 .ـ باطل است  بنا بر احتیاط دّوم یادش بیاید، نمازش ـ

کند، اگر شک کند چیزی را که رکن نیست  کسی که زیاد شک می ـ    1177ه  مسأل
نیاورده، چنانچه از محل جا  هبده یا نه، و اعتنا نکند، و بعد یادش بیاید که آن را  جا آورهب
آورهب است  جا  آن  از  بعد  آنچه  و  را  آن  باید  نگذشته  آن  آورهبدن  آن جا  از محل  اگر  و  د، 

م است،  صحیح  نمازش  نکند،  گذشته  اعتنا  و  نه  یا  خوانده  حمد  که  کند  شک  اگر  ثاًل 
در   اگر  و  بخواند،  را  و سوره  باید حمد  نخوانده،  که حمد  بیاید  یادش  قنوت  در  چنانچه 

 رکوع یادش بیاید، نمازش صحیح است.
 

 ـ شک امام و مأموم  5
امام جماعت در شماره رکعت ـ    1178مسأله   نماز شک کند، مثاًل شک  اگر  های 

سه رکعت خواند یا چهار رکعت، چنانچه مأموم یقین یا گمان داشته باشد که چهار    کند که
رکعت خوانده و به امام بفهماند که چهار رکعت خوانده است، امام باید نماز را تمام کند، 
چند   که  باشد  داشته  گمان  یا  یقین  امام  اگر  نیز  و  نیست.  الزم  احتیاط  نماز  خواندن  و 

های نماز شک کند، باید به شک خود اعتنا موم در شماره رکعت رکعت خوانده است، و مأ
عدد  در  شک  مانند  نماز،  افعال  در  دو  آن  از  یک  هر  شک  است  همچنین  و  ننماید. 

 سجده. 
 

 ـ شک در نماز مستحّبی 6
رکعت ـ    1179مسأله   در شماره  طرف  اگر  چنانچه  کند،  شک  مستحّبی  نماز  های 
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را بر کمتر بگذارد، مثاًل اگر در نافله صبح شک کند    کند، بنابیشتر شک نماز را باطل می 
طرف   اگر  و  است،  خوانده  رکعت  دو  که  بگذارد  بنا  رکعت،  سه  یا  خوانده  رکعت  دو  که 

کند، مثاًل شک کند که دو رکعت خوانده یا یک رکعت، به بیشتر شک نماز را باطل نمی
 هر طرف شک عمل کند، نمازش صحیح است. 

کند ولی زیاد شدن رکن، آن را باطل رکن، نافله را باطل میکم شدن  ـ    1180مسأله  
کند. پس اگر یکی از کارهای نافله را فراموش کند و موقعی یادش بیاید که مشغول  نمی

جا آورد، مثاًل اگر در هرکن بعد از آن شده، باید آن کار را انجام دهد و دوباره آن رکن را ب
نخوانده، باید برگردد و حمد را بخواند و دوباره به  بین رکوع یادش بیاید که سوره حمد را  

 . رکوع رود
اگر در یکی از کارهای نافله شک کند، خواه رکن باشد یا غیر رکن، ـ    1181مسأله  

 د، و اگر محل آن گذشته به شک خود اعتنا نکند. جا آوره بچنانچه محل آن نگذشته باید 
انش به سه رکعت یا بیشتر برود،  اگر در نماز مستحّبی دو رکعتی گمـ    1182مسأله  

بنا بر   اعتنا نکند، و نمازش صحیح است و اگر گمانش به دو رکعت یا کمتر برود، باید ـ
واجب  می احتیاط  رکعت  یک  به  گمانش  اگر  مثاًل  کند،  عمل  گمان  همان  به  باید  ـ  رود 

 احتیاطًا یک رکعت دیگر بخواند.
ه برای آن در نماز واجب سجده سهو  اگر در نماز نافله کاری کند کـ    1183مسأله  

یا  واجب می نماز سجده سهو  از  بعد  نیست  نماید، الزم  فراموش  یا یک سجده را  شود، 
 د. جا آوره بقضای سجده را 

اگر شک کند که نماز مستحّبی را خوانده یا نه، چنانچه آن نماز مثل  ـ    1184مسأله  
که نخوانده است. و همچنین است  نماز جعفر طیار وقت معین نداشته باشد، بنا بگذارد  

اگر مثل نافله یومیه وقت معین داشته باشد، و پیش از گذشتن وقت شک کند که آن را 
آورهب به شک  جا  نه،  یا  از گذشتن وقت شک کند که خوانده است  بعد  اگر  نه ولی  یا  ده 

 خود اعتنا نکند.
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 های صحیحشک

ی نماز چهار رکعتی شک کند،  هاه صورت اگر در شماره رکعت در نُ ـ    1185مسأله  
باید فکر نماید، پس اگر یقین یا گمان به یک طرف پیدا کرد، همان طرف را بگیرد و نماز 

شود عمل نماید، و آن ُنه صورت از این قرار  می  ذکررا تمام کند، وگرنه به دستورهایی که  
 است: 

نده است یا سه  آنکه بعد از داخل شدن در سجده دّوم شک کند که دو رکعت خوا اّول: 
نماز را   و  بنا بگذارد که سه رکعت خوانده است، و یک رکعت دیگر بخواند  باید  رکعت، 

ایستاده   احتیاط  نماز  رکعت  یک  نماز  از  بعد  و  کند،  آوره بتمام  ـجا  احتیاط  د  بر  بنا  و 
 ـ دو رکعت نشسته کافی نیست. واجب 

که باید بنا بگذارد چهار    شک بین دو و چهار بعد از داخل شدن در سجده دّوم،دّوم:  
 رکعت خوانده و نماز را تمام کند، و بعد از نماز دو رکعت نماز احتیاط ایستاده بخواند. 

شک بین دو و سه و چهار بعد از داخل شدن در سجده دّوم، که باید بنا را بر  سّوم:  
جا  ه بته  چهار بگذارد، و بعد از نماز دو رکعت نماز احتیاط ایستاده، و بعد دو رکعت نشس

 د.آور
شک بین چهار و پنج بعد از داخل شدن در سجده دّوم که باید بنا را بر چهار  چهارم:  

دو سجده سهو   نماز  از  بعد  و  کند،  تمام  را  نماز  و  آوره ببگذارد  و همچنین در هر  جا  د. 
هر   و در  بین چهار و شش،  مثل شک  باشد،  موردی که طرف کمتر شک چهار رکعت 

ین چهار رکعت و کمتر از آن و زیادتر از آن پس از داخل شدن در  موردی که شک کند ب
تواند بنا را بر چهار بگذارد، و وظیفه هر دو شک را انجام دهد، یعنی نماز سجده دّوم، می 

احتیاط بخواند از جهت احتمال آنکه از چهار رکعت کمتر خوانده باشد، و بعد دو سجده 
ز چهار رکعت آورده باشد. و در هر صورت اگر  سهو بیاورد از جهت احتمال آنکه بیش ا

بعد از سجده اّول و پیش از داخل شدن در سجده دّوم یکی از چهار شک گذشته برای او  
 پیش آید، نمازش باطل است.
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شک بین سه و چهار، که در هر جای نماز باشد، باید بنا را بر چهار بگذارد و  پنجم:  
جا هبکعت نماز احتیاط ایستاده، یا دو رکعت نشسته  نماز را تمام کند، و بعد از نماز یک ر

 د.آور
ایستادن، باید بنشیند و تشّهد بخواند و سالم  ششم:   شک بین چهار و پنج در حال 

 د.جا آورهبنماز را بدهد، و یک رکعت نماز احتیاط ایستاده، یا دو رکعت نشسته 
د بخواند و سالم نماز شک بین سه و پنج در حال ایستادن، باید بنشیند و تشّه هفتم:  

 د.جا آورهبرا بدهد، و دو رکعت نماز احتیاط ایستاده 
شک بین سه و چهار و پنج در حال ایستادن، باید بنشیند و تشّهد بخواند و  هشتم:  

 د. جا آورهببعد از سالم نماز، دو رکعت نماز احتیاط ایستاده، و بعد دو رکعت نشسته 
ستادن، باید بنشیند و تشّهد بخواند و سالم نماز  شک بین پنج و شش در حال اینهم:  

 د.جا آورهبرا بدهد، و دو سجده سهو 
آید، چنانچه وقت اگر یکی از شکـ    1186مسأله   انسان پیش  برای  های صحیح 

نماز تنگ باشد که نتواند نماز را از سر گیرد، نباید نماز را بشکند و بایستی به دستوری که  
تواند نماز را بشکند و از اگر وقت نماز وسعت داشته باشد میشد عمل نماید، ولی    ذکر

 سر بگیرد. 
از شک ـ    1187مسأله   آنها واجب است، در  اگر یکی  برای  احتیاط  نماز  هایی که 

نماز پیش آید، چنانچه انسان نماز را تمام کند احتیاط مستحب آن است که نماز احتیاط  
ز را از سر نگیرد، و اگر پیش از انجام کاری که را بخواند، و بدون خواندن نماز احتیاط نما

ـ باطل   بنا بر احتیاط واجب  کند نماز را از سر بگیرد، نماز دومش هم ـنماز را باطل می 
کند مشغول نماز شود، نماز دومش است، ولی اگر بعد از انجام کاری که نماز را باطل می

 صحیح است. 
ای انسان پیش آید و بداند که اگر به های باطل بروقتی یکی از شک ـ    1188مسأله  

شود، در صورتی که شک باطل او حالت بعدی منتقل شود برای او یقین، یا گمان پیدا می
مثاًل اگر در   ادامه دهد،  نماز را  با حالت شک  نیست  باشد، جایز  نماز  اّول  در دو رکعت 
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رکوع رود به یک    حال ایستادن شک کند که یک رکعت خوانده یا بیشتر و بداند که اگر به 
می  پیدا  گمان  یا  یقین  بقیه  طرف،  در  اما  و  کند؛  رکوع  حال  این  با  نیست  جایز  کند، 

 تواند نماز را ادامه دهد تا یقین، یا گمان برای او پیدا شود. های باطل میشک 
اگر اّول گمانش به یک طرف بیشتر باشد، بعد دو طرف در نظر او ـ    1189مسأله  

به   باید  شود،  مساوی  مساوی  او  نظر  در  طرف  دو  اّول  اگر  و  نماید،  عمل  شک  دستور 
باشد و به طرفی که وظیفه اوست بنا بگذارد، بعد گمانش به طرف دیگر برود، باید همان  

 .طرف که گمانش به آن رفته را بگیرد و نماز را تمام کند
داند گمانش به یک طرف بیشتر است، یا هر دو طرف  کسی که نمیـ    1190مسأله  

 ر نظر او مساوی است، باید به دستور شک عمل کند.د
اگر بعد از نماز بداند که در بین نماز حال تردیدی داشته که مثاًل دو  ـ    1191مسأله  

به خواندن سه   نداند که گمانش  بر سه گذاشته، ولی  بنا را  و  یا سه رکعت  رکعت خوانده 
 ست نماز احتیاط را بخواند. رکعت بوده، یا هر دو طرف در نظر او مساوی بوده، الزم نی

ده یا نه، و در جا آورهباگر بعد از ایستادن شک کند که دو سجده را  ـ    1192مسأله  
شک از  یکی  موقع  صحیح همان  بیفتد  اتفاق  سجده  دو  شدن  تمام  از  بعد  اگر  که  هایی 

باشد، برای او پیش آید، مثاًل شک کند که دو رکعت خوانده یا سه رکعت، چنانچه به می
خواند یکی ستور آن شک عمل کند، نمازش صحیح است. ولی اگر موقعی که تشّهد مید

ها اتفاق بیفتد، اگر شک او بین دو و سه باشد نماز باطل است، و اگر بین دو و  از آن شک 
 چهار یا دو و سه و چهار باشد نماز صحیح است، و به دستور شک باید عمل کند.

مشـ    1193مسأله   آنکه  از  پیش  ـاگر  ایستادن  از  پیش  یا  شود،  تشّهد  در   غول 
نداردرکعت  تشّهد  که  ب هایی  را  دو سجده  یا  یک  که  کند  در همان هـ شک  و  آورده،  جا 

از شک آید، موقع یکی  برایش پیش  از تمام شدن دو سجده صحیح است،  بعد  هایی که 
 .نمازش باطل است 

بـ    1194مسأله   یا  و چهار،  بین سه  ایستاده  که  موقعی  پنج،  اگر  و  و چهار  ین سه 
نیاورده، نمازش باطل جا  هبشک کند و یادش بیاید که یک یا دو سجده از رکعت پیش را  

 است.
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اّول ـ    1195مسأله   آید، مثاًل  از بین برود و شک دیگری برایش پیش  او  اگر شک 
شک کند که دو رکعت خوانده یا سه رکعت، بعد شک کند که سه رکعت خوانده یا چهار  

 اید به دستور شک دّوم عمل نماید.رکعت، ب
اگر بعد از نماز شک کند که در حال نماز مثاًل بین دو و چهار شک  ـ    1196مسأله  

تواند پس از  تواند به دستور هر دو شک عمل کند. و نیز می کرده، یا بین سه و چهار، می 
 کند آن را دوباره بخواند.انجام کاری که نماز را باطل می

اگر بعد از نماز بفهمد که در حال نماز شکی برای او پیش آمده ولی ـ    1197مسأله   
های های باطل یا صحیح بوده، باید نماز را اعاده کند، و اگر بداند از شک نداند از شک 

 صحیح بوده ولی نداند کدام قسم آن بوده است، جایزاست نماز را دوباره بخواند.
اگر شکی کند که باید برای آن یک    خواند،کسی که نشسته نماز می ـ    1198مسأله  

نشسته   رکعت  یک  باید  بخواند،  نشسته  رکعت  دو  یا  ایستاده،  احتیاط  نماز  جا هبرکعت 
دو  آور باید  بخواند،  ایستاده  احتیاط  نماز  دو رکعت  آن  برای  باید  که  کند  اگر شکی  و  د. 

 د.جا آورهبرکعت نشسته 
نماز میـ    1199مسأله   ایستاده  از  خواند، اگکسی که  احتیاط  نماز  ر موقع خواندن 

می نشسته  را  نماز  که  مثل کسی  باید  مسأله  ایستادن عاجز شود،  در  آن  که حکم  خواند 
 د. جا آوره بشد، نماز احتیاط را  ذکرپیش 

میـ    1200مسأله   نماز  نشسته  که  احتیاط  کسی  نماز  خواندن  موقع  اگر  خواند، 
 خواند عمل کند.ایستاده می  بتواند بایستد، باید به وظیفه کسی که نماز را

 
 دستور نماز احتیاط 

کسی که نماز احتیاط بر او واجب است، بعد از سالم نماز باید فورًا  ـ    1201مسأله  
سجده   دو  و  رود،  رکوع  به  و  بخواند  را  حمد  و  بگوید،  تکبیر  و  کند  احتیاط  نماز  نیت 

سجده تشهد بخواند    نماید، پس اگر یک رکعت نماز احتیاط بر او واجب است بعد از دو
و سالم دهد، و اگر دو رکعت نماز احتیاط بر او واجب است، بعد از دو سجده یک رکعت 
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 د و بعد از تشّهد سالم دهد. جا آورهبدیگر مثل رکعت اّول 
نیاورند  ـ    1202مسأله   نماز احتیاط سوره و قنوت ندارد، و باید نیت آن را به زبان 

احتیاط الزم ـ بر  بنا  که »بسم ـ حمد   و  آن است  احتیاط مستحب  و  بخوانند،  آهسته  را 
 الله« آن را هم آهسته بگویند. 

نمازی که خوانده درست ـ    1203مسأله   بفهمد  احتیاط  نماز  از خواندن  پیش  اگر 
بوده، الزم نیست نماز احتیاط را بخواند، و اگر در بین نماز احتیاط بفهمد الزم نیست آن  

 را تمام نماید.
بفهمد که رکعت ـ    1204مسأله   احتیاط  نماز  از خواندن  پیش  نمازش کم  اگر  های 

می باطل  را  نماز  که  کاری  چنانچه  نخوانده،  بوده،  نماز  از  را  آنچه  باید  نداده،  انجام  کند 
ـ دو سجده سهو بنماید، و اگر کاری که  بنا بر احتیاط الزم بخواند، و برای سالم بیجا ـ

 د. جا آورهبمثاًل پشت به قبله کرده، باید نماز را دوباره کند انجام داده نماز را باطل می
اگر بعد از نماز احتیاط بفهمد کسری نمازش به مقدار نماز احتیاط  ـ    1205مسأله  

بوده، مثاًل در شک بین سه و چهار یک رکعت نماز احتیاط بخواند، بعد بفهمد نماز را سه 
 رکعت خوانده، نمازش صحیح است.

نماز    اگرـ    1206مسأله   از  کمتر  نماز  کسری  بفهمد  احتیاط  نماز  خواندن  از  بعد 
بعد بفهمد  احتیاط بخواند،  نماز  بین دو و چهار، دو رکعت  بوده، مثاًل در شک  احتیاط 

 نماز را سه رکعت خوانده، باید نماز را دوباره بخواند.
ماز اگر بعد از خواندن نماز احتیاط بفهمد کسری نمازش بیشتر از نـ    1207مسأله  

احتیاط بوده، مثاًل در شک بین سه و چهار یک رکعت نماز احتیاط بخواند، بعد بفهمد 
می باطل  را  نماز  که  کاری  احتیاط،  نماز  از  بعد  چنانچه  خوانده،  رکعت  دو  را  کند نماز 

را   نماز  که  اگر کاری  و  بخواند،  دوباره  را  نماز  باید  کرده،  قبله  به  مثاًل پشت  داده،  انجام 
نیز نمازش را دوباره  کنباطل می این صورت  آن است که در  احتیاط الزم  نداده،  انجام  د 

 بخواند، و اکتفا به ضمیمه کردن یک رکعت متصل به نماز نکند. 
اگر بین دو و سه و چهار شک کند، و بعد از خواندن دو رکعت نماز ـ    1208مسأله  
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الز  خوانده،  رکعت  دو  را  نماز  که  بیاید  یادش  ایستاده،  نماز  احتیاط  رکعت  دو  نیست  م 
 احتیاط نشسته را بخواند. 

اگر بین سه و چهار شک کند، و موقعی که یک رکعت نماز احتیاط ـ    1209مسأله  
می  را  رها  ایستاده  را  احتیاط  نماز  باید  خوانده،  رکعت  سه  را  نماز  که  بیاید  یادش  خواند 

ت به طور متصل  کند، و چنانچه پیش از داخل شدن در رکوع یادش آمده باشد، یک رکع 
ـ دو سجده سهو   بنا بر احتیاط الزم بخواند و نمازش صحیح است. و برای سالم زیادی ـ

بنماید. و اما اگر پس از داخل شدن در رکوع یادش آمده باشد، باید نماز را دوباره بخواند  
 تواند اکتفا به ضمیمه کردن رکعت باقیمانده نماید.و بنا بر احتیاط نمی

نماز    ـ  1210مسأله   رکعت  دو  که  موقعی  و  کند،  شک  چهار  و  سه  و  دو  بین  اگر 
می  را  ایستاده  در احتیاط  آنچه  نظیر  خوانده،  رکعت  سه  را  نماز  که  بیاید  یادش  خواند، 

 شد در اینجا جاری است. ذکر مسأله گذشته 
اگر در بین نماز احتیاط بفهمد کسری نمازش بیشتر یا کمتر از نماز  ـ    1211مسأله  

 آید.شد در اینجا می  ذکر( 1209وده، نظیر آنچه در مسأله )احتیاط ب
ده یا نه، جا آورهباگر شک کند نماز احتیاطی را که بر او واجب بوده  ـ    1212مسأله  

چنانچه وقت نماز گذشته، به شک خود اعتنا نکند، و اگر وقت دارد، در صورتی که بین  
وارد دیگری  کار  در  و  نکشیده،  طول  زیاد  نماز  و  مثل    شک  هم  کاری  و  است،  نشده 

کند انجام نداده، باید نماز احتیاط را بخواند، و اگر  روگرداندن از قبله که نماز را باطل می
ده، یا در کار دیگری وارد شده، یا بین نماز و شک  جا آورهبکند  کاری که نماز را باطل می

 ه بخواند.ـ باید نماز را دوبار بنا بر احتیاط الزم او زیاد طول کشیده ـ
احتیاط  ـ    1213مسأله   نماز  در  نماز    جایبه اگر  بخواند،  رکعت  دو  رکعت  یک 

می  باطل  ـاحتیاط  است  همچنین  و  بخواند.  را  نماز  اصل  دوباره  باید  و  بر   شود،  بنا 
 ـ اگر در نماز احتیاط رکنی را اضافه کند.  احتیاط الزم
دـ    1214مسأله   اگر  است،  احتیاط  نماز  مشغول  که  آن موقعی  کارهای  از  یکی  ر 

د، و اگر محلش گذشته باید به شک  جا آوره بشک کند، چنانچه محل آن نگذشته باید  
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باید   نرفته  رکوع  به  چنانچه  نه،  یا  خوانده  حمد  که  کند  شک  اگر  مثاًل  نکند،  اعتنا  خود 
 بخواند، و اگر به رکوع رفته باید به شک خود اعتنا نکند.

رکع ـ    1215مسأله   شماره  در  طرف  ت اگر  چنانچه  کند،  شک  احتیاط  نماز  های 
کند، باید بنا را بر کمتر بگذارد، و اگر طرف بیشتر شک نماز  بیشتر شک نماز را باطل می 

کند، باید بنا را بر بیشتر بگذارد، مثاًل موقعی که مشغول خواندن دو رکعت  را باطل نمی
یا سه رکع  اگر شک کند که دو رکعت خوانده  احتیاط است،  بیشتر نماز  ت، چون طرف 

کند، باید بنا بگذارد که دو رکعت خوانده، و اگر شک کند که یک  شک نماز را باطل می 
کند، باید بنا بگذارد  رکعت خوانده یا دو رکعت، چون طرف بیشتر شک نماز را باطل نمی

 که دو رکعت خوانده است.
یـ    1216مسأله   کم  نیست سهوًا  رکن  که  چیزی  احتیاط  نماز  در  شود،  اگر  زیاد  ا 

 سجده سهو ندارد. 
اگر بعد از سالم نماز احتیاط شک کند که یکی از اجزاء، یا شرایط ـ    1217مسأله  

 ده یا نه، به شک خود اعتنا نکند.جا آورهبآن را 
اگر در نماز احتیاط، تشّهد یا یک سجده را فراموش کند و در جای  ـ    1218مسأله  

آن است که بعد از سالم نماز، سجده را قضا    خود تدارکش ممکن نباشد، احتیاط واجب 
 نماید، ولی قضای تشهد الزم نیست.

اگر نماز احتیاط، و دو سجده سهو بر او واجب شود، باید اّول نماز ـ    1219مسأله  
ـ اگر نماز احتیاط و قضای  احتیاط واجب  د، و همچنین است بنا بر ـجا آورهباحتیاط را  

 سجده بر او واجب شود. 
حکم گمان در نمازهای واجب نسبت به رکعات همان حکم یقین به  ـ    1220مسأله  

ها نیز جاری است مثاًل اگر  ـ در نافله  واجب  بنا بر احتیاط رکعات است، و آنچه ذکر شد ـ
بنا  دو رکعت خوانده،  که  باشد  داشته  و گمان  دو رکعت،  یا  که یک رکعت خوانده  نداند 

درمی اگر  و  است،  رکعت  دو  که  رکعت    گذارد  چهار  که  دارد  گمان  رکعتی  چهار  نماز 
اگر   پس  دارد،  را  شک  حکم  گمان  افعال،  به  نسبت  اما  و  ندارد.  احتیاط  نماز  خوانده، 
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د، و اگر  جا آورهبگمان دارد رکوع کرده، در صورتی که داخل سجده نشده است باید آن را  
اعتن باشد  ننماید، و  گمان دارد حمد را نخوانده، چنانچه در سوره داخل شده  به گمان  ا 

 نمازش صحیح است.
نمازهای  ـ    1221مسأله   و  یومیه  واجب  نمازهای  در  گمان  و  سهو  و  شک  حکم 

دو  یا  خوانده  رکعت  یک  که  کند  شک  آیات  نماز  در  اگر  مثاًل  ندارد،  فرق  دیگر  واجب 
شود، و اگر گمان داشته  رکعت، چون شک او در نماز دو رکعتی است، نمازش باطل می

 نماید.ه دو رکعت یا یک رکعت است، بر طبق گمان خود نماز را تمام میباشد ک
 

 سجده سهو 

در دو مورد بعد از سالم نماز، انسان باید دو سجده سهو به دستوری  ـ    1222مسأله  
 د: جا آورهبشود می ذکرکه بعدًا 

 تشّهد را فراموش کند. کل آنکهاّول: 
خل شدن در سجده دّوم شک کند که چهار آنکه در نماز چهار رکعتی بعد از دا دّوم:  

رکعت خوانده یا پنج رکعت، یا شک کند که چهار رکعت خوانده یا شش رکعت همچنان 
 های صحیح گذشت. که در مورد چهارم از شک

 ـ سجده سهو الزم است:  بنا بر احتیاط واجب  و در سه مورد ـ
یا زیاد کرده و نماز هم محکوم  آنکه اجمااًل بداند که در نماز چیزی را اشتباهًا کم اّول: 

 به صحت باشد.
 آنکه در بین نماز، سهوًا حرف بزند. دّوم: 

و  سّوم:   بدهد.  سالم  سهوًا  اّول  رکعت  در  مثاًل  بدهد،  را  نماز  سالم  نباید  که  جایی 
اینکه در جایی که باید   احتیاط مستحب آن است که اگر یک سجده را فراموش کند، یا 

خواندن حمد و سوره اشتباهًا بنشیند، و در موقعی که باید بنشیند  بایستد مثاًل در موقع  
د. بلکه برای هر چیزی که در جا آوره بمثاًل موقع تشّهد، اشتباهًا بایستد، دو سجده سهو  

نماز اشتباهًا کم یا زیاد کند، دو سجده سهو بنماید. و احکام این چند صورت در مسائل  



 239  ........................................................................................................   سجده سهو /    احکام نماز 

 شود. می ذکرآینده 
بزند،  اـ    1223مسأله   تمام شده حرف  نمازش  اینکه  به خیال  یا  اشتباهًا  انسان  گر 

 د. جا آورهبـ دو سجده سهو  بنا بر احتیاط باید ـ
میـ    1224مسأله   پیدا  کردن  سرفه  از  که  صدایی  واجب  برای  سهو  سجده  شود، 

ـ باید  بگوید،  »آه«  یا  بکشد  »آه«  یا  بکند  ناله  سهوًا  اگر  ولی  احتیاط   نیست،  بر  بنا 
 ـ سجده سهو نماید.  ب واج

اگر چیزی را که سهوًا غلط خوانده دوباره به طور صحیح بخواند، ـ    1225مسأله  
 برای دوباره خواندن آن سجده سهو واجب نیست.

اشتباه  ـ    1226مسأله   از یک  ناشی  آن  و همه  بزند  مّدتی حرف  نماز سهوًا  در  اگر 
 باشد، دو سجده سهو بعد از سالم نماز کافی است. 

اربعه را نگوید، احتیاط مستحب آن است که ـ    1227ه  مسأل اگر سهوًا تسبیحات 
 د.جا آورهببعد از نماز دو سجده سهو 

بگوید:  ـ    1228مسأله   سهوًا  بگوید،  را  نماز  سالم  نباید  که  جایی  در  الُم  اگر  »السَّ
الُم َعَلیکْم«یا بگوید:    ، َعَلینا َوَعَلی ِعباِد الله الّصاِلِحیَن« را    »َوَرْحَمُة الله َوَبَرکاُتُه«رچه  اگ  »السَّ

ـ باید  باشد،  الزم نگفته  احتیاط  بر  اشتباهًا   بنا  اگر  ولی  دهد،  انجام  سهو  سجده  دو  ـ 
َوَبَرکاُتُه«بگوید   الله  َوَرْحَمُة  ِبی،  النَّ َایها  َعَلیک  الُم  دو   »السَّ که  است  آن  مستحب  احتیاط 

سهو   آوره بسجده  بیشجا  یا  حرف  دو  اگر  ولی  ـد.  بگوید  را  سالم  از  احتیاط   تر  بر  بنا 
 ـ باید دو سجده سهو انجام دهد. واجب 

اگر در جایی که نباید سالم دهد، اشتباهًا هر سه سالم را بگوید، دو ـ    1229مسأله  
 سجده سهو کافی است. 

اگر یک سجده یا تشّهد را فراموش کند و پیش از رکوع رکعت بعد ـ    1230مسأله  
ب باید  بیاید،  و  یادش  آورهبرگردد  ـجا  نماز  از  بعد  و  مستحب  د،  احتیاط  بر  برای  بنا  ـ 

 ایستادن بیجا دو سجده سهو انجام دهد. 
از  ـ    1231مسأله   را  یا تشّهد  بیاید که یک سجده  یادش  آن  از  بعد  یا  اگر در رکوع 



 توضیح المسائل    ............................................................................................   240

رکعت پیش فراموش کرده، باید بعد از سالم نماز، سجده را قضا نماید، و برای تشّهد دو  
 د. جا آوره بده سهو سج

نیاورد، معصیت کرده  جا هباگر سجده سهو را بعد از سالم نماز عمدًا ـ  1232مسأله 
واجب  ـ احتیاط  بر  بنا  سهوًا   و  چنانچه  و  دهد،  انجام  را  آن  زودتر  چه  هر  باید  جا  هبـ 

 نیاورد، هر وقت یادش آمد باید فورًا انجام دهد، و الزم نیست نماز را دوباره بخواند.
الزم ـ    1233مسأله   نه،  یا  شده  واجب  او  بر  سهو  سجده  دو  مثاًل  دارد  شک  اگر 

 د. جا آورهبنیست 
کسی که شک دارد مثاًل دو سجده سهو بر او واجب شده یا چهار  ـ    1234مسأله  

 تا، اگر دو سجده انجام دهد کافی است.

را  ـ    1235مسأله   دو سجده سهو  از  یکی  بداند  تجا  ه باگر  و  به  نیاورده،  آن  دارک 
سبب فاصله زیاد ممکن نباشد، یا بداند سهوًا سه سجده کرده است، باید دو سجده سهو  

 د. جا آورهب
 

 دستور سجده سهو 

دستور سجده سهو این است که بعد از سالم نماز فورًا نیت سجده  ـ    1236مسأله  
ـ را  پیشانی  و  کند  الزم سهو  احتیاط  بر  صحیح  بنا  آن  بر  سجده  که  چیزی  بر  است    ـ 

بگوید،  که  است  آن  بهتر  و  بگوید،  ذکر  آن  در  که  است  آن  مستحب  احتیاط  و  بگذارد، 
ِبی َوَرْحَمُة الله َوَبَرکاُتُه« الُم َعَلیک َایَها النَّ بعد باید بنشیند و دوباره به    »ِبْسِم الله َوِبالله، السَّ

ب تشّهد  از  بعد  و  بنشیند،  و  بگوید  شد  گفته  که  را  ذکری  و  رود،  الُم  گوید:  سجده  »السَّ
 را اضافه کند.  »َوَرْحَمُة الله َوَبرکاُتُه«و اولی این است  َعَلیکْم«

 
 قضای سجده فراموش شده 

را سجده ـ    1237مسأله   آن  قضای  نماز،  از  بعد  و  کرده  فراموش  انسان  که  را  ای 
بودن، و آورد، باید تمام شرایط نماز مانند پاک بودن بدن، و لباس، و رو به قبله  میجا  هب



 241   .....................................................................................   سجده فراموش شده   ی قضا /    احکام نماز 

 های دیگر را داشته باشد. شرط 
اگر سجده را چند دفعه فراموش کند، مثاًل یک سجده از رکعت اّول ـ    1238مسأله  

د، و جا آورهبو یک سجده از رکعت دّوم فراموش نماید، باید بعد از نماز، قضای هر دو را  
 د. جا آورهباحتیاط مستحب آن است که برای فراموشی هرکدام دو سجده سهو 

اگر یک سجده و تشّهد را فراموش کند، باید برای تشّهد فراموش  ـ    1239مسأله  
د؛ ولی برای سجده فراموش شده الزم نیست، گرچه بهتر جا آورهبشده دو سجده سهو  

 است.
نیست هنگام قضا  ـ    1240مسأله   نماید، الزم  فراموش  از دو رکعت  اگر دو سجده 

 مراعات ترتیب نماید.
اگر بین سالم نماز و قضای سجده کاری کند که اگر عمدًا یا سهوًا در ـ  1241مسأله 

شود، مثاًل پشت به قبله نماید، احتیاط مستحب آن است نماز اتفاق بیفتد نماز باطل می 
 که بعد از قضای سجده دوباره نماز را بخواند.

آخـ    1242مسأله   رکعت  از  را  سجده  یک  که  بیاید  یادش  نماز  سالم  از  بعد  ر اگر 
فراموش کرده، چنانچه منافی از قبیل حدث از او سر نزده باشد، باید آن را و آنچه بعد از  

ـ دو سجده سهو برای سالم   و بنا بر احتیاط واجب  آن است از تشهد و سالم انجام دهد، ـ
 د. جا آورهببیجا 

آن سجده ـ    1243مسأله   برای  که  کند  کاری  و قضای سجده  نماز  بین سالم  اگر 
ـ باید اّول سجده   بنا بر احتیاط واجب  شود، مثل آنکه سهوًا حرف بزند، ـجب می سهو وا

 د.جا آورهبرا قضا کند، و بعد دو سجده سهو 
اگر نداند که در نماز سجده را فراموش کرده یا تشّهد را، باید سجده  ـ    1244مسأله  

ه تشّهد را نیز  د، و احتیاط مستحب آن است کجا آورهبرا قضا نماید، و دو سجده سهو  
 قضا نماید.

واجب  ـ    1245مسأله   نه،  یا  کرده،  فراموش  را  تشّهد  یا  سجده  که  دارد  شک  اگر 
 نیست قضا یا سجده سهو نماید.
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اگر بداند سجده را فراموش کرده و شک کند که پیش از رکوع رکعت ـ   1246مسأله  
 را قضا نماید.  ده یا نه، احتیاط مستحب آن است که آنجا آورهببعد یادش آمده و 

کسی که باید سجده را قضا نماید، اگر برای کاری سجده سهو بر او ـ    1247مسأله  
ـ باید  شود،  واجب  واجب  احتیاط  بر  بعد  بنا  نماید،  قضا  را  سجده  اّول  نماز،  از  بعد  ـ 

 د. جا آوره بسجده سهو را 
جا  ه باگر شک دارد که بعد از نماز، قضای سجده فراموش شده را  ـ    1248مسأله  

ده یا نه، چنانچه وقت نماز نگذشته باید سجده را قضا نماید، بلکه اگر وقت نماز هم آور
 ـ باید آن را قضا کند. بنا بر احتیاط واجب  گذشته باشد ـ

 
 ط نماز ی کم و زیاد کردن اجزاء و شرا

یک  ـ    1249مسأله   اگرچه  کند  زیاد  یا  کم  عمدًا  را  نماز  واجبات  از  چیزی  هرگاه 
 اشد، نماز باطل است.حرف آن ب

کم  ـ    1250مسأله   را  نماز  رکنی  واجبات  از  مسأله، چیزی  ندانستن  واسطه  به  اگر 
مانند کسی که به   کند، نماز باطل است. و اما کم کردن واجب غیر رکنی از جاهل قاصر ـ

گفته شخصی موثقی یا رساله معتبری اعتماد کرده و بعدًا خطای او، یا رساله معلوم شده  
نمی  ـ است  باطل  را  ـنماز  مسأله  ندانستن  واسطه  به  چنانچه  و  روی  کند.  از  هرچند 

ـ حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را آهسته بخواند، یا حمد و سوره نماز   تقصیر
رکعتی   چهار  را  عشا  و  عصر،  و  ظهر  نماز  مسافرت  در  یا  بخواند،  بلند  را  عصر  و  ظهر 

 بخواند، نمازش صحیح است.
یا  ـ    1251مسأله   بوده،  باطل  یا غسلش  بفهمد وضو  آن  از  بعد  یا  نماز  بین  در  اگر 

بدون وضو یا غسل مشغول نماز شده، باید نماز را دوباره با وضو یا غسل بخواند؛ و اگر  
 وقت گذشته قضا نماید. 

اگر بعد از رسیدن به رکوع یادش بیاید که دو سجده از رکعت پیش ـ    1252مسأله  
ـ باطل است. و اگر پیش از رسیدن به رکوع   بنا بر احتیاط واجب  ـفراموش کرده، نمازش  
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د، و برخیزد و حمد و سوره، یا تسبیحات جا آورهبیادش بیاید، باید برگردد و دو سجده را  
ـ برای ایستادن بیجا  بنا بر احتیاط مستحب  را بخواند و نماز را تمام کند، و بعد از نماز ـ

 دو سجده سهو بنماید. 
یادش بیاید که   »السالم علیکم«و    »السالم علینا«اگر پیش از گفتن  ـ    1253مسأله  

د، و دوباره تشّهد بخواند  جا آورهبنیاورده، باید دو سجده را  جا  هبدو سجده رکعت آخر را  
 و سالم نماز را بدهد.

اگر پیش از سالم نماز یادش بیاید که یک رکعت یا بیشتر از آخر نماز ـ    1254مسأله  
 د. جا آورهبده، باید مقداری را که فراموش کرده نخوان

اگر بعد از سالم نماز یادش بیاید که یک رکعت یا بیشتر از آخر نماز  ـ    1255مسأله  
را   نماز  بیفتد  اتفاق  سهوًا  یا  عمدًا  نماز  در  اگر  که  داده  انجام  کاری  چنانچه  نخوانده،  را 

می باطل  باطل  نمازش  کرده،  قبله  به  پشت  مثاًل  و  کند،  عمدی  که  کاری  اگر  و  است. 
جا  ه بکند انجام نداده، باید فورًا مقداری را که فراموش کرده  سهوی آن، نماز را باطل می 

 ـ دو سجده سهو انجام دهد.  بنا بر احتیاط الزم د، و برای سالم زیادی ـآور
یا  ـ    1256مسأله   عمدًا  نماز  در  اگر  که  دهد  انجام  عملی  نماز  سالم  از  بعد  هرگاه 

کند، مثاًل پشت به قبله نماید، و بعد یادش بیاید که دو  هوًا اتفاق بیفتد نماز را باطل میس
را   آخر  را جا  هبسجده  نماز  که  کاری  انجام  از  پیش  اگر  و  است،  باطل  نمازش  نیاورده، 

د و دوباره تشّهد جا آورهبای را که فراموش کرده  کند یادش بیاید، باید دو سجده باطل می
ـ دو سجده سهو برای سالمی که   و بنا بر احتیاط واجب  سالم نماز را بدهد، ـ  بخواند و

 اّول گفته است انجام دهد. 
اگر  ـ    1257مسأله   و  بخواند،  دوباره  باید  از وقت خوانده  پیش  را  نماز  بفهمد  اگر 

درجه یا بیشتر    90وقت گذشته قضا نماید. و اگر بفهمد پشت به قبله خوانده یا با انحراف  
باشد،  بود گذشته  وقت  اگر  و  بخواند،  دوباره  باید  باشد  نگذشته  وقت  چنانچه  است،  ه 

چنانچه مرّدد بوده، یا جاهل به حکم بوده، قضا الزم است، وگرنه قضا الزم نیست. و اگر  
درجه بوده است، پس اگر در انحراف از قبله معذور نبوده،    « 90»بفهمد انحراف کمتر از  
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طرف   جستجوی  در  اینکه  ـمثل  باید،  کرده  کوتاهی  مسأله  ندانستن  در  یا  بر   قبله  بنا 
ـ نماز را دوباره بخواند، چه در وقت باشد چه خارج وقت، و اگر معذور بوده الزم   احتیاط

 نیست دوباره بخواند.
 

 نماز مسافر 

د، یعنی دو  جا آوره بمسافر باید نماز ظهر و عصر و عشا را با هشت شرط، شکسته  
 رکعت بخواند:

 کیلومتر تقریبًا( نباشد.  44آنکه سفر او کمتر از هشت فرسخ شرعی )اّول: شرط 
کسی که رفتن و برگشتن او مجموعًا هشت فرسخ است، خواه رفتن  ـ    1258مسأله  

یا برگشتنش کمتر از چهار فرسخ باشد یا نباشد، باید نماز را شکسته بخواند، بنابراین اگر 
یعنی دو   عکس باشد، باید نماز را شکسته ـبه   رفتن سه فرسخ، و برگشتن پنج فرسخ، یا

 ـ بخواند.  رکعتی
می ـ    1259مسأله   که  روزی  اگرچه  باشد،  فرسخ  هشت  برگشتن  و  رفتن  رود  اگر 

همان روز یا شب آن برنگردد، باید نماز را شکسته بخواند، ولی بهتر آن است که در این  
 صورت احتیاط کرده تمام نیز بخواند.

سفر، مختصری از هشت فرسخ کمتر باشد، یا انسان نداند که    اگر ـ    1260مسأله  
کند که  و چنانچه شک  بخواند،  را شکسته  نماز  نباید  نه،  یا  است  فرسخ  او هشت  سفر 

 سفر او هشت فرسخ است یا نه، تحقیق کردن الزم نیست، و باید نمازش را تمام بخواند.
کـ    1261مسأله   دهد  موّثقی، خبر  یا شخص  عادل،  انسان هشت  اگر یک  سفر  ه 

 فرسخ است، و انسان به گفته او اطمینان پیدا کند، باید نماز را شکسته بخواند.
کسی که یقین دارد سفر او هشت فرسخ است، اگر نماز را شکسته  ـ    1262مسأله  

د، و اگر وقت  جا آورهببخواند و بعد بفهمد که هشت فرسخ نبوده، باید آن را چهار رکعتی  
 د.گذشته، قضا نمای

خواهد برود هشت فرسخ نیست، کسی که یقین دارد سفری که می ـ    1263مسأله  
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او هشت  که سفر  بفهمد  راه  بین  در  نه، چنانچه  یا  فرسخ هست  دارد که هشت  یا شک 
فرسخ بوده، اگرچه کمی از راه باقی باشد، باید نماز را شکسته بخواند، و اگر تمام خوانده  

 گر وقت گذشته الزم نیست قضا نماید.د. ولی ا جا آورهبدوباره شکسته 

از چهار فرسخ است، چند ـ    1264مسأله   آنها کمتر  فاصله  بین دو محّلی که  اگر 
 رفته هشت فرسخ شود، باید نماز را تمام بخواند.هم وآمد کند، اگرچه رویمرتبه رفت 

اه اگر محّلی دو راه داشته باشد، یک راه آن کمتر از هشت فرسخ، و رـ  1265مسأله 
دیگر آن هشت فرسخ یا بیشتر باشد، چنانچه انسان از راهی که هشت فرسخ است به آنجا 
تمام  برود،  نیست  فرسخ  هشت  که  راهی  از  اگر  و  بخواند،  شکسته  را  نماز  باید  برود، 

 بخواند.
ابتدای هشت فرسخ را باید از جایی حساب کند که شخص پس از  ـ    1266مسأله  

شود، و آنجا غالبًا آخر شهر است. ولی در بعضی از یگذشت از آنجا مسافر محسوب م
فرد   برای  شرعی  مسافت  انتهای  و  باشد  محله  آخر  است  ممکن  بزرگ  بسیار  شهرهای 

باشد سفر نماید، مقصد فرد در  مسافری که قصد دارد به شهر یا روستایی که وطن او نمی 
 باشد، نه اول آن شهر یا روستا. آن شهر یا روستا می 

دّوم: که   شرط  بداند  یعنی  باشد،  داشته  را  فرسخ  هشت  قصد  مسافرت  اّول  از  آنکه 
که کمتر از هشت فرسخ است مسافرت    به جاییپیماید، پس اگر  هشت فرسخ راه را می 

آمده هشت فرسخ   با مقداری که  آنجا قصد کند جایی برود که  به  از رسیدن  بعد  و  کند، 
نماز را تمام بخواند. ولی اگر بخواهد    شود، چون از اّول قصد هشت فرسخ را نداشته باید

شود، باید  از آنجا هشت فرسخ برود، یا مثاًل مسافتی برود که با برگشتن هشت فرسخ می 
 نماز را شکسته بخواند.

نمیـ    1267مسأله   که  کردن  کسی  پیدا  برای  مثاًل  است،  فرسخ  چند  داند سفرش 
ید برود تا آن را پیدا کند، باید نماز  داند که چه مقدار باکند، و نمیای مسافرت می گمشده

خواهد ده روز در آنجا را تمام بخواند. ولی در برگشتن چنانچه تا وطنش یا جایی که می
رفتن   بین  در  اگر  نیز  و  بخواند،  را شکسته  نماز  باید  باشد،  بیشتر  یا  فرسخ  بماند، هشت 
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می  فرسخ  هشت  برگشتن  با  که  برود  مسافتی  که  کند  نقصد  باید  شکسته  شود،  را  ماز 
 بخواند.

مسافر در صورتی باید نماز را شکسته بخواند که تصمیم داشته باشد ـ    1268مسأله  
رود، و مثاًل قصدش این است که اگر  هشت فرسخ برود، پس کسی که از شهر بیرون می

کند، باید رفیق پیدا کند، سفر هشت فرسخی برود، چنانچه اطمینان دارد که رفیق پیدا می
 ا شکسته بخواند، و اگر اطمینان ندارد، باید تمام بخواند.نماز ر

کسی که قصد هشت فرسخ دارد، اگرچه در هر روز مقدار کمی راه  ـ    1269مسأله  
( خواهد آمد( برسد باید نماز را 1304برود، وقتی به حّد ترّخص )که معنایش در مسأله )

رود، احتیاط الزم آن است که  شکسته بخواند. ولی اگر در هر روز مقدار خیلی کمی راه ب
 نمازش را هم تمام، و هم شکسته بخواند.

و ـ    1270مسأله   فرزند  و  زن  مانند  است،  دیگری  اختیار  در  سفر  در  که  کسی 
خدمتکار و زندانی، چنانچه بداند سفر او هشت فرسخ است باید نماز را شکسته بخواند، 

 .الزم نیست گرچه بهتر است جا آورد، و پرسیدن هو اگر نداند، نماز را تمام ب
کسی که در سفر در اختیار دیگری است، اگر بداند یا گمان داشته  ـ    1271مسأله  

او جدا می از  به چهار فرسخ  از رسیدن  که پیش  نماز را  شود و سفر نمیباشد  باید  کند، 
 تمام بخواند.
کـ    1272مسأله   ندارد  اطمینان  اگر  است،  دیگری  اختیار  در  سفر  در  که  ه کسی 

کند، باید نماز را تمام بخواند.  پیش از رسیدن به چهار فرسخ از او جدا شده و سفر نمی 
 ولی اگر اطمینان دارد، باید نماز را شکسته بخواند.

آنکه در بین راه از قصد خود برنگردد، پس اگر پیش از رسیدن به چهار شرط سّوم:  
رفته با برگشت از هشت فرسخ فرسخ از قصد خود برگردد، یا مرّدد شود، و مسافتی که  

 کمتر است، باید نماز را تمام بخواند.

فرسخ  ـ    1273مسأله   هشت  برگشتن  با  که  راه  از  مقداری  پیمودن  از  بعد  اگر 
شود، از مسافرت منصرف شود، چنانچه تصمیم داشته باشد که همانجا بماند، یا بعد می
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 باید نماز را تمام بخواند. از ده روز برگردد، یا در برگشتن و ماندن مرّدد باشد، 
فرسخ  ـ    1274مسأله   هشت  برگشتن  با  که  راه  از  مقداری  پیمودن  از  بعد  اگر 

شود، از مسافرت منصرف شود و تصمیم داشته باشد که برگردد، باید نماز را شکسته می
 بخواند، اگرچه بخواهد کمتر از َده روز در آنجا بماند.

خی به طرف محلی حرکت کند، و بعد از  اگر برای سفر هشت فرس ـ    1275مسأله  
رفتن مقداری از راه بخواهد جای دیگری برود، چنانچه از محل اّولی که حرکت کرده تا  

 خواهد برود، هشت فرسخ باشد، باید نماز را شکسته بخواند.جایی که می
آنکه هشت فرسخ را طی کند مرّدد شود که بقیه راه را ـ    1276مسأله   از  اگر پیش 

ا نه، و در موقعی که مرّدد است راه نرود و بعد تصمیم بگیرد که بقیه راه را برود، باید  برود ی
 تا آخر مسافرت نماز را شکسته بخواند.

اگر پیش از آنکه به هشت فرسخ برسد، مرّدد شود که بقیه راه را برود ـ  1277مسأله 
ب بعد تصمیم  و  برود  نه، و در موقعی که مرّدد است مقداری راه  گیرد که هشت فرسخ  یا 

برگشت  و  رفت  که  برود  جایی  تا  یا  و  برود،  آخر  دیگر  تا  باید  شود،  فرسخ  هشت  اش 
 مسافرت نماز را شکسته بخواند.

اگر پیش از آنکه به هشت فرسخ برسد، مرّدد شود که بقیه راه را برود ـ  1278مسأله 
  ،گیرد که بقیه راه را برودیا نه، و در موقعی که مرّدد است مقداری راه برود و بعد تصمیم ب

چنانچه مجموع مسافت رفت و برگشت به استثنای مسافتی که با تردید پیموده است کمتر 
 .از هشت فرسخ باشد، باید نماز را تمام بخواند، و اگر کمتر نیست نمازش شکسته است 

آنکه نخواهد پیش از رسیدن به هشت فرسخ از وطن خود بگذرد و در   شرط چهارم:
ت می آنجا  که  کسی  پس  بماند،  جایی  در  بیشتر  یا  روز  ده  یا  کند،  از  وقف  پیش  خواهد 

رسیدن به هشت فرسخ از وطنش بگذرد و در آن توقف کند، یا ده روز در محلی بماند،  
می اگر  و  بخواند،  تمام  را  نماز  هم  باید  احتیاطًا  باید  بگذرد  توقف  بدون  وطن  از  خواهد 

 شکسته بخواند وهم تمام.
گذرد داند پیش از رسیدن به هشت فرسخ از وطنش میکسی که نمیـ  1279مسأله 
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 نماید یا نه، باید نماز را تمام بخواند.یا نه، یا ده روز در محلی قصد اقامت می
خواهد پیش از رسیدن به هشت فرسخ از وطنش بگذرد  کسی که می ـ    1280مسأله  

نیز   و  بماند،  ده روز در محلی  یا  کند،  توقف  آن  در  از وطنش  و  که  مرّدد است  کسی که 
بگذرد، یا ده روز در محلی بماند، اگر از ماندن ده روز یا گذشتن از وطن منصرف شود،  
فرسخ   هشت  برگشتن  با  هرچند  راه  باقیمانده  اگر  ولی  بخواند،  تمام  را  نماز  باید  هم  باز 

 باشد، باید نماز را شکسته بخواند.
د، و اگر برای کار حرامی مانند دزدی سفر  آنکه برای کار حرام سفر نکنشرط پنجم:  

کند، باید نماز را تمام بخواند. و همچنین است اگر خود سفر حرام باشد، مثل آنکه برای  
ـ داشته باشد، یا زن بدون اجازه شوهر   که موجب مرگ یا نقص عضو است  او ضرری ـ

با باشد،  واجب  حج  سفر  مثل  اگر  ولی  نباشد،  واجب  او  بر  که  برود  را سفری  نماز  ید 
 شکسته بخواند.

ــ    1281مسأله   اذیت  اگر سبب  نیست  از شفقت  سفری که واجب  و   ناشی  پدر  ـ 
 مادر باشد حرام است، و انسان باید در آن سفر نماز را تمام بخواند و روزه هم بگیرد.

برای کار حرام هم سفر نمی ـ    1282مسأله   نیست، و  او حرام  کند، کسی که سفر 
عصیتی انجام دهد، مثاًل غیبت کند یا شراب بخورد، باید نماز را شکسته اگرچه در سفر م

 بخواند.
نماید، چه غرض ـ    1283مسأله   ترک کند مسافرت  را  واجبی  کار  آنکه  برای  اگر 

بتواند   اگر  است،  بدهکار  که  است، پس کسی  تمام  نمازش  نه،  یا  داشته  دیگری در سفر 
د، چنانچه در سفر نتواند بدهی خود را بدهد و  بدهی خود را بدهد و طلبکار هم مطالبه کن

برای فرار از دادن قرض مسافرت نماید، باید نماز را تمام بخواند. ولی اگر سفرش برای  
 کار دیگری است اگرچه در سفر ترک واجب نیز بنماید، باید نماز را شکسته بخواند.

ی فرار از مالک اگر در سفر، وسیله سواری انسان غصبی باشد و برا ـ    1284مسأله  
 .مسافرت کرده باشد، یا در زمین غصبی مسافرت کند، باید نماز را تمام بخواند
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کند اگر ناچار نباشد و مسافرت او  کسی که به تبع ظالم مسافرت می ـ    1285مسأله  
کمک به ظالم در ظلمش باشد، باید نماز را تمام بخواند، و اگر ناچار باشد، یا مثاًل برای  

 ظلومی با او مسافرت کند، نمازش شکسته است.نجات دادن م
اگر به قصد تفریح و گردش مسافرت کند، سفر او حرام نیست، و  ـ    1286مسأله  

 باید نماز را شکسته بخواند.
گذرانی به شکار رود گرچه حرام نیست، ولی اگر برای لهو و خوش ـ    1287مسأله  

برگشتش برای شکار لهوی نباشد  نمازش در حال رفتن تمام است و نسبت به برگشتن اگر  
به   معاش  تهیه  برای  چنانچه  و  است،  او شکسته  نماز  باشد  مسافت  به حد  تنهایی  به  و 
مال   کردن  زیاد  و  کسب  برای  اگر  است  همچنین  و  است،  شکسته  نمازش  رود،  شکار 

مثل سفری که در آن غرض و هدف   ـشود  برود، و در سفری که عرفًا باطل محسوب می 
احتیاط واجب    ـ شودندارد و در عرف، سفری بیهوده و باطل محسوب می  عقالیی وجود

 .آن است که در نماز، بین شکسته و تمام جمع کند
کسی که برای معصیت سفر کرده باشد، نمازش در برگشت شکسته  ـ    1288مسأله  

است خواه از گناه توبه کرده باشد یا خیر و خواه برگشتن به تنهایی هشت فرسخ باشد یا  
 متر.ک

قصد  ـ    1289مسأله   از  راه  بین  در  اگر  است،  معصیت  سفر  او  سفر  که  کسی 
به   راه  باقیمانده  خواه  برگردد،  هشت   تنهاییمعصیت  آنجا  از  برگشت  و  رفت  مجموع  یا 

 فرسخ باشد یا نه، باید نماز را شکسته بخواند.
بقیه    کسی که برای معصیت سفر نکرده، اگر در بین راه قصد کند کهـ    1290مسأله  

نمازهایی را که شکسته خوانده   باید نماز را تمام بخواند، ولی  برای معصیت برود،  راه را 
 صحیح است. 

ششم:   خانه شرط  که  نباشد  کسانی  از  مانند  آنکه  است،  خودشان  همراه  شان 
بیابانصحرانشین  در  که  میهایی  گردش  و  ها  خود  برای  خوراک  و  آب  جا  هر  و  کنند، 

گونه روند، پس این دیگری می   به جای مانند، و بعد از چندی  نند می چهارپایانشان پیدا ک
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 .ها باید نماز را تمام بخوانندافراد در این مسافرت 
اگر صحرانشین مثاًل برای پیدا کردن منزل و چراگاه حیواناتش سفر  ـ    1291مسأله  

اثاث باشد که صدق کند خانه اشد، باش همراهش می کند، چنانچه با چادر و اسباب و 
 . نماز را تمام بخواند، و ااّل چنانچه سفر او هشت فرسخ باشد، نماز را شکسته بخواند

اینها ـ    1292مسأله   مانند  و  تجارت  یا  یا حج،  زیارت  برای  مثاًل  اگر صحرانشین 
دوش بر او در این سفر صدق نکند باید نماز را  بهمسافرت کند، در صورتی که عنوان خانه 

 .ر صدق کند، نمازش تمام است شکسته بخواند، و اگ
بر سفر است شرط هفتم:   اما کسی که کارش متوقف  و  نباشد،  السفر«  آنکه »کثیر 

کند هرچند کار او  مانند راننده و کشتیبان، و پستچی و چوپان، یا کسی که زیاد سفر می 
متوقف بر آن نباشد، مانند کسی که سه روز در هفته در مسافرت باشد هرچند برای تفریح  

 گونه افراد باید نماز را تمام بخوانند.یا سیاحت باشد، این 
برای ـ    1293مسأله   مثاًل  دیگری  کار  برای  اگر  است،  مسافرت  که شغلش  کسی 

»کثیر  را  او  عرفًا  آنکه  مگر  بخواند،  شکسته  را  نماز  باید  کند،  مسافرت  حج  یا  زیارت 
ر است. ولی اگـر مثاًل راننده، السفر« بگویند، مانند کسی که دائمًا سه روز در هفته مساف

ماشین خود را برای زیارت کرایه بدهد، و در ضمن خودش هم زیارت کند، در هر حال 
 .باید نماز را تمام بخواند

حاجیـ    1294مسأله   رساندن  برای  که  )کسی  کاروان  مسافرت  مدیر  مکه  به  ها 
اگر شغلش مسافرت    کند( چنانچه شغلش مسافرت باشد باید نماز را تمام بخواند، ومی

کند و بقیه روزهای سال در شهر خود  نباشد و فقط در ایام حج برای اداره کاروان سفر می
ماند، چنانچه مدت سفر او بیش از دو ماه طول نکشد، نماز او شکسته است، و اگر  می

بین   احتیاطًا  باشد،  دو  آن  بین  اگر  و  است،  تمام  او  نماز  بکشد،  طول  بیشتر  یا  ماه  سه 
 ته و تمام جمع کند. شکس

ادامه ـ    1295مسأله   بر  که تصمیم  است  معتبر  آن،  مانند  و  راننده  در صدق عنوان 
رانندگی داشته باشد، و زمان استراحتش بیش از مقدار معمول رانندگان طوالنی نباشد،  
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کند، و اما عنوان  رود، راننده بر او صدق نمیپس کسی که مثاًل در هفته یک روز سفر می 
کند که حداقل ده بار در ماه، و در ده روز آن سفر برود، السفر« بر کسی صدق می  »کثیر

بر  این شرط که تصمیم  با  یا سه سفر،  یا ده روز در حال سفر باشد هرچند در ضمن دو 
ادامه داشته باشد به مدت شش ماه در یک سال، و یا سه ماه در چند سال را داشته باشد،  

در   او  نماز  این صورت  در  مسافرت و  تمام  همه  باشد  او  متکرر  غیر سفرهای  هرچند  ها 
است. البته در دو هفته اّول بین نماز شکسته و تمام احتیاطًا جمع نماید. و اگر عدد و یا  

ـ در همه سفرها باید   بنا بر احتیاط واجب  روزهای مسافرت او در ماه هشت یا نه باشد ـ
 ین باشد نماز شکسته است. هم شکسته بخواند و هم تمام، و اگر کمتر از ا

ای کسی که در مقداری از سال شغلش مسافرت است، مثل راننده ـ    1296مسأله   
دهد، باید در آن سفر نماز را تمام  خود را کرایه می   ماشین که فقط در تابستان، یا زمستان  

 بخواند، و احتیاط مستحب آن است که هم شکسته و هم تمام بخواند.
کند،  وآمد میگردی که در دو سه فرسخی شهر رفت و دوره  رانندهـ    1297مسأله  

 چنانچه اتفاقًا سفر هشت فرسخی برود، باید نماز را شکسته بخواند.
کسی که شغلش مسافرت است، چه ده روز یا بیشتر در وطن خود  ـ    1298مسأله  

همان سفر  بماند و از اّول قصد ماندن ده روز را داشته باشد، یا بدون قصد بماند، باید در  
رود، نماز را تمام بخواند، و همچنین است اگر در غیر وطن خود  اّولی که بعد از ده روز می

ش  ماشینای که  ده روز با قصد، یا بدون قصد بماند. ولی در خصوص چاروادار، یا راننده 
دهد، اگر چنین باشد احتیاط مستحب آن است که در سفر اّولی که بعد از ده را کرایه می

 رود، هم شکسته بخواند و هم تمام.میروز 
مسافرت ـ    1299مسأله   بار  سه  که  نیست  شرط  است  مسافرت  که شغلش  کسی 

کند تا نمازش تمام باشد، بلکه همین که عنوان راننده و مانند آن بر او منطبق شود هرچند 
 در اولین سفر باشد، نمازش تمام است.

رانندهـ    1300مسأله   و  چاروادار،  چون  در   کسانی  است،  مسافرت  آنها  شغل  که 
باید  و خستگی شود،  آنها موجب مشقت  بر  معمول  مقدار  از  بیش  که مسافرت  صورتی 
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 د. جا آورهبنماز را شکسته 
می ـ    1301مسأله   سیاحت  شهرها  در  که  اختیار  کسی  وطنی  خود  برای  و  کند 

 نکرده، نماز را تمام بخواند.
اگر مثاًل در شهری یا در روستایی کسی که شغلش مسافرت نیست،  ـ    1302مسأله  

کند، باید نماز را شکسته بخواند درپی میهای پیجنسی دارد که برای حمل آن مسافرت 
 ( معیار آن گذشت.1295مگر آنکه کثیر السفر باشد که در مسأله )

خواهد وطن دیگری برای  نظر کرده و میکسی که از وطنش صرفـ    1303مسأله  
اگر   کند،  اختیار  یا  خود  السفر،  کثیر  مانند  است،  نماز  شدن  تمام  موجب  که  عنوانی 

 دوش، بر او صدق نکند باید در مسافرت خود نماز را شکسته بخواند. بهخانه 
هشتم:   میشرط  حرکت  وطن  از  اگر  غیر آنکه  در  اما  و  برسد،  ترّخص  حّد  به  کند 

ازش شکسته وطن، حّد ترّخص اثری ندارد، و همین که از محل اقامت خارج شود، نم
 .است 

حّد ترّخص جایی است که اهل شهر حتی آنها که در خارج شهر و  ـ    1304مسأله  
توابع آن هستند، به علت دور شدن مسافر، نتوانند او را ببیند، و نشانه آن این است که او  

 .اهل شهر و توابع آن را نتواند ببیند
به وطنش برمیـ    1305مسأله   تا وقتی کهمسافری که  داخل وطنش نشده   گردد، 

می  که  مسافری  همچنین  و  بخواند،  شکسته  را  نماز  بماند  باید  محلی  در  روز  َده  خواهد 
 .مادامی که به آن محل نرسیده، نمازش قصر است 

قدری  هرگاه شهر در بلندی باشد که از دور اهل آن دیده شوند، یا به ـ    1306مسأله  
را   آن  اهل  شود  دور  کمی  انسان  اگر  که  باشد  شهر گود  آن  اهالی  از  که  کسی  نبیند، 

ای دور شود که اگر آن شهر در زمین هموار بود، اهلش از  اندازهکند، وقتی بهمسافرت می 
شدند، باید نماز خود را شکسته بخواند و نیز اگر پستی و بلندی راه بیشتر از آنجا دیده نمی

 . معمول باشد، باید مالحظه معمول را بنماید
که در کشتی یا قطار نشسته، و قبل از رسیدن به حّد ترّخص  کسی  ـ    1307مسأله  
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به حّد ترّخص برسد،   از رکوع رکعت سّوم  نماز شود، ولی قبل  تمام مشغول  نماز  نیت  به 
 د.جا آور هبباید نمازش را شکسته 

اگر در فرضی که در مسأله پیش گذشت بعد از رکوع رکعت سّوم به  ـ    1308مسأله  
باید   برسد،  ترّخص  شکسته  حّد  را  دیگری  آوره بنماز  الزم  جا  اّول  نماز  کردن  تمام  و  د، 

 نیست.
اگر کسی یقین پیدا کند که به حّد ترّخص رسیده و نماز را شکسته  ـ    1309مسأله  

د، و سپس معلوم شود که در وقت نماز به حّد ترّخص نرسیده بود، باید نماز را  جا آورهب
ل هنوز به حّد ترّخص نرسیده باشد باید نماز را  دوباره انجام دهد، پس چنانچه در این حا

د، و اگر  جا آورهبتمام بخواند، و در صورتی که از حّد ترّخص گذشته باشد نماز را شکسته 
 د.جا آورهباش در هنگام فوت آن، وقت گذشته نماز را مطابق وظیفه

ه بخواند  اگر چشم او غیر معمولی باشد، در محلی باید نماز را شکستـ  1310مسأله 
 که چشم متوسط اهل شهر را نبیند.

رود شک کند که به حّد ترّخص رسیده یا نه،  اگر موقعی که سفر می ـ    1311مسأله  
 باید نماز را تمام بخواند.

کند، اگر در آن توقف کند مسافری که در سفر از وطن خود عبور می ـ    1312مسأله  
 . آن است که بین شکسته و تمام جمع نمایدباید نماز را تمام بخواند، وگرنه احتیاط الزم 

می ـ    1313مسأله   وطنش  به  مسافرت  بین  در  که  توقف  مسافری  آنجا  در  و  رسد 
آنجا هشت  می کند، تا وقتی در آنجا هست باید نماز را تمام بخواند، ولی اگر بخواهد از 

حّد   به  که  وقتی  برگردد،  فرسخ  چهار  و  برود  فرسخ  چهار  مثاًل  یا  برود،  ترّخص فرسخ 
 برسد، باید نماز را شکسته بخواند.

اختیار کرده،  ـ    1314مسأله   زندگی خود  و  دائمی  اقامت  برای  انسان  که  را  محلی 
وطن اوست، چه در آنجا به دنیا آمده و وطن پدر و مادرش باشد، یا خودش آنجا را برای 

 زندگی اختیار کرده باشد. 
اش نیست مّدت زمانی کوتاه  صلیاگر قصد دارد در محلی که وطن اـ    1315مسأله  
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 شود.دیگر رود، آنجا وطن او حساب نمی  به جایبماند و بعد 
جایی را که انسان محل زندگی خود قرار داده، هرچند قصد نداشته  ـ    1316مسأله  

گویند، باشد که همیشه در آنجا بماند، اگر طوری باشد که عرف او را در آنجا مسافر نمی 
ًا ده روز یا بیشتر جای دیگری را محل زندگی خود قرار دهد، باز هم  طوری که اگر موقتبه

 گویند، آنجا برای او حکم وطن را دارد.اش را جای اّول می محل زندگی 
زندگی می ـ    1317مسأله   دو محل  در  که  در شهری، و  کسی  ماه  مثاًل شش  کند، 

یشتر از دو محل را  ماند، هر دو محل، وطن اوست. و نیز اگر بشش ماه در شهر دیگر می 
 شود.برای زندگی خود اختیار کرده باشد، همه آنها وطن او حساب می

از فقهاء گفته ـ    1318مسأله   اند: کسی که در محلی مالک منزل مسکونی  بعضی 
است اگر شش ماه متصل با قصد اقامت در آنجا بماند، تا وقتی که آن منزل مال اوست، 

هر وقت در مسافرت به آنجا برسد باید نماز را تمام آن محل حکم وطن او را دارد، پس  
 بخواند، ولی این حکم ثابت نیست.

او بوده و از آنجا صرف   به جاییاگر  ـ    1319مسأله   نباید  برسد که وطن  نظر کرده، 
 نماز را تمام بخواند، اگرچه وطن دیگری هم برای خود اختیار نکرده باشد. 

دهـ    1320مسأله   دارد  قصد  که  یا    مسافری  بماند،  محلی  در  سرهم  پشت  روز 
 ماند، در آن محل باید نماز را تمام بخواند.داند که بدون اختیار ده روز در محلی میمی

میـ    1321مسأله   که  قصد مسافری  نیست  الزم  بماند،  محلی  در  روز  ده  خواهد 
ر روز  ماندن شب اّول یا شب یازدهم را داشته باشد، و همین که قصد کند که از طلوع فج

اّول تا غروب روز دهم بماند، باید نماز را تمام بخواند. و همچنین است اگر مثاًل قصدش  
 این باشد که از ظهر روز اّول تا ظهر روز یازدهم بماند.

خواهد ده روز در محلی بماند، در صورتی باید نماز  مسافری که میـ    1322مسأله  
را در یک ج روز  ده  بخواهد  که  بخواند  تمام  در  را  ده روز  مثاًل  بخواهد  اگر  بماند، پس  ا 

 نجف و کوفه، یا در تهران و کرج بماند، باید نماز را شکسته بخواند.
که میـ    1323مسأله   اّول، قصد  مسافری  از  اگر  بماند،  محلی  در  روز  ده  خواهد 
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می  حساب  به  دیگر  جای  عرفًا  که  آنجا  اطراف  به  روز،  ده  بین  در  که  باشد  و داشته  آید 
ای باشد که اندازهه آن از چهار فرسخ کمتر است برود، اگر مّدت رفتن و آمدنش بهفاصل

در نظر عرف با اقامت ده روز منافات ندارد، نماز را تمام بخواند، و چنانچه منافات داشته  
د، مثاًل اگر از اّول قصد داشته باشد که تمام یک روز، یا  جا آور هبباشد، نماز را شکسته  

جا  ه بز آنجا خارج شود، با قصد اقامت منافات دارد و باید نماز را شکسته  تمام یک شب ا
برگردد  آور و سپس  در نصف روز خارج شده  مثاًل  که  باشد  این  ولی چنانچه قصدش  د، 

د مگر در صورتی که جا آورهبهرچند برگشتنش بعد از رسیدن شب باشد، باید نماز را تمام 
ار شود که عرفًا بگویند در دو جا، یا بیشتر اقامت  طور خارج شدن او به مقداری تکراین

 دارد.
مسافری که تصمیم ندارد ده روز در محلی بماند، مثاًل قصدش این ـ    1324مسأله  

شکسته  را  نماز  باید  بماند،  روز  ده  کند،  پیدا  خوبی  منزل  یا  بیاید  رفیقش  اگر  که  است 
 بخواند.

لی بماند، اگر احتمال بدهد که کسی که تصمیم دارد ده روز در محـ    1325مسأله  
توجه باشد، باید نماز را شکسته  برای ماندن او مانعی برسد و آن احتمال از نظر عقال قابل

 بخواند.
مانده و قصد  ـ    1326مسأله   ماه  به آخر  بیشتر  یا  مثاًل ده روز  بداند که  اگر مسافر 

ولی اگر نداند تا آخر ماه چقدر   کند که تا آخر ماه در جایی بماند، باید نماز را تمام بخواند،
مانده و قصد کند که تا آخر ماه بماند، باید نماز را شکسته بخواند، اگرچه از موقعی که 

 قصد کرده تا روز آخر ماه ده روز یا بیشتر باشد. 
از  ـ    1327مسأله   پیش  چنانچه  بماند،  محلی  در  روز  ده  کند  قصد  مسافر  اگر 

ی از ماندن منصرف شود، یا مرّدد شود که در آنجا بماند  خواندن یک نماز چهار رکعتی ادای
جای دیگر برود، باید نماز را شکسته بخواند، ولی اگر بعد از خواندن یک نماز چهار یا به

رکعتی ادایی، از ماندن منصرف شود یا مرّدد شود، تا وقتی که در آنجا هست باید نماز را 
 .تمام بخواند
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و    مسافری که قصدـ    1328مسأله   بگیرد  اگر روزه  بماند،  ده روز در محلی  کرده 
بعد از ظهر از ماندن در آنجا منصرف شود، چنانچه یک نماز چهار رکعتی ادایی خوانده 

آنجا هست روزه هایش صحیح است، و باید نمازهای خود را تمام  باشد، تا وقتی که در 
تیاطًا روزه آن روزش را تمام بخواند، و اگر نماز چهار رکعتی ادایی نخوانده باشد، باید اح

هم  بعد  روزهای  و  بخواند،  شکسته  را  خود  نمازهای  باید  و  نماید،  قضا  نیز  را  آن  و 
 .تواند روزه بگیردنمی

مسافری که قصد کرده ده روز در محلی بماند، اگر از ماندن منصرف  ـ  1329مسأله 
رکعتی ادایی بوده یا    شود و شک کند که برگشتن او از قصد ماندن، پس از یک نماز چهار

 .قبل از آن، باید نمازهای خود را شکسته بخواند
اگر مسافر به نیت اینکه نماز را شکسته بخواند، مشغول نماز شود و ـ    1330مسأله  

 در بین نماز تصمیم بگیرد که ده روز یا بیشتر بماند، باید نماز را چهار رکعتی تمام نماید. 
ده ده روز در محلی بماند، اگر در بین نماز اّول  مسافری که قصد کرـ    1331مسأله  

چهار رکعتی ادایی از قصد خود برگردد، چنانچه مشغول رکعت سّوم نشده باید نماز را دو  
رکعتی تمام نماید، و بقیه نمازهای خود را شکسته بخواند. و همچنین است اگر مشغول  

ماز را شکسته به آخر برساند، و  رکعت سّوم شده و به رکوع نرفته باشد که باید بنشیند و ن
می  باشد  رفته  رکوع  به  را شکسته  اگر  آن  باید  و  کند،  تمام  یا  بزند  هم  به  را  نمازش  تواند 

 .اعاده نماید
مسافری که قصد کرده ده روز در محلی بماند، اگر بیشتر از ده روز  ـ    1332مسأله  

م بخواند، و الزم نیست دوباره در آنجا بماند، تا وقتی که مسافرت نکرده باید نمازش را تما
 قصد ماندن ده روز کند.

مسافری که قصد کرده ده روز در محلی بماند، باید روزه واجب را  ـ    1333مسأله  
می  و  هم  بگیرد،  را  مستحبی  روزه  آورهبتواند  هم  جا  را  عشا  و  عصر  و  ظهر  نافله  و  د، 

 بخواند.
از خواندن  بماند، اگر بعد  مسافری که قصد کرده ده روز در محلی  ـ    1334مسأله  

نماز چهار رکعت   از ماندن ده روز ـیاداییک  بعد  یا  نخوانده  ،  نماز تمام هم  اگرچه یک 
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که کمتر از چهار فرسخ است برود و برگردد و دوباره در جای اّول   به جاییـ بخواهد  باشد
از وقتی که می یا کمتر بماند،  تا وقتی که برمیخود ده روز  بع رود  و  برگشتن،  گردد  از  د 

باید نماز را تمام بخواند، ولی اگر برگشتن به محل اقامتش فقط از این جهت باشد که در  
و  رفتن  در  است  الزم  باشد،  شرعیه  مسافت  او  سفر  و  است،  شده  واقع  سفرش  طریق 

 برگشتن و در محل اقامت نماز را شکسته بخواند.
بماند، اگر بعد از خواندن  مسافری که قصد کرده ده روز در محلی  ـ    1335مسأله   

دیگری که کمتر از هشت فرسخ است برود و    به جایبخواهد    ییادا یک نماز چهار رکعت  
ده روز در آنجا بماند، در رفتن و در محّلی که قصد ماندن ده روز دارد باید نمازهای خود 

د موقع  خواهد برود هشت فرسخ یا بیشتر باشد، بایرا تمام بخواند، ولی اگر محلی که می
رفتن نمازهای خود را شکسته بخواند؛ و چنانچه نخواهد ده روز در آنجا بماند، باید مدتی 

 ماند نیز نمازهای خود را شکسته بخواند. که در آنجا می 
مسافری که قصد کرده ده روز در محلی بماند، اگر بعد از خواندن  ـ    1336مسأله  

متر از چهار فرسخ است برود چنانچه  که ک  به جاییبخواهد    ییادا یک نماز چهار رکعت  
یا   باشد،  آنجا غافل  به  برگشتن  از  کّلی  به  یا  نه،  یا  برگردد  اولش  به محل  که  باشد  مرّدد 
بخواهد برگردد ولی مرّدد باشد که ده روز آنجا بماند یا نه، یا آنکه از ده روز ماندن در آنجا 

از وقتی که می باید  آنجا غافل باشد،  از  از  تا وقتی که برمیرود  و مسافرت  بعد  و  گردد 
 برگشتن، نمازهای خود را تمام بخواند.

میـ    1337مسأله   رفقایش  اینکه  خیال  به  بمانند، اگر  محلی  در  روز  ده  خواهند 
بفهمد که  ییادا قصد کند که ده روز در آنجا بماند، و بعد از خواندن یک نماز چهار رکعت 

ماندن منصرف شود، تا مّدتی که در آنجا هست  اند، اگرچه خودش هم از  آنها قصد نکرده 
 باید نماز را تمام بخواند.

اگر مسافر اتفاقًا سی روز در محلی بماند، مثاًل در تمام سی روز در  ـ    1338مسأله  
رفتن و ماندن مرّدد باشد، بعد از گذشتن سی روز اگرچه مقدار کمی در آنجا بماند، باید  

 نماز را تمام بخواند.
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از مسافری که میـ    1339مسأله   بعد  اگر  بماند،  یا کمتر در محلی  ُنه روز  خواهد 
طور تا آنکه ُنه روز یا کمتر در آنجا ماند، بخواهد دوباره ُنه روز دیگر یا کمتر بماند و همین 

 سی روز، روز سی و یکم باید نماز را تمام بخواند.
تمام بخواند که سی   مسافر بعد از سی روز، در صورتی باید نماز راـ    1340مسأله  

روز را در یک جا بماند، پس اگر مقداری از آن را در جایی، و مقداری را در جای دیگر 
 بماند، بعد از سی روز هم باید نماز را شکسته بخواند.

 
 مسائل متفرقه 

تواند در تمام شهر مکه و مدینه و کوفه و در حرم حضرت  مسافر میـ    1341مسأله  
الشهداء السسید  مقدار    الم()علیه  را   11٫5تا  نمازش  مقدس،  قبر  اطراف  از  تقریبًا  متر 
 تمام بخواند.
داند مسافر است و باید نماز را شکسته بخواند، اگر در کسی که می ـ    1342مسأله  

پیش   مسأله  در  که  جایی  چهار  و    ذکرغیر  است.  باطل  نمازش  بخواند،  تمام  عمدًا  شد 
مس نماز  که  کند  فراموش  اگر  است  در  همچنین  ولی  بخواند،  تمام  و  است  شکسته  افر 

 صورت فراموشی اگر بعد از وقت یادش بیاید قضا الزم نیست. 
می ـ    1343مسأله   که  اگر  کسی  بخواند،  شکسته  را  نماز  باید  و  است  مسافر  داند 

سهوًا تمام بخواند، چنانچه در اثناء وقت ملتفت شود باید نماز را اعاده کند، و اگر پس از  
 ـ قضا نماید.  بنا بر احتیاط لتفت شود، باید ـگذشت وقت م

اگر تمام بخواند  مسافری که نمیـ    1344مسأله   نماز را شکسته بخواند،  باید  داند 
 نمازش صحیح است.

میـ    1345مسأله   که  از مسافری  بعضی  اگر  بخواند،  شکسته  را  نماز  باید  داند 
فرسخ هشت  سفر  در  که  نداند  مثاًل  نداند،  را  آن  بخواند،  خصوصیات  شکسته  باید  ی 

ـ باید اعاده نماید، و چنانچه   بنا بر احتیاط الزم چنانچه تمام بخواند و در وقت بفهمد، ـ
 اعاده نکرد قضا نماید، ولی اگر در خارج وقت بفهمد قضا ندارد.
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داند باید نماز را شکسته بخواند اگر به گمان اینکه مسافری که میـ    1346مسأله  
ه از  کمتر  او  فرسخ  سفر  هشت  سفرش  بفهمد  که  وقتی  بخواند،  تمام  است  فرسخ  شت 

وقت  اینکه  از  بعد  اگر  و  بخواند،  شکسته  دوباره  باید  خوانده  تمام  که  را  نمازی  بوده، 
 گذشته بفهمد، قضا الزم نیست.

اگر فراموش کند که مسافر است و نماز را تمام بخواند، چنانچه در ـ    1347مسأله  
د، و اگر بعد از وقت یادش بیاید، قضای آن نماز جا آورهبکسته  وقت یادش بیاید، باید ش

 بر او واجب نیست. 
شکسته  ـ    1348مسأله   اگر  بخواند،  تمام  را  نماز  باید  که  آورهبکسی  هر جا  در  د 

صورت نمازش باطل است، و این حکم در مورد مسافری که قصد ماندن ده روز در جایی  
نماز را شکسته خوانده، بر اساس احتیاط وجوبی  داشته و به جهت ندانستن حکم مسأله  

 است.
که  ـ    1349مسأله   بیاید  یادش  نماز  بین  در  و  شود  رکعتی  چهار  نماز  مشغول  اگر 

مسافر است، یا ملتفت شود که سفر او هشت فرسخ است، چنانچه به رکوع رکعت سّوم 
رده نمازش باطل است،  نرفته، باید نماز را دو رکعتی تمام کند، و اگر رکعت سّوم را تمام ک

ـ باطل است. و در صورتی که   بنا بر احتیاط و اگر به رکوع رکعت سّوم رفته، نمازش نیز ـ
به مقدار خواندن یک رکعت هم وقت داشته باشد، باید نماز را دوباره شکسته بخواند، و  

 اگر وقت نیست نماز را شکسته قضا کند.
نماز مسافر را نداند، مثاًل نداند که  اگر مسافر بعضی از خصوصیات  ـ    1350مسأله  

نماز  نیت  به  چنانچه  بخواند،  شکسته  باید  برگردد  فرسخ  چهار  و  برود  فرسخ  چهار  اگر 
چهار رکعتی مشغول نماز شود و پیش از رکوع رکعت سّوم مسأله را بفهمد، باید نماز را دو 

ـ باطل است، و در  بنا بر احتیاط رکعتی تمام کند، و اگر در رکوع ملتفت شود، نمازش ـ
 صورتی که به مقدار یک رکعت هم از وقت مانده باشد باید نماز را شکسته بخواند. 

مسافری که باید نماز را تمام بخواند، اگر به واسطه ندانستن مسأله  ـ    1351مسأله  
به نیت نماز دو رکعتی مشغول نماز شود و در بین نماز مسأله را بفهمد، باید نماز را چهار  
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ی تمام کند، و احتیاط مستحب آن است که بعد از تمام شدن نماز دوباره آن نماز را رکعت
 چهار رکعتی بخواند. 

مسافری که در اول وقت نماز نخوانده، اگر پیش از تمام شدن وقت  ـ    1352مسأله  
یا   برسد،  وطنش  جاییبه  می  به  که  بنابرسد  بماند،  آنجا  در  روز  ده  احتیاط    خواهد  بر 

ماز را تمام بخواند و کسی که مسافر نیست، اگر در اّول وقت نماز نخواند و واجب باید ن
 ـ باید نماز را شکسته بخواند.  بر احتیاط واجب  بنا مسافرت کند، در سفر ـ

اگر مسافری که باید نماز را شکسته بخواند نماز ظهر، یا عصر، یا ـ    1353مسأله  
اید، اگرچه در غیر سفر بخواهد قضای عشای او قضا شود، باید آن را دو رکعتی قضا نم

د. و اگر از کسی که مسافر نیست یکی از این سه نماز قضا شود، باید چهار  جا آوره بآن را  
 رکعتی قضا نماید، اگرچه در سفر بخواهد آن را قضا نماید.

بگوید:  ـ    1354مسأله   مرتبه  سی  شکسته،  نماز  هر  از  بعد  مسافر  است  مستحب 
َوا الله  َاکَبُر«»ُسْبحاَن  َوالله  الله  ِاالَّ  ِالَه  َوال  لله  نماز   ْلَحْمُد  هر  تعقیب  در  گرچه  ذکر  این  و 

واجب مستحب است ولی در این مورد بیشتر سفارش شده است، بلکه بهتر است مسافر  
 . در تعقیب این سه نماز )ظهر و عصر و عشا(، این ذکر شریف را شصت مرتبه بگوید

 
 نماز قضا 

که نماز یومیه خود را در وقت آن نخوانده، باید قضای آن را  کسی  ـ    1355مسأله  
د، اگرچه در تمام وقت نماز خواب مانده یا به واسطه مستی نماز نخوانده باشد.  جا آورهب

بنا بر احتیاط   و همچنین است هر نماز واجب دیگری که آن را در وقتش نخواند حتی ـ
او واجب شده. ولی نماز عید فطر و قربان ـ نمازی را که در وقت معینی به نذر بر   الزم

قضا ندارند، و همچنین نمازهایی را که زن در حال حیض یا نفاس نخوانده قضا ندارد چه  
 نمازهای یومیه باشد چه غیر آن، و حکم قضای نماز آیات خواهد آمد. 

باید ـ    1356مسأله   بوده،  باطل  که خوانده  را  نمازی  بفهمد  نماز  وقت  از  بعد  اگر 
 ی آن را بخواند. قضا
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ولی  ـ    1357مسأله   نکند،  کوتاهی  آن  خواندن  در  باید  دارد،  قضا  نماز  که  کسی 
 د.جا آوره بواجب نیست فورًا آن را 

 تواند نماز مستحبی بخواند.کسی که نماز قضا دارد، میـ  1358مسأله 
نماز  ـ    1359مسأله   که  دهد  احتمال  انسان  که    ییقضااگر  را  نمازهایی  یا  دارد، 

 د.جا آورهبـ قضای آنها را  مستحب است احتیاطاً  خوانده صحیح نبوده، ـ
در قضای نمازهای یومیه ترتیب الزم نیست، مگر در نمازهایی که در  ـ  1360مسأله 

 ادای آنها ترتیب هست، مثل نماز ظهر و عصر، یا مغرب و عشا از یک روز.
انند نماز آیات را بخواند، یا  اگر بخواهد قضای چند نماز غیر یومیه مـ    1361مسأله  

مثاًل بخواهد قضای یک نماز یومیه و چند نماز غیر یومیه را بخواند، الزم نیست آنها را به  
 د.جا آورهبترتیب 

داند نماز داند یک نماز چهار رکعتی نخوانده، ولی نمیکسی که می ـ    1362مسأله  
جا هبقضای نمازی که نخوانده    ظهر است یا نماز عشا، اگر یک نماز چهار رکعتی به نیت 

 باشد. د کافی است، و نسبت به جهر و اخفات مخیر می آور
از او قضا شده و  ـ    1363مسأله   کسی که مثاًل چند نماز صبح، یا چند نماز ظهر 

داند که سه، یا چهار، یا پنج نماز بوده،  داند، یا فراموش کرده، مثاًل نمی شماره آنها را نمی 
قدری نماز بخواند که تر را بخواند کافی است، ولی بهتر این است که به چنانچه مقدار کم

یقین کند تمام آنها را خوانده است، مثاًل اگر فراموش کرده که چند نماز صبح از او قضا  
 شده است و یقین دارد که بیشتر از ده نماز نبوده، احتیاطًا ده نماز صبح بخواند.

قضا از روزهای پیش دارد، بهتر این است کسی که فقط یک نماز  ـ    1364مسأله  
شود، اّول آن را بخواند بعد مشغول نماز آن روز که اگر وقت فضیلت نماز آن روز فوت نمی

شود. و نیز اگر از روزهای پیش، نماز قضا ندارد ولی یک نماز یا بیشتر از همان روز از او  
نمی نماز فوت  آن  فضیلت  است، در صورتی که وقت  که  شو قضا شده  است  این  بهتر  د، 

 نماز قضای آن روز را پیش از نماز ادا بخواند.
اگر در بین نماز یادش بیاید که یک نماز یا بیشتر از همان روز از او  ـ    1365مسأله  
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و  دارد  وسعت  وقت  چنانچه  دارد،  پیش  روزهای  از  قضا  نماز  یک  فقط  یا  شده،  قضا 
ین است که نیت نماز قضا کند اگر وقت  ممکن است نیت را به نماز قضا برگرداند، بهتر ا

شود، مثاًل اگر در نماز ظهر پیش از رکوع رکعت سّوم یادش فضیلت نماز آن روز فوت نمی
تنگ  نماز ظهر  در صورتی که وقت فضیلت  مثاًل قضا شده،  آن روز  نماز صبح  که  بیاید 

ظهر را بخواند، ولی نباشد، نیت را به نماز صبح برگرداند و آن را دو رکعتی تمام کند، بعد  
تواند نیت را به نماز قضا برگرداند، مثاًل در رکوع رکعت  اگر وقت فضیلت تنگ است یا نمی

سّوم نماز ظهر یادش بیاید که نماز صبح را نخوانده، چون اگر بخواهد نیت نماز صبح کند 
 شود، نباید نیت را به قضای صبح برگرداند. یک رکوع که رکن است زیاد می 

اگر از روزهای گذشته نمازهای قضا دارد، و یک نماز یا بیشتر هم  ـ    1366مسأله  
نمی  یا  ندارد،  آنها وقت  تمام  برای قضای  قضا شده، چنانچه  او  از  روز  خواهد از همان 

 همه را در آن روز بخواند، مستحب است نماز قضای آن روز را پیش از نماز ادا بخواند.
اـ    1367مسأله   است  زنده  انسان  باشد،  تا  عاجز  خود  نمازهای  قضای  از  گرچه 
 تواند نمازهای او را قضا نماید.دیگری نمی

با جماعت می ـ    1368مسأله   را  ادا  نماز قضا  امام جماعت  نماز  شود خواند، چه 
باشد یا قضا، و الزم نیست هر دو یک نماز را بخوانند، مثاًل اگر نماز قضای صبح را با  

 ، اشکال ندارد.نماز ظهر یا عصر امام بخواند
ــ    1369مسأله   را  ممیز  بچه  است  بچه مستحب  را یعنی  بد  و  خوب  که  ای 

های دیگر عادت دهند، بلکه مستحب است او را به ـ به نماز خواندن و عبادت  فهمدمی
 قضای نمازها هم وادار نمایند.

 
 تر واجب است نماز قضای پدر که بر پسر بزرگ

است نمازهای روزانه و دیگر نمازهای واجب    اگر پدری که مؤمنـ    1370مسأله  
ـ را  شده  خود  واجب  معین  وقت  در  نذر،  با  که  نمازی  و  جا  هبـ   بجز  باشد  نیاورده 

توانسته است قضا کند، چنانچه نمازها را از روی نافرمانی ترک نکرده باشد، بر پسر  می
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ـبزرگ احتیاط واجب  ترش  بر  آنه بنا  پدر  فوت  از  بعد  که  است  را  ـ الزم  آورهبا  یا جا  د، 
نیاورده باشد قضا بر پسر بزرگتر واجب    جایبهبرای او اجیر بگیرد. ولی اگر پدر، عمدًا  

 نیست همچنین قضای نمازهای مادر بر او واجب نیست، هرچند بهتر است.
تر شک دارد که پدرش نماز قضا داشته یا نه، چیزی  اگر پسر بزرگـ    1371مسأله  

 بر او واجب نیست. 
پسر بزرگـ    1372أله  مس که اگر  کند  داشته و شک  نماز قضا  که پدرش  بداند  تر 

 ـ واجب است قضا نماید.  بنا بر احتیاط، ده یا نه ـجا آورهب
بزرگـ    1373مسأله   پسر  که  نباشد  معلوم  بر اگر  پدر  نماز  قضای  است،  کدام  تر 

نمازهیچ که  است  آن  مستحب  احتیاط  ولی  نیست،  واجب  پسرها  از  بین    کدام  را  او 
 خودشان قسمت کنند، یا برای انجام آن قرعه بزنند. 

اگر  ـ    1374مسأله   بگیرند،  اجیر  او  نماز  برای  که  باشد  کرده  وصّیت  میت  اگر 
 تر قضا واجب نیست. وصّیت او نافذ باشد، بر پسر بزرگ

تر بخواهد نماز مادر را بخواند، باید در جهر و اخفات  اگر پسر بزرگ ـ    1375مسأله  
بلند  ب باید  را  مادرش  و عشاء  و مغرب  نماز صبح  پس قضای  کند،  تکلیف خود عمل  ه 

 بخواند.
کسی که خودش نماز قضا دارد، اگر نماز پدر و مادر را هم بخواهد ـ    1376مسأله  

 د صحیح است.جا آورهبقضا کند، هرکدام را اّول 
باشد، وقتی که بالغ    تر موقع مرگ پدر، نابالغ یا دیوانهاگر پسر بزرگـ   1377مسأله  

 .شد یا عاقل گردید، بر او واجب نیست نماز پدر را قضا نماید
بر پسر  اگر پسر بزرگـ    1378مسأله   نماز پدر را قضا کند بمیرد،  آنکه  از  تر پیش 

 دّوم چیزی واجب نیست. 
 

 نماز جماعت 

نماز ـ    1379مسأله   در  و  بخوانند،  جماعت  با  را  یومیه  نمازهای  است  مستحب 
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را    صبح اذان مسجد  برای همسایه مسجد و کسی که صدای  و مغرب و عشا، خصوصًا 
شنود بیشتر سفارش شده است. و همچنین مستحب است سایر نمازهای واجب را با  می

جماعت بخوانند، ولی مشروعیت جماعت در نماز طواف، و نماز آیات در غیر خسوف و 
 کسوف ثابت نیست. 

وارد است، که نماز با جماعت بیست و پنج درجه    در روایات معتبرهـ    1380مسأله  
 افضل از نماز فرادی است.

روی  ـ    1381مسأله   از  جماعت  نماز  به  نشدن  و    ییاعتنابی حاضر  نیست.  جایز 
 سزاوار نیست که انسان بدون عذر نماز جماعت را ترک کند. 

نماز  مستحب است انسان صبر کند که نماز را با جماعت بخواند، و  ـ    1382مسأله  
باشد. و نیز جماعتی را که مختصر بخوانند از نماز فرادی که آن را طول بدهند بهتر می

بهتر است، ولی بهتر   ـ خوانده شود یعنی تنها نماز جماعت، از نماز اّول وقت که فرادی ـ
بودن نماز جماعت در غیر وقت فضیلت نماز، از نماز فرادی در وقت فضیلت آن، معلوم 

 .نیست 
برپا می ـ    1383مسأله   شود مستحب است کسی که نمازش را  وقتی که جماعت 

فرادی خوانده دوباره با جماعت بخواند، و اگر بعد بفهمد که نماز اولش باطل بوده، نماز  
 دّوم او کافی است.

اگر امام یا مأموم بخواهد نمازی را که با جماعت خوانده دوباره با  ـ    1384مسأله  
 تحبابش ثابت نیست، ولی رجاًء آوردن آن مانعی ندارد.جماعت بخواند، هرچند اس

نمازش  ـ    1385مسأله   به حدی وسواس دارد که موجب بطالن  نماز  کسی که در 
شود، باید شود، و فقط در صورتی که نماز را با جماعت بخواند، از وسواس راحت میمی

 نماز را با جماعت بخواند.
د خود امر کند که نماز را با جماعت بخواند، اگر پدر یا مادر به فرزنـ    1386مسأله   

احتیاط مستحب آن است که نماز را به جماعت بخواند، البته اگر امر و نهی پدر یا مادر از  
بر   است  حرام  آنان شود،  اذیت  موجب  مخالفتش  و  باشد،  فرزند  به  نسبت  روی شفقت 
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 فرزند مخالفت نماید.

نمیـ    1387مسأله   را  مستحب  جمنماز  با  در  شود  حکم  این  )البته  خواند  اعت 
که برای آمدن باران   بعضی از موارد بنا بر احتیاط واجب است(، ولی نماز استسقاء را ـ

می خوانندمی جهتی  ـ  به  و  بوده  واجب  که  نمازی  همچنین  و  خواند.  جماعت  با  توان 
امام   ( )علیه السالم مستحب شده است، مانند نماز عید فطر و قربان که در زمان حضور 

 . باشدواجب بوده و به واسطه غایب شدن ایشان مستحب می 
یومیه می ـ    1388مسأله   نماز  امام جماعت  نمازهای موقعی که  خواند، هرکدام از 

 شود به او اقتدا کرد. یومیه را می
اگر امام جماعت قضای نماز یومیه خود، یا شخص دیگری را که ـ    1389مسأله  

شود به او اقتدا کرد، ولی اگر نماز خود یا شخص د، میخوانفوت آن نماز یقینی باشد می
آورد اقتدا به او جایز نیست مگر آنکه نماز مأموم هم احتیاطی  می جا  ه بدیگری را احتیاطًا  

باشد، و سبب احتیاط امام سبب احتیاط مأموم نیز بوده باشد، ولی الزم نیست که برای 
 احتیاط مأموم سبب دیگری نباشد.

خواند نماز واجب یومیه است، اگر انسان نداند نمازی را که امام می  ـ  1390مسأله  
 تواند به او اقتدا کند.یا نماز مستحب، نمی

در صحت جماعت شرط است که بین امام و مأموم، و همچنین بین ـ    1391مسأله  
حائل  از  مراد  و  نباشد،  حائلی  است  امام  و  مأموم  بین  واسطه  که  دیگر  مأموم  و  مأموم 

است که آنها را از هم جدا کند، خواه مانع از دیدن شود مانند پرده یا دیوار و امثال چیزی  
اینها، و خواه مانع نشود مانند شیشه، پس اگر در تمام احوال نماز یا بعض آن، بین امام و  
باشد، جماعت  است چنین حائلی  اتصال  واسطه  که  دیگر  مأموم  و  مأموم  بین  یا  مأموم، 

 است چنانکه خواهد آمد. ی زن از این حکم مستثنباطل خواهد شد. و 
صف  ـ    1392مسأله   طرف  دو  که  کسانی  اّول،  صف  بودن  طوالنی  جهت  به  اگر 

می ایستاده  نبینند،  را  امام  از اند  یکی  بودن  طوالنی  علت  به  اگر  نیز  و  کنند.  اقتدا  توانند 
ایستاده صف آن  طرف  دو  که  کسانی  دیگر  نبیننهای  را  میاند صف جلوی خود  توانند  د، 
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 . اقتدا نمایند
های جماعت تا در مسجد برسد، کسی که مقابل در، پشت  اگر صف ـ  1393مسأله 

می  اقتدا  او  سر  پشت  که  کسانی  نماز  نیز  و  است،  صحیح  نمازش  ایستاده  کنند صف 
می ایستادهصحیح  طرف  دو  در  که  کسانی  نماز  بلکه  دیگر باشد،  مأموم  جهت  از  و  اند 

 دارند، نیز صحیح است. اتصال به جماعت 
کسی که پشت ستون ایستاده، اگر از طرف راست یا چپ به واسطه  ـ    1394مسأله  

 تواند اقتدا کند.مأموم دیگر به امام متصل نباشد، نمی
به ـ    1395مسأله   اگر  ولی  نباشد،  بلندتر  مأموم  جای  از  باید  امام  ایستادن  جای 

ز اگر زمین سراشیب باشد، و امام در طرفی که  مقدار ناچیز بلندتر باشد اشکال ندارد. و نی
 بلندتر است بایستد، در صورتی که سراشیبی آن زیاد نباشد مانعی ندارد.

اگر ـ    1396مسأله   ولی  ندارد،  اشکال  باشد  امام  جای  از  بلندتر  مأموم  جای  اگر 
 اند، جماعت صحیح نیست.قدری بلندتر باشد که نگویند اجتماع کرده به

ای که خوب و یعنی بچه اگر واسطه اتصال به جماعت بچه ممیز ـ  ـ  1397مسأله  
توانند اقتدا کنند، و همچنین  ـ باشد چنانچه ندانند نماز او باطل است می  فهمدبد را می

 اگر شیعه اثناعشری نباشد، چنانچه نماز او بر طبق مذهب وی صحیح باشد. 

آماده  ـ    1398مسأله   جلو،  صف  اگر  امام  تکبیر  از  آنان  بعد  گفتن  تکبیر  و  نماز 
تواند تکبیر بگوید، ولی احتیاط مستحب نزدیک باشد، کسی که در صف بعد ایستاده، می

 آن است که صبر کند تا تکبیر صف جلو تمام شود. 
های  های جلو باطل است، در صفاگر بداند نماز یک صف از صفـ    1399مسأله  

 تواند اقتدا نماید.آنان صحیح است یا نه، می تواند اقتدا کند، ولی اگر نداند نماز بعد نمی
هرگاه بداند نماز امام باطل است، مثاًل بداند امام وضو ندارد اگرچه  ـ    1400مسأله  

 تواند به او اقتدا کند.خود امام ملتفت نباشد، نمی
اگر مأموم بعد از نماز بفهمد که امام عادل نبوده، یا کافر بوده، یا به ـ    1401مسأله   

 وضو نماز خوانده، نمازش صحیح است. نمازش باطل بوده، مثاًل بی جهتی
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هایی اگر در بین نماز شک کند که اقتدا کرده یا نه، چنانچه به نشانه ـ    1402مسأله  
اطمینان پیدا کند که اقتدا کرده، باید نماز را به جماعت تمام کند، و در غیر این صورت 

 .باید نماز را به نیت فرادی تمام نماید
صحت ـ    1403مسأله   نماید،  انفراد  قصد  عذر  بدون  نماز  بین  در  مأموم  اگر 

جماعتش محل اشکال است، ولی نمازش صحیح است، مگر آنکه به وظیفه منفرد عمل  
که ـ باشد  احتیاط واجب  نکرده  بر  و   بنا  را کم  اگر چیزی  ولی  اعاده کند،  را  نماز  باید  ـ 

را باطل نکند اعاده الزم نیست، مثاًل اگر از اّول زیاد کرده باشد که در صورت عذر، نماز  
نماز قصد انفراد را نداشته و قرائت را نخوانده ولی در حال رکوع چنین قصدی برایش پیدا 

این صورت می  آن را  شود، در  نیست که  انفراد تمام کند، و الزم  به قصد  نمازش را  تواند 
 عت زیاد کرده باشد. اعاده نماید، و همچنین اگر یک سجده را برای متاب

فرادی  ـ    1404مسأله   نیت  واسطه عذری  به  امام،  و سوره  از حمد  بعد  مأموم  اگر 
کند، الزم نیست حمد و سوره را بخواند، ولی اگر بدون عذر باشد یا پیش از تمام شدن  

 ـ الزم است همه حمد و سوره را بخواند.  بنا بر احتیاط حمد و سوره نیت فرادی نماید ـ
نمیـ    1405مسأله   نماید،  فرادی  نیت  جماعت  نماز  بین  در  نیت  اگر  دوباره  تواند 

ـ اگر مرّدد شود که نیت فرادی کند   بنا بر احتیاط واجب  جماعت کند، و همچنین است ـ
 یا نه، و بعد تصمیم بگیرد که نماز را با جماعت تمام کند. 

ه، باید بنا بگذارد  اگر شک کند که در بین نماز نیت فرادی کرده یا نـ    1406مسأله  
 که نیت فرادی نکرده است.

امام برسد،  ـ    1407مسأله   به رکوع  و  اقتدا کند  امام در رکوع است  اگر موقعی که 
شود، اما  اگرچه ذکر امام تمام شده باشد نمازش صحیح است، و یک رکعت حساب می 

می  نرسد  امام  رکوع  به  و  رکوع خم شود  مقدار  به  فراداگر  را  نمازش  و تواند  کند  تمام  ی 
 تواند برای رسیدن به رکعت بعد نماز را قطع کند. می

به مقدار رکوع خم  ـ    1408مسأله   و  اقتدا کند،  امام در رکوع است  اگر موقعی که 
شود و شک کند که به رکوع امام رسیده یا نه، چنانچه شکش بعد از تمام شدن رکوع باشد  
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تواند  د نماز را فرادی تمام کند و میتوانجماعتش صحیح است، و در غیر این صورت می
 برای رسیدن به رکعت بعد نماز را قطع کند.

اندازه  اگر موقعی که امام در رکوع است اقتدا کند، و پیش از آنکه به ـ    1409مسأله  
رکوع خم شود امام سر از رکوع بردارد، مخیر است نماز را فرادی تمام کند، یا اینکه همراه 

طلقه به سجده رود، و بعد در حال ایستادن تکبیر را به قصد اعم از  امام به قصد قربت م
تکبیرة االحرام و ذکر مطلق تجدید کرده، و نماز را به جماعت بخواند، و یا برای رسیدن 

 به رکعت بعد نماز را قطع کند. 
اگر اّول نماز، یا بین حمد و سوره اقتدا کند و اتفاقًا پیش از آنکه به  ـ    1410مسأله  

 ع رود، امام سر از رکوع بردارد، نماز او صحیح است. رکو 
است،  ـ    1411مسأله   نماز  آخر  تشّهد  خواندن  مشغول  امام  که  برسد  موقعی  اگر 

چنانچه بخواهد به ثواب جماعت برسد، باید بعد از نیت و گفتن تکبیرة االحرام بنشیند، و  
ولی  می بخواند،  امام  با  مطلقه  قربت  قصد  به  را  تشّهد  ـتواند  را  احتیاط   سالم  بر  بنا 

ـ نگوید و صبر کند تا امام سالم نماز را بدهد، بعد بایستد بدون آنکه دوباره نیت   واجب 
 کند یا تکبیر بگوید، حمد و سوره را بخواند و آن را رکعت اّول نماز خود حساب کند.

امام بایستد، بلکه احتیاط واجب آن است کـ    1412مسأله   نباید جلوتر از  ه مأموم 
اگر مأموم متعدد باشند مساوی امام نایستند، ولی اگر مأموم یک مرد باشد، اشکال ندارد  

 که مساوی امام بایستد. 
اگر امام مرد و مأموم زن باشد، چنانچه بین آن زن و امام، یا بین آن  ـ    1413مسأله  

پرده   است،  امام متصل شده  به  او  واسطه  به  زن  و  است،  مرد  که  دیگری  مأموم  و  و  زن 
 مانند آن باشد اشکال ندارد. 

اگر بعد از شروع به نماز، بین مأموم و امام، یا بین مأموم و کسی که  ـ    1414مسأله  
یا چیز دیگری حائل شود، جماعت باطل  پرده  امام است،  به  او متصل  به واسطه  مأموم 

 شود، و الزم است مأموم به وظیفه منفرد عمل نماید. می
ب آن است که بین جای سجده مأموم و جای ایستادن  احتیاط واج ـ    1415مسأله  
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امام بیشتر از بزرگترین قدم معمولی فاصله نباشد، و همچنین است اگر انسان به واسطه 
مأمومی که جلوی او ایستاده به امام متصل باشد. و احتیاط مستحب آن است که جای  

ز اندازه جسد انسان در ایستادن مأموم با جای ایستادن کسی که جلوی او ایستاده، بیش ا
 . رود فاصله نداشته باشدحالی که به سجده می 

اقتدا کرده به  ـ    1416مسأله   او  اگر مأموم به واسطه کسی که طرف راست یا چپ 
ـ باید با کسی که   بنا بر احتیاط واجب  امام متصل باشد و از جلو به امام متصل نباشد ـ

 قدم فاصله نداشته باشد. ز یک در طرف راست یا چپ او اقتدا کرده، بیشتر ا
به ـ    1417مسأله   مأموم  که  کسی  و  مأموم  بین  یا  امام،  و  مأموم  بین  نماز،  در  اگر 

امام متصل است، بیشتر از یک او به  تواند نمازش را به  قدم فاصله پیدا شود، میواسطه 
 قصد انفراد ادامه دهد. 

تمام شود، و فورًا برای  اگر نماز همه کسانی که در صف جلو هستند  ـ    1418مسأله  
شود، بلکه اگر هم فورًا اقتدا نماز دیگری به امام اقتدا نکنند، جماعت صف بعد باطل می

 بکنند، صحت جماعت صف بعد، محل اشکال است.
اگر در رکعت دّوم اقتدا کند، الزم نیست حمد و سوره بخواند، ولی  ـ    1419مسأله  

بخو  امام  با  را  تشّهد  و  قنوت  است  موقع  مستحب  که  است  آن  واجب  احتیاط  و  اند، 
خواندن تشّهد به صورت تجافی بنشیند )یعنی انگشتان دست و سینه پا را به زمین بگذارد 
و زانوها را از زمین کمی بلند کند(، و باید بعد از تشّهد با امام برخیزد و حمد و سوره را  

رکوع خود را به امام برساند،  بخواند، و اگر برای سوره وقت ندارد، حمد را تمام کند و در  
امام به رکوع رود، ولی  و اگر برای تمام حمد وقت ندارد می تواند حمد را قطع کند و با 

 . احتیاط مستحب در این صورت آن است که نماز را به نیت فرادی تمام کند
اگر موقعی که امام در رکعت دّوم نماز چهار رکعتی است اقتدا کند، ـ    1420مسأله  

ر رکعت دّوم نمازش که رکعت سّوم امام است بعد از دو سجده بنشیند و تشّهد را به باید د
ندارد،   وقت  تسبیحات  مرتبه  سه  گفتن  برای  چنانچه  و  برخیزد،  و  بخواند  واجب  مقدار 

 باید یک مرتبه بگوید و در رکوع خود را به امام برساند. 
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و  ـ    1421مسأله   باشد،  یا چهارم  امام در رکعت سّوم  اقتدا  اگر  اگر  بداند که  مأموم 
امام نمی  به رکوع  احتیاط واجب  رسد، ـکند و حمد را بخواند،  بر  تا   بنا  باید صبر کند  ـ 

 امام به رکوع رود، و بعد اقتدا نماید.
و  ـ    1422مسأله   باید حمد  اقتدا کند،  امام  یا چهارِم  اگر در حال قیام رکعت سّوم 

ندارد، باید حمد را تمام کند و در رکوع خود را به  سوره را بخواند، و اگر برای سوره وقت  
تواند حمد را قطع کند و با امام رکوع  امام برساند، و اگر برای تمام حمد وقت ندارد، می 

نماز را تمام  و  فرادی کرده  آن است که قصد  این صورت  احتیاط مستحب در  رود، ولی 
 کند.

میـ    1423مسأله   که  رکسی  قنوت  یا  سوره  اگر  امام  داند  رکوع  به  کند  تمام  ا 
باطل  نمی جماعتش  نرسد،  رکوع  به  و  بخواند  را  قنوت  یا  سوره  عمدًا  چنانچه  رسد، 
 شود، و باید به وظیفه منفرد عمل نماید.می

به ـ    1424مسأله   نماید  تمام  یا  کند  را شروع  اگر سوره  که  دارد  اطمینان  که  کسی 
بهتر آن است که سوره را شروع کند، یا رسد، در صورتی که زیاد طول نکشد رکوع امام می

به  بکشد  طول  زیاد  اگر  ولی  نماید.  تمام  کرده  شروع  امام  اگر  متابعت  نگویند  که  طوری 
کند باید شروع نکند، و چنانچه شروع کرده تمام ننماید، وگرنه جماعتش باطل خواهد  می

تفصی به  باشد  کرده  عمل  منفرد  وظیفه  به  اگر  است  صحیح  نمازش  ولی  در شد،  که  لی 
 ( گذشت. 1403مسأله )

میـ    1425مسأله   امام  رکوع  به  بخواند  را  سوره  اگر  دارد  یقین  که  و کسی  رسد 
امام از بین نمی رود، چنانچه سوره را بخواند و به رکوع نرسد جماعتش صحیح  متابعت 

 است.
است، ـ    1426مسأله   رکعت  کدام  در  که  نداند  مأموم  و  باشد  ایستاده  امام  اگر 

ـ باید حمد و سوره را بخواند، ولی باید آنها را  و بنا بر احتیاط واجب  اند اقتدا کند ـتو می
 به قصد قربت بخواند.

سوره ـ    1427مسأله   و  حمد  است  دّوم  یا  اّول  رکعت  در  امام  اینکه  خیال  به  اگر 
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نمازش صحیح است؛  بوده،  یا چهارم  از رکوع بفهمد که در رکعت سّوم،  بعد  و  نخواند، 
طوری که  گر پیش از رکوع بفهمد، باید حمد و سوره را بخواند، و اگر وقت ندارد به ولی ا

 شد عمل نماید. ذکر( 1422در مسأله )
اگر به خیال اینکه امام در رکعت سّوم یا چهارم است، حمد و سوره  ـ    1428مسأله  

ازش صحیح بخواند و پیش از رکوع یا بعد از آن بفهمد که در رکعت اّول یا دّوم بوده، نم
 است. و اگر در بین حمد و سوره بفهمد، الزم نیست آنها را تمام کند.

شود، ـ    1429مسأله   پا  بر  جماعت  است  مستحبی  نماز  مشغول  که  موقعی  اگر 
رسد، مستحب است نماز را  چنانچه اطمینان ندارد که اگر نماز را تمام کند به جماعت می 

 رای درک رکعت اّول باشد. رها کند و مشغول نماز جماعت شود هرچند ب
است،  ـ    1430مسأله   رکعتی  چهار  یا  رکعتی  سه  نماز  مشغول  که  موقعی  اگر 

جماعت بر پا شود، چنانچه برگزاری نماز جماعت برای همان نمازی باشد که نمازگزار 
مشغول خواندن آن است و به رکوع رکعت سّوم نرفته و اطمینان ندارد که اگر نماز را تمام  

رسد، مستحب است به نیت نماز مستحبی نماز را دو رکعتی تمام کند  اعت میکند به جم
 .و خود را به جماعت برساند

باشد،  ـ    1431مسأله   اّول  یا سالم  تشّهد  مشغول  مأموم  و  شود  تمام  امام  نماز  اگر 
 الزم نیست نیت فرادی کند. 

تی امام  مانده بهتر آن است که وقکسی که یک رکعت از امام عقب ـ    1432مسأله  
آخر را می  به زمین بگذارد، و زانوها را  تشّهد رکعت  پا را  خواند، انگشتان دست و سینه 

همانجا    داردنگهبلند   در  اگر  و  برخیزد.  بعد  و  بگوید  را  نماز  سالم  امام  تا  کند  صبر  و 
 بخواهد قصد انفراد نماید مانعی ندارد.

 
 ط امام جماعت یشرا 

لغ، و عاقل، و شیعه دوازده امامی، و عادل، و امام جماعت باید باـ    1433مسأله  
او هم حالل امام  اگر مأموم مرد است  نیز  و  به طور صحیح بخواند.  نماز را  زاده باشد، و 
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باید مرد باشد، و صحت اقتدا به بچه ده ساله اگرچه خالی از وجه نیست، ولی خالی از  
، و محرمات را ترک کند  باشد. و عدالت این است که واجبات انجام دهداشکال هم نمی

 و نشانه آن حسن ظاهر است، اگر انسان اطالع از خالف آن نداشته باشد. 
دانسته، اگر شک کند که به عدالت خود باقی  امامی را که عادل میـ    1434مسأله  

 تواند به او اقتدا نماید.است یا نه، می 
می ـ    1435مسأله   نماز  ایستاده  که  نمیکسی  کخواند،  به  یا  تواند  نشسته  که  سی 

تواند به کسی که  خواند، نمیخواند اقتدا کند. و کسی که نشسته نماز می خوابیده نماز می 
 خواند اقتدا نماید.خوابیده نماز می

می ـ    1436مسأله   نماز  نشسته  که  می کسی  نماز  خواند،  نشسته  که  به کسی  تواند 
ممی نماز  خوابیده  که  کسی  اقتدای  ولی  کند،  اقتدا  اشکال  یخواند  محل  مطلقًا  خواند 

 . است، چه امام ایستاده باشد، چه نشسته، و چه خوابیده باشد
با ـ    1437مسأله   یا  بالباس نجس، یا با تیمم،  اگر امام جماعت به واسطه عذری 

 شود به او اقتدا کرد. ای نماز بخواند، میوضوی جبیره 
نمیـ    1438مسأله   که  دارد  مرضی  امام  بیرواگر  از  آمدنتواند   مدفوع و    ادرار  ن 

نیست، می خودداری کند، می نیز زنی که مستحاضه  و  اقتدا کرد.  او  به  به زن شود  تواند 
 مستحاضه اقتدا نماید. 

بهتر این است که کسی که مرض خوره یا پیسی دارد، امام جماعت  ـ    1439مسأله  
ـ احتیاط واجب  نشود.  بر  بنا  او جاری شده   و  بر  به کسی که حّد شرعی  کرده  ـ  توبه  و 

 است اقتدا نشود. 
 

 احکام جماعت 

کند، باید امام را معین نماید، ولی دانستن  موقعی که مأموم نیت میـ    1440مسأله  
اقتدا می کنم به امام جماعت حاضر نمازش صحیح اسم او الزم نیست، و اگر نیت کند 

 است.
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دش بخواند، ولی  مأموم باید غیر از حمد و سوره چیزهای نماز را خو ـ    1441مسأله  
 اگر رکعت اّول یا دّوم مأموم، رکعت سّوم یا چهارم امام باشد، باید حمد و سوره را بخواند. 

و عشا صدای ـ    1442مسأله   مغرب  و  نماز صبح  دّوم  و  اّول  رکعت  در  مأموم  اگر 
را   سوره  و  حمد  باید  ندهد،  تشخیص  را  کلمات  اگرچه  بشنود،  را  امام  سوره  و  حمد 

صدای امام را نشنود مستحب است حمد و سوره را بخواند ولی باید آهسته    نخواند، و اگر
 بخواند، و چنانچه سهوًا بلند بخواند اشکال ندارد. 

تواند آن اگر مأموم بعضی از کلمات حمد و سوره امام را بشنود، می ـ    1443مسأله  
 شنود بخواند.مقداری را که نمی

ره را بخواند، یا خیال کند صدایی را که اگر مأموم سهوًا حمد و سو ـ    1444مسأله  
بوده،  می امام  صدای  بفهمد  بعد  و  بخواند  را  سوره  و  حمد  و  نیست  امام  صدای  شنود 

 نمازش صحیح است.
را می ـ    1445مسأله   امام  و  اگر شک کند که صدای  بشنود  یا صدایی  نه،  یا  شنود 

 ه را بخواند.تواند حمد و سورنداند صدای امام است یا صدای شخص دیگر، می 
ـ نباید   بنا بر احتیاط مأموم در رکعت اّول و دّوم نماز ظهر و عصر ــ    1446مسأله  

 آن ذکر بگوید. جایبهحمد و سوره را بخواند، و مستحب است 
احتیاط  ـ    1447مسأله   بلکه  بگوید،  امام  از  پیش  را  االحرام  تکبیرة  نباید  مأموم 

 شده تکبیر نگوید.مستحب آن است که تا تکبیر امام تمام ن
اگر مأموم سهوًا پیش از امام سالم دهد، نمازش صحیح است و الزم ـ    1448مسأله  

 نیست دوباره با امام سالم دهد، بلکه اگر عمدًا هم پیش از امام سالم دهد، اشکال ندارد. 
اگر مأموم غیر از تکبیرة االحرام، چیزهای دیگر نماز را پیش از امام  ـ    1449مسأله  

می  بگوید وقت  چه  امام  بداند  یا  بشنود  را  آنها  اگر  ولی  ندارد،  احتیاط  اشکال  گوید، 
 مستحب آن است که پیش از امام نگوید.

می ـ    1450مسأله   خوانده  نماز  در  آنچه  از  غیر  باید  آن مأموم  دیگر  کارهای  شود، 
یش از امام یا  د، و اگر عمدًا پجا آورهبمانند رکوع و سجود را با امام، یا کمی بعد از امام  
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شود،  مدتی بعد از امام به نحوی که متابعت صدق نکند انجام دهد، جماعتش باطل می
( 1403ولی اگر به وظیفه منفرد عمل نماید نمازش صحیح است به تفصیلی که در مسأله )

 گذشت.
اگر سهوًا پیش از امام سر از رکوع بردارد چنانچه امام در رکوع باشد،  ـ   1451مسأله  

احتیاط ـباید   بر  شدن   بنا  زیاد  صورت  این  در  و  بردارد،  سر  امام  با  و  برگردد  رکوع  به  ـ 
ـ  بنا بر احتیاط کند، و اگر عمدًا برنگردد جماعتش ـرکوع که رکن است نماز را باطل نمی

( گذشت، ولی 1403شود، ولی نمازش صحیح است به تفصیلی که در مسأله )باطل می
پیش   و  برگردد  رکوع  به  ـاگر  نمازش  بردارد،  امام سر  برسد،  امام  رکوع  به  آنکه  بر  از  بنا 

 ـ باطل است. احتیاط
ــ    1452مسأله   باید  است،  سجده  در  امام  ببیند  و  بردارد  سر  اشتباهًا  بر   اگر  بنا 

ـ به سجده برگردد. و چنانچه در هر دو سجده این اتفاق بیفتد، برای زیاد شدن   احتیاط
 شود.باطل نمی دو سجده که رکن است، نماز

کسی که اشتباهًا پیش از امام سر از سجده برداشته، هرگاه به سجده  ـ    1453مسأله  
برگردد و معلوم شود امام قباًل سر برداشته است، نمازش صحیح است. ولی اگر در هر دو  

 ـ باطل است. بنا بر احتیاط سجده این اتفاق بیفتد، نمازش ـ
رکوع یا سجده بردارد و سهوًا یا به خیال اینکه به   اگر اشتباهًا سر ازـ    1454مسأله  

 رسد، به رکوع یا سجده نرود، جماعت و نمازش صحیح است.امام نمی 
به  ـ    1455مسأله   چنانچه  است،  سجده  در  امام  ببیند  و  بردارد  سجده  از  سر  اگر 

و  رود  سجده  به  کند،  سجده  امام  با  اینکه  قصد  به  است،  امام  اّول  سجده  اینکه  خیال 
شود، و اگر به خیال اینکه سجده بفهمد سجده دّوم امام بوده، سجده دّوم او حساب می 

امام   با  اینکه  به قصد  باید  بوده،  امام  اّول  بفهمد سجده  به سجده رود و  امام است،  دّوم 
آن است که  به سجده رود. و در هر صورت بهتر  امام  با  سجده کند تمام کند، و دوباره 

 ام کند و دوباره بخواند.نماز را با جماعت تم
اگر سهوًا پیش از امام به رکوع برود چنانچه بتواند پس از آوردن ذکر ـ    1456مسأله  
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واجب رکوع برگردد و مقداری از رکوع امام را درک کند باید ذکر را بیاورد و سپس بنا بر  
. و احتیاط واجب برگردد و احتیاط مستحب آن است که ذکر را در رکوع دوم نیز بگوید

به   است  صحیح  نمازش  ولی  است  اشکال  محل  جماعتش  صحت  برنگردد  عمدًا  اگر 
( که در مسأله  نتواند در صورت  1403تفصیلی  اگر  و  آورهب( گذشت.  دن ذکر واجب جا 

و   برود  سجود  به  امام  با  سپس  آورده  را  ذکر  باید  کند  درک  رکوع  در  را  امام  و  برگردد 
 جماعتش صحیح است.

آوردن  اگر سـ    1457مسأله   از  بتواند پس  برود چنانچه  به سجده  امام  از  هوًا پیش 
ذکر واجب سجده برگردد و همراه با امام به سجده برود، باید ذکر را بیاورد، و سپس بنا بر  

ـ دوم  در سجده  را  ذکر  که  است  آن  مستحب  احتیاط  و  برگردد  واجب  برای   احتیاط  که 
آورده امام  از  عمد متابعت  اگر  و  بگوید.  نیز  اشکال  ـ  محل  جماعتش  صحت  برنگردد  ًا 

( گذشت. و اگر نتواند در  1403است ولی نمازش صحیح است به تفصیلی که در مسأله )
آورهبصورت   آورده  جا  را  ذکر  باید  کند  درک  سجده  در  را  امام  و  برگردد  واجب  ذکر  دن 

 سپس با امام ادامه دهد و جماعتش صحیح است. 
کـ    1458مسأله   رکعتی  در  امام  در اگر  یا  بخواند،  قنوت  اشتباهًا  ندارد  قنوت  ه 

رکعتی که تشّهد ندارد اشتباهًا مشغول خواندن تشّهد شود، مأموم نباید قنوت و تشّهد را  
تواند پیش از امام به رکوع رود، یا پیش از ایستادن امام بایستد، بلکه باید بخواند، ولی نمی

 نماز را با او بخواند.صبر کند تا قنوت و تشّهد امام تمام شود و بقیه 
 

 وظیفه امام و مأموم در نماز جماعت

اگر مأموم یک مرد باشد، مستحب است طرف راست امام بایستد، و ـ    1459مسأله  
ـ ولی  بایستد،  امام  راست  طرف  در  که  است  مستحب  هم  باز  باشد،  زن  یک  بر    بنا اگر 

به مقداری   احتیاط الزم بایستد حداقّل  تر  باید زن، عقب  مکان سجده زن مساوی    ه کـ 
جای دو زانوی امام در حال سجده باشد، و اگر یک مرد و یک زن، یا یک مرد و چند زن 
باشند، مستحب است مرد طرف راست امام بایستد، و یک زن یا چند زن پشت سر امام  

ها  بایستند، و اگر چند مرد و یک یا چند زن باشند، مستحب است مردها عقب امام و زن
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 ا بایستند.پشت مرده
اگر امام و مأموم هر دو زن باشند، احتیاط واجب آن است که همه  ـ    1460مسأله  

 ردیف یکدیگر بایستند و امام جلوتر از دیگران نایستد.
و  ـ    1461مسأله   کمال  و  علم  اهل  و  بایستد،  صف  وسط  در  امام  است  مستحب 

 تقوی در صف اّول بایستند.
اعت منّظم باشد، و بین کسانی که در های جممستحب است صفـ    1462مسأله  

 اند فاصله نباشد، و شانه آنان ردیف یکدیگر باشد.یک صف ایستاده 
الُة« مستحب است بعد از گفتن ـ   1463مسأله   مأمومین برخیزند.  »َقْد قاَمِت الصَّ
تر  مستحب است امام جماعت حال مأمومی را که از دیگران ضعیفـ    1464مسأله  

قنوت و رکوع و سجود را طول ندهد، مگر بداند همه کسانی که به او    است رعایت کند، و
 اند، مایل باشند. اقتدا کرده 

بلند ـ    1465مسأله   که  ذکرهایی  و  و سوره  در حمد  امام جماعت  است  مستحب 
بهمی را  اندازه  خواند، صدای خود  از  بیش  باید  ولی  بشنوند،  دیگران  که  کند  بلند  قدری 

 صدا را بلند نکند.
و میـ    1466أله  مس تازه رسیده  بفهمد کسی  امام در رکوع  کند، اگر  اقتدا  خواهد 

کس  بفهمد  اگرچه  بایستد،  بعد  و  بدهد  طول  همیشه  برابر  دو  را  رکوع  است  مستحب 
 دیگری هم برای اقتدا وارد شده است.

 
 ی که در نماز جماعت مکروه است یچیزها

صفـ    1467مسأله   در  مک اگر  باشد،  جا  جماعت  تنها  های  انسان  است  روه 
 بایستد.

 مکروه است مأموم ذکرهای نماز را طوری بگوید که امام بشنود. ـ  1468مسأله 
خواند، مکروه مسافری که نماز ظهر و عصر و عشا را دو رکعت میـ    1469مسأله  

است در این نمازها به کسی که مسافر نیست اقتدا کند، و کسی که مسافر نیست مکروه 
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 مازها به مسافر اقتدا نماید.است در این ن
 

 نماز آیات 

بعدًا  ـ    1470مسأله   آن  دستور  که  آیات  مورد   ذکرنماز  سه  واسطه  به  شد  خواهد 
 شود: واجب می
 کسوف )خورشید گرفتگی(.اّول: 

 خسوف )ماه گرفتگی(.  دّوم:
و در این دو مورد هر چند مقدار گرفتگی کم باشد و کسی هم از آن نترسد نماز آیات  

 است. واجب 
 ـ اگرچه کسی هم نترسد.  بنا بر احتیاط واجب  زلزله ـسّوم: 

و اما در رعد و برق، و بادهای سیاه و سرخ، و مانند اینها از آیات آسمانی در صورتی 
که بیشتر مردم بترسند، و همچنین در حوادث زمینی مانند فرو رفتن زمین، و افتادن کوه  

ـ   ـ نماز آیات ترک نشود.  حتیاط مستحب بنا بر ا که موجب ترس اکثر مردم شود 
آنها واجب است بیشتر از یکی ـ    1471مسأله   آیات برای  اگر از چیزهایی که نماز 

خورشید   اگر  مثاًل  بخواند،  آیات  نماز  یک  آنها  از  یک  هر  برای  باید  انسان  بیفتد،  اتفاق 
 بگیرد، و زلزله هم بشود، باید دو نماز آیات بخواند. 

ه قضای چند نماز آیات بر او واجب است چه همه آنها برای کسی کـ    1472مسأله  
نخوانده  را  آنها  نماز  و  گرفته  مرتبه خورشید  سه  مثاًل  باشد،  واجب شده  او  بر  چیز  یک 
زلزله،  و  گرفتگی،  ماه  و  گرفتگی،  برای خورشید  مثاًل  باشد،  چیز  برای چند  چه  است، 

آنها  او واجب شده باشد، موقعی که قضای  بر  نیست معین  را می  نمازهایی  خواند، الزم 
 کند که برای کدام یک از آنها است.

اتفاق  ـ    1473مسأله   آنها واجب است، در هر جایی  برای  آیات  چیزهایی که نماز 
بیفتد و احساس شود، فقط مردم همانجا باید نماز آیات بخوانند، و بر مردم جاهای دیگر 

 واجب نیست.
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ات برای کسوف و خسوف، موقعی است که وقت شروع در نماز آیـ    1474مسأله  
کند، و تا زمانی که به حالت طبیعی برنگشته ادامه دارد خورشید یا ماه شروع به گرفتن می

به  که  است  آن  بهتر  تمام  )اگرچه  ولی  کند(،  شدن  باز  به  که شروع  نیندازند  تأخیر  قدری 
 أخیر انداخت. توان تا بعد از باز شدن خورشید، یا ماه تکردن نماز آیات را می 

قدری تأخیر بیندازد که خورشید یا ماه  اگر خواندن نماز آیات را به  ـ    1475مسأله  
قضا   نماز  آن،  تمام  شدن  باز  از  بعد  ولی  ندارد،  مانعی  ادا  نیت  کند،  شدن  باز  به  شروع 

 شود.می
اندازه خواندن یک رکعت نماز یا اگر مدت گرفتن خورشید یا ماه، به ـ    1476مسأله  

بیشتر  باشد، نمازی که می  کمتر آنها  اگر مدت گرفتن  ادا است، و همچنین است  خواند 
به تا  نخواند  را  نماز  انسان  ولی  آن  باشد  وقت  آخر  به  کمتر  یا  رکعت  یک  خواندن  اندازه 

 . مانده باشد، که در این صورت نماز آیات، باز هم باید به نیت ادا خوانده شود
افتد، و بخواهد احتیاط  و مانند اینها اتفاق می موقعی که رعد و برقـ  1477مسأله 

کند اگر وقتشان وسعت داشته باشد الزم نیست نماز آیات را فورًا بخواند، و در غیر این 
صورت مانند زلزله باید فورًا آن را بخواند به نحوی که در نظر مردم تأخیر محسوب نشود،  

 ون نیت ادا و قضا بخواند. و اگر تأخیر کرد احتیاط مستحب آن است که بعدًا بد
اگر گرفتن خورشید یا ماه را نداند، و بعد از باز شدن بفهمد که تمام ـ    1478مسأله  

آن گرفته بوده، باید قضای نماز آیات را بخواند، ولی اگر بفهمد مقداری از آن گرفته بوده،  
 قضا بر او واجب نیست.

ه گرفته است، چنانچه انسان از  ای بگویند که خورشید یا ما اگر عّده ـ    1479مسأله  
گفته آنان یقین یا اطمینان شخصی پیدا نکند و نماز آیات نخواند و بعد معلوم شود راست  

اند، در صورتی که تمام خورشید یا ماه گرفته باشد، باید نماز آیات را بخواند، ولی اگر  گفته
و همچنین است اگر دو  مقداری از آن گرفته باشد، خواندن نماز آیات بر او واجب نیست.  

که   شود  معلوم  بعد  گرفته،  ماه  یا  خورشید  بگویند  نیست  معلوم  آنان  بودن  عادل  که  نفر 
 اند.عادل بوده
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گرفتن ـ    1480مسأله   وقت  علمی  قواعد  روی  از  که  کسانی  گفته  به  انسان  اگر 
را می  ماه  و  نمازخورشید  باید  گرفته،  ماه  یا  کند که خورشید  پیدا  اطمینان  را    دانند  آیات 

کشد گیرد، و فالن مقدار طول می بخواند. و نیز اگر بگویند فالن وقت خورشید یا ماه می 
 .و انسان به گفته آنان اطمینان پیدا کند، باید به حرف آنان عمل نماید

گرفتگی  ـ    1481مسأله   ماه  یا  گرفتگی،  خورشید  برای  که  آیاتی  نماز  بفهمد  اگر 
 وباره بخواند، و اگر وقت گذشته قضا نماید.خوانده باطل بوده است، باید د

اگر در وقت نماز یومیه نماز آیات هم بر انسان واجب شود، چنانچه  ـ    1482مسأله  
برای هر دو نماز وقت دارد، هرکدام را اّول بخواند اشکال ندارد، و اگر وقت یکی از آن دو 

د، باید اّول نماز یومیه را  تنگ باشد، باید اّول آن را بخواند، و اگر وقت هر دو تنگ باش 
 بخواند.

اگر در بین نماز یومیه بفهمد که وقت نماز آیات تنگ است، چنانچه  ـ    1483مسأله  
وقت نماز یومیه هم تنگ باشد، باید آن را تمام کند بعد نماز آیات را بخواند، و اگر وقت  

 د. جا آورهبومیه را نماز یومیه تنگ نباشد، آن را بشکند و اّول نماز آیات، و بعد نماز ی
باید ـ    1484مسأله   است،  تنگ  یومیه  نماز  وقت  که  بفهمد  آیات  نماز  بین  در  اگر 

نماز  مشغول  کند  می  باطل  را  نماز  که  عملی  انجام  بدون  و  بگذارد  ناقص  را  آیات  نماز 
  یومیه شود، و بعد از آنکه نماز را تمام کرد پیش از انجام کاری که نماز را به هم بزند، بقیه

 . نماز آیات را از همانجا که رها کرده بخواند

اگر زن در حال حیض یا نفاس باشد و خورشید یا ماه گرفتگی شود،  ـ  1485مسأله 
 یا زلزله اتفاق بیفتد، نماز آیات بر او واجب نیست و قضا هم ندارد.

 
 دستور نماز آیات 

رد، و دستور آن نماز آیات دو رکعت است و در هر رکعت پنج رکوع دا ـ  1486مسأله 
این است که انسان بعد از نیت، تکبیر بگوید و یک حمد و یک سوره تمام بخواند و به  
رکوع رود و سر از رکوع بردارد، دوباره یک حمد و یک سوره بخواند، باز به رکوع رود تا 
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  پنج مرتبه، و بعد از بلند شدن از رکوع پنجم دو سجده نماید و برخیزد، و رکعت دّوم را هم
 د و تشّهد بخواند و سالم دهد. جا آورهبمثل رکعت اّول 

خواندن ـ    1487مسأله   و  تکبیر  و  نیت  از  بعد  انسان  است  ممکن  آیات  نماز  در 
های یک سوره را پنج قسمت کند، و یک آیه یا بیشتر از آن را بخواند بلکه کمتر  حمد، آیه 

می  نیز  را  آیه  یک  ـاز  باید  ولی  بخواند  ا تواند  بر  اّول   حتیاطبنا  از  و  باشد،  تاّمه  جمله  ـ 
سوره شروع کند و به گفتن »بسم الله« اکتفا نکند، و سپس به رکوع رود و سر بردارد، و  
و   رود،  رکوع  به  و  بخواند  را  سوره  همان  از  دّوم  قسمت  بخواند،  حمد  اینکه  بدون 

فلق،  همین مثاًل در سوره  نماید؛  تمام  پنجم سوره را  از رکوع  تا پیش  ِه    اّولطور  اللَّ ِبْسِم 
ِح  ِن الرَّ ْحم  ُعوُذ ِبَربِّ اْلَفَلِق یالرَّ

َ
ِمْن  بگوید و به رکوع رود، بعد بایستد و بگوید:    ِم * ُقْل أ

َما َخَلَق  ِإَذا    دوباره به رکوع رود، و بعد از رکوع بایستد و بگوید:  َشرِّ  َغاِسٍق  َوِمْن َشرِّ 
اَثاِت فِ  بگوید:باز به رکوع رود و بایستد و  َوَقَب  فَّ و برود به رکوع  اْلُعَقدِ  یَوِمْن َشرِّ النَّ

بعد از آن به رکوع پنجم رود و    و  َوِمْن َشرِّ َحاِسٍد ِإَذا َحَسَد   باز هم سر بردارد و بگوید:
د، و بعد جا آورهببعد از سر برداشتن، دو سجده کند، و رکعت دّوم را هم مثل رکعت اّول  

تش دّوم  سجده  پنج  از  از  کمتر  به  که  است  جایز  نیز  و  دهد.  سالم  را  نماز  و  بخواند  ّهد 
رکوع   از  قبل  را  حمد  است  الزم  کرد  تمام  را  سوره  وقت  هر  لکن  نماید،  تقسیم  قسمت 

 بعدی بخواند. 
اگر در یک رکعت از نماز آیات پنج مرتبه حمد و سوره بخواند، و در  ـ    1488مسأله  

 را پنج قسمت کند مانعی ندارد. رکعت دیگر یک حمد بخواند و سوره
نماز  ـ    1489مسأله   در  است،  مستحب  و  واجب  یومیه  نمازهای  در  که  چیزهایی 

باشد، ولی نماز آیات اذان و اقامه ندارد و اگر با جماعت آیات هم واجب و مستحب می
« و در غیر الصالة شود بهتر است رجاًء بجای اذان و اقامه سه مرتبه بگویند »خوانده می

« مرتبه  سه  گفتن  مشروعیت الصالة جماعت  است  ذکر  شایان  است.  نشده  وارد   »
 .جماعت در نماز آیات در غیر گرفتن ماه و خورشید ثابت نیست 

مستحب است پیش از رکوع و بعد از آن تکبیر بگوید، و بعد از رکوع  ـ    1490مسأله  
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 . له ِلَمْن َحِمَدُه«»َسمَع الپنجم و دهم تکبیر مستحب نیست. بلکه مستحب است بگوید: 
از رکوع دّوم و چهارم و ششم و هشتم و دهم  ـ    1491مسأله   مستحب است پیش 

 قنوت بخواند، و اگر فقط قنوت پیش از رکوع دهم بخواند کافی است.
  به جاییاگر در نماز آیات شک کند که چند رکعت خوانده و فکرش  ـ    1492مسأله  

 نرسد، نماز باطل است.
اّول  اگ ـ    1493مسأله   رکوع  در  یا  است،  اّول  رکعت  آخر  رکوع  در  که  کند  شک  ر 

باطل است. ولی اگر مثاًل شک کند که چهار   به جاییرکعت دّوم و فکرش   نماز  نرسد، 
رکوع کرده یا پنج رکوع، چنانچه شک او پیش از خم شدن برای سجده باشد، رکوعی را 

گر برای سجده خم شده باید به شک  د، ولی اجا آورهبده یا نه باید  جا آورهبکه شک دارد  
 خود اعتنا نکند.

های نماز آیات رکن است، که اگر عمدًا کم یا زیاد هر یک از رکوع ـ    1494مسأله  
ـ یا  و  شود،  کم  اشتباهًا  اگر  است  همچنین  و  است.  باطل  نماز  احتیاط شود  بر  ـ  بنا 

 اشتباهًا زیاد شود. 
 

 نماز عید فطر و قربان 

امامنماز  ـ    1495مسأله   حضور  زمان  در  قربان  و  فطر  السالم(عید  واجب    )علیه 
امام که  ما  زمان  در  و  با جماعت خوانده شود،  باید  و  السالم(است  است،   )علیه  غائب 

 شود آن را با جماعت یا فرادی خواند. باشد. و می مستحب می
 آفتاب روز عید تا ظهر  ابتدای طلوع وقت نماز عید فطر و قربان از  ـ    1496مسأله  

 است.
آفتاب بخوانند، و    باال آمدنمستحب است نماز عید قربان را بعد از  ـ    1497مسأله  

از   بعد  است  مستحب  فطر  عید  آمدن در  هم    باال  را  فطره  زکات  و  کنند،  افطار  آفتاب 
 بدهند، بعد نماز عید را بخوانند.

از ـ    1498مسأله   بعد  که  صورت  این  به  است؛  رکعت  دو  وقربان  فطر  عید  نماز 
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شود کبیرة االحرام در اّول نماز و خواندن حمد و سوره در هر رکعت، چند تکبیر گفته می ت
ها در هر رکعت شود. تعداد الزم این تکبیرها و قنوت و در بین تکبیرها قنوت خوانده می

بنابر   سوم  تکبیر  از  بعد  و  آن هاست  بین  در  قنوت  دو  و  تکبیر  سه  واجب،  احتیاط  بنابر 
شود. بنابراین تعداد تکبیرها در مجموع  ر دیگری قبل از رکوع گفته میاحتیاط واجب تکبی

باشد؛ هرچند بهتر است در رکعت اول پنج تکبیر و چهار قنوت  هر رکعت چهار تکبیر می
آن بین  آنها و در رکعت دّوم، چهار تکبیر و سه قنوت در  بین  این  در  ها گفته شود که در 

ها، تکبیر دیگری قبل از رکوع بنابر احتیاط، الزم ت صورت هم عالوه بر این تکبیرها وقنو 
سایر  می مثل  وسالم  تشهد  و  سجده  دو  و  رکوع  یعنی  نماز  بقّیه  است  ذکر  شایان  باشد. 

 .شودنمازهای دو رکعتی انجام می
در قنوت نماز عید فطر و قربان هر دعا و ذکری بخوانند کافی است  ـ    1499مسأله  

خوان دعا  این  است  بهتر  شودهرچند  اْلُجوِد    :ده  َوَاْهَل  َوالَعَظَمِة،  الکْبریاِء  َاْهَل  »اللهمَّ 
ِذی   الَّ الیْوِم،  هَذا  ِبَحقِّ  َاْسَأُلک  َوالَمْغِفَرِة،  ْقَوی  التَّ َوَاْهَل  ْحَمِة،  َوالرَّ الَعْفِو  َوَاْهَل  َواْلَجَبُروِت، 

ٍد صلی الله علیه و  آله وسلم ُذْخرًا َوَشَرفًا َوکراَمًة َوَمِزیدًا، َاْن   َجَعْلَتُه ِلْلُمْسِلِمین ِعیدًا، َوِلُمَحمَّ
ی َعل ٍد،  ُتصلِّ ٍد َوآِل ُمَحمَّ ٍد،    ن ُتْدِخَلِنی ِفی کلِّ َخیٍر َاْدَخْلَت ِفیهِ و ای ُمَحمَّ دًا َوآَل ُمَحمَّ ُمَحمَّ

ٍد َصَلوا  نو ا دًا َوآَل ُمَحمَّ ُتک َعَلیِه َوَعلیِهْم، اللهمَّ ُتْخِرَجِنی ِمْن کلِّ ُسوٍء َاْخَرْجَت ِمْنُه ُمَحمَّ
ِعَباُدک   ِمْنُه  اْسَتَعاَذ  ا  ِممَّ ِبک  َوَاُعوُذ  الّصاِلُحوَن،  ِعباُدک  ِبِه  َسَأَلک  ما  َخیَر  َاْسَأُلک  ی  ِانِّ

 . الُمْخَلُصوَن«
، اگر نماز عید فطر و قربان به )علیه السالم(در زمان غایب بودن امامـ    1500مسأله  

یاط الزم آن است که بعد از آن دو خطبه خوانده شود و الزم جماعت خوانده شود، احت
است امام، بین دو خطبه اندکی بنشیند و بهتر است که در خطبه عید فطر، احکام زکات 

 .فطره و در خطبه عید قربان، احکام قربانی را بگوید
نماز عید سوره مخصوصی ندارد، ولی بهتر است که در رکعت اّول آن ـ   1501مسأله  

اّول سوره أعلی و در سو  ره شمس و در رکعت دّوم سوره غاشیه را بخوانند، یا در رکعت 
 .رکعت دّوم سوره شمس را بخوانند
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مستحب است نماز عید را در صحرا بخوانند، ولی در مکه مستحب  ـ    1502مسأله  
 است در مسجد الحرام خوانده شود.

به نماز عید بروند، و پیش از  مستحب است پیاده و پا برهنه و با وقارـ  1503مسأله 
 نماز غسل کنند، و عمامه سفید بر سر بگذارند. 

بر زمین سجده کنند، و در حال گفتن  ـ    1504مسأله   نماز عید  مستحب است در 
 ها را بلند کنند، و حمد و سوره را بلند بخوانند، چه امام باشد چه منفرد. تکبیرها دست 
اء شب عید فطر، و بعد از نماز صبح و بعد  بعد از نماز مغرب و عشـ    1505مسأله  

»الله َاکَبُر، الله َاکَبُر، ال ِالَه ِاالَّ الله  از نماز عید فطر مستحب است این تکبیرها را بگوید:  
 . َوالله َاکَبُر، الله َاکَبُر َولله الَحْمُد، الله َاکَبُر َعلی ما َهدانا«

د از ده نماز، که اّول آنها نماز مستحب است انسان در عید قربان بع ـ    1506مسأله  
ظهر روز عید، و آخر آنها نماز صبح روز دوازدهم است، تکبیرهایی را که در مسأله پیش  

»الله َاکَبُر َعلی ما َرَزَقنا ِمْن َبِهیَمِة ااَلْنعاِم، َوالَحْمُد لله  شد بگوید، و بعد از آن بگوید:    ذکر
در منی باشد مستحب است بعد از پانزده نماز، که    ولی اگر عید قربان را  .َعلی ما َاْبالنا«

ذی سیزدهم  روز  صبح  نماز  آنها  آخر  و  عید،  روز  ظهر  نماز  آنها  این اّول  است،  حجه 
 تکبیرها را بگوید.

ها از رفتن به نماز عید خودداری  احتیاط مستحب آن است که زنـ    1507مسأله  
 های پیر نیست.کنند، ولی این احتیاط برای زن

در نماز عید هم مثل نمازهای دیگر، مأموم باید غیر از حمد و سوره ـ    1508ه  مسأل
 چیزهای دیگر نماز را خودش بخواند.

از ـ    1509مسأله   امام مقداری از تکبیرها را گفته، بعد  اگر مأموم موقعی برسد که 
دش بگوید ها را که با امام نگفته خو آنکه امام به رکوع رفت، باید آنچه از تکبیرها و قنوت 

قنوت یک  در هر  اگر  و  کند،  را درک  رکوع  لله«بار  و  الحمد  و  الله  کافی    »سبحان  بگوید 
است، و اگر فرصت نبود فقط تکبیرها را بگوید، و اگر به آن مقدار هم فرصت نبود کافی  

 است متابعت کند و به رکوع برود.
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امام در رکوع اسـ    1510مسأله   تواند نیت  ت، می اگر در نماز عید موقعی برسد که 
 کند و تکبیر اّول نماز را بگوید و به رکوع رود.

از  ـ    1511مسأله   بعد  که  است  فراموش کند، الزم  را  نماز عید یک سجده  در  اگر 
را   آن  آورهبنماز  یومیه سجده سهو الزم جا  نماز  در  آن  برای  که  اگر کاری  و همچنین  د، 

 است پیش آید، الزم است دو سجده سهو بنماید.
 

 اجیر گرفتن برای نماز 

های دیگر او که در شود برای نماز و عبادتبعد از مرگ انسان، می ـ    1512مسأله  
جا  هـ که آنها را ب یعنی به او مزد دهند جا نیاورده، دیگری را اجیر کنند ـه زمان حیاتش ب

 . آورد، و اگر کسی بدون مزد هم آنها را انجام دهد صحیح است 
تواند برای بعضی از کارهای مستحبی مثل حج و عمره و میانسان  ـ    1513مسأله  
تواند از طرف زندگان اجیر شود، و نیز می   )علیهم السالم(و امامان   اکرم  پیامبرزیارت قبر  

 کار مستحبی را انجام دهد و ثواب آن را برای مردگان یا زندگان هدیه نماید.
نماز قضای میت اجیر شده،  ـ    1514مسأله   برای  یا  کسی که  باشد  یا مجتهد  باید 

به  عمل  آنکه  یا  دهد،  انجام  است  صحیح  او  از  تقلید  که  کسی  فتوای  طبق  بر  را  نماز 
 احتیاط کند در صورتی که موارد احتیاط را کاماًل بداند. 

را  ـ    1515مسأله   او  اسم  نیست  الزم  و  نماید  معین  را  میت  نیت،  موقع  باید  اجیر 
 ام کافی است. خوانم که برای او اجیر شده نماز میبداند، پس اگر نیت کند از طرف کسی 

د، و اگر  جا آورهباجیر باید عمل را به قصد آنچه در ذّمه میت است  ـ    1516مسأله  
 عملی را انجام دهد و ثواب آن را برای او هدیه کند، کافی نیست.

انجام  ـ    1517مسأله   را  عمل  باشند  داشته  اطمینان  که  کنند  اجیر  را  کسی  باید 
 دهد.دهد و احتمال بدهند که عمل را صحیح انجام می می

اند، اگر بفهمند که عمل را کسی را که برای نمازهای میت اجیر کردهـ  1518مسأله 
 نیاورده یا باطل انجام داده، باید دوباره اجیر بگیرند. جا هب
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نجام  هرگاه شک کند که اجیر عمل را انجام داده یا نه، اگرچه بگوید اـ  1519مسأله 
او نباشد ـداده ـ باید دوباره اجیر بگیرد. و   بنا بر احتیاط واجب  ام ولی اطمینان به گفته 

 تواند بنا بر صحت آن بگذارد. اما اگر شک کند که عمل او صحیح بوده یا نه، می 
خواند، مطلقًا کسی را که عذری دارد مثاًل با تیمم یا نشسته نماز میـ    1520مسأله  

طور شود برای نمازهای میت اجیر کرد، اگرچه نماز میت هم همانـ نمی  طبنا بر احتیا ـ
جبیره  غسل  یا  وضو  با  که  کسی  گرفتن  اجیر  ولی  باشد.  شده  میقضا  نماز  خواند ای 

اشکال ندارد. و همچنین اجیر گرفتن کسی که دست یا پای او قطع شده است، و لکن در  
 است.عنه، محل اشکال  کفایت کردن عمل او از منوب 

تواند اجیر شود، و در بلند یا آهسته  مرد برای زن، و زن برای مرد می ـ    1521مسأله  
 .خواندن نماز، اجیر باید به تکلیف خود عمل نماید

در قضای نمازهای میت، ترتیب واجب نیست مگر در نمازهایی که ـ    1522مسأله  
ز یک روز چنانکه سابقًا ادای آنها ترتیب دارد، مثل نماز ظهر و عصر، یا مغرب و عشا ا

گذشت. ولی اگر او را اجیر کرده باشند که طبق فتوای مرجع میت، یا ولی او عمل کند و 
 آن مرجع ترتیب را الزم بداند، باید ترتیب را رعایت نماید. 

اگر با اجیر شرط کنند که عمل را به طور مخصوصی انجام دهد باید  ـ    1523مسأله  
اینکه یقین به بطالن عمل به آن نحو داشته باشد، و اگر با او  د، مگر  جا آورهبهمان طور  

شرط نکنند باید در آن عمل به تکلیف خود رفتار نماید و احتیاط مستحب آن است که از  
خودش   احتیاط  وظیفه  به  که  هرکدام  میت  اگر   ترنزدیک و  مثاًل  کند؛  عمل  آن  به  است 

کلیف او یک مرتبه است، سه مرتبه  وظیفه میت گفتن سه مرتبه تسبیحات اربعه بوده و ت
 بگوید. 

آن  ـ    1524مسأله   مستحبات  از  مقدار  چه  با  را  نماز  که  نکنند  شرط  اجیر  با  اگر 
 د.جا آورهببخواند، باید مقداری از مستحبات نماز را که معمول است 

اگر انسان چند نفر را برای نماز قضای میت اجیر کند، بنا بر آنچه در  ـ  1525مسأله 
 شد الزم نیست برای هرکدام آنها وقتی را معین نماید. ذکر( 1522ه )مسأل
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را  ـ    1526مسأله   میت  نمازهای  سال  یک  مدت  در  مثاًل  که  شود  اجیر  کسی  اگر 
می که  نمازهایی  برای  باید  بمیرد،  سال  شدن  تمام  از  پیش  و  نیاورده،  جا  ه بدانند  بخواند 

ـ نیز   بنا بر احتیاط واجب  نیاورده ـجا هبکه دهند دیگری را اجیر نمایند، و اگر احتمال می
 اجیر بگیرند. 
اند، اگر پیش از تمام کردن کسی را که برای نمازهای میت اجیر کردهـ  1527مسأله 

نمازها بمیرد و اجرت همه آنها را گرفته باشد، چنانچه شرط کرده باشند که تمام نمازها را 
قیمانده را گرفته، یا آنکه اجاره را فسخ نمایند  المسّمای باتوانند اجرت خودش بخواند، می

باید ورثهو اجرت  باشند که خودش بخواند  و اگر شرط نکرده  او را بدهند،  از المثل  اش 
 .مال او اجیر بگیرند، اما اگر مال نداشته باشد بر ورثه او چیزی واجب نیست 

خودش هم نماز اگر اجیر پیش از تمام کردن نمازهای میت بمیرد، و  ـ    1528مسأله  
قضا داشته باشد، بعد از عمل به دستوری که در مسأله قبلی ذکر شد، اگر چیزی از مال  
او زیاد آمد، در صورتی که وصّیت کرده باشد و ورثه اجازه بدهند، برای تمام نمازهای او 

 اجیر بگیرند، و اگر اجازه ندهند، ثلث آن را به مصرف نماز او برسانند.



 
 
 

 احکام روزه 

وزه آن است که انسان برای تذلل و کرنش در پیشگاه خداوند عالم از اذان صبح تا ر
 شود خودداری نماید.می ذکرمغرب از هشت چیزی که بعدًا 

 
 نیت

الزم نیست انسان نیت روزه را از قلب خود بگذارند، یا مثاًل بگوید  ـ    1529مسأله  
می روزه  را  همینفردا  بلکه  داشته  گیرم،  بنا  که  خداوند قدر  پیشگاه  در  تذلل  برای  باشد 

کند انجام ندهد کافی است، و برای عالم از اذان صبح تا مغرب کاری که روزه را باطل می
آنکه یقین کند تمام این مدت را روزه بوده، باید مقداری پیش از اذان صبح، و مقداری هم 

 د.کند خودداری نمایبعد از مغرب از انجام کاری که روزه را باطل می
تواند در هر شب از ماه رمضان برای روزه فردای آن نیت  انسان می ـ    1530مسأله  

 کند.
آخرین وقت نیت روزه ماه رمضان برای شخص ملتفت، هنگام اذان  ـ    1531مسأله  

ـ باید هنگام صبح امساک او همراه با   بنا بر احتیاط واجب  صبح است به این معنی که ـ
گاه.  قصد روزه باشد هرچند در ضمیر  ناخود آ

کند انجام نداده باشد، در هر  کسی که کارهایی که روزه را باطل میـ    1532مسأله  
وقت از روز نیت روزه مستحبی بکند، هرچند فاصله کمی تا مغرب باشد، روزه او صحیح  

 است.
کسی که پیش از اذان صبح در روزه ماه رمضان، و همچنین در روزه  ـ    1533مسأله  

معین است بدون نیت روزه خوابیده است، اگر پیش از ظهر بیدار شود  واجبی که زمانش  
و نیت کند، روزه او صحیح است. و اگر بعد از ظهر بیدار شود، باید احتیاطًا بقیه روزه را  
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 به قصد قربت مطلقه امساک کند، و روزه آن روز را نیز قضا نماید.
ید آن را معین نماید، مثاًل نیت اگر بخواهد روزه قضا یا کفاره بگیرد باـ  1534مسأله 

گیرم، ولی در ماه رمضان الزم نیست نیت کند که روزه  کند که روزه قضا یا روزه کفاره می
گیرم، بلکه اگر نداند ماه رمضان است، یا فراموش نماید و روزه دیگری را  ماه رمضان می 

می  رمضان حساب  ماه  روزه  کند،  آن،نیت  مانند  و  نذر  روزه  در  و  نذر الزم    شود.  قصد 
 نیست.

رمضان کند،  ماه  اگر بداند ماه رمضان است و عمدًا نیت روزه غیر  ـ    1535مسأله  
نمی روزه حساب  است  کرده  قصد  که  حساب  ای  رمضان  ماه  روزه  همچنین  و  شود، 
نداشته  نمی منافات هم  اگر  بلکه  باشد،  داشته  منافات  قربت  با قصد  آن قصد  اگر  شود، 

 شود.ـ روزه ماه رمضان حساب نمی  طبنا بر احتیا باشد ـ
سّوم ـ    1536مسأله   یا  دّوم  بفهمد  بعد  بگیرد،  روزه  ماه  اّول  روز  نیت  به  مثاًل  اگر 

 بوده، روزه او صحیح است. 
ند، سپس بدون اختیار بیهوش شود و  کاگر پیش از اذان صبح نّیت  ـ    1537مسأله  

بنا آید،  به هوش  بین روز  باید رو  در  احتیاط الزم،  اگر تمام  بر  و  نماید  آن روز را تمام  زه 
آن را  ک ن آوربهرد، قضای  بوده )مثل جا  اختیاری  آن  بیهوشی که مقّدمات  اّما در مورد  د؛ 

می  قرار  بیهوشی  دکتِر  اختیار  در  را  خود  جراحی،  عمل  برای  که  احتیاط  فردی  دهد( 
 .دجا آوره بواجب آن است که روزه را تمام نموده و قضای آن را هم 

به  ـ    1538له  مسأ روزه،  بین  در  و  شود  مست  و  کند  نیت  صبح  اذان  از  پیش  اگر 
آن را هم   آن روز را تمام کند و قضای  آن است که روزه  احتیاط واجب  آید،  جا  ه بهوش 

 د.آور
اگر پیش از اذان صبح نیت کند و بخوابد و بعد از مغرب بیدار شود، ـ    1539مسأله  

 اش صحیح است.روزه
گر نداند یا فراموش کند که ماه رمضان است و پیش از ظهر ملتفت اـ    1540مسأله  

می باطل  را  روزه  که  کاری  چنانچه  می شود،  باطل  او  روزه  باشد،  داده  انجام  باشد.  کند 
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کند انجام ندهد، و بعد از ماه رمضان هم آن  ولی باید تا مغرب کاری که روزه را باطل می 
ملتفت شود که ماه رمضان است و کاری که روزه را روزه را قضا نماید. و اگر بعد از ظهر  

ـ نیت روزه کند رجاًء و بعد از ماه   بنا بر احتیاط واجب  باطل می کند انجام نداده باشد ـ
رمضان هم آن را قضا کند. و اما اگر پیش از ظهر ملتفت شود و کاری که روزه را باطل  

 .اش صحیح است کند انجام نداده باشد باید نیت روزه کند و روزهمی
اگر بچه پیش از اذان صبح ماه رمضان بالغ شود، باید روزه بگیرد، و ـ    1541مسأله  

اگر بعد از اذان بالغ شود، روزه آن روز بر او واجب نیست، ولی اگر قصد روزه مستحبی  
 کرده باشد احتیاط مستحب این است که آن را تمام کند.

وزه میتی اجیر شده، یا روزه کفاره دارد، دن رجا آورهبکسی که برای  ـ    1542مسأله  
دارد،  رمضان  ماه  قضای  روزه  که  کسی  ولی  ندارد،  اشکال  بگیرد  مستحبی  روزه  اگر 

بگیردنمی مستحّبی  روزه  باشد  تواند  کرده  نذر  را  مستحبی  روزه  آن  چنانچه    ،هرچند  و 
ر بیاید،  یادش  ظهر  از  پیش  که  صورتی  در  بگیرد  مستحّبی  روزه  و  کند  وزه  فراموش 

به هم می  او  و میمستحبی  از  خورد  بعد  اگر  و  برگرداند،  به روزه قضا  را  نیت خود  تواند 
ـ باطل است. و اگر بعد از مغرب یادش بیاید   بنا بر احتیاط ظهر ملتفت شود، روزه او ـ

 اش صحیح است.روزه
واجب ـ    1543مسأله   انسان  بر  دیگری  معین  روزه  رمضان  ماه  روزه  از  غیر  اگر 

، مثاًل نذر کرده باشد که روز معینی را روزه بگیرد، چنانچه عمدًا تا اذان صبح نیت باشد
اش باطل است، و اگر نداند که روزه آن روز بر او واجب است، یا فراموش کند نکند، روزه

باطل می را  که روزه  بیاید، چنانچه کاری  یادش  از ظهر  پیش  باشد و  و  نداده  انجام  کند 
حیح است. و اگر بعد از ظهر یادش بیاید احتیاطی را که در روزه ماه  نیت کند روزه او ص

 شد مراعات نماید.  ذکررمضان 
نزدیک  ـ    1544مسأله   تا  عمدًا  کّفاره  روزه  مثل  معینی  غیر  واجب  روزه  برای  اگر 

ظهر نیت نکند اشکال ندارد، بلکه اگر پیش از نیت تصمیم داشته باشد که روزه نگیرد، یا  
کند انجام نداده باشد  باشد که بگیرد یا نه، چنانچه کاری که روزه را باطل میتردید داشته  

 و پیش از ظهر نیت کند، روزه او صحیح است. 
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آن  ـ    1545مسأله   تا  اذان صبح  از  و  روز ماه رمضان، کافر، مسلمان شود،  اگر در 
می باطل  را  روزه  که  کاری  ـوقت  باشد  نداده  انجام  واجب  کند  احتیاط  بر  به   بنا  باید  ـ 

 تا آخر روز امساک کند، و اگر چنین نکرد آن روز را قضا کند. الذّمه«»ما فی قصد 
اگر در وسط روز ماه رمضان پیش از ظهر مریض خوب شود و تا آن  ـ    1546مسأله  

انجام نداده باشد ـوقت کاری که روزه را باطل می ـ باید نیت  بنا بر احتیاط واجب  کند 
او روزه کند و آن روز ر ا روزه بگیرد. و چنانچه بعد از ظهر خوب شود، روزه آن روز بر 

 واجب نیست، و باید آن را قضا کند.
رمضان،  ماه  روزی را که انسان شک دارد آخر شعبان است یا اّول  ـ    1547مسأله  

رمضان کند،  ماه  تواند نیت روزه  واجب نیست روزه بگیرد و اگر بخواهد روزه بگیرد، نمی
رمضان نیست، روزه  ماه  رمضان است روزه رمضان، و اگر  ماه  کند که اگر    ولی اگر نیت 

، ولی بهتر آن است که نیت روزه قضا و باشداش صحیح می روزهقضا یا مانند آن باشد،  
شود   معلوم  بعد  چنانچه  و  بنماید،  آن  از  ماه  مانند  بوده،  حساب  ماه  رمضان  رمضان 

 رمضان بوده نیز کافی است. ماه د معلوم شود شود. و اگر قصد مطلق روزه را کند و بع می
رمضان، به  ماه  اگر روزی را که شک دارد آخر شعبان است یا اّول  ـ    1548مسأله  

نیت روزه قضا یا روزه مستحبی و مانند آن روزه بگیرد و در بین روز بفهمد که ماه رمضان 
 است، باید نیت روزه ماه رمضان کند.

رمضان مرّدد شود که روزه  ماه  جب معینی مثل روزه  اگر در روزه واـ    1549مسأله  
خود را باطل کند یا نه، یا قصد کند که روزه را باطل کند، اگر دو مرتبه نیت روزه نکند، 

شود، و اگر دو مرتبه نیت روزه کند، احتیاط واجب آن است که روزه آن  اش باطل میروزه
 د. جا آورهبروز را تمام کند، و بعدًا قضاء آن را 

در روزه مستحب و روزه واجبی که وقت آن معین نیست مثل روزه ـ    1550مسأله  
د جا آورهبکند انجام دهد، یا مرّدد شود که  کّفاره، اگر قصد کند کاری که روزه را باطل می

نه، چنانچه   از  جا  ه بیا  پیش  در روزه مستحب  و  از ظهر،  پیش  و در روزه واجب  نیاورد 
 د، روزه او صحیح است.غروب دوباره نیت روزه کن
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 کندی که روزه را باطل مییچیزها

 کند:هشت چیز روزه را باطل میـ  1551مسأله 
 خوردن و آشامیدن. اّول: 
 جماع. دّوم: 

وسیله دیگری بدون جماع، استمناء. و استمناء آن است: که مرد با خود یا بهسّوم:  
( 345ه نحوی است که در مسأله )کاری کند که منی از او بیرون آید. و تحقق آن در زن ب

 بیان شد. 
 )علیهم السالم(پیامبرو جانشینان    اکرم  پیامبرو    خداوند متعالدروغ بستن به  چهارم:  

 بنا بر احتیاط واجب. 
 به حلق بنا بر احتیاط واجب. غلیظ رساندن غبار پنجم: 
 باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح. ششم: 
 ا چیزهای روان.اماله کردن بهفتم: 

 عمدًا قی کردن. هشتم: 
 شود: می ذکرو احکام اینها در مسائل آینده 

 
 ـ خوردن و آشامیدن  1

روزهـ    1552مسأله   یا اگر  بخورد  چیزی  عمدًا  دارد  روزه  اینکه  به  التفات  با  دار 
او باطل می  شود، چه خوردن و آشامیدن آن چیز معمول باشد مثل نان و  بیاشامد، روزه 

اگر    آب، چه نباشد، مثل خاک و شیره درخت، و چه کم باشد، چه زیاد، حتی  معمول 
مسواک را از دهان بیرون آورد و دوباره به دهان ببرد و رطوبت آن را فرو برد، روزه باطل 

قدر اندک باشد که در آب دهان از بین رفته حساب  ه رطوبت مسواک آنک مگر آنشود،  می
 شود.

کهـ    1553مسأله   موقعی  باید    اگر  شده،  صبح  بفهمد  است  خوردن  غذا  مشغول 
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اش باطل است، و به دستوری لقمه را از دهان بیرون آورد، و چنانچه عمدًا فرو ببرد روزه 
 شود.خواهد شد کّفاره هم بر او واجب می  ذکرکه بعدًا 

 شود.اش باطل نمیدار سهوًا چیزی بخورد یا بیاشامد، روزهاگر روزه ـ  1554مسأله 
نمیـ    1555  مسأله باطل  را  روزه  سرم  و  سرم آمپول  یا  تقویتی  آمپول  هرچند  کند، 

استعمال میقندی نفس  تنگی  برای  که  اسپری  و همچنین  باشد،  را  نمکی  دارو  اگر  شود 
کند، و همچنین دارو در چشم و گوش ریختن، روزه فقط وارد ریه کند روزه را باطل نمی

و برسد. و اگر دارو را در بینی بریزد و به حلق نرسد  کند، اگرچه مزه آن به گلرا باطل نمی
 .کندنیز روزه را باطل نمی

روزه ـ    1556مسأله   ببرد،  اگر  فرو  عمدًا  است  مانده  دندان  الی  که  را  چیزی  دار 
 شود.اش باطل میروزه

میـ    1557مسأله   که  اذان  کسی  از  پیش  نیست  الزم  بگیرد،  روزه  خواهد 
رود،  که الی دندان مانده در روز فرو می  ییغذاولی اگر بداند    هایش را خالل کند،دندان

 باید خالل کند.
و مانند آن در    ردن ترشیکهرچند به عّلت تصّور  فرو بردن آب دهان،  ـ    1558مسأله  

 کند. دهان جمع شده باشد، روزه را باطل نمی

اشکاـ    1559مسأله   نرسیده  دهان  فضای  به  تا  سینه،  و  سر  اخالط  بردن  ل  فرو 
ببرد، هم روزه فرو  را  آن  و  اگر داخل فضای دهان شود  بلکه  نمیندارد،  باطل  شود؛  اش 

 ه آن را فرو نبرد. کهرچند احتیاط مستحب است 
قدری تشنه شود که بترسد از تشنگی بمیرد، یا به او دار بهاگر روزهـ    1560مسأله  

آنکه به سختی بیفتد که نمی  ای اندازهتواند بهکند، می   تواند آن را تحمل ضرری برسد، یا 
آن   مانند  و  از مرگ  ترس  فرض  بلکه در  بیاشامد،  آب  برطرف شود  امور  این  از  ترس  که 

می  باطل  او  روزه  ولی  است  ـواجب  باید  باشد،  رمضان  ماه  اگر  و  احتیاط   شود.  بر  بنا 
می الزم باطل  را  روزه  که  کاری  انجام  از  روز  بقیه  در  و  نیاشامد،  آن  از  بیشتر  ند کـ 

 خودداری نماید. 
که  ـ    1561مسأله   اینها  مانند  و  غذا  چشیدن  و  پرنده،  یا  بچه  برای  غذا  جویدن 
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نمی حلق  به  نمیمعمواًل  باطل  را  روزه  برسد  حلق  به  اتفاقًا  اگرچه  اگر رسد،  ولی  کند. 
می  حلق  به  که  بداند  اّول  از  دهد  رسدانسان  انجام  عمدًا  را  کار  این  روزهو  باطل  ،  اش 

 و باید قضای آن را بگیرد و کّفاره هم بر او واجب است. شود،می
تنها ـ    1562مسأله   به  روزه خوار  ییضعف  ن  یمجوز  ماه رمضان  هرچند  یدر  ست 

ایشد مگر  باشد،  که  کن  ید  زیاد  )سختی  مشقت  موجب  نیست(  معمواًل  ه  تحمل  قابل 
اکباشد   در  ـیه  آشامیدن  یا  خوردن  صورت،  احتیاط ن  بر  ب واجب   بنا  فقط  مقدار ـ  ه 

د بعد از ماه مبارک رمضان، یز است و بقیه روز را امساک نماید همچنین بایضرورت جا
 د ولی کفاره بر او واجب نیست.یآن روز را قضا نما

 
 نزدیکی کردن ـ  2

گاه داخل  کند، اگرچه فقط به مقدار ختنه روزه را باطل می  نزدیکیـ    1563مسأله  
 شود و منی هم بیرون نیاید.

گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید، روزه  اگر کمتر از مقدار ختنهـ    1564مسأله  
گاه داخل شود  گاه ندارد، اگر کمتر از مقدار ختنهشود. ولی در شخصی که ختنهباطل نمی

 شود. اش باطل مینیز روزه
قصد  ـ    1565مسأله   عمدًا  به  نزدیکیاگر  که  کند  شک  و  ختنهنماید،  گاه اندازه 
شود، و در هر  ( دانسته می 1549یا نه؛ حکم این مسأله با مراجعه به مسأله ) داخل شده  

 کند انجام نداده باشد، کفاره بر او واجب نیست. صورت اگر کاری که روزه را باطل می
 نزدیکینماید، یا او را به    نزدیکیاگر فراموش کند که روزه است و  ـ    1566مسأله  

شود، ولی چنانچه در او خارج شود روزه او باطل نمی  طوری که از اختیارمجبور نمایند به
خارج شود، و   نزدیکییادش بیاید، یا جبر او برداشته شود باید فورًا از حال    نزدیکیبین  

 اگر خارج نشود روزه او باطل است.
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 ـ استمناء 3

روزهـ    1567مسأله   ـاگر  کند  استمناء  ) دار  مسأله  در  استمناء  ( 1551معنای 
 شود.اش باطل میهـ روز گذشت 

 اش باطل نیست.اختیار منی از انسان بیرون آید، روزهاگر بیـ  1568مسأله 
یعنی در   شود ـدار بداند که اگر در روز بخوابد محتلم میهرگاه روزهـ    1569مسأله  

بیرون می  او  از  به زحمت   آیدخواب منی  به سبب نخوابیدن  ـ جایز است بخوابد هرچند 
 شود.اش باطل نمیحتلم شود روزه نیفتد، و اگر م
بیدار شود، واجب اگر روزهـ    1570مسأله   از خواب  آمدن منی  بیرون  دار در حال 

 نیست از بیرون آمدن منی جلوگیری کند.
  کند، اگرچه بداند به واسطه   ادرار  تواندداری که محتلم شده، می روزهـ    1571مسأله  

 آید.می کردن باقیمانده منی از مجری بیرون  ادرار
در  روزهـ    1572مسأله   و  مانده  مجری  در  منی  بداند  اگر  شده  محتلم  که  داری 

غسل  از  پیش  که  می   ادرار  صورتی  بیرون  او  از  منی  غسل  از  بعد  احتیاط  نکند،  آید، 
 کند. ادرار مستحب آن است که پیش از غسل

منی  ـ    1573مسأله   آمدن  بیرون  قصد  به  عمدًا  که  خود  کسی  زن  با  و  بازمثاًل  ی 
شوخی کند و منی از او بیرون نیاید، اگر دو مرتبه نیت روزه نکند روزه او باطل است، و  

 ـ روزه را تمام کند و قضا هم بنماید. بنا بر احتیاط الزم اگر نیت روزه کند باید ـ
روزه ـ    1574مسأله   و اگر  بازی  خود  زن  با  مثاًل  منی  آمدن  بیرون  قصد  بدون  دار 

شود اگرچه اتفاقًا منی بیرون  مینان دارد که منی از او خارج نمی شوخی کند، چنانچه اط
آید،   بیرون  او  از  ندارد، در صورتی که منی  اطمینان  اگر  او صحیح است. ولی  آید، روزه 

 اش باطل است.روزه
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  و ائمه )صلی الله علیه وآله(اکرم پیامبرو  خداوند متعالـ دروغ بستن به  4

 )علیهم السالم(اطهار
خداوند  دار به گفتن یا به نوشتن یا به اشاره و مانند اینها به  اگر روزهـ    1575مسأله  

وآله(اکرم  پیامبرو    متعال علیه  الله  ائمه    )صلی  السالم(اطهارو  را   )علیهم  نسبتی  عمدًا 
بنا بر احتیاط  ـ روزه او ـ اگرچه فورًا بگوید دروغ گفتم یا توبه کند  بدهد که دروغ است ـ

ا الزم باطل  ــ  است  و همچنین  مستحب  ست،  احتیاط  بر  به حضرت   بنا  بستن  دروغ  ـ 
 و جانشینان آنان.  انپیامبرو سایر  )علیها السالم(زهرا 

داند راست ندارد و نمی  آناگر بخواهد خبری را که دلیلی بر حجیت  ـ    1576مسأله  
  پیامبر را به  ـ باید به نحو نقل بگوید، و آن   بنا بر احتیاط واجب  است یا دروغ نقل کند ـ

 مستقیمًا نسبت ندهد.  )علیهم السالم(اطهارو ائمه  اکرم
اینکه راست است از قول  ـ    1577مسأله   یا    خداوند متعال اگر چیزی را به اعتقاد 

 شود.اش باطل نمینقل کند و بعد بفهمد دروغ بوده، روزه اکرم پیامبر
  اکرم   پیامبرو    ند متعالخداو داند دروغ است، به  اگر چیزی را که میـ    1578مسأله  

آنچه را که گفته راست بوده، اگر می  دانسته که این کار روزه را  نسبت دهد و بعدًا بفهمد 
 د. جا آورهبـ روزه را تمام کند و قضای آن را هم  بنا بر احتیاط الزم کند، باید ـباطل می

  اکرم  پیامبر و خداوند متعالاگر دروغی را که دیگری ساخته عمدًا به ـ  1579مسأله 
ائمه السالم(اطهار  و  ـ  )علیهم  دهد  احتیاط الزم  نسبت  بر  روزه بنا  می ـ  باطل  شود، اش 

 ولی اگر از قول کسی که آن دروغ را ساخته نقل کند اشکال ندارد.
چنین    )صلی الله علیه وآله(اکرم  پیامبردار بپرسند که آیا  اگر از روزهـ    1580مسأله  

ایی که در جواب باید بگوید نه عمدًا بگوید بلی، یا جایی که باید  اند و او جمطلبی فرموده 
 شود.ـ باطل می بنا بر احتیاط الزم اش ـبگوید بلی عمدًا بگوید نه، روزه

حرف راستی را بگوید بعد   اکرم  پیامبر یا    وند متعالخدااگر از قول  ـ    1581مسأله  
باشد دهد و فردای آن که روزه میبگوید دروغ گفتم، یا در شب به دروغ به آنان نسبتی ب

شود، مگر آنکه  اش باطل می ـ روزه  بنا بر احتیاط بگوید آنچه دیشب گفتم راست است ـ
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 مقصودش بیان حال خبرش باشد.
 

 به حلقغلیظ ـ رساندن غبار  5
باطل  ـ    1582مسأله   را  روزه  حلق  به  غلیظ  غبار  رساندن  واجب  احتیاط  بر  بنا 

ی باشد که خوردن آن حالل است مثل آرد، یا غبار چیزی باشد  کند، چه غبار از چیزمی
 که خوردن آن حرام است مثل خاک.

 کند.رساندن غبار غیر غلیظ به حلق، روزه را باطل نمیـ  1583مسأله 
تواند  اگر غباری غلیظ پیدا شود و انسان با اینکه متوجه است و می ـ    1584مسأله  

اش باطل ـ روزه  بنا بر احتیاط واجب  حلق برسد ـمواظبت کند ولی مواظبت نکند و به  
آید و پرهیز  شود. اّما از گرد و غباری که در اثر وزش باد یا طوفان و مانند آن پدید می می

 از آن معمواًل سختی بسیار زیاد دارد، الزم نیست پرهیز شود.
روزه ـ    1585مسأله   که  است  آن  واجب  مااحتیاط  و  تنباکو،  و  سیگار  دود  نند  دار 

 اینها را هم به حلق نرساند. 
شود،  ـ    1586مسأله   حلق  داخل  اینها  مانند  و  دود  یا  غبار  و  نکند  مواظبت  اگر 

اش صحیح است، و اگر گمان  رسد، روزهچنانچه یقین یا اطمینان داشته که به حلق نمی
 رسد، بهتر آن است که آن روزه را قضا کند.کرده که به حلق نمیمی

اختیار غبار و  ر فراموش کند که روزه است و مواظبت نکند، یا بیاگـ    1587مسأله  
 شود.اش باطل نمیمانند آن به حلق او برسد، روزه 

کند، ولی کراهت شدید  فرو بردن تمام سر در آب روزه را باطل نمیـ    1588مسأله  
 دارد.

 
 ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح ـ باقی 6

جنبـ    1589مسأله   اگر   اگر  یا  نکند،  غسل  صبح  اذان  تا  رمضان  ماه  در  عمدًا 
اش تیمم است تیمم ننماید، باید روزه آن روز را تمام کند و روزی دیگر را نیز روزه  وظیفه
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ماه  از  روز  آن  است، هم روزه  یا عقوبت  است  آن روز قضا  نیست  معلوم  و چون  بگیرد، 
گیرد،  آن روز روزه می جایبهزی که انجام دهد، و هم رو الذمه«»ما فی رمضان را به قصد 
 و قصد قضا نکند. 

خواهد قضای روزه ماه رمضان را بگیرد، هرگاه تا اذان  کسی که می ـ    1590مسأله  
نمی بماند،  جنب  عمدًا  نباشد  صبح  عمد  روی  از  اگر  و  بگیرد،  روزه  را  روز  آن  تواند 

 تواند، اگرچه احتیاط در ترک آن است. می
های واجب و  از اقسام روزه روزه ماه رمضان و قضای آن ـ  در غیرـ    1591مسأله  

بماند، می مستحب  باقی  جنابت  بر حال  اذان صبح  تا  عمدًا  اگر جنب  را ـ  روز  آن  تواند 
 روزه بگیرد.
کسی که در شب ماه رمضان جنب است، چنانچه عمدًا غسل نکند ـ    1592مسأله  

 اش صحیح است.وزهتا وقت تنگ شود، باید تیمم کند و روزه بگیرد و ر
روز ـ    1593مسأله   از یک  بعد  و  کند  فراموش  را  رمضان غسل  ماه  در  اگر جنب 

روزه  بیاید،  یادش  روز  چند  از  بعد  اگر  و  نماید،  قضا  را  روز  آن  روزه  باید  بیاید،  یادش 
داند سه روز جنب بوده هرچند روزی را که یقین دارد جنب بوده قضا نماید، مثاًل اگر نمی

 روز، باید روزه سه روز را قضا کند.یا چهار 
برای هیچ ـ    1594مسأله   تیمم وقت کسی که در شب ماه رمضان  و  از غسل  کدام 

 شود. اش باطل است و قضا و کّفاره بر او واجب میندارد، اگر خود را جنب کند، روزه
اگر بداند وقت برای غسل ندارد و خود را جنب کند و تیمم کند، یا  ـ    1595مسأله  

کند روزه  با تیمم  و  شود  تنگ  تا وقت  بیندازد  تأخیر  را  دارد عمدًا غسل  اش اینکه وقت 
 صحیح است، هرچند گناهکار است.

داند که اگر بخوابد تا کسی که در شب ماه رمضان جنب است و میـ    1596مسأله  
ز ـ نباید غسل نکرده بخوابد، و چنانچه پیش ا بنا بر احتیاط واجب  شود ـصبح بیدار نمی

غسل اختیارًا بخوابد و تا صبح بیدار نشود، باید روزه آن روز را تمام کند، و قضا و کفاره  
 شود.بر او واجب می 
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احتمال  ـ    1597مسأله   اگر  بیدار شود،  و  بخوابد  ماه رمضان  هرگاه جنب در شب 
 تواند بخوابد.شود میبدهد که اگر دوباره بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می 

کسی که در شب ماه رمضان جنب است و یقین یا اطمینان دارد که  ـ    1598مسأله  
شود، چنانچه تصمیم داشته باشد که بعد از بیدار اگر بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می

 اش صحیح است. شدن غسل کند، و با این تصمیم بخوابد و تا اذان خواب بماند، روزه
جنـ    1599مسأله   رمضان  ماه  در شب  که  اگر  کسی  که  ندارد  اطمینان  و  است  ب 

شود، چنانچه غفلت داشته باشد که بعد از بیدار شدن  بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می
ـ قضا بر   بنا بر احتیاط باید غسل کند، در صورتی که بخوابد و تا اذان صبح خواب بماند ـ

 شود.او واجب می 
یقـ    1600مسأله   و  است  جنب  رمضان  ماه  شب  در  که  احتمال  کسی  یا  دارد  ین 

شود، چنانچه نخواهد بعد از بیدار شدن  دهد که اگر بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می می
و   و قضا  کند  تمام  را  روز  آن  باید روزه  نشود،  بیدار  و  بخوابد  که  کند، در صورتی  غسل 

د که ـ اگر تردید داشته باش بنا بر احتیاط الزم کفاره بر او الزم است. و همچنین است ـ
 بعد از بیدار شدن غسل کند یا نه.

یا  ـ    1601مسأله   کند،  یقین  و  بیدار شود  و  بخوابد  رمضان  ماه  در شب  اگر جنب 
شود و تصمیم هم داشته احتمال دهد، که اگر دوباره بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می

ر نشود، باید باشد که بعد از بیدار شدن غسل کند، چنانچه دوباره بخوابد و تا اذان بیدا
روزه آن روز را قضا کند، و اگر از خواب دّوم بیدار شود و برای مرتبه سّوم بخوابد و تا اذان  

ـ کند  را قضا  روز  آن  باید روزه  نشود،  بیدار  استحبابی صبح  احتیاط  بر  بنا  نیز   و  ـ کفاره 
 بدهد.

حساب  ـ    1602مسأله   اّول  خواب  است،  گرفته  صورت  احتالم  آن  در  که  خوابی 
شود، بنابراین اگر پس از بیدار شدن دوباره بخوابد و تا اذان صبح بیدار نشود، چنانچه  می

 شد، روزه آن روز را باید قضا کند. ذکردر مسأله قبل 
 دار در روز محتلم شود، واجب نیست فورًا غسل کند.اگر روزه ـ  1603مسأله 
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شود و ببیند محتلم شده،    هرگاه در ماه رمضان بعد از اذان صبح بیدارـ   1604مسأله  
 اگرچه بداند پیش از اذان محتلم شده، روزه او صحیح است. 

رمضان را بگیرد، اگر بعد از اذان    ماه   خواهد قضای روزهکسی که می ـ    1605مسأله  
ببیند محتلم شده و بداند پیش از اذان محتلم شده است، می تواند آن صبح بیدار شود و 

 ضان روزه بگیرد.روز را به قصد قضای ماه رم
اگر زن در شب ماه رمضان پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک  ـ  1606مسأله 

اش تیمم است و تیمم ننماید، روزه آن روز را باید شود و عمدًا غسل نکند، و اگر وظیفه 
تمام کند و قضای آن را نیز بگیرد. و در روزه قضای ماه رمضان اگر عمدًا غسل و تیمم را  

 تواند آن روز را روزه بگیرد.ـ نمی بنا بر احتیاط واجب  د ـترک کن
زنی که در شب ماه رمضان از حیض یا نفاس پاک شده، اگر عمدًا  ـ    1607مسأله  

 غسل نکند تا وقت تنگ شود، باید تیمم نماید، و روزه آن روزش صحیح است. 
س پاک شود  اگر زن پیش از اذان صبح در ماه رمضان از حیض یا نفاـ  1608مسأله 

بیدار   صبح  اذان  تا  نیست  الزم  ولی  نماید،  تیمم  باید  باشد،  نداشته  وقت  غسل  برای  و 
 اش تیمم باشد.بماند. و همچنین است حکم جنب در صورتی که وظیفه

اگر زن نزدیک اذان صبح در ماه مبارک رمضان از حیض یا نفاس  ـ    1609مسأله  
 اش صحیح است.قت نداشته باشد، روزهکدام از غسل و تیمم وپاک شود، و برای هیچ

اگر زن بعد از اذان صبح از خون حیض یا نفاس پاک شود، یا در بین ـ    1610مسأله  
 روز خون حیض یا نفاس ببیند، اگرچه نزدیک مغرب باشد، روزه او باطل است. 

یا ـ    1611مسأله   اگر زن غسل حیض یا نفاس را فراموش کند، و بعد از یک روز 
 هایی که گرفته صحیح است. دش بیاید، روزهچند روز یا

اگر زن پیش از اذان صبح در ماه رمضان از حیض یا نفاس پاک شود  ـ    1612مسأله  
چنانچه  و در غسل کوتاهی کند و تا اذان غسل نکند، و در تنگی وقت تیمم هم نکند ـ

ند مثاًل منتظر  ـ روزه آن روز را باید تمام کند و قضا نماید، ولی چنانچه کوتاهی نک  گذشت 
باشد که حمام زنانه شود، اگرچه سه مرتبه بخوابد و تا اذان غسل نکند، و در تیمم کردن  
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 کوتاهی نکند، روزه او صحیح است.
است، هرچند غسل ـ    1613مسأله   کثیره  استحاضه  زنی در حال  را  اگر  های خود 

) ـ مسأله  در  استحاضه  احکام  در  که  تفصیلی  ذکر شد394به  ب (  او   جاهـ  روزه  نیاورد، 
روزه نکند،  غسل  اگرچه  متوسطه  استحاضه  در  که  همچنان  است.  صحیح  صحیح  اش 

 .است 
ــ    1614مسأله   میت کرده  مّس  میت  کسی که  بدن  به  را  بدن خود  از  یعنی جایی 

تواند بدون غسل مّس میت روزه بگیرد، و اگر در حال روزه هم میت را مّس ـ می رسانده
 شود.ل نمینماید، روزه او باط

 
 ( 1)ـ اماله کردن 7

اماله کردن با چیز روان اگرچه از روی ناچاری و برای معالجه باشد،  ـ    1615مسأله  
 کند. روزه را باطل می

 
 (2) ـ قی کردن 8

دار عمدًا قی کند اگرچه به واسطه مرض و مانند آن ناچار  هرگاه روزهـ    1616مسأله  
 اختیار قی کند، اشکال ندارد. هوًا یا بی شود. ولی اگر ساش باطل میباشد، روزه

داند به واسطه خوردن آن، در روز  اگر در شب چیزی بخورد که میـ    1617مسأله  
 اش صحیح است. کند، روزهاختیار قی می بی

ند، چنانچه خود به خود  کردن خودداری  کدار بتواند از قی  اگر روزه ـ    1618مسأله  
نمودهای که عبه گونه انجام شده است ـ به قی کردن  فرد، خودش را وادار  نگویند  ـ  رفًا 

 باشد.اش صحیح می ند و روزهکالزم نیست از آن جلوگیری 
خرده ـ    1619مسأله   روزهاگر  گلوی  در  دیگر،  ریز  اشیای  یا  غذا  برود، های  دار 

چنانچه به مقداری پایین رفته باشد که به فرو دادن آن خوردن گفته نشود، الزم نیست آن  
 

 از طریق مقعد. داخل کردن آب یا هر مایع دیگر به داخل روده  (1)

 . استفراغ کردن(  2)
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اش صحیح است. و اما اگر به این مقدار فرو نرفته باشد باید آن را  را بیرون آورد، و روزه
بیرون آورد هرچند که این کار متوقف بر قی کردن باشد مگر در صورتی که قی کردن برای 

ـ داشته باشد و چنانچه آن را   که معمواًل قابل تحّمل نیست  او ضرر، یا مشقت زیادی ـ
فرو   و  نکند  روزهقی  میبرد،  باطل  نیز  اش  کند  خارج  کردن  قی  با  را  آن  اگر  و  شود، 

 شود.اش باطل میروزه
اگر سهوًا چیزی را فرو ببرد و پیش از رسیدن به معده یادش بیاید که  ـ    1620مسأله  

رفته باشد که اگر آن را داخل معده کند به آن خوردن    پایینقدری  روزه است، چنانچه به 
 ت آن را بیرون آورد و روزه او صحیح است.نگویند، الزم نیس

اگر یقین داشته باشد که به واسطه آروغ زدن، چیزی از گلو بیرون ـ    1621مسأله  
آید، چنانچه طوری باشد که بر آن قی کردن صدق کند، نباید عمدًا آروغ بزند. ولی اگر  می

 یقین نداشته باشد اشکال ندارد.
چیزـ    1622مسأله   و  بزند  آروغ  بیرون  اگر  را  آن  باید  بیاید،  دهانش  یا  گلو  در  ی 

 اش صحیح است.اختیار فرو رود، روزهبریزد، و اگر بی 
 

 کند ی که روزه را باطل می یاحکام چیزها 

میـ    1623مسأله   باطل  را  روزه  که  کاری  اختیار  روی  از  و  عمدًا  انسان  کند  اگر 
باشد اشکال ندارد. ولی جنب شود. و چنانچه از روی عمد نانجام دهد، روزه او باطل می

او    ذکر(  1600اگر بخوابد و به تفصیلی که در مسأله ) شد تا اذان صبح غسل نکند روزه 
کند اگر در  شد روزه را باطل می  ذکرباطل است. و چنانچه انسان نداند که بعضی از آنچه  

ح بر  اعتماد  آنکه  یا  باشد،  نداشته  هم  تردیدی  و  باشد،  نکرده  کوتاهی  جهل  جت  این 
شود، مگر در خوردن و  اش باطل نمیشرعی داشته باشد، اگر آن چیز را انجام دهد، روزه 

 .نزدیکیآشامیدن و 
روزه ـ    1624مسأله   میاگر  باطل  را  روزه  که  کارهایی  از  یکی  سهوًا  انجام  دار  کند 

حکم د،  جا آورهباش باطل شده، عمدًا دوباره یکی از آنها را  دهد و به اعتقاد اینکه روزه
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 شود.مسأله گذشته درباره او جاری می
شود،  دار بریزند، روزه او باطل نمیاگر چیزی به زور در گلوی روزهـ    1625مسأله  

باطل کند، مثاًل   نزدیکیولی اگر مجبورش کنند که روزه خود را به خوردن یا آشامیدن یا  
خودش برای جلوگیری    زنیم، وبه او بگویند اگر غذا نخوری ضرر مالی یا جانی به تو می 

او باطل می ـاز ضرر چیزی بخورد، روزه  نیز  آن سه چیز  احتیاط   شود. و در غیر  بر  بنا 
 شود. ـ باطل می واجب 

ریزند، یا  داند چیزی در گلویش می دار نباید جایی برود که می روزه ـ    1626مسأله  
می رمجبورش  از  و  برود  اگر  و  کند،  باطل  را  خود  روزه  خودش  که  ناچاری کنند  وی 

می باطل  را  روزه  که  کاری  میخودش  باطل  او  روزه  دهد،  انجام  همچنین  کند  و  شود. 
 ـ اگر چیزی را در گلویش بریزند.  بنا بر احتیاط الزم است ـ

 
 دار مکروه استآنچه برای روزه 

 دار مکروه است و از آن جمله است: چند چیز برای روزهـ  1627مسأله 
 سرمه کشیدن، در صورتی که مزه یا بوی آن به حلق برسد. دوا ریختن به چشم و  ـ  1
 شود. انجام دادن هر کاری مانند خون گرفتن، و حمام رفتن که باعث ضعف میـ  2
رسد رسد، و اگر بداند به حلق می دارو در بینی ریختن، اگر نداند که به حلق می ـ    3

 جایز نیست. 
 های معّطر.بو کردن گیاه ـ  4
 آب. نشستن زن در ـ  5
 استعمال شیاف. ـ  6
 تر کردن لباسی که در بدن است.ـ  7
 کشیدن دندان، و هر کاری که به واسطه آن از دهان خون بیاید.ـ  8
 مسواک کردن با چوب تر. ـ  9

 .کردنجهت آب یا چیزی روان در دهان بیـ  10
ند  و نیز مکروه است انسان بدون قصد بیرون آمدن منی زن خود را ببوسد، یا کاری ک
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 که شهوت خود را به حرکت آورد.
 

 ی که قضا و کفاره واجب است یجا

یا  ـ    1628مسأله   آشامیدن  یا  به خوردن  را  رمضان  ماه  روزه  کسی  یا   نزدیکیاگر 
استمناء یا باقی ماندن بر جنابت باطل کند، در صورتی که از روی عمد و اختیار باشد و 

شود. و احتیاط  فاره هم بر او واجب میاز روی ناچاری و جبر نباشد، اضافه بر قضا، ک
آنچه   به غیر  را  که روزه  است که کسی  آن  بر قضا،    ذکرمستحب  اضافه  کند،  باطل  شد 

 کفاره هم بدهد. 
که  ـ    1629مسأله   حالی  در  دهد،  انجام  گذشت  که  را  آنچه  از  چیزی  کسی  اگر 

و همچنین است   کند، کفاره بر او واجب نیست.عقیده قطعی داشته که روزه را باطل نمی
 دانسته روزه بر او واجب است، مانند کودکان در اوایل بلوغ.کسی که نمی

 
 کفاره روزه 

 در کفاره افطار روزه هر یک روز از ماه رمضان، یا باید یک بنده آزاد ـ    1630مسأله  
دو ماه روزه بگیرد، یا شصت فقیر را    خواهد شد  ذکرکند، یا به دستوری که در مسأله بعد  

یعنی گندم یا جو یا نان  گرم است، طعام ـ  « 750»کند یا به هرکدام یک ُمد که تقریبًا  سیر  
ـ بدهد، و چنانچه اینها برایش ممکن نباشد، باید به قدر امکان تصّدق دهد،   و مانند اینها

و اگر ممکن نیست، استغفار نماید. و احتیاط واجب آن است که هر وقت بتواند، کفاره را  
 بدهد.

خواهد دو ماه روزه کفاره ماه رمضان بگیرد، باید یک کسی که میـ    1631مسأله  
پی را  بعد  ماه  از  روز  یک  و  تمام  بر  ماه  بنا  باید  را  بعد  ماه  بقیه  همچنین  و  بگیرد،  درپی 

تواند درپی بیاورد. بله اگر مانعی پیش آید که عرفًا عذر شمرده شود می احتیاط واجب پی
 فاع عذر دوباره ادامه دهد. آن روز را نگیرد و با ارت

خواهد دو ماه پی در پی، روزه کفاره ماه رمضان بگیرد،  کسی که می ـ    1632مسأله  
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یک ماه و یک روز، روزی باشد که مانند عید    میانداند در  نباید موقعی شروع کند که می
 قربان، روزه آن حرام است، یا مانند روزه ماه رمضان، روزه آن واجب است.

درپی روزه بگیرد، اگر در بین آن بدون عذر یک روز  کسی که باید پیـ  1633مسأله 
 ها را از سر بگیرد.روزه نگیرد، باید روزه

درپی روزه بگیرد عذری مثل حیض،  اگر در بین روزهایی که باید پیـ    1634مسأله  
برطرف شدن   از  بعد  آید  پیش  او  برای  است،  مجبور  آن  رفتن  در  که  یا سفری  نفاس،  یا 

روزه نیست  واجب  شدن عذر،  برطرف  از  بعد  بالفاصله  را  بقیه  بلکه  بگیرد،  سر  از  را  ها 
 .آوردجا میهعذر ب

اگر به چیز حرامی روزه خود را باطل کند، چه آن چیز اصاًل حرام  ـ    1635مسأله  
باشد مثل شراب و زنا، یا به جهتی حرام شده باشد مثل خوردن غذای حاللی که برای  

ک و  انسان ضرر  دارد،  با    نزدیکیلی  در حال حیض، یک کفاره کافی   همسرکردن  خود 
یعنی یک بنده آزاد کند، و  ـ آن است که کفاره جمع بدهد ـ احتیاط مستحب  است. ولی ـ

دو ماه روزه بگیرد، و شصت فقیر را سیر کند، یا به هرکدام آنها یک ُمد گندم یا جو یا نان  
سه برایش ممکن نباشد، هرکدام آنها که ممکن است،   ـ و چنانچه هر و مانند اینها بدهد

 انجام دهد. 
اکرماگر روزهـ    1636مسأله   پیامبر  و  متعال  به خداوند  را  )صلی  دار عمدًا دروغی 

 .هرچند احتیاط مستحب آن است که کفاره بدهد ،نسبت دهد کفاره ندارد الله علیه وآله(
 نزدیکیبه بخورد یا بیاشامد، یا  اگر در یک روز ماه رمضان چند مرتـ    1637مسأله  

 یا استمناء کند، برای همه آنها یک کفاره کافی است. 
و استمناء کار دیگری که روزه را باطل    نزدیکیدار غیر از  اگر روزهـ    1638مسأله  

 نماید، برای هر دو یک کفاره کافی است.  نزدیکیکند انجام دهد، و بعد با حالل خود می
کند انجام دهد،  دار کاری که حالل است و روزه را باطل میهاگر روزـ  1639مسأله 

انجام دهد  ـ و بعد کار دیگری که حرام است و روزه را باطل می مثاًل آب بیاشامد ـ کند 
 ـ یک کفاره کافی است.  مثاًل غذای حرامی بخورد ـ
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ن را  دار آروغ بزند و چیزی در دهانش بیاید، چنانچه عمدًا آاگر روزهـ    1640مسأله  
اش باطل است، و باید قضای آن را بگیرد و کفاره  ـ روزه بنا بر احتیاط واجب  فرو ببرد ـ

هم بدهد. و اگر خوردن آن چیز حرام باشد، مثاًل موقع آروغ زدن، خون یا غذایی که از 
است کفاره  بهتر  برد،  فرو  را  آن  و عمدًا  بیاید  او  به دهان  است  بودن خارج  صورت غذا 

 جمع بدهد.
اگر نذر کند که روز معینی را روزه بگیرد، چنانچه در آن روز عمدًا  ـ    1641أله  مس

 روزه خود را باطل کند، باید کفاره بدهد، و کفاره آن در احکام نذر خواهد آمد. 
گوید مغرب شده ولی اطمینان برای دار به گفته کسی که می اگر روزه ـ    1642مسأله  

بفهمد مغرب نبوده است، یا شک کند که مغرب   او حاصل نشده است، افطار کند و بعد
او واجب می شود، و اگر معتقد بوده که قول او حجت بوده است یا نه، قضا و کفاره بر 

 است، فقط قضا الزم است. 
از ظهر مسافرت ـ    1643مسأله   بعد  اگر  باطل کرده،  کسی که عمدًا روزه خود را 

شود، بلکه اگر ماید، کفاره از او ساقط نمیکند، یا پیش از ظهر برای فرار از کفاره سفر ن
 نیز کفاره بر او واجب است. پیش آیدظهر مسافرتی برای او  قبل از

اگر عمدًا روزه خود را باطل کند، و بعد عذری مانند حیض یا نفاس  ـ    1644مسأله  
اگر   آن است که کفاره را بدهد، مخصوصًا  احتیاط مستحب  پیدا شود،  او  برای  یا مرض 

 ای مانند دارو حیض یا مرضی را به وجود بیاورد.یله وسبه
اگر یقین کند که روز اّول ماه رمضان است و عمدًا روزه خود را باطل ـ  1645مسأله 

 کند، بعد معلوم شود که آخر شعبان بوده، کفاره بر او واجب نیست.
رمضان است یا اّول شوال، و عمدًا    ماهاگر انسان شک کند که آخر  ـ    1646مسأله  

 روزه خود را باطل کند، بعد معلوم شود اّول شوال بوده، کفاره بر او واجب نیست. 
کند،   نزدیکیدار است  دار در ماه رمضان با زن خود که روزهاگر روزه ـ    1647مسأله  

احتیاط، کفاره روز ه زن را چنانچه زن را مجبور کرده باشد، کفاره روزه خودش و بنا بر 
 شود. راضی بوده، بر هرکدام یک کفاره واجب می نزدیکیباید بدهد و اگر زن به 
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او  اگر زنی شوهر روزهـ    1648مسأله   با  نماید،   نزدیکیدار خود را مجبور کند که 
 واجب نیست کفاره روزه شوهر را بدهد.

کند و در    نزدیکیدار در ماه رمضان، زن خود را مجبور به  اگر روزه ـ    1649مسأله  
شود، و احتیاط مستحب آن  زن راضی شود، بر هرکدام یک کفاره واجب می   نزدیکیبین  

 است که مرد دو کفاره بدهد. 
دار خود که خواب است  دار در ماه مبارک رمضان با زن روزهاگر روزه ـ  1650مسأله 

بر او شود و روزه زن صحیح است و کفاره هم  نماید، یک کفاره بر او واجب می  نزدیکی
 واجب نیست.

که  ـ    1651مسأله   کند  را مجبور  زن شوهر خود  یا  را،  زن خود  مرد   از  غیربه  اگر 
د، بر هیچ یک از آنها کفاره واجب جا آورهبکند  کار دیگری که روزه را باطل می  نزدیکی
 نیست.

یا مرض روزه نمیـ    1652مسأله   به واسطه مسافرت  تواند زن گیرد، نمی کسی که 
به    دارروزه مجبور  واجب    نزدیکیرا  نیز  مرد  بر  کفاره  نماید،  مجبور  را  او  اگر  ولی  کند، 

 نیست.
در  ـ    1653مسأله   نباید  آورهبانسان  گونهجا  به  کند  کوتاهی  کفاره  که  دن  ای 

 انگاری در ادای واجب شمرده شود، ولی الزم نیست فورًا آن را انجام دهد. سهل
نیاورد، چیزی جا هباجب شود و چند سال آن را اگر کفاره بر انسان وـ  1654مسأله 

 شود.بر آن اضافه نمی 
کسی که باید برای کفاره یک روز شصت فقیر را طعام بدهد، اگر به  ـ    1655مسأله  

دارد نمی نفر دسترسی  به سی  تواند عدد  تمام شصت  مثاًل  کند،  ُمد  را کم  دو  نفر هرکدام 
ند برای هر فرد از عیال فقیر اگرچه صغیر باشند  توا طعام بدهد و به آن اکتفا کند، ولی می

یک ُمد به آن فقیر بدهد، و فقیر به وکالت از عائله یا والیت بر آنها اگر صغیر باشند قبول 
تواند به نماید، و اگر نتواند شصت نفر فقیر را پیدا کند و مثاًل فقط سی نفر را پیدا کند می 

ـ هرگاه تمکن پیدا کرد به سی نفر  احتیاط واجب بنا بر   هرکدام دو ُمد طعام بدهد ولی ـ
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 فقیر دیگر نیز یک ُمد بدهد.
روزهـ    1656مسأله   که قضای  عمدًا    ماه  کسی  از ظهر  بعد  اگر  گرفته،  را  رمضان 

کند انجام دهد، باید به ده فقیر هرکدام یک ُمد طعام بدهد، و کاری که روزه را باطل می
 .تواند، سه روز روزه بگیرداگر نمی

 
 ی که فقط قضای روزه واجب است یجاها

ــ    1657مسأله   مورد  چند  شد در  اشاره  آنها  به  قباًل  که  مواردی  از  فقط   غیر  ـ 
 قضای روزه بر انسان واجب است و کفاره واجب نیست:

شد    ذکر(  1601آنکه در شب ماه رمضان جنب باشد و به تفصیلی که در مسأله )اّول:  
 یدار نشود.تا اذان صبح از خواب دّوم ب

نیاورد ولی نیت روزه نکند، یا ریا کند، یا جا  هبکند  عملی که روزه را باطل میدّوم:  
کند انجام  قصد کند که روزه نباشد، و همچنین اگر قصد کند کاری که روزه را باطل می

 ( بیان شد.1549دهد به تفصیلی که در مسأله )
کند و با حال جنابت یک روز یا  آنکه در ماه رمضان غسل جنابت را فراموش  سّوم:  

 چند روز روزه بگیرد. 
آنکه در ماه رمضان بدون اینکه تحقیق کند صبح شده یا نه، کاری که روزه را  چهارم:  

 کند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده است. باطل می
کند آنکه کسی بگوید صبح نشده و انسان به گفته او کاری که روزه را باطل میپنجم:  

 جام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده است.ان
کند  ششم:   خیال  یا  نکند،  یقین  او  گفته  به  انسان  و  شده  صبح  بگوید  کسی  آنکه 
کند انجام دهد،  کند، و خودش هم تحقیق نکند و کاری که روزه را باطل میشوخی می

 بعد معلوم شود صبح بوده است.
رایش حجت است، یا او به اشتباه  آنکه به گفته کس دیگری که گفته او شرعًا بهفتم:  

 معتقد باشد که خبر او حجت است، افطار کند، بعد معلوم شود مغرب نبوده است.
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آنکه یقین یا اطمینان کند که مغرب شده و افطار کند، بعد معلوم شود مغرب  هشتم:  
  مانند آن به گمان اینکه مغرب شده افطار کند، بعد و  نبوده است، ولی اگر در هوای ابری  

 معلوم شود مغرب نبوده، وجوب قضا در این صورت بنا بر احتیاط است.
اختیار فرو  آنکه از جهت تشنگی مضمضه کند، یعنی آب در دهان بگرداند و بی نهم:  

رود، ولی اگر فراموش کند که روزه است و آب را فرو دهد، یا برای غیر جهت تشنگی 
اختیار ند وضو مضمضه کند و بیمثل مواردی که مضمضه در آنجاها مستحب است، مان

 فرو رود، قضا ندارد.
تقیه،  دهم:   و  اکراه  اگر مورد  افطار کند،  تقیه  یا  یا اضطرار  اکراه  از جهت  آنکه کسی 

 باشد، و همچنین در غیر آنها بنا بر احتیاط واجب.  نزدیکیخوردن یا آشامیدن یا 
اختیار فرو رود، یا آب  اگر غیر آب چیز دیگری را در دهان ببرد و بیـ    1658مسأله  

 اختیار فرو رود، قضا بر او واجب نیست.داخل بینی کند و بی
روزهـ    1659مسأله   برای  زیاد  مضمضه  مضمضه  از  بعد  اگر  و  است،  مکروه  دار 

 بخواهد آب دهان را فرو برد، بهتر آن است که سه مرتبه آب دهان را بیرون بریزد. 
اختیار یا از روی فراموشی واسطه مضمضه، بی اگر انسان بداند که بهـ  1660مسأله 

شود، نباید مضمضه کند، و اگر در این صورت مضمضه کرد ولی آب  آب وارد گلویش می 
 ـ قضا الزم است. بنا بر احتیاط واجب  فرو نرفت ـ

اگر در ماه رمضان، بعد از تحقیق )نگاه کردن به افق برای مشاهده  ـ    1661مسأله  
او م انجام علوم نشود که صبح شده و کاری که روزه را باطل می فجر صادق(، برای  کند 

 .دهد، بعد معلوم شود صبح بوده، قضا الزم نیست 
تواند افطار کند، ولی  اگر انسان شک کند که مغرب شده یا نه، نمیـ    1662مسأله  

می هم  تحقیق  از  پیش  نه،  یا  شده  صبح  که  کند  شک  باطل اگر  را  روزه  که  کاری  تواند 
 انجام دهد.  کندمی

 
 احکام روزه قضا 

های وقتی را که دیوانه بوده اگر دیوانه عاقل شود، واجب نیست روزهـ  1663مسأله 
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 قضا نماید.
های وقتی را که کافر بوده اگر کافر مسلمان شود، واجب نیست روزهـ  1664مسأله 

روزه گردد،  مسلمان  دوباره  و  شود  کافر  مسلمانی  اگر  ولی  نماید،  که  های  قضا  را  وقتی 
 کافر بوده باید قضا نماید. 

نماید،  روزه ـ    1665مسأله   باید قضا  فوت شده،  واسطه مستی  به  انسان  از  که  ای 
 اگرچه چیزی را که به واسطه آن مست شده، برای معالجه خورده باشد. 

اگر برای عذری چند روز روزه نگیرد و بعد شک کند که چه وقت ـ    1666مسأله  
دهد روزه نگرفته قضا ، واجب نیست مقدار بیشتری را که احتمال میعذر او برطرف شده

از ماه رمضان مسافرت کرده و نمی داند پنجم رمضان از سفر نماید، مثاًل کسی که پیش 
از   بعد  و  کرده  مسافرت  رمضان  ماه  آخرهای  در  مثاًل  اینکه  یا  و  ششم،  یا  ماه  برگشته 

مضان مسافرت کرده یا بیست و ششم، در  داند که بیست و پنجم ررمضان برگشته و نمی 
تواند مقدار کمتر یعنی پنج روز را قضا کند اگرچه احتیاط مستحب آن  هر دو صورت می

 است که مقدار بیشتر یعنی شش روز را قضا نماید.
اگر از چند ماه رمضان روزه قضا داشته باشد، قضای هرکدام را که  ـ    1667مسأله  

باشد، مثاًل پنج روز   تنگ  آخرین ماه رمضان قضای  ی اگر وقت  اّول بگیرد مانعی ندارد، ول 
به  ماه  از   پنج روز هم  و  داشته باشد،  آخر قضا  آن  ماه  رمضان  بهتر  باشد،  مانده  رمضان 

 رمضان آخر را بگیرد.  ماهاست که اّول قضای 
اگر قضای روزه چند ماه رمضان بر او واجب باشد و در نیت معین  ـ    1668مسأله  

که مینکند روزه را  آخرین سال حساب  ای  است، قضای  ماه رمضان  گیرد قضای کدام 
 شود که کفاره تأخیر از او ساقط شود.نمی

تواند پیش از ظهر، روزه خود را باطل رمضان می   ماهدر قضای روزه  ـ    1669مسأله  
 نماید؛ ولی اگر وقِت قضا تنگ باشد، بهتر آن است که باطل ننماید.

ای روزه میتی را گرفته باشد، بهتر آن است که بعد از ظهر اگر قضـ    1670مسأله  
 روزه را باطل نکند. 
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رمضان را نگیرد و    ماهاگر به واسطه مرض یا حیض یا نفاس، روزه  ـ    1671مسأله  
ها قضا  هایی را که نگرفته قضا کند بمیرد، آن روزهپیش از گذشت زمانی که بتواند آن روزه

 ندارند. 
بهـ    1672مسأله   تا    ماهواسطه مرضی، روزه    اگر  او  نگیرد و مرض    ماه رمضان را 

هایی را که نگرفته بر او واجب نیست، و باید رمضان سال بعد طول بکشد، قضای روزه
گرم تقریبًا( طعام یعنی گندم یا جو یا نان و مانند اینها به فقیر    750برای هر روز یک ُمد )

رای مسافرت روزه نگرفته باشد و عذر او تا  بدهد، ولی اگر به واسطه عذر دیگری مثاًل ب
بماند، روزهماه   باقی  بعد  آن  رمضان  احتیاط واجب  و  باید قضا کند،  نگرفته  که  را  هایی 

 است که برای هر روز یک ُمد طعام به فقیر بدهد. 
رمضان    ماهرمضان را نگیرد و بعد از  ماه  اگر به واسطه مرضی روزه  ـ    1673مسأله  

بعد قضای    سالرمضان  ماه  ولی عذر دیگری پیدا کند که نتواند تا    مرض او برطرف شود،
ـ برای هر  و بنا بر احتیاط واجب  هایی را که نگرفته قضا نماید، ـروزه را بگیرد، باید روزه

روز یک ُمد طعام نیز به فقیر بدهد. و همچنین است اگر در ماه رمضان غیر از مرض عذر 
رمضان سال بعد به    ماهرمضان آن عذر برطرف شود و تا  ماه  دیگری داشته باشد و بعد از  

 واسطه مرض نتواند روزه بگیرد. 
رمضان  ماه اگر در ماه رمضان به واسطه عذری روزه نگیرد، و بعد از ـ  1674مسأله 

او برطرف شود و تا آینده عمدًا قضای روزه را نگیرد، باید روزه را قضا    ماه  عذر  رمضان 
 د طعام هم به فقیر بدهد.کند و برای هر روز یک مُ 

اگر در قضای روزه کوتاهی کند تا وقت تنگ شود و در تنگی وقت  ـ    1675مسأله  
باید قضا را بگیرد ـ ـ برای هر روز یک ُمد طعام به فقیر  و بنا بر احتیاط عذر پیدا کند، 

روزه که  باشد  داشته  تصمیم  عذر  شدن  برطرف  از  بعد  اگر  است  همچنین  و  های بدهد، 
 را قضا کند، ولی پیش از آنکه قضا نماید در تنگی وقت عذر پیدا کند.خود 

اگر مرض انسان چند سال طول بکشد، بعد از آنکه خوب شد باید ـ    1676مسأله  
های پیش یک ُمد طعام به فقیر  را بگیرد، و برای هر روز از سال  رمضان  آخرین ماه قضای  
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 بدهد.
روز  ـ    1677مسأله   هر  برای  باید  که  می کسی  بدهد،  فقیر  به  طعام  ُمد  تواند یک 

 کفاره چند روز را به یک فقیر بدهد.
رمضان را چند سال تأخیر بیندازد، باید قضا را    ماه  اگر قضای روزهـ    1678مسأله  

از  اما  و  فقیر بدهد،  به  برای هر روز یک مد طعام  اّول  تأخیر در سال  از جهت  و  بگیرد 
 واجب نیست. جهت تأخیر چند سال بعدی چیزی بر او

د و جا آورهبرمضان را عمدًا نگیرد، باید قضای آن را    ماه  اگر روزهـ    1679مسأله  
و   کند،  آزاد  بنده  یا یک  بدهد،  فقیر طعام  به شصت  یا  بگیرد،  ماه روزه  دو  برای هر روز 

ـ برای هر  بنا بر احتیاط الزم نیاورد ـجا  هبرمضان آینده قضای آن روزه را    ماه  چنانچه تا
 وز یک ُمد طعام نیز کفاره بدهد.ر

روزه  ـ    1680مسأله   مکّرر  ماه  اگر  روز  در  و  نگیرد  عمدًا  را  یا    نزدیکیرمضان 
نمی تکرار  کفاره  کند،  را استمناء  روزه  که  دیگری  کار  مرتبه  چند  اگر  همچنین  و  شود؛ 

 . کند انجام دهد، مثاًل چند مرتبه غذا بخورد یک کفاره کافی است باطل می
بزرگـ    1681مسأله   پسر  پدر،  مرگ  از  ـبعد  الزم تر  احتیاط  بر  قضای   بنا  باید  ـ 

( مسأله  در  نماز  در  که  تفصیلی  به  را  او  رمضان  ماه  آوره بشد    ذکر(  1370روزه  و  جا  د، 
گرم( طعام را به فقیری بدهد هرچند از مال میت اگر ورثه   750هر روز )   جایبهتواند  می

 راضی باشند.
رمضان، روزه واجب دیگری را مانند روزه    ماهپدر غیر از روزه  اگر  ـ    1682مسأله  

 تر الزم نیست. نذر نگرفته باشد، یا اجیر شده و نگرفته باشد، قضای آن بر پسر بزرگ
 

 احکام روزه مسافر 

مسافری که باید نمازهای چهار رکعتی را در سفر دو رکعت بخواند، ـ    1683مسأله  
خواند مثل کسی که شغلش مسافرت،  نمازش را تمام مینباید روزه بگیرد. و مسافری که  

 یا سفر او سفر معصیت است، باید در سفر روزه بگیرد.
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روزه ـ    1684مسأله   از  فرار  برای  ولی  ندارد،  اشکال  رمضان  ماه  در  مسافرت 
مسافرت مکروه است. و همچنین است مطلق سفر در ماه رمضان مگر اینکه برای حج یا  

 رتی باشد.عمره یا به جهت ضرو
رمضان روزه معین دیگری بر انسان واجب باشد،  ماه  اگر غیر روزه  ـ    1685مسأله  

باشد،   اعتکاف  روزهای  از  سّوم  روز  یا  باشد،  شده  واجب  آن  مانند  یا  اجاره  به  چنانچه 
تواند در آن روز مسافرت کند، و اگر در سفر باشد چنانچه ممکن است باید قصد کند نمی

بماند و آن روز را روزه بگیرد؛ ولی اگر روزه آن روز به نذر واجب شده    که ده روز در جایی
باشد ظاهر آن است که سفر در آن روز جایز است و قصد اقامت واجب نیست، هرچند 
بهتر آن است که تا ناچار نشود مسافرت نکند و اگر در سفر است قصد اقامت نماید. ولی 

ـ مسافرت نرود و اگر در سفر   بر احتیاط واجب بنا   اگر به قسم یا عهد واجب شده باشد ـ
 بود قصد اقامت کند.

تواند اگر نذر کند روزه مستحبی بگیرد و روز آن را معین نکند، نمیـ    1686مسأله  
د، ولی چنانچه نذر کند که روز معینی را در سفر روزه بگیرد، باید  جا آوره بآن را در سفر  
نذر کند روز معینی را چه مسافر باشد یا نباشد، روزه  د. و نیز اگر  جا آوره بآن را در سفر  

 بگیرد، باید آن روز را اگرچه مسافر باشد روزه بگیرد. 
روزه    منّورهخواستن حاجت سه روز در مدینه  تواند برای  مسافر می ـ    1687مسأله  

روزهای چهارشنبه و پنجشنبه و    ،این است که آن سه روز احتیاط الزممستحبی بگیرد، و 
 باشد. جمعه

داند روزه مسافر باطل است، اگر در سفر روزه بگیرد و کسی که نمیـ  1688مسأله 
روزه بفهمد،  را  مسأله  روز  بین  میدر  باطل  روزه اش  نفهمد،  مغرب  تا  اگر  و  اش شود 

 صحیح است. 
یا فراموش کند که روزه مسافر ـ    1689مسأله   فراموش کند که مسافر است،  اگر 

 ـ باطل است. الزم بنا بر احتیاط فر روزه بگیرد، روزه او ـباشد و در سباطل می
ـ  الزم  بنا بر احتیاط دار بعد از ظهر مسافرت نماید، باید ـاگر روزه ـ    1690مسأله  

ظهر  از  پیش  اگر  و  نیست،  الزم  آن  قضای  صورت  این  در  و  کند،  تمام  را  خود  روزه 
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وز را روزه بگیرد، خصوصًا اگر از شب  تواند آن رـ نمی الزمبنا بر احتیاط   مسافرت کند، ـ
نیت سفر داشته باشد. ولی در هر صورت نباید پیش از رسیدن به حّد ترّخص چیزی را که  

 شود.کند انجام دهد، وگرنه کفاره بر او واجب میروزه را باطل می
چه آنکه قبل از فجر در سفر بوده و  شخص مسافر در ماه رمضان ــ    1691مسأله  
آنکه رو جایی برسد که  ـ اگر پیش از ظهر به وطنش برسد، یا به  زه بوده و سفر نماید چه 

بنا بر   کند انجام نداده ـخواهد ده روز در آنجا بماند، چنانچه کاری که روزه را باطل میمی
ـ باید آن روز روزه را بگیرد و در این صورت قضا ندارد. و اگر انجام داده، روزه آن   احتیاط

 .ب نیست و باید آن را قضا کندروز بر او واج
یا  ـ    1692مسأله   برسد،  وطنش  به  ظهر  از  بعد  مسافر  جاییاگر  که   به  برسد 

ـمی بماند  آنجا  در  روز  ده  احتیاط خواهد  بر  روزه بنا  را  ـ  آن  باید  و  است،  باطل  اش 
 کند. قضا

  مسافر و کسی که از روزه گرفتن عذر دارد، مکروه است در روز ماهـ    1693مسأله  
 .نماید، و در خوردن و آشامیدن کاماًل خود را سیر کند نزدیکیرمضان 

 
 کسانی که روزه بر آنها واجب نیست 

و ـ    1694مسأله   حرج  آنان  برای  گرفتن  روزه  پیری  سبب  به  که  پیرزنی  و  پیرمرد 
فوق  باید  سختی  ولی  نیست  واجب  هم  آن  و قضای  بگیرند  روزه  نیست  دارد الزم  العاده 

ـ به فقیر بدهند، و اگر روزه  گندم یا جو، یا نان و مانند اینها یک ُمد طعام ـبرای هر روز  
 گرفتن برای آنان اصاًل ممکن نباشد فدیه هم الزم نیست بدهند. 

کسی که به واسطه پیری روزه نگرفته، اگر بعد از ماه رمضان بتواند  ـ    1695مسأله  
 د. جا آورهبی را که نگرفته است هایروزه بگیرد، احتیاط مستحب آن است که قضای روزه

تواند تشنگی را  شود و نمی اگر انسان مرضی دارد که زیاد تشنه می ـ    1696مسأله  
تحمل کند یا برای او مشّقت دارد، روزه بر او واجب نیست، ولی در صورت دّوم باید برای  

نیست قضا هر روز یک ُمد طعام به فقیر بدهد، و چنانچه بعد بتواند روزه بگیرد، واجب  
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 نماید.
او نزدیک است و روزه برای خودش یا حملش ضرر   یدنزایزنی که  ـ    1697مسأله  

دارد، روزه بر او واجب نیست، و باید برای هر روز یک ُمد طعام به فقیر بدهد. و در هر  
 هایی را که نگرفته باید قضا نماید. دو صورت روزه

چه مادر بچه، یا دایه   کم است ـ  دهد و شیر اوزنی که بچه شیر می ـ    1698مسأله  
بی یا  باشد،  بچهاو  یا  برای خودش  روزه  اگر  دهد،  شیر  میاجرت  شیر  که  دهد ضرر ای 

ـ روزه بر او واجب نیست و باید برای هر روز یک ُمد طعام به فقیر بدهد؛ و در هر  دارد
ـ این حکم  اجب بنا بر احتیاط و  هایی را که نگرفته باید قضا نماید، ولی ـدو صورت روزه 

راه   اگر  اما  و  باشد،  راه  همین  به  منحصر  بچه  دادن  شیر  که  دارد  موردی  به  اختصاص 
مثاًل چند زن در شیر دادن او شرکت کنند، یا از شیر   دیگری برای شیر دادن بچه باشد ـ

 ـ ثبوت این حکم محل اشکال است. دادن با شیشه و پستانک کمک بگیرد
 

 راه ثابت شدن اّول ماه 

 شود: اّول ماه به چهار چیز ثابت میـ  1699أله مس
و دیدن، باید با چشم معمولی یعنی چشم غیر مسّلح    آنکه خود انسان ماه را ببینداّول:  

آن   شدن  دیده  نباشد،  مشاهده  قابل  معمولی  چشم  با  ماه  هالل  چنانچه  بنابراین  باشد؛ 
 افی نیست. کوپ  ک تلس توسط

آنان یعّدهدّوم:   ایم. و  شود، بگویند ماه را دیدهقین یا اطمینان پیدا میای که از گفته 
 عقالییهمچنین است هر چیزی که به واسطه آن یقین پیدا شود، یا اطمینان از یک منشأ  

 پیدا شود. 
ایم، ولی اگر صفت ماه را بر خالف  دو مرد عادل بگویند که در شب ماه را دیدهسّوم:  

اّول ماه ثابت نمی انسان یقین یا اطمینان به شودیکدیگر بگویند،  . و همچنین است اگر 
ـ معارض  به  مبتال  آنان  یا شهادت  باشد،  داشته  آنها  معارض اشتباه  باشد،   یا در حکم  ـ 

مثاًل اگر گروه زیادی از مردم شهر استهالل نمایند ولی بیش از دو نفر عادل کسی دیگر 
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و   کنند  استهالل  گروهی  آنکه  یا  نکند،  را  ماه  رؤیت  آنان ادعای  میان  از  عادل  نفر  دو 
آنها   میان  در  دیگر  عادل  نفر  دو  آنکه  نکنند، حال  رؤیت  دیگران  و  کنند،  رؤیت  ادعای 
باشد که در دانستن جای هالل، و در تیزبینی مانند آن دو عادل اّول باشند و آسمان صاف  

این در  نباشد،  دو  آن  دیدن  از  احتمالی  مانع  و  شهباشد  به  ماه  اّول  موارد  دو  چنین  ادت 
 شود. عادل ثابت نمی

ثابت  چهارم:   رمضان  ماه  اّول  آن  واسطه  به  که  بگذرد  شعبان  ماه  اّول  از  روز  سی 
ثابت می شوال  ماه  اّول  آن،  واسطه  به  که  بگذرد  رمضان  ماه  اّول  از  روز  سی  و  شود، 
 شود.می

یا شود، مگر اینکه از حکم او،  اّول ماه به حکم حاکم شرع ثابت نمیـ    1700مسأله  
 ثابت شدن ماه نزد او، اطمینان به دیده شدن ماه حاصل شود. 

با  ـ    1701مسأله   ماه  نمی  یپیشگوی اّول  ثابت  از منّجمین  انسان  اینکه  مگر  شود، 
 گفته آنان یقین یا اطمینان پیدا کند.

شود که شب پیش، بلند بودن ماه یا دیر غروب کردن آن، دلیل نمیـ    1702مسأله  
شود که شب دّوم است. و همچنین اگر ماه طوق داشته باشد دلیل نمی  شب اّول ماه بوده

 باشد. 
بعد ـ    1703مسأله   نگیرد، چنانچه  و روزه  نشود  ثابت  برای کسی  ماه رمضان  اگر 

 ثابت شود که شب پیش اّول ماه بوده، باید روزه آن روز را قضا نماید.
ی دیگر که در افق با او اگر در شهری اّول ماه ثابت شود، در شهرهاـ    1704مسأله  

شود، و مقصود از اّتحاد افق در اینجا آن است که اگر  باشند نیز اّول ماه ثابت میمّتحد می 
دیده  نباشد،  غبار  و  گرد  یا  ابر  مانند  مانعی  اگر  دّوم  شهر  در  شود  دیده  ماه  اّول  در شهر 

ّول است در خط  شود، و این در موردی اطمینان آور است که شهر دّوم اگر غرب شهر امی
نزدیکی در خط عرضی،  به  به اضافه  آن است  اگر در شرق  آن باشد و  به  نزدیک  عرض 

 . تفاوت زیادی در خط طول نداشته باشند
رمضان است یا اّول شوال، باید  ماه  داند آخر  روزی را که انسان نمی ـ    1705مسأله  
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 اید افطار کند.روزه بگیرد، ولی اگر در اثناء روز بفهمد که اّول شوال است، ب
اگر زندانی نتواند به ماه رمضان یقین کند، باید به گمان عمل نماید، ـ    1706مسأله  

تر عمل نماید، و باید سعی  تواند به گمان ضعیفتر پیدا کند، نمیولی اگر بتواند گمان قوی
ه ترین احتمال داشته باشد، و اگر هیچ راهی نبود از قرعه بو کوشش تمام در تحصیل قوی

عنوان آخرین راه استفاده کند اگر موجب قوت احتمال شود، و اگر عمل به گمان ممکن  
دهد ماه رمضان است روزه بگیرد، ولی باید آن ماه  نباشد، باید یک ماهی را که احتمال می

را در نظر داشته باشد، پس چنانچه بعد بر او معلوم شود این ماهی که روزه گرفته، بعد از  
ه، چیزی بر او نیست، ولی اگر معلوم شود که قبل از ماه رمضان بوده باید ماه رمضان بود

 .های ماه رمضان را قضا نمایدروزه
 

 های حرام و مکروه روزه 

داند روزه عید فطر و قربان حرام است و نیز روزی را که انسان نمیـ    1707مسأله  
اّول یا  است  شعبان  اّول    ماه  آخر  نیت  به  اگر  حرام  رمضا  ماه رمضان،  بگیرد،  روزه  ن 

 باشد. می
باشد  ـ    1708مسأله   داشته  منافات  استمتاع شوهر  با حق  زن  مستحبی  روزه  اگر 

روزه  همچنین  و  است،  غیر حرام  نذر  مانند  ندارد  معینی  روز  ولی  است  واجب  که  ای 
ـ این صورت هم  در  که  احتیاط واجب  معین،  بر  نذر کفایت  بنا  از  و  است  باطل  ـ روزه 

ونمی ـ  کند،  است  واجب  همچنین  احتیاط  بر  روزه   بنا  گرفتن  از  را  او  شوهر،  اگر  ـ 
مستحبی یا واجب غیر معین نهی نماید، اگرچه با حق او منافات نداشته باشد و احتیاط  

 . مستحب آن است که بدون اجازه او روزه مستحبی نگیرد
شود و   روزه مستحبی فرزند، در صورتی که موجب اذیت پدر و مادر ـ    1709مسأله  

 . این اذیت، از روی شفقت و دلسوزی باشد، حرام است 
بین  ـ    1710مسأله   در  و  بگیرد،  مستحبی  روزه  مادر  یا  پدر  اجازه  بدون  فرزند  اگر 

روز، پدر یا مادر او را نهی کند، چنانچه مخالفت نمودن فرزند، موجب اذیت آنان شود و  
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 .ایداین اذیت از روی شفقت و دلسوزی باشد باید افطار نم
توجهی ندارد، اگرچه دکتر  داند روزه برای او ضرر قابلکسی که میـ    1711مسأله  

برایش ضرر  روزه  که  دارد  گمان  یا  یقین  که  و کسی  بگیرد،  روزه  باید  دارد،  بگوید ضرر 
 توجهی دارد، اگرچه دکتر بگوید ضرر ندارد، واجب نیست روزه بگیرد.قابل

اـ    1712مسأله   یا  یقین  انسان  ضرر  اگر  برایش  روزه  که  باشد  داشته  طمینان 
توجهی دارد، یا آن را احتمال بدهد، و از آن احتمال ترس برای او پیدا شود، چنانچه  قابل

آن ضرر موجب   اگر  بلکه  نیست روزه بگیرد،  بجا باشد، واجب  او در نظر عقال  احتمال 
 روزه بگیرد و هالکت یا نقص عضو شود روزه حرام است، و در غیر این صورت اگر رجاًء 

 اش صحیح است.توجهی نداشته، روزه بعد معلوم شود ضرر قابل
اش این است که روزه برای او ضرر ندارد، اگر روزه  کسی که عقیدهـ    1713مسأله  

قابل ضرر  او  برای  روزه  بفهمد  مغرب  از  بعد  و  ـبگیرد  داشته  احتیاط   توجهی  بر  بنا 
 د.جا آوره بـ باید قضای آن را  واجب 

های حرام دیگری هم هست که  شد، روزه  ذکرهایی که  غیر از روزهـ    1714أله  مس
 شده است. ذکرهای مفّصل در کتاب

یا ـ    1715مسأله   است  عرفه  روز  دارد  انسان شک  که  روزی  و  روز عاشورا  روزه 
 عید قربان مکروه است.

 
 های مستحبروزه 

شد،    ذکر رام و مکروه که  روزه تمام روزهای سال، غیر از روزهای حـ    1716مسأله  
 مستحب است. و برای بعضی از روزها بیشتر سفارش شده است که از آن جمله است: 

ماه ـ    1 دهم  از روز  بعد  اّولی که  و چهارشنبه  ماه،  آخر هر  پنجشنبه  و  اّول  پنجشنبه 
نیاورد، مستحب است قضا نماید، و چنانچه اصاًل نتواند  جا  هباست، و اگر کسی آنها را  

دار به فقیر نخود نقره سکه 12٫6بگیرد، مستحب است برای هر روز یک ُمد طعام یا  روزه
 دهد.
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 سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر ماه. ـ  2
 تمام ماه رجب و شعبان و بعضی از این دو ماه اگرچه یک روز باشد.ـ  3
 روز عید نوروز.ـ  4
 روز چهارم تا نهم شوال.ـ  5
 قعده. ت و نهم ذیروز بیست و پنجم و بیسـ  6
نهم ذی ـ    7 تا روز  اّول  نتواند  روز  به واسطه ضعف روزه  اگر  حجه )روز عرفه(، ولی 

 دعاهای روز عرفه را بخواند، روزه آن روز مکروه است. 
 حجه(.ذی 18روز عید سعید غدیر )ـ  8
 حجه(.ذی 24روز مباهله )ـ  9

 روز اّول و سّوم و هفتم محّرم. ـ  10
 األول(.ربیع  17) )صلی الله علیه وآله( اکرم پیامبرمسعود روز میالد ـ  11
 األولی.روز پانزدهم جمادیـ  12
 رجب(.  27) )صلی الله علیه وآله( روز مبعث حضرت رسول اکرمـ  13

برادر  اگر  بلکه  برساند،  آخر  به  را  آن  نیست  بگیرد واجب  اگر کسی روزه مستحبی  و 
است  مستحب  کند  دعوت  غذا  به  را  او  روز   مؤمنش  بین  در  و  کند،  قبول  را  او  دعوت 

 اگرچه بعد از ظهر باشد افطار نماید.
 

  روزه را ی که یمواردی که مستحب است انسان از کارها

 خودداری نماید کندمی   باطل

ـ از   اگرچه روزه نیستند برای پنج نفر مستحب است در ماه رمضان ــ    1717مسأله  
 مایند:کند خودداری نکاری که روزه را باطل می

کند انجام داده باشد، و پیش از  کاری که روزه را باطل می  ،مسافری که در سفراّول:  
 خواهد ده روز در آنجا بماند برسد.که می به جاییظهر به وطنش یا 

خواهد ده روز در آنجا بماند  که می   به جاییمسافری که بعد از ظهر به وطنش یا  دّوم:  
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 برسد.
از ظ  بیماریسّوم:   بعد  از ظهر خوب که  پیش  اگر  است  و همچنین  هر خوب شود، 

باطل می را  که روزه  و کاری  باشد  شود  نداده  انجام  اما چنانچه  و  باشد.  داده  انجام  کند 
 ـ باید روزه بگیرد. بنا بر احتیاط واجب  ـ

 زنی که در بین روز از خون حیض یا نفاس پاک شود. چهارم: 
کاری پنجم:   قباًل  و  شود  مسلمان  که  می  کافری  باطل  را  روزه  که  داده  را  انجام  کند 

 باشد. 
روزهـ    1718مسأله   است  کردن مستحب  افطار  از  پیش  را  و عشا  مغرب  نماز  دار 

تواند با حضور قلب بخواند، ولی اگر کسی منتظر اوست یا میل زیادی به غذا دارد که نمی
را   نماز  تا ممکن است  افطار کند، ولی  اّول  بهتر است  آن  نماز بخواند،  در وقت فضیلت 

 د. جا آورهب



 
 
 

 احکام اعتکاف 
باشد که به واسطه نذر، عهد، قسم  اعتکاف از عبادات مستحب می ـ    1719مسأله  

آن است که فرد در مسجد به قصد قربت،   یشود، و اعتکاف شرعمانند اینها واجب میو  
ال عبادی توّقف و اقامت کند و احتیاط مستحب آن است که اقامت به قصد انجام اعم

 مانند نماز یا دعا باشد. 
نیست و در هر زمانی در طول سال که  ـ    1720مسأله   اعتکاف وقت معّینی  برای 

رمضان   مبارک  ماه  آن،  وقت  بهترین  و  است  صحیح  هم  اعتکاف  است،  صحیح  روزه 
 است و افضل دهه آخر ماه رمضان است. 

ِب وسِط آن سه روز  حداقل زماِن اعتکاف، سه روز به ضمیمه دو ش  ـ  1721مسأله  
باشد، و در کمتر از آن صحیح نیست ولی در زیاده حّدی ندارد، و داخل نمودن شب می

اّول یا چهارم در نیت اعتکاف مانعی ندارد، بنابراین اعتکاف بیشتر از سه روز جایز است  
 و اگر فرد پنج روز کامل معتکف شد، روز ششم را باید معتکف بماند.

بر آغاز  ـ    1722مسأله   بنا  آن  انتهای  و  است  اّول  روز  صبح  اذان  اعتکاف،  زمان 
احتیاط واجب، تا اذان مغرب روز سّوم است و در محّقق شدن اعتکاف، سه روز تلفیقی 

تواند بعد از اذان صبح روِز اّول معتکف شود هرچند نقصان روز  کافی نیست یعنی فرد نمی
م اینکه  نماید، مثل  از روز چهارم جبران  را  اذان ظهر  اّول  تا  اّول  اذان ظهر روز  از  عتکف 

 روز چهارم در مسجد بماند.
 

 اموری که در اعتکاف معتبر است 

 در اعتکاف اموری معتبر است:ـ  1723مسأله 
 معتکف مسلمان باشد.  اّول:
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 معتکف عاقل باشد. دّوم:

 اعتکاف با قصد قربت انجام شود.  سّوم:

قربـ    1724مسأله   قصد  باید  کننده،  گونه اعتکاف  به  گذشت،  ت  وضو  در  که  ای 
داشته باشد و اعتکاف را از آغاز تا پایان آن به قصد قربت با رعایت اخالص معتبر در آن  

 د. جا آوربه

 مّدت اعتکاف حداقل سه روز باشد.  چهارم:

اعتکاف سه روز است، و اعتکاف در کمتر از سه روز حداقل مّدت    ـ  1725مسأله  
آن   برای  اما  و  نیست  آن در مسأله )صحیح  نیست همچنان که توضیح  ( 1721حداکثری 

 گذشت.
 معتکف در ایام اعتکاف روزه باشد. پنجم:

بنابراین کسی که  ـ    1726مسأله   باشد،  اعتکاف، روزه  اّیام  باید در  اعتکاف کننده 
تواند روزه بگیرد مانند مسافری که قصد اقامه ده روز ندارد و مریض و زن حائض و  نمی

اعتک  به  نفساء  مخصوص  روزه  که  نیست  الزم  اعتکاف  ایام  در  و  نیست،  صحیح  افش 
روزه هر  بلکه  باشد  و  اعتکاف  مستحبی  استیجاری،  روزه  حّتی  است  صحیح  باشد  ای 

 قضاء هم کافی است. 
از اذان صبح تا مغرِب  ـ    1727مسأله   در مّدت زمانی که معتکف روزه است یعنی 

گردد، بنابراین  د، موجب بطالن اعتکاف نیز می کنهر روز، هر کاری که روزه را باطل می
 معتکف باید در هنگام روزه از ارتکاب عمدی مبطالت روزه خودداری نماید. 

 اعتکاف در مساجد چهارگانه یا در مسجد جامع باشد.  ششم:
الّنبیـ    1728مسأله   یا مسجد  الحرام  وآله( اعتکاف در مسجد  الله علیه  یا    )صلی 

یا مسجد بصر ه صحیح است، همچنین اعتکاف در مسجد جامع هر شهر مسجد کوفه 
داشته  صحیح می فرد غیر عادل  به  اختصاص  آن مسجد  امامت  که  زمانی  در  باشد مگر 

باشد، و مراد از مسجد  ـ اعتکاف صحیح نمی بنا بر احتیاط الزم باشد که در این هنگام ـ
ّصی نداشته باشد  جامع مسجدی است که اختصاص به محّله یا منطقه خاص یا گروه خا
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های مختلف شهر باشد، و مشروعیت وآمد مردم مناطق و محله و محّل اجتماع و رفت 
اعتکاف در هیچ مسجدی غیر مسجد جامع ثابت نیست ولی آوردن آن به احتمال مطلوب 
بودنش اشکال ندارد، اما اعتکاف در جایی که مسجد نیست و مثاًل حسینیه است یا فقط 

 نیست و مشروعیت ندارد. نمازخانه است صحیح

 اعتکاف در یک مسجد انجام شود.  هفتم:

است در یک مسجد انجام شود. بنابراین یک اعتکاف   الزم  اعتکافـ    1729مسأله  
نمی متصل را  یا  باشند  هم  از  جدا  چه  داد  انجام  مسجد  دو  در  به بهتوان  مگر  باشند  هم 

 شوند.   ای به هم مّتصل باشند که عرفًا یک مسجد حسابگونه
 باشد. اعتکاف با اذن کسی که اذن او شرعًا معتبر است  هشتم:

باشد. بنابراین    اعتکاف باید با اذن کسی که اذن او شرعًا معتبر است ـ    1730مسأله  
زمانی که توّقِف زن در مسجد حرام باشد مثل موردی که زن بدون اجازه از منزل خارج 

که توّقِف زن در مسجد، حرام نباشد ولی    شده باشد، اعتکاف باطل است، و در صورتی
اعتکاف منافی با حق شوهر باشد، صّحت اعتکافش در صورتی که بدون اذن شوهرش  
والدین  اذیت  و  آزار  اعتکاف موجب  که  در صورتی  است. همچنین  اشکال  باشد، محّل 

اگ  و  آنان الزم است  از  اذن فرزند  از شفقت و دلسوزی باشد،  ناشی  این اذیت،  و  ر  باشد 
 موجب اذیت آنان نباشد، احتیاط مستحب آن است که اجازه بگیرد.

 معتکف محّرمات اعتکاف را ترک نماید. نهم:

باشد، باید از محّرمات اعتکاف که در میاعتکاف    کسی که در حاِل ـ    1731مسأله  
کند، ولی وجوب اجتناب از آید اجتناب نماید و ارتکاب آنها اعتکاف را باطل میذیل می

 ، بنا بر احتیاط است: نزدیکیاز نها در اعتکافی که واجِب معّین نیست، در غیر آ
 بوی خوش.ـ  1

 با همسر.  نزدیکیـ  2
 استمناء و لمس و بوسیدن از روی شهوت )بنا بر احتیاط واجب(.ـ  3

 ممارات و مجادله کردن. ـ  4
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 خرید و فروش. ـ  5
چه از بوییدنش لّذت ببرد و   برای معتکف بوییدن عطریات مطلقًا ــ    1732مسأله  

نبرد  لّذت  بوییدن آن لذت   چه  از  نیست، و بوییدن گیاهان خوشبو در صورتی که  ـ جایز 
نمی می لذت  آن  بوییدن  از  اگر  و  نیست  جایز  معتکف  برد  همچنین  ندارد.  اشکال  برد 
شامپو،  می جامد،  یا  مایع  صابون  جمله  از  خوشبو  و  معّطر  شوینده  مواد  از  و  تواند 

زنند ردندان خوشبو استفاده نماید و در مساجدی که معمواًل غیر معتکفین عطر می خمی
آنان جایز نیست، ولی احساس بوی عطر ظاهرًا مانعی ندارد و الزم   استشمام بوی عطر 

 نیست بینی خود را بگیرد.

با همسر در حال اعتکاف جایز نیست هرچند موجب انزال    نزدیکیـ    1733مسأله  
 کند.ود، و ارتکاب عمدی آن اعتکاف را باطل میو خروج منی نش

به صورت  ـ    1734مسأله   استمناء )هرچند  از  باید  احتیاط واجب،  بر  بنا  معتکف 
با  کردن  نگاه  و  کند،  اجتناب  هم  شهوت  به  بوسیدن  و  لمس  به  زن  مباشرت  و  حالل( 

ه  شهوت به همسر در ایام اعتکاف مبطل اعتکاف نیست ولی احتیاط مستحب آن است ک
 در ایام اعتکاف از آن اجتناب شود.

در حال اعتکاف جدال بر سر مسائل دنیوی یا دینی در صورتی که  ـ    1735مسأله  
به قصد غلبه برطرف مقابل و اظهار فضلیت و برتری باشد، حرام است اما اگر به قصد  
اظهار حق و روشن شدن حقیقت و برطرف کردن خطا و اشتباه طرف مقابل باشد نه تنها 

 حرام نیست بلکه از بهترین عبادات است. بنابراین مالک، قصد و نیت معتکف است. 

در حال اعتکاف خرید و فروش و بنا بر احتیاط واجب، هر نوع داد  ـ    1736مسأله  
شده   انجام  معامله  هرچند  است  حرام  و...  معاوضه  مضاربه،  اجاره،  مانند  ستدی  و 

 صحیح است. 

تهیه مواد خوراکی یا آشامیدنی یا سایر حوائج    هرگاه معتکف برایـ    1737مسأله  
وکالت  به  را  کار  این  که  معتکفی  غیر  شخص  و  شود  فروش  و  خرید  به  ناچار  اعتکاف 
امکان   گرفتن  قرض  یا  هدیه  مثل  خرید  بدون  مذکور  اجناس  تهیه  و  نیابد  دهد،  انجام 
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 نداشته باشد، در این صورت، خرید و فروش مانعی ندارد.

از حکم اگـ    1738مسأله   اّطالع  با وجود  و  را عمدًا  اعتکاف  معتکف محّرمات  ر 
 شود.شرعی انجام دهد، اعتکافش باطل می

اگر معتکف یکی از محّرمات اعتکاف را سهوًا و از روی فراموشی  ـ    1739مسأله  
 انجام دهد، مطلقًا مبطل اعتکاف نیست.

به خاطر  ـ    1740مسأله   را  اعتکاف  از محّرمات  یکی  معتکف  ندانستن مسأله  اگر 
شود و اگر جاهل قاصر  انجام داده، در صورتی که جاهل مقّصر بوده، اعتکافش باطل می

 بوده، اعتکافش صحیح است و حکم سهو را دارد. 

اگر شخص معتکف به وسیله ارتکاب یکی از ُمفسداتی که در مسائل  ـ    1741مسأله  
واجِب  اعتکاف  اگر  پس  کند،  باطل  را  اعتکافش  شد،  بیان  بر پیش  بنا  باشد،  معین   

مثل   باشد  معین  غیر  واجِب  اعتکاف  اگر  و  کند،  قضاء  را  اعتکاف  باید  واجب  احتیاط 
را  اعتکاف  که  است  واجب  کند،  نذر  باشد  معّینی  وقت  در  آنکه  بدون  را  اعتکاف  آنکه 
را  اعتکاف  اتمام روز دّوم  از  بعد  و  باشد  اعتکاف مستحب  و اگر در  از سر گیرد،  دوباره 

کن دوم، باطل  روز  اتمام  از  قبل  اگر  و  کند  قضاء  را  اعتکاف  وجوبی  احتیاط  بر  بنا  د، 
 .اعتکاف مستحب را باطل کند، چیزی بر عهده او نیست و قضاء ندارد

آن خارج نشود مگر در مواردی که   دهم: از  و  باقی بماند  معتکف در مکان اعتکاف 
 خروج شرعًا جایز است. 

ا ـ    1742مسأله   مواردی که جایز  از  در  بیشتر  رود،  بیرون  از مسجد  معتکف  ست 
 . زمانی که برای انجام آن امر الزم است، نباید خارج از مسجد بماند

 
 خروج از محل اعتکاف

چارهـ    1743مسأله   برای ضروراتی که  اعتکاف  از محّل  نیست، خروج  آن  از  ای 
وا بلکه  جایز  برای غسل جنابت  از مسجد  خروج  و  است  جایز  کردن،  توالت  جب مثل 

ای است، همچنین خروج بانوان برای انجام غسل استحاضه جایز است. و زن مستحاضه 
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های واجب خود را انجام ندهد، مضّر به که غسل بر او واجب است در صورتی که غسل
 صّحت اعتکافش نیست.

خروج از محّل اعتکاف برای وضوی نماز واجِب اداء، جایز است ـ    1744مسأله  
داخ نماز  وقت  در  هرچند  قضاء  واجِب  نماز  وضوی  برای  شدن  خارج  و  باشد  نشده  ل 

 صورتی که وقت قضاء وسعت داشته باشد، محّل اشکال است. 

فرد  ـ    1745مسأله   باشد  فراهم  در خود مسجد  گرفتن  برای وضو  چنانچه شرایط 
 تواند به خارج از مسجد برای وضو گرفتن برود. معتکف نمی
غسل واجب شود، در صورتی که آن غسل از    اگر بر اعتکاف کنندهـ    1746مسأله  

هایی است که انجام آن در مسجد، مانع داشته و جایز نباشد مثل غسل جنابت که غسل
می  مسجد  شدن  نجس  موجب  یا  است  جنابت  با  مسجد  در  ماندن  باید مستلزم  گردد، 

شود و در صورتی که غسل کردن در مسجد مانعی وگرنه اعتکاف او باطل می  خارج شود 
نداشته باشد مانند غسل مّس مّیت و امکان غسل نیز باشد، بنا بر احتیاط واجب، جایز  

 نیست از مسجد خارج شود. 

های مستحبی مثل غسل جمعه  خروج از محّل اعتکاف برای غسل ـ    1747مسأله  
و همچنین برای وضوی مستحبی، محّل اشکال است. و به    »ُاّم داوود«یا غسل اعمال  

دن از مسجد برای امور راجحه )دارای رجحان( در غیر آنچه ضرورت  طور کّلی خارج ش
آید، محّل اشکال و احتیاط است، ولی معتکف برای تشییع جنازه و  عرفی به حساب می 

تواند تجهیز مّیت مانند غسل و نماز و دفن مّیت و برای عیادت مریض و نماز جمعه می 
 خارج شود.از محّل اعتکاف  

فرد معتکف برای شرکت در نماز جماعتی که خارج از محّل خروج  ـ    1748مسأله  
شود، بنا بر احتیاط واجب، جایز نیست مگر فردی که در مکه مکّرمه  برگزار میاعتکاف  

تواند برای نماز جماعت یا فرادی از مسجد خارج شود و در معتکف شده باشد که وی می 
 خواهد نماز بخواند.هر جای مکه که می 

در ـ    1749مسأله   احتیاجش  مورد  وسایل  آوردن  برای  مسجد  از  معتکف  خروج 
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 تواند فرد غیر معتکفی را برای آوردن آن وسایل مأمور نماید، جایز نیست.فرضی که می 

حوزه  ـ    1750مسأله   یا  دانشگاه  یا  دبیرستان  امتحانات  در  شرکت  برای  معتکف 
می باشد  عرفی  ضرورت  وچنانچه  شود  خارج  اعتکاف  محل  از  مّدت تواند  نباید  لی 

به گونهخروجش طوالنی   تا دو ساعت    ایگردد،  مثاًل  برود،  بین  از  اعتکاف  که صورت 
 اشکال ندارد.

اگر معتکف به خاطر کار ضروری از مسجد خارج شود ولی مّدت  ـ    1751مسأله  
طوالنی   گونهخروجش  به  باطل گردد،  اعتکافش  برود،  بین  از  اعتکاف  صورت  که  ای 

 وجش از روی اکراه یا اجبار یا اضطرار و یا فراموشی باشد. است، هرچند خر

از ـ    1752مسأله   اّطالع  با وجود  و  اختیارًا  و  اعتکاف عمدًا  از محّل  معتکف  اگر 
باطل   اعتکافش  گردد،  برای خروج، خارج  و مجاز  موارد ضروری  حکم شرعی در غیر 

 شود.می

ندـ    1753مسأله   به خاطر  اعتکاف  از محّل  معتکف  به  اگر  و جهل  انستن مسأله 
باطل   اعتکافش  گردد،  برای خروج، خارج  و مجاز  موارد ضروری  حکم شرعی در غیر 

 شود.می

اگر معتکف از روی فراموشی از مسجد خارج شود، اعتکاف باطل ـ    1754مسأله  
باطل  می اعتکافش  شود،  خارج  مسجد  از  اجبار  و  اکراه  روی  از  معتکف  اگر  و  شود 

بین برود    ای که صورت اعتکاف از روجش طوالنی گردد، به گونه شود مگر مّدت خنمی
 شود. فرض، اعتکافش باطل میدر این  که

اگر بر معتکف خروج از محّل اعتکاف، واجب باشد مثل اداء بدهی ـ    1755مسأله  
و دینی که بر عهده او واجب است و سررسید آن فرا رسیده است و تمّکن از ادای آن را  

کند یا اداء واجب دیگری که انجام آن متوّقف بر خروج  ر هم آن را مطالبه میدارد و طلبکا
است ولی او خالف وظیفه رفتار نموده و خارج نشود، گناهکار است اما اعتکافش باطل 

 شود.نمی

معتکف نباید بیش از مقدار حاجت و ضرورت و نیاز بیرون مسجد  ـ    1756مسأله  
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نباید زیر سایه بنشیند ولی اگر انجام آن  بماند و در خارج از مسجد، در صور ت امکان، 
احتیاط  بر  بنا  و  ندارد  اشکال  شود،  نمی  انجام  سایه  زیر  معتکف  نشستن  با  جز  کار، 

 .واجب، بعد از انجام آن کار و رفع نیاز مطلقًا ننشیند مگر آنکه ضرورتی پیش آید
ود هرچند احتیاط  تواند در بیرون مسجد زیر سایه راه برمعتکف میـ    1757مسأله  

 مستحب ترک آن است. 

یا    تریننزدیک   مراعاتـ    1758مسأله   اعتکاف  محّل  از  خروج  هنگام  در  مسیر 
برگشت به محّل اعتکاف، بنا بر احتیاط واجب، الزم است مگر آنکه انتخاب مسیر دورتر  

 مستلزم توّقِف کمتر در خارج مسجد باشد که باید آن را انتخاب کند.
 

 اعتکاف مسائل متفرقه  

تواند از آغاز هنگام نیِت اعتکاف در غیر اعتکاِف واجِب انسان میـ    1759مسأله  
تواند با قرار  معین شرط کند که اگر مشکلی پیش آمد اعتکاف را رها کند. بنابراین وی می 

اشکالی هم   و  کند  اعتکاف را رها  مانع،  و  آمدن مشکل  پیش  این شرط، در وقت  دادن 
ّوم، اما اگر معتکف شرط کند بدون عارض شدن هیچ سببی بتواند ندارد حّتی در روز س

اعتکاف را قطع نماید، صّحت چنین شرطی، محّل اشکال است. شایان ذکر است قرار 
دادن شرط مذکور )شرط رها کردن اعتکاف در اثنای آن( بعد از شروع اعتکاف یا قبل از  

 اعتکاف باشد.  شروع آن صحیح نیست بلکه باید همزمان و مقارن با نیت 
صحیح ـ    1760مسأله   هم  ممّیز  بچه  اعتکاِف  و  نیست  شرط  بلوغ  اعتکاف،  در 

 است.

کننده بر فرش غصبی بنشیند و از غصبی بودن فرش،    اعتکاف  اگر ـ    1761مسأله  
نمی باطل  اعتکافش  ولی  است  کرده  معصیت  باشد،  گاه  مکانی آ به  کسی  اگر  و  شود 

ا و  باشد  گرفته  و جا  گرفته  بگیرد سبقت  بدون رضایت  او  از  را  مکان  آن  عتکاف کننده، 
 هرچند گناهکار است ولی اعتکافش صحیح است. 

نمودن  ـ    1762مسأله   اعتکاِف واجب، شرط رجوع )شرط رها  اگر در موقع نیت 
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( گذشت، چنانچه یکی 1759اعتکاف در اثنای آن( کرده باشد که تفصیل آن در مسأله ) 
 کدام الزم نیست. اء اعتکاف و از سر گرفتن آن، هیچاز محّرمات را انجام دهد، قض

ازـ    1763مسأله   بعد  است  شده  معتکف  که  زنی  اعتکاف،   اگر  دّوم  روز  اتمام 
حائض شود واجب است فورًا از مسجد خارج شود و قضاء اعتکاف بر او بنا بر احتیاط 

می الزم  نواجب  رها  )شرط  رجوع  شرط  اعتکاف  ابتدای  در  آنکه  مگر  مودن  باشد، 
 ( گذشت.1759اعتکاف در اثنای آن( کرده باشد که تفصیل آن در مسأله )

قضاء اعتکاف واجب، واجب فوری نیست ولی نباید قضاء آن را به  ـ    1764مسأله  
انگاری در اداء واجب حساب شود و احتیاط مستحب است  حّدی تأخیر اندازد که سهل

 که فورًا قضاء کند.

اعتکافی که به سبب نذر یا قسم یا عهد یا سپری شدن    اگر در اثناءـ    1765مسأله  
بزرگ )پسر  او  ولّی  بر  بمیرد  معتکف  است،  اعتکاف، واجب شده  اّول  تر( قضاء  دو روز 

قضاء   را  متوّفی  اعتکاف  که  است  آن  مستحب  احتیاط  هرچند  نیست  واجب  اعتکاف، 
ثلث  از  که  است  نموده  وصّیت  مورد  این  در  معتکف  چنانچه  البّته  را    کند.  فردی  مالش 

 اجیر کنند تا برای او اعتکاف انجام دهد، باید مطابق با وصّیت عمل شود.

با  ـ    1766مسأله   اعتکاف واجب را  باطل کند، چه در    نزدیکی اگر معتکف  عمدًا 
شود و در سایر محّرمات، کّفاره ندارد هرچند احتیاط  روز باشد یا شب، کّفاره واجب می

 .مستحب است که کّفاره بدهد

است  و   مخیر  فرد  که  است  رمضان  مبارک  ماه  کّفاره  همانند  اعتکاف،  بطالن  کّفاره 
شصت روز را روزه بگیرد یا شصت فقیر را طعام بدهد، هرچند احتیاط استحبابی مراعات  

 کّفاره مرّتبه است یعنی شصت روز روزه بگیرد و اگر نتوانست شصت فقیر را طعام دهد.

ف به اعتکاف دیگر جایز نیست، چه هر دو واجب  عدول از اعتکاـ    1767مسأله  
یا هر دو   بر خود واجب کرده باشد،  به قسم  نذر و دیگری را  به  آنکه یکی را  باشند مثل 
مستحب باشند، یا یکی واجب و دیگری مستحب باشد، یا یکی برای خود و دیگری به  

 . نیابت یا اجاره برای غیر باشد، یا هر دو به نیابت از غیر باشد



 
 
 

 احکام خمس

 شود:در هفت چیز خمس واجب می ـ  1768مسأله 

 منفعت کسب. اّول: 

 معدن.دّوم: 
 گنج.سّوم: 

 مال حالل مخلوط به حرام.چهارم: 
 آید.ـ به دست می یعنی فرو رفتن در دریا جواهری که به واسطه غواصی ـپنجم: 
 غنیمت جنگ.ششم: 
 مان بخرد. بنا بر مشهور زمینی که کافر ذّمی از مسلهفتم: 

 خواهد شد.   ذکرو احکام اینها مفصل 
 موارد خمس

 ـ منفعت کسب  1
های دیگر مالی به دست  هرگاه انسان از تجارت یا صنعت، یا کسب ـ    1769مسأله  

ه از ده و از اجرت آن مالی تهیه کند، چنانچجا آورهبآورد، اگرچه مثاًل نماز و روزه میتی را  
و   او  خود  سال  ـزیا  شعیاالتمخارج  خمس  باید  بیاید،  پنجم  د  یک  به   یعنی  را  آن  ـ 

 شود بدهد.می ذکردستوری که بعدًا 
آورد ــ    1770مسأله   به دست  بجز مواردی که در مسائل   اگر از غیر کسب مالی 

می  استثنا  بیاید،   شودبعد  زیاد  سالش  مخارج  از  چنانچه  ببخشند،  او  به  چیزی  مثاًل  ـ 
 خمس آن را باید بدهد.

را که زن می مهریه ـ    1771مسأله   مرد، عوض طالق خلع  ای  که  را  و مالی  گیرد، 
شود، خواه دیه عضو باشد یا دیه نفس )دیه  گیرد، و همچنین دیه شرعی که دریافت میمی
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به   ارث  باب  در  معتبر  قواعد  اساس  بر  که  ارثی  است  همچنین  و  ندارد.  خمس  قتل(، 
به او  (1) لی به غیر این راه مانند تعصیب رسد. ولی اگر مسلمانی که شیعه است ماانسان می 

شود و خمس آن را باید بدهد، و همچنین اگر به ارث برسد، آن مال از فواید محسوب می
باشد، ـ پسر  و  پدر  از غیر  و  نداشته  را  آن  توقع  که  برسد  او  به  آن   احتیاط واجب  ارثی  ـ 

 .است که خمس آن ارث را اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، بدهد 
اگر مالی به ارث به او برسد و بداند کسی که این مال از او به ارث ـ    1772سأله  م

رسیده خمس آن را نداده، باید خمس آن را بدهد، و همچنین اگر در خود آن مال خمس  
باید  است،  بدهکار  خمس  رسیده،  ارث  به  او  از  مال  آن  که  کسی  بداند  وارث  و  نباشد 

دو صورت اگر کسی که مال از او به ارث رسیده به   خمس را از مال او بدهد، ولی در هر
داده، و وصیت هم نکرده که خمس او را از  دادن خمس عقیده نداشته، یا آنکه خمس نمی

 ماترک بدهند الزم نیست وارث خمس واجب بر او را بپردازد.
زیاد  ـ    1773مسأله   انسان  سال  مخارج  از  چیزی  کردن،  قناعت  واسطه  به  اگر 

 خمس آن را بدهد.بیاید، باید 
دهد، باید خمس تمام مالی  کسی که دیگری تمام مخارج او را می ـ    1774مسأله  

 آورد را بدهد.که به دست می
اگر ملکی را بر افراد معینی مثاًل بر اوالد خود وقف نماید، چنانچه  ـ    1775مسأله  

رج سال آنان  در آن ملک زراعت و درختکاری کنند و از آن چیزی به دست آورند و از مخا
زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهند، و همچنین اگر طور دیگری هم از آن ملک نفع ببرند،  

 آید بدهند. مثاًل اجاره آن را بگیرند، باید خمس مقداری را که از مخارج سالشان زیاد می 
اگر مالی را که فقیر بابت صدقه واجب، مانند کفارات ورد مظالم یا ـ    1776مسأله  

اند منفعتی ببرد، مثاًل  ی گرفته از مخارج سالش زیاد بیاید، یا از مالی که به او داده مستحب
داده  او  به  که  درختی  میوه از  ـاند  بیاید  زیاد  مخارج سالش  از  و  آورد  به دست  بر   ای  بنا 

ـ باید خمس آن را بدهد. ولی اگر مالی را از بابت خمس یا زکات از روی   احتیاط واجب 
 

 .نزد شیعه صحیح نیست وأهل سّنت، که در باب ارث بیان شده،  نزد  ی استله رایجأمس  (1)
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او به  از    استحقاق  اگر  آن  منافع  ولی  بدهد،  را  آن  خود  خمس  نیست  الزم  باشند  داده 
 مخارج سال زیاد بیاید خمس دارد.

فروشنده  ـ    1777مسأله   به  یعنی  بخرد،  را  جنسی  نداده  خمس  پوِل  عین  با  اگر 
خرم، چنانچه فروشنده مسلمان اثناعشری باشد معامله  بگوید این جنس را به این پول می

ل صحیح است، و به جنسی که به این پول خریده است خمس تعلق  نسبت به جمیع ما
 گیرد، و احتیاجی به اجازه و امضاء حاکم شرع نیست.می

اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده  ـ    1778مسأله  
  ای که کرده صحیح است، و خمس پولی را که به فروشنده داده به صاحبان بدهد، معامله 

 باشد. خمس مدیون می
بخرد، ـ    1779مسأله   نشده  داده  آن  خمس  که  را  مالی  اثناعشری  مسلمان  اگر 

 خمس آن به عهده فروشنده است، و بر خریدار چیزی نیست. 
اگر چیزی را که خمس آن داده نشده به مسلمان اثناعشری ببخشد،  ـ    1780مسأله  

 ص نیست.خمس آن به عهده خود بخشنده است، و چیزی بر این شخ
خمس ـ    1781مسأله   یا  ندارد،  عقیده  خمس  دادن  به  که  کسی  یا  کافر  از  اگر 

 دهد، مالی به دست انسان آید، واجب نیست خمس آن را بدهد.نمی
از گذشت ـ    1782مسأله   اینها، پس  مانند  و  و کارمند  و صنعتگر  و کاسب  تاجر 

ید خمس آنچه را که  یک سال از شروع کسب و کار، سال خمسی شان فرا می رسد و با
آید بدهند، و همچنین است منبری و امثال او هرچند درآمد  شان زیاد می از مخارج سال 

او در مواقع خاصی از سال باشد اگر مقدار قابل توجهی از مخارج سال را کفاف دهد، و  
کسی که شغلی ندارد که از آن مخارج زندگی را تحصیل کند، و از کمک دولت یا مردم 

میمی   استفاده دست  به  سودی  اتفاقًا  یا  که  کند،  موقعی  از  سال  یک  آنکه  از  بعد  آورد، 
فایده برده بگذرد، باید خمس مقداری را که از خرج سالش زیاد آمده بدهد، پس برای هر  

 . تواند سال جداگانه حساب کندمنفعت می
 تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش آید خمسانسان می ـ    1783مسأله  
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آن را بدهد، و جایزاست دادن خمس را تا آخر سال تأخیر بیندازد، ولی اگر بداند تا آخر  
نیاز پیدا نمی ـ باید فورًا خمس آن را بدهد. و اگر   بنا بر احتیاط واجب  کند ـسال به آن 

 برای دادن خمس، سال شمسی قرار دهد، مانعی ندارد.
ن سال بمیرد، باید مخارج تا موقع  آورد و در بی  دست ه  باگر منفعتی  ـ    1784مسأله  

 مرگش را از آن منفعت کسر کنند، و خمس باقیمانده را فورًا بدهند.
اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده باال رود و آن را نفروشد و  ـ    1785مسأله  

 آید، خمس مقداری که باال رفته بر او واجب نیست.  پاییندر بین همان سال قیمتش 
ر قیمت جنسی که برای تجارت خریده باال رود و به امید اینکه  اگ ـ    1786مسأله  

آید، خمس    پایینقیمت آن باالتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمتش  
 ـ بر او واجب است.  بنا بر احتیاط مقداری که باال رفته ـ

ه کرده باشد و  التجارة، مالی را به خریدن یا مانند آن تهیاگر غیر مالـ    1787مسأله  
خمسش را داده باشد، چنانچه قیمتش باال رود، اگر آن را بفروشد، خمس مقداری را که  
بر قیمتش اضافه شده، و از مخارج سال زیاد آمده باید بدهد. و همچنین اگر مثاًل درختی 

دارند چاق شود، باید خمس میوه بدهد، یا گوسفندی که برای استفاده از گوشت نگه می
 .ی را بدهدآن زیاد

اگـر باغی احداث کند با پولی که خمس آن را داده است، یا خمس  ـ    1788مسأله  
به آن تعلق نگرفته است، برای آنکه بعد از باال رفتن قیمتش بفروشد، باید خمس میوه و  

نهالنمو درخت  و  آن را کاشته هایی که میها  یا  های خشکی که قابل  اند و شاخهروید، 
است و زیادی قیمت باغ را بدهد، ولی اگر قصدش این باشد که میوه آن    بریدن و استفاده 

و  درخت  نیست،  واجب  قیمت  زیادی  خمس  کند،  استفاده  قیمتش  از  و  فروخته  را  ها 
 مابقی خمس دارد.

اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را بکارد، باید هر سال خمس ـ    1789مسأله  
برند، اگر از مخارج های آن که معمواًل هر سال میزیادی آنها را بدهد؛ و همچنین شاخه 

 سال او زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.
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کسی که چند رشته تجارت دارد مثاًل با سرمایه خود مقداری شکر و  ـ   1790مسأله  
ها در شئون تجارت مانند خرج و دخل،  مقداری برنج خریده است، چنانچه همه آن رشته

سود   و  صندوق  حساب  از و  سال  آخر  در  که  را  آنچه  خمس  باید  باشند،  یکی  زیان،  و 
آید بدهد، و چنانچه از یک رشته نفع ببرد و از رشته دیگر ضرر کند،  مخارج او زیاد می 

مختلف  می رشته  دو  اگر  ولی  نماید.  تدارک  دیگر  رشته  نفع  به  را  رشته  یک  ضرر  تواند 
تجارت و زراعت می مثاًل  یا یک رشتکسب دارد،  ه است، و حساب دخل و خرج  کند، 

شود ضرر یک رشته ـ نمی بنا بر احتیاط وجوبی آنها از هم جدا است، در این دو صورت ـ
 را به نفع رشته دیگر تدارک نمود.

برای  خرج ـ    1791مسأله   انسان  که  را  می   دست ه  بهایی  فایده  مانند آوردن  کند، 
وسایل و  آالت  بر  که  نقصی  همچنین  و  حّمالی،  و  می  داّللی  وارد  می او  از  شود،  تواند 

 منفعت، کسر نماید و نسبت به آن مقدار، خمس الزم نیست.
و  ـ    1792مسأله   پوشاک  و  به مصرف خوراک  سال  بین  در  منافع کسب  از  آنچه 

رساند، در اثاثیه و خرید منزل، و عروسی پسر، و جهیزیه دختر و زیارت و مانند اینها می 
 شد، خمس ندارد.صورتی که از شأن او زیاد نبا

میـ    1793مسأله   کّفاره  و  نذر  مصرف  به  انسان  که  را  مخارج  مالی  جزء  رساند، 
دهد در صورتی که از شأن  بخشد، یا جایزه میسالیانه است. و نیز مالی را که به کسی می

 شود.او زیاد نباشد، از مخارج سالیانه حـساب می 
های جهیزیه دخترش را در سال اگر متعارف چنین باشد که انسان  ـ    1794مسأله  

متعدد تدریجًا تهیه کند، و تهیه نکردن جهیزیه منافی شأنش باشد هرچند از جهت اینکه 
نتواند در وقتش تهیه کند، اگر در بین سال از منافع آن سال مقداری جهیزیه بخرد که از 

مت آن مقدار در یک سال جزء مصارف سالیانه  تهیه  نباشد، و عرفًا  او  شأنش زیاد  عارف 
آن   منافع  از  یا  باشد،  زیاد  از شأنش  اگر  و  بدهد،  نیست  را الزم  آن  شمرده شود، خمس 

 سال در سال بعد جهیزیه تهیه نماید، باید خمس آن را بدهد.
زیارت ـ    1795مسأله   و  را که خرج سفر حج  دیگر میمالی  از مخارج  های  کند، 
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فر او تا مقداری از سال بعد طول  شود که در آن سال خرج کرده، و اگر سسالی حساب می 
 .کند باید خمس آن را بدهدبکشد، آنچه در سال بعد، از درآمد سال قبل خرج می 

فایدهـ    1796مسأله   آنها  غیر  یا  تجارت  و  کسب  از  که  مال  کسی  اگر  برده،  ای 
می نیست،  واجب  آن  خمس  که  دارد  هم  از دیگری  فقط  را  خود  سال  مخارج  تواند 

 ند. اش حساب کفایده 
آخر  آذوقه ـ    1797مسأله   در  اگر  خریده،  منافعش  از  سالش  مصرف  برای  که  ای 

سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد، و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد، در صورتی 
 که قیمتش از وقتی که خریده زیاد شده باشد، باید قیمت آخر سال را حساب کند. 

ای برای منزل بخرد و قبل  دادن خمس، اثاثیه  اگر از منافع، پیش ازـ    1798مسأله  
از سال خمسی از آن استفاده کند، در صورتی که احتیاجش پس از سال منفعت برطرف  
شد، الزم نیست خمس آن را بدهد، و همچنین اگر در میان سال احتیاجش برطرف شد،  

شود، مانند  ی های بعد کنار گذاشته مولی آن چیز از چیزهایی باشد که معمواًل برای سال
گونه چیزها اگر در بین سال  های زمستانی و تابستانی، خمس ندارد، و در غیر این لباس

احتیاجش از آن، به طور کّلی برطرف شد، احتیاط واجب آن است که خمس آن را بدهد،  
خمس   نیز  باشد،  گذشته  آنها  با  زن  کردن  زینت  وقت  که  صورتی  در  زنانه  زیورآالت  و 

 .ندارد
نمی ـ    1799مسأله   نبرد،  منفعتی  سال  یک  در  از  اگر  را  سال  آن  مخارج  تواند، 

 برد، کسر نماید.منفعتی که در سال بعد می
اگر در اّول سال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج کند، و پیش از تمام ـ    1800مسأله  

سر  تواند مقداری را که از سرمایه برداشته از منافع کشدن سال منفعتی به دستش آید، می 
 کند.

بین برود، می ـ    1801مسأله   از  آن  مانند  از سرمایه در تجارت و  تواند  اگر مقداری 
 مقداری را که از سرمایه کم شده، از منافع همان سال کسر نماید.

اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از اموال او از بین برود، اگر در همان  ـ    1802مسأله  
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تواند در بین سال از منافعش آن را تهیه نماید و ی سال به آن چیز احتیاج داشته باشد، م
 خمس ندارد.
کند،  ـ    1803مسأله   قرض  خود  مخارج  برای  و  نبرد  منفعتی  سال  تمام  در  اگر 

  ی ول های بعد مقدار قرض خود را کسر نماید و خمس آن را ندهد  تواند از منافع سالنمی
تا زمانی که بابت   بخرد  یه شخصاستفاد  یا خانه برا ین  یمانند ماش  یاله ی اگر با قرض وس

تواند به مقدار بدهی خود، از  کند مید آن شیئ بدهکار است و از آن شیئ استفاده می ی خر
سال  سالدرآمد  در  را  بدهی  از  مقدار  آن  اینکه  بر  مشروط  کند  کسر  بعد  قبل  های  های 

م شدن  کسر نکرده باشد. و اگر در اثناء سال برای مخارج خود قرض کند و پیش از تما
تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر نماید. و همچنین در  سال منفعتی ببرد، می

اّول می ادا    یدرامد سالها  تواند قرض خود را ازصورت  آن مقدار خمس  ندک بعد  به  و   ،
 گیرد.تعلق نمی

اگر برای زیاد کردن مال، یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد،  ـ    1804مسأله  
کن نماید  قرض  ادا  را  آن قرض  پرداخت خمس،  بدون  منافع سالش  از  که  د، در صورتی 

باید پس از رسیدن سال، خمس آن عین را بپردازد مگر اینکه مالی را که قرض کرده، و یا  
 . چیزی را که با قرض خریده در میان سال از بین برود

ده است  تواند خمس چیزهایی که خمس بر آنها واجب شانسان می ـ    1805مسأله  
از همان چیزها بدهد، یا به مقدار قیمت خمسی که واجب شده است، پول خمس داده  
آن واجب نشده بخواهد بدهد، محل   اگر جنس دیگری که خمس در  اما  و  شده بدهد، 

 اشکال است، مگر آنکه با اجازه حاکم شرع باشد. 
گذشت،  ـ    1806مسأله   آن  بر  سال  و  گرفت  تعّلق  او  مال  به  خمس  که  تا  کسی 

 تواند در آن مال تصرف کند. خمس آن را نداده است نمی
نمیـ    1807مسأله   است  بدهکار  یعنی  کسی که خمس  بگیرد،  ذّمه  به  را  آن  تواند 

خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف کند، و چنانچه تصرف کند و آن  
 مال تلف شود، باید خمس آن را بدهد.

بدهکار است، اگر با حاکم شرع دستگردان کند و    کسی که خمسـ    1808مسأله  
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تواند در تمام مال تصرف نماید، و بعد از دستگردان، منافعی خمس را به ذّمه بگیرد، می
آید مال خود اوست، و باید به تدریج بدهی خود را بپردازد به نحوی  می   به دست که از آن  

 که مسامحه نباشد. 
است، اگر خمس منافع خود را بدهد و    کسی که با دیگری شریکـ    1809مسأله  

شریک او ندهد، و در سال بعد از مالی که خمسش را نداده برای سرمایه شرکت بگذارد،  
ـ اّول  شخص  است  تصرف  اثناعشری  شیعه  اینکه  فرض  اشکالی  با  مشترک  مال  در  ـ 

 ندارد.
اگر در  آید هرچند از هدایا باشد   به دست اگر برای بچه صغیر منافعی  ـ   1810مسأله  

گیرد، و بر ولی صغیر واجب  اثناء سال در مؤونه او مصرف نشود، خمس به آن تعلق می
است که خمس آن را بدهد، و چنانچه نداد، بر صغیر پس از بلوغ واجب است که خود  

بدهد را  آن  می ،  خمس  تقلید  مجتهدی  از  است،  ممیز  که  نابالغی  بچه  اگر  که  ولی  کند 
خمس ندارد ولّی او حّق پرداخت خمس مال او را از مال وی  معتقد است مال بچه نابالغ  

 .ندارد
دیگری  ـ    1811مسأله   از  که مالی  را    به دست کسی  آن  نماید خمس  آورد و شک 

تواند در آن مال تصرف نماید، بلکه اگر یقین هم داشته باشد که خمس آن را  داده یا نه، می 
تواند در آن تصرف ثناعشری باشد، مینداده اگر او خمس بده نباشد، و گیرنده مسلمان ا

 نماید.
اگر کسی از منافع کسب خود در اثناء سال چیزی بخرد که از لوازم ـ    1812مسأله  

اش حساب نشود، واجب است بعد از تمامی سال، خمس آن را بدهد، و مخارج سالیانه 
ا که آن و چنانچه خمس آن را نداد و قیمت آن چیز باال رفت، الزم است خمس مقداری ر

 چیز فعاًل ارزش دارد بدهد.
اگر کسی چیزی را بخرد و از پول خمس نداده که سال بر آن گذشته  ـ    1813مسأله  

قیمت آن را بپردازد و قیمت آن باال رود، چنانچه آن را برای آن نخریده که قیمتش باال  
که پرداخته  رود و بفروشد، مثاًل زمینی را برای زراعت خریده است، باید خمس قیمتی را  
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است بدهد، و اگر مثاًل پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته این ملک را با  
 خرم، باید خمس مقداری را که آن ملک فعاًل ارزش دارد بدهد. این پول می

کسی که از اّول تکلیف، یا برای مدتی مثاًل چند سالی خمس نداده،  ـ    1814مسأله  
ن سال چیزی که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از اّول  اگر از منافع کسب در بی

کاسبی او، و اگر کاسب نباشد یک سال از وقت منفعت بردن گذشته، باید خمس آن را  
خود   شأن  مطابق  دارد  احتیاج  آنها  به  که  دیگری  چیزهای  و  خانه  اثاث  اگر  و  بدهد، 

آنها را خریده، پس اگر بداند در بین سالی که در آن سال فایده ب رده با فایده همان سال 
خریده، و در همان سال از آن استفاده کرده است، الزم نیست خمس آنها را بدهد، و اگر  

ـ باید با حاکم شرع به نسبت احتمال مصالحه کند، یعنی اگر   بنا بر احتیاط واجب  نداند ـ
 آن را خمس بدهد.  %50احتمال بدهد که خمس در آن واجب باشد  %50مثاًل 

 
 ـ معدن  2

سنگ، فیروزه،  معدن مثل طال، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغالـ    1815مسأله  
معدن و  نمک  زاج،  امامعقیق،  مال  یعنی  است،  انفال  از  دیگر  السالم( های    )علیه 

باشد، ولی اگر کسی چیزی از آن را استخراج نماید، در صورتی که شرعًا مانعی نباشد  می
تملک کند، و چنانچه به مقدار نصاب باشد، باید خمس آن را تواند آن را برای خود  می

 بدهد.
مثقال معمولی طالی مسکوک است، یعنی اگر   «15»نصاب معدن  ـ    1816مسأله  

 « 15»قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده پس از کم کردن هزینه بیرون آوردن، به  
سازی، از آن  زینه خالص مثقال معمولی طالی مسکوک برسد، مخارج بعدی آن از قبیل ه

 شود، و خمس باقی را بدهد.کسر می
مثقال    «15»چیزی که از معدن بیرون آورده، چنانچه قیمت آن به  ـ    1817مسأله  

به   که  است  در صورتی الزم  آن  نرسد، خمس  منفعت تنهاییطالی مسکوک  با  یا  های  ، 
 دیگر او از مخارج سالش زیاد بیاید.
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ـ حکم معدن جاری است، پس   بنا بر احتیاط الزم ـبر گچ و آهک  ـ    1818مسأله  
 .اگر به حد نصاب برسند، باید خمس آنها را بدون اخراج مؤونه سال بدهد

آورد، باید خمس آن را بدهد،  می  به دست کسی که از معدن چیزی  ـ    1819مسأله  
 چه معدن روی زمین باشد یا زیر آن، چه در زمینی باشد که ملک او است، یا در جایی 

 باشد که مالک ندارد.
مثقال    «15»اگر نداند قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده به  ـ    1820مسأله  

می مسکوک  وزن  طالی  به  است  ممکن  چنانچه  که  است  آن  الزم  احتیاط  نه،  یا  رسد 
 کردن، یا از راه دیگر قیمت آن را معلوم کند، و اگر ممکن نبود خمس بر او واجب نیست. 

اگر چند نفر چیزی را از معدن استخراج کنند، چنانچه قیمت آن به   ـ  1821مسأله  
باشد،  15» مقدار  این  از  کمتر  آنها  از  هرکدام  ولی سهم  برسد،  مثقال طالی مسکوک   »

 .خمس ندارد
کندن ـ    1822مسأله   با  اجازه  بدون  است  دیگری  زمین  زیر  در  که  را  معدنی  اگر 

  ملک   صاحب آید، مال  می  به دست آنچه از آن    اند کهزمین او بیرون آورد، مشهور فرموده
است، ولی این مطلب خالی از اشکال نیست، و احتیاط آن است که با هم مصالحه کنند،  

 و چنانچه به مصالحه راضی نشوند به حاکم شرع مراجعه نمایند تا نزاع را فیصله دهد. 
 

 ـ گنج 3
س افراد خارج شده  شده و از دسترگنج مالی است منقول که مخفیـ    1823مسأله  

 است، و در زمین یا درخت، یا کوه یا دیوار پنهان باشد، و بودن آن در آنجا معمول نباشد. 
اگر انسان در زمینی که ملک کسی نیست، یا موات است و خود او  ـ    1824مسأله  

می  کند،  پیدا  گنجی  است  شده  مالک  احیاء  باید  با  ولی  بردارد،  خود  برای  را  آن  تواند 
 ا بدهد.خمس آن ر

گنج  ـ    1825مسأله   یا    «105»نصاب  و  نقره مسکوک  مثقال طالی    «15»مثقال 
آورد، مساوی با قیمت  می  به دست مسکوک است، یعنی اگر قیمت چیزی را که از گنج  
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 یکی از این دو باشد، خمس در آن واجب است. 
تـ    1826مسأله   آن  مانند  و  اجاره  با  یا  دیگری خریده،  از  که  زمینی  در  صرف  اگر 

کرده است گنجی پیدا کند که شرعًا متعلق به مسلمان، یا ذمی نباشد، یا اگر باشد مربوط  
زمان او به  برای  وارثی  وجود  احراز  عدم  موجب  قدمت  این  که  باشد،  قدیم  بسیار  های 

می احتمال بشود  اگر  و  بدهد.  را  آن  باید خمس  ولی  بردارد،  برای خود  را  گنج  آن  تواند 
مالک قبلی است، در صورتی که بر زمین و همچنین بر گنج یا جای   دهد که مال  عقالیی

آن به تبعیت زمین دست داشته است، باید به او اطالع دهد، پس اگر آن را ادعا کند باید 
آن دست   بر  و  بوده  زمین  مالک  او  از  پیش  که  به کسی  نکند،  ادعا  اگر  و  دهد،  تحویل 

اند و بر کسانی که پیش از او مالک زمین بودهداشته اطالع دهد، و به همین ترتیب به تمام 
کدام آن را ادعا نکنند و نداند که تعلق به مسلمان  اند، خبر دهد، و اگر هیچ آن دست داشته 

 تواند آن را برای خود بردارد، ولی باید خمس آن را بدهد.یا ذمی غیر قدیم دارد، می
پـ    1827مسأله   آنها  اگر در یک زمان در جاهای متعددی گنج  یدا کند که قیمت 

« مثقال طال باشد، باید خمس آن را بدهـد. ولی اگر  15« مثقال نقره یا »105روی هم »
های مختلف گنج پیدا کند، پس اگر فاصله زیاد نباشد قیمت همه آنها روی هم در زمان

 شود.باید محاسبه شود، و اگر فاصله زیاد باشد هرکدام جداگانه محاسبه می 
به »ـ    1828مسأله   آن  که قیمت  کنند  پیدا  نفر گنجی  دو  یا  105اگر  نقره  مثقال   »

« مثقال طال برسد، ولی سهم هر یک از آنان به این مقدار نباشد، الزم نیست خمس  15»
 آن را بدهند.
چنانچه  ـ    1829مسأله   کند،  پیدا  مالی  شکمش  در  و  بخرد  را  حیوانی  کسی  اگر 

لی آن باشد و آنها بر حیوان و آنچه در شکمش  احتمال دهد که مال فروشنده یا صاحب قب
داشته  دست  شده  نشناسد  پیدا  آن  برای  مالکی  اگر  پس  دهد،  اطالع  آنها  به  باید  اند، 

ـ   بنا بر احتیاط واجب  چنانچه به مقدار نصاب گنج باشد باید خمس آن را بدهد، بلکه ـ
ین حکم در ماهی و  اگر کمتر باشد نیز باید خمس آن را بدهد و مابقی ملک اوست؛ و ا

مانند آن هم جاری است در صورتی که در محل خاصی پرورش داده شود و کسی متکفل  
یا رودخانه  دریا  از  اگر  اما  و  باشد.  او  به کسی غذای  دادن  اطالع  باشد،  گرفته شده  ای 
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 الزم نیست. 
 

 ـ مال حالل مخلوط به حرام 4
به ـ    1830مسأله   با مال حرام  نتواند  طوری مخاگر مال حالل  انسان  لوط شود که 

کدام معلوم نباشد، و  آنها را از یکدیگر تشخیص دهد، و صاحب مال حرام و مقدار آن هیچ
و   شود ـنداند که مقدار حرام کمتر از خمس است یا زیادتر، با دادن خمس آن حالل می 

 باشد بدهد.ـ باید به کسی که مستحق خمس و رد مظالم می بنا بر احتیاط واجب 
ــ    1831له  مسأ را  حرام  مقدار  انسان  و  مخلوط شود  حرام  با  مال حالل  چه  اگر 

ـ بداند ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیت   کمتر چه بیشتر از خمس باشد
 صاحبش صدقه بدهد، و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد.

با حرام مخلوط  ـ    1832مسأله   مال حالل  نداند اگر  را  مقدار حرام  انسان  و  شود 
که   را  مقداری  باید  نمایند،  راضی  را  یکدیگر  نتوانند  چنانچه  بشناسد،  را  صاحبش  ولی 

حالل و   یقین دارد مال آن شخص است به او بدهد، بلکه اگر در مخلوط شدن دو مال ـ
ه احتمال  ـ مقدار بیشتری را ک بنا بر احتیاط ـ با یکدیگر خودش مقصر باشد باید ـ حرام

 دهد مال اوست نیز به او بدهد.می
که  ـ    1833مسأله   بفهمد  بعد  و  بدهد،  را  به حرام  مال حالل مخلوط  اگر خمس 

می که  را  مقداری  باید  بوده،  خمس  از  بیشتر  حرام  از  مقدار  بوده،  بیشتر  خمس  از  داند 
 طرف صاحب آن، صدقه بدهد. 

ا بدهد، یا مالی که صاحبش  اگر خمس مال حالل مخلوط به حرام رـ   1834مسأله  
شناسد به نیت او صدقه بدهد، بعد از آنکه صاحبش پیدا شد، چنانچه راضی نشود  را نمی

 ـ باید به مقدار مالش به او بدهد.  بنا بر احتیاط الزم ـ
اگر مال حاللی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و ـ    1835مسأله   

ند نفر معین بیرون نیست ولی نتواند بفهمد کیست، باید  انسان بداند که صاحب آن از چ
ما   مال  گفتند  دیگران  و  است  من  مال  که  گفت  یکی  چنانچه  پس  دهد،  اطالع  آنها  به 
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نیست، یا او را تصدیق کردند، به همان شخص اّول بدهد، و اگر دو نفر یا بیشتر گفتند که 
حل نشود، باید برای فیصله نزاع    آن مال ماست، چنانچه با مصالحه و مانند آن نزاع آنها

اطالعی کردند و حاضر به مصالحه هم به حاکم شرع مراجعه نمایند، و اگر همه اظهار بی
شود، و احتیاط آن است که نشدند، ظاهر آن است که صاحب آن مال به قرعه تعیین می

 حاکم شرع یا وکیل او متصدی قرعه باشد. 
 

یا واسطه فرو رفتن ده ـ جواهری که ب 5  آید می  به دستر در
، یا  ـ لؤلؤ و مرجان یعنی فرو رفتن در دریا اگر به واسطه غّواصی ــ    1836مسأله  

آورد،   بیرون  دیگری  »  یدنیرویجواهر  به  آن  قیمت  چنانچه  معدنی،  یا  نخود  18باشد   »
یا بیرون آورده باشد یا در   طال برسد باید خمس آن را بدهد، چه در یک دفعه آن را از در

دفعه، البته به شرطی که فاصله میان هر دفعه و دفعه دیگر زیاد نباشد، و اگر فاصله    چند
قیمت  به  هرکدام  چنانچه  کند،  غّواصی  فصل  دو  در  آنکه  مثل  باشد،  زیاد  دفعه  دو  بین 

« نخود طال نرسد واجب نیست خمس آن را بدهد. و همچنین اگر قسمت هر یک از  18»
« نخود طال نرسد، واجب نیست خمس آن را  18مت »کننده در غوص به قیافراد شرکت 

 بدهد.
بنا   وسیله اسبابی جواهر بیرون آورد، ـاگر بدون فرو رفتن در دریا بهـ    1837مسأله  

احتیاط جواهر  بر  دریا  کنار  از  یا  یا،  در آب  روی  از  اگر  ولی  است.  واجب  آن  خمس  ـ 
را   آنچه  که  بدهد  را  آن  خمس  باید  صورتی  در  دست بگیرد،  به    به  با تنهاییآورده  یا   ،

 های دیگر کسب او، از مخارج سالش زیادتر باشد. منفعت 
خمس ماهی و حیوانات دیگری که انسان بدون فرو رفتن در دریا  ـ    1838مسأله  

های دیگر کسب او از مخارج ، یا با منفعت تنهاییگیرد، در صورتی واجب است که به  می
 سالش زیادتر باشد. 

انسان بدون قصد اینکه چیزی از دریا بیرون آورد، در دریا فرو  اگر  ـ    1839مسأله  
آید و قصد تملک آن را نماید، باید خمس آن را بدهد،   اتفاقًا جواهری به دستش  رود و 
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 بلکه احتیاط واجب آن است که در هر حال خمس آن را بدهد. 
شکم آن    اگر انسان در دریا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد، و درـ    1840مسأله  

جواهری پیدا کند، چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد که نوعًا در شکمش جواهر است،  
اگر به حد نصاب برسد باید خمس آن را بدهد، و اگر اتفاقًا جواهر بلعیده باشد، احتیاط  

 الزم آن است که هرچند به حد نصاب نرسیده باشد، خمس آن را بدهد.
ی بزرگ، مانند دجله و فرات، فرو رود و جواهری  هااگر در رودخانهـ    1841مسأله  

 بیرون آورد، باید خمس آن را بدهد.
« 18اگر در آب فرو رود و مقداری عنبر بیرون آورد که قیمت آن »ـ    1842مسأله  

نخود طال یا بیشتر باشد، باید خمس آن را بدهد؛ بلکه چنانچه از روی آب، یا از کنار دریا 
 ن حکم را دارد. آورد، باز هم همی به دست 

کسی که کسبش غّواصی، یا بیرون آوردن معدن است، اگر خمس  ـ    1843مسأله  
دوباره   نیست  الزم  بیاید،  زیاد  سالش  مخارج  از  مذکور،  مخّمس  اموال  و  بدهد  را  آنها 

 .خمس آن را بدهد
ای معدنی را بیرون آورد، یا گنجی پیدا کند، یا به واسطه فرو اگر بچه ـ  1844مسأله 

او خمس آن را بدهد، و چنانچه ندهد باید خود    ولّی ن در دریا جواهر بیرون آورد، باید  رفت
او بعد از بلوغ خمسش را بدهد، و همچنین اگر مال حالل مخلوط به حرام داشته باشد،  

 شد عمل نماید.  ذکر به حرام مخلوطحالل مال او باید به احکامی که درباره  ولّی 
 

 ـ غنیمت 6
با کّفار جنگ کنند، و اموالی   )علیه السالم(گر مسلمانان به امر اماماـ    1845مسأله  

می  گفته  غنیمت  اموال  آن  به  آورند،  دست  به  جنگ  در  که  را  اشیایی  آن  باید  که  شود 
امام است از غنیمت کنار بگذارند، و خمس بقیه آن را بدهند، و در ثبوت  مخصوص به 

هایی که از انفال نیست  یست، ولی زمینخمس بر غنیمت فرقی میان منقول و غیرمنقول ن
 . نباشد )علیه السالم(مال عموم مسلمین است، هرچند جنگ به اذن امام
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با کفار جنگ کنند و از   )علیه السالم(اگر مسلمانان بدون اجازه امامـ  1846مسأله 
گرفته غنیمت  به  آنچه  تمام  بگیرند،  غنیمت  امامآنها  مال  السالم(اند  و   )علیه  است، 

 جویان در آن حقی ندارند. جنگ 
یعنی   المال باشد ـآنچه در دست کفار است چنانچه مالکش محترم ـ    1847مسأله  

 ـ احکام غنیمت بر آن جاری نیست.  مسلمان، یا کافر ذّمی، یا معاهد باشد
امان  ـ    1848مسأله   نقض  و  خیانت  چنانچه  حربی،  کافر  از  آن  مانند  و  دزدی 

آنچه   و  است.  حرام  شود  راهمحسوب  این  از  میکه  گرفته  آنان  از  ـها  باید  بر  شود  بنا 
 . ـ برگردانده شود احتیاط

تواند مال ناصبی را برای خود گرفته و مشهور آن است که مؤمن میـ    1849مسأله  
 خمسش را بپردازد، ولی این حکم خالی از اشکال نیست.

 
 ـ زمینی که کافر ذّمی از مسلمان بخرد 7

فر ذّمی زمینی را از مسلمان بخرد، بنا بر مشهور باید خمس اگر کا ـ    1850مسأله  
ـ در  به معنای معروفش آن را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهد، ولی وجوب خمس ـ

 این مورد محل اشکال است. 
 

 مصرف خمس 

خمس را باید دو قسمت کنند: یک قسمت آن سهم سادات است و ـ    1851مسأله  
یتیم، یا به سیدی که در سفر درمانده شده، بدهند، و نصف دیگر   باید به سید فقیر، یا سید

الشرایط بدهند، یا  است، که در این زمان باید به مجتهد جامع   )علیه السالم(آن سهم امام
می  اجازه  او  که  مرجع  به مصرفی  مجتهد،  آن  که  است  آن  احتیاط الزم  و  برسانند.  دهد 

 .اعلم و مّطلع بر جهات عامه باشد
دهند، باید فقیر باشد، ولی به سیدی  سید یتیمی که به او خمس می ـ    1852مسأله  

 شود خمس داد.که در سفر درمانده شده، اگر در وطنش فقیر هم نباشد، می 
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به سیدی که در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصیت باشد  ـ    1853مسأله  
 ـ نباید خمس بدهند.  بنا بر احتیاط واجب  ـ

میبـ    1854مسأله   نیست  عادل  که  سیدی  که  ه  سیدی  به  ولی  داد،  خمس  شود 
 دوازده امامی نیست، نباید خمس بدهند.

شود خمس کند، نمیبه سیدی که خمس را صرف در معصیت میـ    1855مسأله  
او  به  که  است  آن  احتیاط واجب  باشد  او  به معصیت  دادن خمس کمک  اگر  بلکه  داد، 

یت ننماید. و همچنین احتیاط واجب آن است خمس ندهند، هرچند آن را صرف در معص
می  شراب  که  سیدی  به  نمیکه  نماز  یا  می خورد  معصیت  آشکارا  یا  و  خمس خواند  کند 

 ندهند.
شود به او خمس داد مگر آنکه دو نفر  اگر کسی بگوید سیدم، نمی ـ    1856مسأله  

 کند که سید است.عادل سید بودن او را تصدیق کنند، یا از راهی انسان یقین یا اطمینان 
انسان  ـ    1857مسأله   اگر  است،  سید  باشد  مشهور  خودش  شهر  در  که  کسی  به 

 شود خمس داد. یقین یا اطمینان به خالف نداشته باشد، می 
ـ نباید خمس خود   بنا بر احتیاط واجب  کسی که زنش سیده است ــ   1858مسأله 

اگر   ولی  برساند،  خودش  مخارج  مصرف  به  که  بدهد  او  به  زن  را  آن  بر  دیگران  مخارج 
واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد، جایز است انسان خمسش را به آن زن بدهد که  

نفقات غیر واجبه  او که در  به  برساند. و همچنین است دادن خمس  آنان  اش  به مصرف 
 صرف نماید. 
سیده ـ    1859مسأله   یا  سید  مخارج  واجب  اگر  انسان  بر  نیست  انسان  زن  که  ای 

او را از  ـ نمی بنا بر احتیاط واجب  اشد ـب تواند خوراک و پوشاک و سایر نفقات واجبه 
نفقات  از  غیر  دیگری  مصرف  به  که  بدهد  او  به  خمس  مقداری  اگر  ولی  بدهد،  خمس 

 واجبه برساند مانعی ندارد.
تواند به سید فقیری که مخارجش بر دیگری واجب است و او نمی ـ    1860مسأله  

 شود خمس داد. دهد، میرا بدهد یا دارد و نمی مخارج آن سید 
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احتیاط واجب آن است که به مستحق، بیشتر از مخارج سالش یک ـ    1861مسأله  
باره خمس ندهند، و اگر به تدریج به او هزینه سالش را بدهند تا به اندازه مصرف سالش  

 برسد دادن مقدار بیشتر از آن قطعًا جایز نیست. 
نباشد می هرگاه  ـ    1862مسأله   به شهر  در شهر خودش مستحقی  را  تواند خمس 

می  نیز  باشد  مستحق  خودش  شهر  در  اگر  بلکه  ببرد،  در  دیگر  ببرد  دیگر  شهر  به  تواند 
انگاری در پرداخت خمس نباشد، و در هر صورت اگر تلف شود هرچند  صورتی که سهل

بردن آن را از خمس تواند مخارج  در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد ضامن است، و نمی
 بردارد.

اگر به وکالت از حاکم شرع، یا وکیل او خمس را قبض کند ذّمه او  ـ    1863مسأله  
شود، و اگر به امر یکی از آنها به شهر دیگری نقل کند و بدون کوتاهی تلف شود،  فارغ می

 ضامن نیست. 
نمودـ    1864مسأله   حساب  واقعی  قیمت  از  زیادتر  به  را  نیست جنسی  و  جایز  ه 

از پول مطلقًا 1805بابت خمس بدهد، و در مسأله ) ( گذشت که دادن جنس دیگر غیر 
 محل اشکال است، مگر با اجازه حاکم شرع یا وکیلش. 

از سیّ ـ    1865مسأله   دی که مستحق سهم سادات است طلبکار باشد و  کسی که 
یا باید از   ـ بنا بر احتیاط واجب  خواهد طلب خود را بابت سهم سادات حساب کند ـمی

یا اینکه سهم سادات را به مستحق بدهد و بعدًا مستحق بابت  حاکم شرع اذن بگیرد، و 
تواند از مستحق وکالت گرفته و خود از جانب او قبض  بدهی خود به او برگرداند، و می

و   کند،  دریافت  طلبش  بابت  و  امامنموده،  سهم  به  السالم(نسبت  فقیر    )علیه  از  اگر 
نم باشد  ازی طلبکار  را  خود  طلب  فقیر،    مبارک  سهم این    تواند  آن  هرچند  کند  حساب 

کند،   ادا  را  خود  طلب  ـ  ولینتواند  بدهکار  او اگر  بودن  بدهکار  گرفتن  نظر  در  ـ   بدون 
ـ   ( آمده1851با رعایت آنچه در مسأله ) توان ـباشد می   )علیه السالم(مستحق سهم امام

 طلب خود را ادا کند.مبلغ  تواند با آن او هم می را به او داد و  )علیه السالم(سهم امام
تواند خمس را به مستحق داده و بر او شرط کند که آن را مالک نمیـ    1866مسأله  
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 به او برگرداند. 



 
 
 

 مر به معروف و نهی از منکر ا حکام ا 
ترین واجبات دینی است، و خداوند متعال در  امر به معروف و نهی از منکر از بزرگ

کری  ِمنْ کُ َوْلتَ   فرماید:م میقرآن  ٌة  کُ ْن  مَّ
ُ
أ ِإلَ یَ ْم  َو یْ اْلَخ   یْدُعوَن  َو یَ ِر  ِباْلَمْعُروِف  ْنَهْوَن  یَ ْأُمُروَن 

اْلُمنْ  ئِ کَ َعِن  ول 
ُ
َوأ اْلُمْفِلُحونَ َک ِر  ُهُم     به  ؛ که  باشند  گروهی  اسالمی«  »ُاّمت  شما  از  باید 

ن  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  و  کنند،  دعوت  نیکی  که  سوی  هستند  آنان  و  مایند. 
 رستگارند. 

ال َتزال أّمتی بخیر ما أمروا »روایت شده که فرمود:  )صلی الله علیه وآله(از رسول اکرم
هوا َعن المنکر وَتعاَونوا علی البّر، َفإذا لْم یفعلوا ذلک ُنزعت عنهم البرکات، بالمعروف ونَ 

األ  فی  ناصر  َلُهْم  یکْن  ولم  َبْعٍض،  علی  بعضهم  السماءوسّلط  فی  وال  من  ؛  « رض  »ُاّمت 
نیکی کمک   و  به احسان  را  نمایند، و یکدیگر  از منکر  به معروف و نهی  امر  مادامی که 
کنند، در خیر و خوبی خواهند بود، و اگر چنین نباشند برکت از آنان برداشته خواهد شد،  

آسمان یار و  ـ مسّلط خواهد گردید، و در زمین و   به ظلم  و بعض از آنها بر بعض دیگر ـ
 . یاوری نخواهند داشت«

المؤمنین أمیر  السالم(از حضرت  است:    )علیه  روایت شده  األمر  همچنین  تترکوا  »ال 
»امر به ؛  بالمعروف والنهی عن المنکر فیوّلی علیکم شرارکم، ثّم تدعون فال یستجاب لکم«

خواهند کرد،   معروف و نهی از منکر را ترک ننمایید، وگرنه بدترین افراد بر شما حکومت 
 و دعاهای شما هم مستجاب نخواهد شد«.

شود که انجام  امر به معروف و نهی از منکر، در صورتی واجب میـ    1867مسأله  
به معروف و   امر  این صورت  انجام دادن منکر حرام باشد، و در  و  دادن معروف واجب، 

مل کنند، از دیگران نهی از منکر واجب کفایی است، و اگر بعضی از افراد به این وظیفه ع
ترک واجبی مواجه شدند  ساقط می با فعل حرام و  اگر  بر همه الزم است که  شود، ولی 
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تفاوت نباشند، و انزجار خود را با گفتار و کردار ابراز نمایند و این مقدار واجب عینی  بی
 .است 

صلی  »أمرنا رسول الله  چنین آمده است که:    )علیه السالم(و از حضرت امیر المؤمنین
)صلی الله علیه  »رسول اکرم؛  آله وسلم أن نلقی أهل المعاصی بوجوه مکفهّرة«   الله علیه و 

 . کشیده مواجه شویم«به ما دستور داد که با گناهکاران با صورتی درهم  وآله(
ـ است  مستحب  معروف،  دادن  انجام  که  صورتی  در  است  ذکر  واجب  شایان  و   نه  ـ 

ـ است  مکروه  منکر،  دادن  مستحب   ه حرامن انجام  نیز  منکر،  از  نهی  و  معروف  به  امر  ـ 
 .است 

و  باید حیثیت  به مستحبات و مکروهات  از منکر نسبت  به معروف و نهی  امر  و در 
شخصیت شخصی که مورد امر و نهی قرار می گیرد، در نظر گرفته شود، که به او اذیت و 

گرفت که سبب ا و دشوار  نباید خیلی سخت  نگردد، همچنین  و  اهانت  دین  از  او  نزجار 
 .های دینی شودبرنامه 

وجود  ـ    1868مسأله   زیر  شرایط  باید  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  وجوب  در 
 داشته باشد: 

و ـ    1 بر کسی که معروف  بنابراین  به طور اجمالی.  شناخت معروف و منکر هرچند 
و نهی از منکر    دهد، امر به معروفشناسد، و آنها را از یکدیگر تشخیص نمیمنکر را نمی

واجب نیست، بله گاهی برای امر به معروف و نهی از منکر کردن یاد گرفتن و شناختن  
 شود. معروف و منکر از باب مقّدمه، واجب می

داند که سخن و گفته او  احتمال تأثیر در شخص خالفکار. بنابراین اگر کسی میـ    2
وظیفه ندارد، و امر به معروف و  اثر ندارد، مشهور بین فقهاء آن است که در این صورت  

نهی از منکر بر او واجب نیست، ولی احتیاط واجب آن است که کراهت و ناراحتی خود  
را از کارهای ناشایسته خالفکار به هر طوری که ممکن است اظهار نماید، هرچند بداند 

 که در او اثر نخواهد داشت. 
خالـ    3 شخص  از  خالف  و  ناشایسته  کارهای  ادامه  شخص  قصد  بنابراین  فکار. 
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خالفکار چنانچه نخواهد کارهای خالف خود را تکرار کند و دوباره مرتکب شود، امر به  
 معروف و نهی از منکر واجب نیست.

اینکه ـ    4 اعتقاد  با  نبودن شخص خالفکار در کارهای زشت و خالف خود،  معذور 
ر خوبی که ترک کرده واجب کار زشتی که انجام داده حرام نبوده، بلکه مباح بوده، و یا کا

 نبوده است.
مثل  بله اگر منکر از کارهایی باشد که شارع مقّدس هرگز به وقوع آن راضی نیست ـ

ـ جلوگیری از آن واجب است، هرچند انجام دهنده  کشتن فردی که جانش محترم است 
 معذور باشد، و حّتی مکّلف هم نباشد. 

ــ    5 مالی  یا  و  آبرویی  یا  جانی  م ضرر  توّجهبه  قابل  به  قدار  کننده  امر  شخص  ـ 
تحمل وجود   قابل  کننده از منکر را تهدید نکند، و مشّقت و دشواری غیرمعروف و نهی

به َبد(  )کار  منکر  و  خوب(  )کار  معروف  کار  اینکه  مگر  باشد،  شارع نداشته  نزد  قدری 
 ها را تحّمل نمود.مقّدس مهم باشد که باید در راه آن، ضررها و دشواری

بر کسان  کننده ضرر متوّجه نشود، ولی  از منکر  به معروف و نهی  امر  به خود  اگر  و 
دیگر از مسلمین ضرر جانی، یا آبرویی، و یا مالی معتنابه متوّجه گردد، امر به معروف و  

گردد که  شود، که در این صورت اهّمیت ضرر و آن کار مقایسه می نهی از منکر واجب نمی 
 .شودامر به معروف، و نهی از منکر ساقط نمیگاهی در صورت ضرر هم 

 امر به معروف و نهی از منکر دارای مراتبی است:ـ  1869مسأله 
اظهار انزجار درونی و قلبی، مانند روگرداندن، و سخن نگفتن با شخص گناهکار،  ـ   1

 یا ترک رفت و آمد و معاشرت با او. 
 . تذّکر با زبان و گفتار به صورت موعظه و ارشادـ  2
 اقدامات عملی، از قبیل کتک زدن و حبس نمودن. ـ  3

و الزم است ابتداًء از مرتبه اّول یا دّوم شروع نماید، و اّول آن را انتخاب بکند که اذیت  
و دشوار  بعدی و سخت  مراتب  به  نگرفت  نتیجه  اگر  و  است،  بیشتر  آن  تأثیر  و  آن کمتر 

 های بعدی را انتخاب کند.دست بزند، و درجه



 توضیح المسائل    ............................................................................................   350

رسد به  ـ مؤثر واقع نشد نوبت می مرتبه اّول و دّوم  ر اظهار انزجار قلبی و زبان ـو اگ
ـ مرتبه سّوم  انتخاب  در  است که  آن  احتیاط واجب  و  از  اقدامات عملی مرتبه عملی،  ـ 

حاکم شرع اجازه بگیرد. و الزم است عمل را از آنجا شروع بکند که ناراحتی و اذیت آن  
نتیجه   اگر  و  است،  سخت کمتر  اعمال  با  به نگرفت  نباید  ولی  نماید،  اقدام  شدید  و  تر 

 .حدی برسد که سبب شکستن عضوی و یا مجروح شدن بدن باشد
وجوب امر به معروف و نهی از منکر، بر هر مکّلف نسبت به خانواده ـ  1870مسأله 

بات  و نزدیکان شدیدتر است، بنابراین اگر کسی در خانواده و نزدیکان خود نسبت به واج
توّجهی و سبک شمردن احساس نماید، و  دینی، از قبیل نماز، و روزه و خمس و... بی

ـ ارتکاب محّرمات  به  ببیند، مباالتی و بیبیـ   از قبیل غیبت، و دروغ و... نسبت  باکی 
سه با  باید   مراتب  مراعات  با  بیشتری،  منکراهّمیت  از  نهی  و  معروف  به  امر  جلو    ،گانه 

 انجام کارهای خوب دعوت نماید. ها بگیرد، و آنها را بکارهای زشت آنها ر
ولی نسبت به پدر و مادر احتیاط واجب است که با مالیمت و نرمی آنها را راهنمایی 

 وقت با خشونت با آنها روبرو نشود.بکند و هیچ



 
 
 

 احکام زکات 
 زکات در ده چیز واجب است:ـ  1871مسأله 

 گندم.اّول: 
 جو. دّوم: 

 . خرماسّوم: 
 کشمش. چهارم: 
 طال. پنجم: 
 نقره. ششم: 
 شتر. هفتم: 

 گاو. هشتم: 
 گوسفند. نهم: 
 التجاره بنا بر احتیاط الزم. مال دهم: 

بعدًا   که  شرایطی  با  باشد،  چیز  ده  این  از  یکی  مالک  کسی  اگر  باید  می  ذکرو  شود، 
 اند برساند.هایی که دستور دادهمقداری که معین شده، به یکی از مصرف 

 
 واجب شدن زکات  شرایط

شود، که مال به مقدار  زکات در ده چیز گذشته در صورتی واجب می ـ   1872مسأله  
 شود برسد، و آن مال شخصی انسان باشد، و مالک آن آزاد باشد. می  ذکرنصاب که بعدًا 

اگر انسان یازده ماه مالک گاو و گوسفند و شتر و طال و نقره باشد،  ـ    1873مسأله  
شود، ولی اّول سال بعد را باید بعد از تمام دوازدهم زکات بر او واجب می اگرچه اّول ماه  

 شدن ماه دوازدهم حساب کند. 
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وجوب زکات در طال و نقره و مال تجارت مشروط به آن است که ـ    1874مسأله  
مالک در تمام سال عاقل و بالغ باشد، ولی در گندم و جو و خرما و کشمش و همچنین  

 باشد.فند مشروط به بلوغ و عقل مالک نمی در شتر و گاو و گوس
گیرد که به آنها گندم و جو گفته  زکات به گندم و جو وقتی تعّلق میـ    1875مسأله  

می واجب  وقتی  زکات کشمش  و  به خرما  شود،  زکات  و  بگویند،  انگور  آن،  به  که  شود 
خشکیدن  گیرد که عربها به آن تمر گوید، ولی وقت مالحظه نصاب وقت  وقتی تعّلق می

آنها است، و وقت وجوب پرداخت زکات در گندم و جو موقع خرمن و جدا کردن کاه آنها  
با  و  بدون عذر  این وقت  از  اگر  که  آنهاست،  موقع چیدن  و کشمش  و در خرما  است، 

 . بودن مستحق تأخیر بیفتد و تلف شود مالک ضامن است 
که در مسأله پیش   ـدر ثبوت زکات در گندم و جو و کشمش و خرما ـ  1876مسأله 

ـ معتبر نیست که مالک بتواند در آن تصرف کند، پس اگر مال در دست خود یا   شد  ذکر
او   بر  او رسید زکات  به دست  باشد هرگاه  آنها را غصب کرده  مثاًل کسی  نباشد،  وکیلش 

 واجب است 

اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طال و نقره در مقداری از سال  ـ    1877مسأله  
ی نمیمست  ساقط  او  از  زکات  شود،  بیهوش  واجب ا  موقع  اگر  است  همچنین  و  شود. 

 شدن زکات گندم و جو و خرما و کشمش مست یا بیهوش باشد.
در ثبوت زکات در غیر گندم و جو و خرما و کشمش شرط است که  ـ    1878مسأله  

طوری  به مالک متمکن از تصرف در مال باشد شرعًا و تکوینًا، پس اگر در قسمتی از سال  
باشد،   از تصرف  یا شرعًا ممنوع  باشد،  آن را غصب کرده  باشد کسی  که زمان معتنابهی 

 .زکات ندارد
اگر طال و نقره، یا چیز دیگری را که زکات در آن واجب است قرض  ـ    1879مسأله  

داده چیزی   قرض  که  بر کسی  و  بدهد،  را  آن  زکات  باید  بماند،  او  نزد  سال  و یک  کند 
 شود. ی اگر قرض دهنده زکات آن را بپردازد از قرض گیرنده ساقط میواجب نیست، ول 
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 زکات گندم و جو و خرما و کشمش

میـ    1880مسأله   واجب  وقتی  کشمش  و  خرما  و  جو  و  گندم  به  زکات  که  شود 
آنها ) نصاب  برسند، و  نصاب  گفته عده 300مقدار  به  که  )( صاع است  تقریبًا  ( 847ای 

 شود.کیلوگرم می 
اگر پیش از دادن زکات از انگور و خرما و جو و گندمی که زکات ـ    1881مسأله  

آنها واجب شده، خود و عیالش بخورند، یا مثاًل به فقیر به غیر عنوان زکات بدهد، باید 
 زکات مقداری را که مصرف کرده بدهد.

اگر بعد از آنکه زکات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد، مالک ـ  1882مسأله 
میرد، باید مقدار زکات را از مال او بدهند، ولی اگر پیش از واجب شدن زکات بمیرد،  آن ب

 اندازه نصاب است، باید زکات سهم خود را بدهد.هر یک از ورثه که سهم او به
آوری زکات است، موقع کسی که از طرف حاکم شرع مأمور جمعـ    1883مسأله  

می جدا  کاه  از  را  جو  و  گندم  که  انگور کنند،  خرمن  و  خرما  شدن  خشک  وقت  در  و 
تواند زکات را مطالبه کند، و اگر مالک ندهد و چیزی که زکات آن واجب شده از بین می

 برود، باید عوض آن را بدهد.
اگر بعد از مالک شدن درخت خرما، و انگور یا زراعت گندم و جو،  ـ    1884مسأله  

 زکات آنها واجب شود، باید زکات آن را بدهد. 
شد،  ـ    1885مسأله   واجب  انگور  و  خرما  و  جو  و  گندم  زکات  آنکه  از  بعد  اگر 

زراعت و درخت را بفروشد، فروشنده باید زکات آنها را بدهد، و چنانچه داد بر خریدار  
 چیزی واجب نیست. 

اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده  ـ    1886مسأله  
یا ش آن را داده،  که زکات  بداند  اگر  و  نیست،  او واجب  بر  نه، چیزی  یا  که داده  ک کند 

گول  را  او  فروشنده  چنانچه  ولی  بدهد،  را  آن  زکات  خریدار  باید  نداده،  را  آن  زده  زکات 
 تواند پس از دادن زکات به او مراجعه نماید و مقدار زکات را از او مطالبه کند. باشد، می 
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رما و کشمش موقعی که تر است به مقدار  اگر وزن گندم و جو و خ ـ    1887مسأله  
 نصاب برسد، و در وقت خشک شدن کمتر از این مقدار شود، زکات آن واجب نیست. 

اگر گندم و جو و خرما را پیش از وقت خشک شدن مصرف کند، ـ    1888مسأله  
 اندازه نصاب باشد، باید زکات آنها را بدهد.چنانچه خشک آنها به 

 قسم است: خرما بر سهـ  1889مسأله 
 شد.   ذکرکنند، و حکم زکات آن که خشکش می ییخرماـ  1
 که در حال رطب بودن قابل مصرف است.  یخرمایـ  2
 خورند.که نارس )خالل( آن را می یخرمایـ  3

احتیاط   برسد،  نصاب  مقدار  به  آن  خشک  که  باشد  مقداری  چنانچه  دّوم  قسم  در 
قسم  اما  بدهند.  را  آن  زکات  که  است  آن  آن    مستحب  بر  زکات  که  است  این  ظاهر  سّوم 

 واجب نباشد. 
گندم و جو و خرما و کشمشی که زکات آنها را داده اگر چند سال  ـ    1890مسأله  

 هم نزد او بماند زکات ندارد. 
اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران یا نهر مشروب شود، یا  ـ    1891مسأله  
دهم است، و اگر با دلو  ده کند، زکات آن یکهای مصر از رطوبت زمین استفامثل زراعت 

 .یا به وسیله پمپ و مانند آن آبیاری شود، زکات آن یک بیستم است 
اگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از آب باران مشروب شود، و هم  ـ  1892مسأله 

و  دلو  از آب دلو و مانند آن استفاده کند، چنانچه طوری باشد که عرفًا بگویند آبیاری آن با  
آبیاری با آب نهر و باران شده،   مانند آن شده، زکات آن یک بیستم است، و اگر بگویند 

یک آن  می  زکات  عرفًا  که  است  طوری  اگر  و  است؛  شده،  دهم  آبیاری  دو  هر  به  گویند 
 زکات آن سه چهلم است. 

چنانچه در صدق عرفی شک کند و نداند که آبیاری طوری است که  ـ   1893مسأله  
گویند آبیاری آن مثاًل با باران است، گویند با هر دو آبیاری شده، یا اینکه می می در عرف  

 اگر سه چهلم بدهد کافی است. 
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نداند که عرف می ـ    1894مسأله   و  یا  اگر شک کند  آبیاری شده،  با هر دو  گویند 
  گویند با دلو و مانند آن آبیاری شده است، در این صورت دادن یک بیستم کافی اینکه می

باران   آب  با  بگویند  عرف  در  که  برود  نیز  آن  احتمال  اگر  حال  است  همچنین  و  است، 
 آبیاری شده است. 

اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران و نهر مشروب شود، و به ـ  1895مسأله 
آب دلو و مانند آن محتاج نباشد، ولی با آب دلو هم آبیاری شود، و آب دلو به زیاد شدن  

آبیاری شود و به  ک نکند، زکات آن یکمحصول کم دهم است، و اگر با دلو و مانند آن 
آب نهر و باران محتاج نباشد، ولی با آب نهر و باران هم مشروب شود و آنها به زیاد شدن  

 محصول کمک نکنند، زکات آن یک بیستم است.
ی که پهلوی  اگر زراعتی را با دلو و مانند آن آبیاری کنند، و در زمینـ    1896مسأله  

زکات   نشود،  آبیاری  به  محتاج  و  نماید  استفاده  زمین  آن  رطوبت  از  زراعتی  است  آن 
ـ است  آن  پهلوی  که  زراعتی  زکات  و  بیستم،  یک  شده  آبیاری  دلو  با  که  بر   زراعتی  بنا 

 باشد.دهم میـ یک  احتیاط
است، ـ    1897مسأله   کرده  انگور  و  خرما  و  جو  و  گندم  برای  که  را  مخارجی 

تواند از حاصل کسر نموده و مالحظه نصاب نماید، پس چنانچه یکی از آنها پیش از  نمی
 مالحظه مخارج به مقدار نصاب برسد، باید زکات آن را بدهد. 

بذری را که به مصرف زراعت رسانده، چه از خودش باشد یا خریده  ـ    1898مسأله  
بلکه نصاب را نسبت    تواند از حاصل کسر کند سپس مالحظه نصاب بنماید،باشد، نمی

 .به مجموع حاصل باید مالحظه نماید
از عین مال میـ    1899مسأله   مثاًل آنچه که دولت  نیست،  آن واجب  گیرد، زکات 

زراعت   حاصل  »  «2000»اگر  دولت  و  باشد  مالیات  100کیلوگرم  عنوان  به  را  کیلوگرم   »
 شود.« کیلو واجب می 1900بگیرد، فقط زکات در »

ـمـ    1900مسأله   نموده  آن  از  بعد  یا  زکات  تعلق  از  پیش  انسان  که  بر   صارفی  بنا 
 تواند از حاصل کسر نموده و فقط زکات بقیه را بدهد.ـ نمی احتیاط واجب 
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می ـ    1901مسأله   خرج  زکات  تعلق  از  بعد  که  نمیمصارفی  را  نماید،  آنچه  تواند 
ـ از حاکم  بر احتیاطبنا   نسبت به مقدار زکات خرج نموده از حاصل کسر کند هرچند ـ

 شرع یا وکیل او در صرف آنها اجازه گرفته باشد. 
واجب نیست صبر نماید تا جو و گندم به حّد خرمن برسد، و انگور ـ    1902مسأله  

بلکه همین که زکات واجب   آنگاه زکات را بدهد،  و  به وقت خشک شده برسد  و خرما 
 زکات قیمت آن را بدهد. شد جایز است مقدار زکات را قیمت نموده و به عنوان

تواند عین زراعت یا خرما و انگور  بعد از آنکه زکات تعلق گرفت میـ    1903مسأله  
را پیش از درو کردن یا چیدن به مستحق یا حاکم شرع یا وکیل آنها مشاعًا تسلیم نماید و  

 باشند.پس از آن در مصارف شریک می
زراعت یا خرما و انگور به حاکم    در صورتی که مالک عین مال را ازـ    1904مسأله  

یا مستحق یا وکیل آنها تسلیم نمود، الزم نیست آنها را مجانًا به طور اشاعه نگاه دارد بلکه  
تواند برای اینکه تا وقت درو یا خشک شدن برسد، برای ماندن آنها در زمینش اجرت می

 مطالبه نماید.
رسیدنـ    1905مسأله   فصل  که  شهر  چند  در  انسان  یکدیگر   اگر  با  آنها  حاصل 

آید، گندم یا جو و خرما یا  نمی  به دست اختالف دارد و زراعت و میوه آنها در یک وقت  
اّول   که  چیزی  چنانچه  شود،  حساب  سال  یک  محصول  آنها  همه  و  باشد  داشته  انگور 

رسد بدهد و زکات بقیه را هر  اندازه نصاب باشد، باید زکات آن را موقعی که می رسد بهمی
دست ت  وق می می  به  اّول  آنچه  اگر  و  نماید،  ادا  بهآید  صبر  رسد  نباشد،  نصاب  اندازه 

کند تا بقیه آن برسد، پس اگر روی هم به مقدار نصاب شود، زکات آن واجب است، و  می
 اگر به مقدار نصاب نشود، زکات آن واجب نیست. 

بدهد، چنانچه  اگر درخت خرما یا انگور در یک سال دو مرتبه میوه  ـ    1906مسأله  
 ـ زکات آن واجب است. بنا بر احتیاط روی هم به مقدار نصاب باشد ـ

آن  ـ    1907مسأله   خشک  که  دارد  انگور  یا  نشده،  خشک  خرمای  مقداری  اگر 
قدری به مصرف زکات برساند شود، چنانچه به قصد زکات از تازه آن بهاندازه نصاب می به
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 که بر او واجب است، اشکال ندارد.اندازه زکاتی باشد که اگر خشک شود به 
او واجب باشد، نمی ـ    1908مسأله   بر  یا کشمش  تواند اگر زکات خرمای خشک 

زکات آن را خرمای تازه یا انگور بدهد، بلکه چنانچه مقدار زکات را قیمت گذاری نماید و  
از  دیگر  خشک  خرمای  یا  کشمش،  یا  تازه  خرمای  یا  انگور  آن،  قیمت  معادل  بخواهد 

او  باب بر  انگور  یا  تازه  خرمای  زکات  اگر  نیز  و  است،  اشکال  محل  نیز  بدهد  قیمت  ت 
نمی  باشد،  به  واجب  چنانچه  بلکه  بدهد،  کشمش  یا  خشک  خرمای  را  آن  زکات  تواند 

 . اعتبار قیمت، خرما و یا انگور دیگری بدهد اگرچه تازه باشد، محل اشکال است 
دارد که زکات آن واجب شده، اگر  کسی که بدهکار است و مالی هم  ـ    1909مسأله  

بمیرد باید تمام زکات را از مالی که زکات آن واجب شده بدهند بعد قرض او را ادا نمایند، 
 ولی اگر زکات در ذمه او واجب باشد مانند سایر دیون است. 

کسی که بدهکار است و گندم یا جو یا خرما یا انگور هم دارد، اگر  ـ    1910مسأله  
آنکه زکات اینها واجب شود ورثه قرض او را از مال دیگر بدهند، هرکدام    بمیرد و پیش از
اندازه نصاب برسد باید زکات بدهد، و اگر پیش از آنکه زکات اینها واجب  که سهمشان به

به فقط  میت  مال  چنانچه  ندهند،  را  او  قرض  نیست  شود  واجب  باشد،  او  بدهی  اندازه 
قدری  از بدهی او باشد، در صورتی که بدهی او بهزکات را بدهند، و اگر مال میت بیشتر  

به  هم  را  انگور  و  خرما  و  جو  و  گندم  از  مقداری  باید  نمایند  ادا  بخواهند  اگر  که  است 
دهند زکات ندارد، و در بقیه مال هرکدام از ورثه که  طلبکار بدهند، آنچه را به طلبکار می 

 بدهد. را اندازه نصاب شود باید زکات آن سهمش به
اگر گندم و جو، و خرما و کشمشی که زکات آنها واجب شده خوب ـ    1911أله  مس

 و بد دارد، احتیاط واجب آن است که زکات جنس خوب را از جنس بد ندهد.
 

 نصاب طال 

 طال دو نصاب دارد:ـ  1912مسأله 
« نخود است، پس وقتی  18بیست مثقال شرعی است که هر مثقال آن »نصاب اّول:  
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مثقال شرعی که پانزده مثقال معمولی است برسد، اگر شرایط دیگر را    که طال به بیست 
ُنه نخود می هم که ذکر شد داشته باشد، انسان باید یک چهلم آن را ـ ـ از بابت  شودکه 

 زکات بدهد، و اگر به این مقدار نرسد، زکات آن واجب نیست.
دّوم:   معمولی مینصاب  مثقال  که سه  است  مثقال شرعی  اگر سه    شود،چهار  یعنی 

« مثقال را  18مثقال معمولی به پانزده مثقال معمولی سابق اضافه شود، باید زکات تمام »
 « زکات  باید  فقط  اضافه شود،  مثقال  سه  از  کمتر  اگر  و  بدهد،  چهلم  یک  قرار  « 15از 

مثقال آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد، و همچنین است هر چه باال رود، یعنی اگر سه  
اضافه شود باید زکات تمام آنها را بدهد، و اگر کمتر اضافه شود، مقداری که اضافه  مثقال  

 .شده زکات ندارد
 

 نصاب نقره 

 نقره دو نصاب دارد:ـ  1913مسأله 
« اّول:  »105نصاب  به  نقره  اگر  که  است،  معمولی  مثقال  و 105«  برسد  مثقال   »

« مثقال و  2ک چهلم آن را که »شد داشته باشد، انسان باید ی  ذکرشرایط دیگر را هم که  
 « نخود است از بابت زکات بدهد، و اگر به این مقدار نرسد، زکات آن واجب نیست.15»

« مثقال اضافه شود،  105« مثقال به »21« مثقال است، یعنی اگر » 21نصاب دّوم: »
  « مثقال 21شد بدهد، و اگر کمتر از »  ذکرطوری که  « مثقال را به126باید زکات تمام »

« زکات  باید  فقط  شود،  و 105اضافه  ندارد،  زکات  آن  زیادی  و  بدهد،  را  آن  مثقال   »
« مثقال اضافه شود باید زکات تمام آنها را  21همچنین است هر چه باال رود، یعنی اگر »

« مثقال است زکات  21بدهد، و اگر کمتر اضافه شود، مقداری که اضافه شده و کمتر از »
ـ باید  بنا بر احتیاط واجب  اشد که به حّد نصاب رسیده است ـندارد. و اگر شک داشته ب

 فحص کند.
اندازه نصاب است، اگرچه زکات آن را داده کسی که طال یا نقره او به ـ    1914مسأله  

 باشد، تا وقتی از نصاب اّول کم نشده، هر سال باید زکات آن را بدهد.
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د که آن را سکه زده باشند شو زکات طال و نقره در صورتی واجب میـ    1915مسأله  
آن   با  رفته باشد ولی معامله  بین هم  از  آن  اگر سکه  و  آن رواج داشته باشد،  با  و معامله 
ندارد   زکات  باشد  افتاده  رواج  از  اگر  ولی  بدهند،  را  آن  زکات  باید  باشد،  داشته  رواج 

بنا  باشد.  باقی  آن  به عنو   بر  هرچند سکه  نقره  و  زمان کنونی که طال  در  در  این،  پول  ان 
های فلزی که از غیر  های کاغذی یا پولشوند، اسکناس و پولکار گرفته نمیه  معامالت ب

شوند، حکم طال و نقره را ندارند و به این عنوان، زکات  طال و نقره مثل نیکل ساخته می
 .در آنها واجب نیست 

، در صورتی برندکار میه ها برای زینت بداری که زنطال و نقره سکهـ  1916مسأله 
کار گرفته  ه  که رواج معامله با آن باقی باشد، یعنی طال و نقره به عنوان پول در معامالت ب

ـ احتیاط شوند  بر  گرفته  بنا  کار  به  معامالت  در  اگر  ولی  است،  واجب  آن  زکات  ـ 
 .شوند، زکات واجب نیست نمی

هیچ ـ    1917مسأله   اگر  دارد،  نقره  و  طال  که  بهکسی  آنها  اّول  اندکدام  نصاب  ازه 
« مثاًل  »104نباشد،  و  نقره  مثقال  واجب  14«  او  بر  زکات  باشد،  داشته  طال  مثقال   »

 نیست.
شود شد زکات طال و نقره در صورتی واجب می  ذکرچنانکه سابقًا  ـ    1918مسأله  

از   او  نقره  و  ماه، طال  یازده  بین  در  اگر  و  باشد،  نصاب  مقدار  مالک  ماه  یازده  انسان  که 
 ل کمتر شود، زکات بر او واجب نیست.نصاب اّو 

نقره ـ    1919مسأله   و  ماه طال  یازده  بین  در  دیگر عوض  اگر  چیز  با  دارد  که  را  ای 
نماید یا آنها را آب کند، زکات بر او واجب نیست؛ ولی اگر برای فرار از دادن زکات آنها را 

را   نقره  و  نقره  یا  به طال،  را  یعنی طال  کند،  نقره عوض  و  یا طال عوض به طال  نقره،  به 
 نماید، احتیاط واجب آن است که زکات را بدهد. 

را  ـ    1920مسأله   آنها  زکات  باید  کند،  آب  را  نقره  و  پول طال  دوازدهم  ماه  در  اگر 
کردن، وزن یا قیمت آنها کم شود، باید زکاتی را که پیش از  بدهد، و چنانچه به واسطه آب 

 کردن بر او واجب بوده بدهد.آب 
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ای که بیشتر از اندازه معمول فلز دیگر دارد، اگر به آن  پول طال و نقره ـ    1921  مسأله
پول طال و نقره بگویند، در صورتی که به حّد نصاب برسد زکاتش واجب است، هرچند  
واجب   زکاتش  نگویند،  نقره  و  طال  پول  آن  به  اگر  ولی  نرسد،  نصاب  حّد  به  خالصش 

 . نیست، هرچند خالصش به حّد نصاب برسد
نقرهـ    1922مسأله   و  طال  پول  آن اگر  با  دیگر  فلز  معمول  مقدار  به  دارد  که  ای 

نقره و  طال  پول  از  را  آن  زکات  چنانچه  باشد،  دیگر  مخلوط  فلز  معمول  از  بیشتر  که  ای 
به ولی  بدهد،  نقره  و  طال  غیر  پول  از  یا  بهدارد،  آن  قیمت  که  باشد  قیمت  قدری  اندازه 

 ب است اشکال ندارد.زکاتی باشد که بر او واج
 

 زکات شتر و گاو و گوسفند

شد یک شرط   ذکرهایی که  زکات شتر و گاو و گوسفند غیر از شرط ـ    1923مسأله  
دیگر هم دارد و آن این است، که حیوان در تمام سال از علف بیابان بچرد، پس اگر تمام  

ا  زراعتی که ملک  در  یا  بخورد،  آن علِف چیده شده  از  مقداری  یا  یا ملک کس  سال  و، 
بخورد  مالک  از علف  مقدار کمی  تمام سال  در  اگر  ولی  ندارد،  بچرد، زکات  است  دیگر 

باشد، و در طوری که عرفًا صدق کند در طول سال چرنده است، زکات آن واجب میبه
وجوب زکات در شتر و گاو و گوسفند، شرط نیست که در تمام سال حیوان بیکار باشد،  

زنی یا مانند آن از آنها استفاده شود اگر عرفًا صدق کند که ری یا شخم آبیادر  بلکه چنانچه  
ـ باید زکات   بنا بر احتیاط واجب  بیکارند باید زکات آنها را داد، بلکه اگر صدق نکند نیز ـ

 آنها را داد. 
کسی  ـ    1924مسأله   که  را  چراگاهی  خود  گوسفند  و  گاو  و  شتر  برای  انسان  اگر 

کند، وجوب زکات در آن مشکل است، اگرچه احوط دادن زکات    نکاشته بخرد، یا اجاره 
 است، ولی اگر برای چراندن در آن باج بدهد، باید زکات را بدهد.
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 نصاب شتر 

 شتر دوازده نصاب دارد: ـ  1925مسأله 
نرسد  اّول:   مقدار  این  به  شتر  تا شماره  و  است،  گوسفند  آن یک  زکات  و  شتر،  پنج 

 زکات ندارد.
 و زکات آن دو گوسفند است.  ده شتر،دّوم: 

 پانزده شتر، و زکات آن سه گوسفند است. سّوم: 
 بیست شتر، و زکات آن چهار گوسفند است. چهارم: 
 بیست و پنج شتر، و زکات آن پنج گوسفند است.پنجم: 

شده  ششم:   دّوم  سال  داخل  که  است  شتری  یک  آن  زکات  و  شتر،  شش  و  بیست 
 باشد. 

 آن یک شتری است که داخل سال سّوم شده باشد. سی و شش شتر، و زکات هفتم: 
چهل و شش شتر، و زکات آن یک شتری است که داخل سال چهارم شده  هشتم:  

 باشد. 
 شصت و یک شتر، و زکات آن یک شتری است که داخل سال پنجم شده باشد. نهم: 
 هفتاد و شش شتر، و زکات آن دو شتری است که داخل سال سّوم شده باشند. دهم: 
 نود و یک شتر، و زکات آن دو شتری است که داخل سال چهارم شده باشد. م: یازده

صد و بیست و یک شتر و باالتر از آن است که باید یا برای هر چهل شتر،  دوازدهم:  
یک شتری بدهد که داخل سال سّوم شده باشد، و یا برای هر پنجاه شتر یک شتری بدهد 

ل و پنجاه حساب کند و در بعضی موارد هم  که داخل سال چهارم شده باشد، و یا با چه
باید   صورت  هر  در  ولی  دویست،  مانند  کند  حساب  پنجاه  یا  چهل،  با  که  است  مخیر 

باقی می اگر چیزی  یا  نماند،  باقی  که چیزی  کند  بیشتر  طوری حساب  شتر  ُنه  از  ماند، 
« اگر  مثاًل  سال  140نباشد،  داخل  که  دو شتری  شتر  برای صد  باید  دارد،  شتر  چهارم  « 

شده، و برای چهل شتر یک شتری که داخل سال سّوم شده، بدهد، و شتری که در زکات 
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شود باید ماده باشد، ولی اگر در نصاب ششم شتر ماده دوساله نداشته باشد شتر  داده می
 نر سه ساله کافی است، و اگر آن هم نداشته باشد در خرید هرکدام مخیر است.

و نصاب واجب نیست، پس اگر شماره شترهایی که  زکات ما بین دـ    1926مسأله  
دارد از نصاب اّول که پنج است بگذرد، تا به نصاب دّوم که ده است نرسیده باشد، فقط 

 های بعد. باید زکات پنج شتر آن را بدهد، و همچنین است حال در نصاب 
 

 نصاب گاو 
 گاو دو نصاب دارد:ـ  1927مسأله 

اّول:   تا است که وقتی شنصاب  اگر شرایطی را که  سی  به سی رسید،    ذکر ماره گاو 
گوساله  یک  باید  باشد،  داشته  و  شد  بدهد،  زکات  بابت  از  شده  دّوم  سال  داخل  که  ای 

 ـ آن است که گوساله نر باشد.  واجب  احتیاط ـ
ای است که داخل سال سّوم  چهل است، و زکات آن یک گوساله ماده نصاب دّوم:  

چهل واجب نیست، مثاًل کسی که سی و ُنه گاو دارد،    شده باشد، و زکات ما بین سی و
فقط باید زکات سی گاو را بدهد، و نیز اگر از چهل گاو زیادتر داشته باشد تا به شصت  
نرسیده، فقط باید زکات چهل گاو را بدهد، و بعد از آنکه به شصت رسید چون دو برابر 

م شده بدهد، و همچنین هر چه  ای که داخل سال دّو نصاب اّول را دارد، باید دو گوساله 
به   را  آن  زکات  و  کند  حساب  دو  هر  یا  چهل،  یا  سی،  عدد  اساس  بر  یا  باید  رود  باال 

که   اگر    ذکردستوری  یا  نماند،  باقی  چیزی  که  کند  حساب  طوری  باید  ولی  بدهد،  شد 
سی و  ماند از ُنه تا بیشتر نباشد، مثاًل اگر هفتاد گاو دارد، باید به حساب  چیزی باقی می

اساس عدد بر  فقط  اگر  کند، چون  نداده  س  چهل حساب  زکات  گاو  ده  کند،  ی حساب 
 ماند، و در بعضی موارد مانند صد و بیست مخیر است.می

 
 نصاب گوسفند

 گوسفند پنج نصاب دارد: ـ  1928مسأله 
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چهل است، و زکات آن یک گوسفند است، و تا گوسفند به چهل نرسد زکات اّول:  
 ندارد.

 د و بیست و یک است، و زکات آن دو گوسفند است.صدّوم: 
 دویست و یک است، و زکات آن سه گوسفند است. سّوم: 

 سیصد و یک است، و زکات آن چهار گوسفند است. چهارم: 
گوسفند  پنجم:   یک  گوسفند  صد  هر  برای  باید  که  است،  آن  از  باالتر  و  چهارصد 

بلکه اگر گوسفند دیگری بدهد، یا   بدهد، و الزم نیست زکات را از خود گوسفندها بدهد،
 مطابق قیمت گوسفند پول بدهد کافی است. 

زکات ما بین دو نصاب واجب نیست، پس اگر شماره گوسفندهای  ـ    1929مسأله  
کسی از نصاب اّول که چهل است بیشتر باشد، تا به نصاب دّوم که صد و بیست و یک  

دهد، و زیادی آن زکات ندارد، و است نرسیده باشد، فقط باید زکات چهل گوسفند را ب
 های بعد.همچنین است حکم در نصاب

زکات شتر و گاو و گوسفندی که به مقدار نصاب برسد واجب است، ـ    1930مسأله  
 چه همه آنها نر باشند، یا ماده، یا بعضی نر باشند، و بعضی ماده.

ربی شوند، و شتر عدر زکات گاو و گاومیش یک جنس حساب میـ    1931مسأله  
فرق   هم  با  زکات  در  شیشک  و  میش  و  بز  همچنین  و  است،  جنس  یک  عربی  غیر  و 

 ندارند. 
ــ    1932مسأله   بدهد  گوسفند  زکات،  برای  واجب  اگر  احتیاط  بر  اقاًل   بنا  باید  ـ 

 داخل سال دّوم شده باشد، و اگر بز بدهد احتیاطًا باید داخل سال سّوم شده باشد. 
بـ    1933مسأله   که  را  میگوسفندی  زکات  از  ابت  مختصری  قیمتش  اگر  دهد، 

گوسفندهای دیگر او کمتر باشد اشکال ندارد، ولی بهتر است گوسفندی را که قیمت آن  
 از تمام گوسفندهایش بیشتر است بدهد، و همچنین است در گاو و شتر. 

اگر چند نفر با هم شریک باشند، هرکدام آنان که سهمش به نصاب  ـ    1934مسأله  
رسیده زکات  اّول  است  اّول  نصاب  از  کمتر  او  سهم  که  کسی  بر  و  بدهد،  زکات  باید   ،
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 واجب نیست.
اگر یک نفر در چند جا گاو یا شتر یا گوسفند داشته باشد و روی هم  ـ  1935مسأله 

 اندازه نصاب باشند، باید زکات آنها را بدهد. به
باـ    1936مسأله   و معیوب  باید اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد مریض  شند، 

 زکات آنها را بدهد. 
پیر ـ    1937مسأله   یا  معیوب  یا  مریض  همه  دارد  که  شتری  و  گوسفند  و  گاو  اگر 

عیب و جوان باشند، تواند زکات را از خود آنها بدهد، ولی اگر همه سالم و بیباشند، می 
م و بعضی تواند زکات آنها را مریض یا معیوب یا پیر بدهد، بلکه اگر بعضی از آنها سالنمی

عیب، و مقداری پیر و مقداری جوان باشند،  ای معیوب و دسته دیگر بیمریض، و دسته 
 .عیب و جوان بدهداحتیاط واجب آن است که برای زکات آنها سالم و بی

اگر پیش از تمام شدن ماه یازدهم، گاو و گوسفند و شتری را که دارد ـ   1938مسأله  
نصابی   یا  کند،  عوض  دیگری  چیز  عوض  با  جنس  همان  از  نصاب  مقدار  با  دارد  که  را 

نماید، مثاًل چهل گوسفند بدهد، و چهل گوسفند دیگر بگیرد، زکات بر او واجب نیست،  
اگر این کار به قصد فرار از زکات نباشد، و اما اگر به این قصد باشد، در صورتی که هر دو  

شیرده گوسفند  دو  هر  مثاًل  باشند،  داشته  منفعت  نوع  یک  آن    چیز  الزم  احتیاط  باشند، 
 است که زکات آن را بدهد. 

کسی که باید زکات گاو و گوسفند و شتر را بدهد، اگر زکات آنها را  ـ    1939مسأله  
همه نشده،  کم  نصاب  از  آنها  شماره  وقتی  تا  بدهد،  دیگرش  مال  را  از  زکات  باید  ساله 

اّول کمتر شوند، زک نصاب  از  و  بدهد  آنها  از خود  اگر  و  نیست،  بدهد،  او واجب  بر  ات 
که   وقتی  تا  بدهد،  را  آنها  زکات  دیگرش  مال  از  اگر  دارد،  گوسفند  که چهل  مثاًل کسی 

او از چهل کم نشده، همه آنها  گوسفندهای  ساله باید یک گوسفند بدهد، و اگر از خود 
 بدهد، تا وقتی به چهل نرسیده، زکات بر او واجب نیست. 
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 زکات مال تجارت 

ب انسان  که  مالک می مالی  معاوضه  نگاه ه عقد  بردن  منفعت  و  تجارت  برای  و  شود، 
ـمی باید  واجب  دارد  احتیاط  بر  ـ بنا  بدهد  را  آن  زکات  شرط  با چند  یک چهلم   ـ  آن  و 

 :  ـ است 
 مالک بالغ و عاقل باشد. ـ  1
به ـ    2 یا )15اندازه )مال حداقل  نقره مسکوک  105( مثقال طالی مسکوک  ( مثقال 

 د. قیمت داشته باش
 یک سال از وقتی که قصد منفعت بردن کرده است بر آن مال گذشته باشد. ـ  3
قصد  ـ    4 آن  از  سال  میان  در  اگر  پس  باشد،  باقی  سال  تمام  در  بردن  منفعت  قصد 

 منصرف شود، و مثاًل قصد صرف آن را در مؤونه نماید، زکات واجب نیست.
 مالک بتواند در تمام سال در آن تصرف کند. ـ  5
در  دـ    6 اگر  پس  باشد،  داشته  آن، خریدار  از  بیشتر  یا  سرمایه  مقدار  به  سال  تمام  ر 

 قسمتی از سال به مقدار سرمایه، خریدار نداشته باشد، واجب نیست زکات آن را بدهد. 
 

 مصرف زکات 

 شود: زکات در هشت مورد صرف میـ  1940مسأله 

ناّول:   را  عیالش  و  خود  سال  مخارج  که  است  کسی  او  و  که  فقیر،  کسی  و  دارد، 
 تواند مخارج سال خود را بگذارند فقیر نیست. ای دارد که میصنعت یا ملک یا سرمایه

 گذراند.تر میمسکین، و او کسی است که از فقیر سخت دّوم: 
یا نائب امام مأمور است که زکات را جمع   )علیه السالم(کسی که از طرف امامسّوم:  

رس  آن  حساب  به  و  نماید،  نگهداری  و  و  فقرا  یا  امام  نایب  یا  امام  به  را  آن  و  کند  یدگی 
 مستحقین برساند. 

شوند یا در جنگ  کافرانی که اگر زکات به آنان بدهند، به دین اسالم مایل میچهارم:  
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آنان به بعضی از  یا غیر آن به مسلمانان کمک می ایمان  کنند. و همچنین مسلمانانی که 
اند ضعیف است، و چنانچه زکات به آنان داده  آورده   ()صلی الله علیه وآلهآنچه پیامبر اکرم

)علیه  گردد، یا مسلمانانی که ایمان به والیت امیر مؤمنانشود موجب تقویت ایمانشان می
کنند و به آن ایمان  ندارند، و اگر به آنان زکات داده شود به والیت رغبت پیدا می  السالم(

 آورند.می
بنده پنجم:   کرخریداری  آزاد  و  شده  ها  ذکر  خود  محل  در  که  تفصیلی  به  آنان،  دن 

 است.
 تواند قرض خود را بدهد.بدهکاری که نمیششم: 
رسد مثل ساختن  فی سبیل الله، یعنی کارهایی که نفعش به عموم مسلمین میهفتم:  

مدرسه و  میمسجد،  آن خوانده  در  دینیه  علوم  که  آسفالت ای  و  پاکسازی شهر  و  شود، 
 ا و مانند اینها.ها، و توسعه آنهراه

 السبیل، یعنی مسافری که در سفر درمانده شده. ابن هشتم: 
می صرف  آنها  در  زکات  که  است  مواردی  نمیاینها  مالک  ولی  را شود،  زکات  تواند 

یا نایبش، در دو مورد سّوم و چهارم مصرف نماید، و در مورد    )علیه السالم(بدون اذن امام
ـ نیز  بر هفتم  الزم  بنا  در   ـ احتیاط  موارد  این  احکام  و  بگیرد،  اذن  شرع  حاکم  از  باید 

 . مسائل آینده ذکر خواهد شد
از مخارج سال ـ    1941مسأله   بیشتر  یا مسکین  فقیر،  آن است که  احتیاط واجب 

اندازه کسری خود و عیالش را از زکات نگیرد، و اگر مقداری پول یا جنس دارد، فقط به
 مخارج یک سالش زکات بگیرد.

کسی که مخارج سالش را داشته، اگر مقداری از آن را مصرف کند و  ـ    1942مسأله  
به مانده  باقی  آنچه  که  کند  شک  نمیبعد  نه،  یا  هست  او  سال  یک  مخارج  تواند  اندازه 

 زکات بگیرد.
کمتر  ـ    1943مسأله    سالش  مخارج  از  او  درآمد  که  تاجری  یا  مالک  یا  صنعتگر 

کات بگیرد، و الزم نیست ابزار کار، یا ملک، یا تواند برای کسری مخارجش زاست، می
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 سرمایه خود را به مصرف مخارج برساند.
ای دارد که فقیری که خرج سال خود و عیالش را ندارد، اگر خانه ـ    1944مسأله  

نتواند زندگی  اینها  یا وسیله سواری دارد، چنانچه بدون  آن نشسته،  او است و در  ملک 
تواند زکات بگیرد، و همچنین است اثاث خانه،  باشد، می  کند اگرچه برای حفظ آبرویش

و ظرف و لباس تابستانی و زمستانی و چیزهایی که به آنها احتیاج دارد، و فقیری که اینها  
 تواند از زکات خریداری نماید. را ندارد، اگر به اینها احتیاج داشته باشد می 

را تهیه نماید    شعیالود و  اند کسب کند و مخارج ختو فقیری که می ـ    1945مسأله  
نمی اقدام  تنبلی  روی  از  مانع  و  کسب  که  فقیری  طلبه  و  بگیرد،  زکات  نیست  جایز  کند 

نمی صورتی  هیچ  در  اوست  تحصیل  اینکه ادامه  مگر  بگیرد،  زکات  فقرا  سهم  از  تواند 
تحصیل بر او واجب عینی باشد، و از سهم سبیل الله در صورتی که تحصیل او منفعت  

ـ جایز است، و فقیری که   بنا بر احتیاط الزم اشته باشد با اجازه حاکم شرع ـعمومی د
ـ نیست  مشکل  او  برای  صنعت  گرفتن  واجب  یاد  احتیاط  بر  نمی بنا  گرفتن ـ  با  تواند 

 تواند زکات بگیرد. زکات، زندگی کند، ولی تا وقتی مشغول یاد گرفتن است می 
گوید فقیرم، اگرچه انسان از گفته او  و می به کسی که قباًل فقیر بوده،ـ  1946مسأله 

می نکند،  پیدا  نه، اطمینان  یا  بوده  فقیر  قباًل  نباشد  معلوم  که  ولی کسی  داد،  زکات  شود 
 ـ تا وقتی که اطمینان به فقرش حاصل نشود، به او زکات داد.  بنا بر احتیاط توان ـنمی

میـ    1947مسأله   که  نبودهکسی  فقیر  قباًل  و  فقیرم  او  گوید  گفته  از  چنانچه   ،
 شود به او زکات داد. اطمینان پیدا نشود، نمی 

می ـ    1948مسأله   باشد،  طلبکار  فقیری  از  اگر  بدهد،  زکات  باید  که  تواند کسی 
 طلبی را که از او دارد، بابت زکات حساب کند. 

به ـ    1949مسأله   او  مال  و  بمیرد  فقیر  می اگر  انسان  نباشد،  قرضش  تواند اندازه 
اندازه قرضش باشد و  را که از او دارد بابت زکات حساب کند، بلکه اگر مال او بهطلبی  

نیز می نتواند طلب خود را بگیرد،  انسان  او را ندهند، یا به جهت دیگر  تواند ورثه قرض 
 طلبی را که از او دارد، بابت زکات حساب کند. 
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می ـ    1950مسأله   فقیر  به  زکات  بابت  انسان  که  را  الچیزی  او  دهد،  به  نیست  زم 
بگوید که زکات است، بلکه اگر فقیر خجالت بکشد مستحب است مال را به قصد زکات 

 به او داده و زکات بودنش را اظهار ننماید.
بفهمد  ـ    1951مسأله   بعد  بدهد،  زکات  او  به  است  فقیر  اینکه کسی  خیال  به  اگر 

به کسی که می  ندانستن مسأله  از روی  یا  نبوده،  فقفقیر  نیست زکات بدهد کافی  داند  یر 
نیست. پس چنانچه چیزی را که به او داده باقی باشد بایستی از او بگیرد و به مستحق  

دانسته زکات است،  بدهد، و اگر از بین رفته باشد، پس اگر کسی که آن چیز را گرفته می 
است،    دانسته زکاتتواند عوض آن را از او بگیرد و به مستحق بدهد، و اگر نمی انسان می 

تواند چیزی از او بگیرد و باید از مال خودش عوض زکات را به مستحق بدهد، حتی  نمی
 اگر در شناخت فقیر تحقیق کرده یا به حجت شرعی مستند بوده، بنا بر احتیاط واجب. 

نمیـ    1952مسأله   و  است  بدهکار  که  اگرچه  کسی  بدهد،  را  خود  بدهی  تواند 
م باید  ی مخارج سال خود را داشته باشد،  برای دادن قرض خود زکات بگیرد، ولی  تواند 

 مالی را که قرض کرده در معصیت خرج نکرده باشد. 
تواند بدهی خود را بدهد، زکات اگر به کسی که بدهکار است و نمیـ    1953مسأله  

باشد   فقیر  بدهکار  آن  چنانچه  کرده،  مصرف  معصیت  در  را  قرض  بفهمد  بعد  بدهد، 
 ه او داده، بابت سهم فقرا حساب کند. تواند آنچه را که بمی

تواند بدهی خود را بدهد، اگرچه فقیر  کسی که بدهکار است و نمیـ    1954مسأله  
 تواند طلبی را که از او دارد، بابت زکات حساب کند.نباشد، انسان می 

نقلیه ـ    1955مسأله   وسیله  یا  شده  تمام  او  خرجی  که  افتاده،  مسافری  کار  از  اش 
او سفر معصیت نباشد و نتواند با قرض کردن، یا فروختن چیزی خود را به  چنانچه سفر  

تواند زکات بگیرد، ولی اگر بتواند در  مقصد برساند، اگرچه در وطن خود فقیر نباشد، می 
به   فقط  کند،  فراهم  را  خود  سفر  مخارج  چیزی  فروختن  یا  کردن  قرض  با  دیگر  جای 

برسد، می آنجا  به  که  ـتواند زکات  مقداری  احتیاط واجب  بگیرد  بر  بنا  با  و  بتواند  اگر  ـ 
 .فروش یا اجاره مالی در وطن خود خرج راه را تهیه کند نباید زکات بگیرد



 369   ........................................................................   د ان که مستحّق زکات   ی کسان   ط ی شرا /    احکام زکات 

به ـ    1956مسأله   آنکه  از  بعد  گرفته،  زکات  و  شده  درمانده  سفر  در  که  مسافری 
به دهنده را  آن  نتواند  باشد، چنانچه  آمده  زیاد  از زکات  اگر چیزی  زکات    وطنش رسید، 

 برساند، باید به حاکم شرع برساند و بگوید آن چیز زکات است.
 

 ند اشرایط کسانی که مستحّق زکات 

را  ـ    1957مسأله   انسان کسی  اگر  و  باشد،  امامی  دوازده  شیعه  باید  گیرنده  زکات 
شیعه بداند و به او زکات بدهد، بعد معلوم شود شیعه نبوده، باید دوباره زکات بدهد، حتی 

 . حقیق کرده باشد، یا به حجت شرعی استناد کرده باشد بنا بر احتیاط واجب اگر ت
تواند به ولی او اگر شیعه فقیر، بچه نابالغ یا دیوانه باشد، انسان می ـ    1958مسأله  

اینکه آنچه می  تواند خودش یا  دهد ملک طفل یا دیوانه باشد، و می زکات بدهد به قصد 
ه مصرف طفل، یا دیوانه برساند، و باید موقعی که زکات وسیله یک نفر امین زکات را ببه

 .رسد نیت زکات کندبه مصرف آنان می 
شود زکات داد،  کند اگر فقر او ثابت باشد، میمی ییگدابه فقیری که ـ   1959مسأله 

کند، نباید زکات داد، بلکه احتیاط واجب  ولی به کسی که زکات را در معصیت مصرف می 
شود هرچند خود آن را  دادن زکات موجب ترغیب او در معصیت میآن است به کسی که  

 نماید، زکات داده نشود. در معصیت صرف نمی
خواند، همچنین به کسی  خوار است، یا نماز نمیبه کسی که شراب ـ    1960مسأله  

 آورد، احتیاط واجب آن است که زکات ندهند.می جا هبکه معصیت کبیره را آشکارا 
تواند بدهی خود را بدهد اگرچه مخارج  ی که بدهکار است و نمی کسـ    1961مسأله  

 شود قرضش را از زکات داد. او بر انسان واجب باشد، می 
مثل اوالد یا پدر و مادر یا زوجه   تواند مخارج کسانی ـانسان نمیـ    1962مسأله   

ج آنان  ـ که خرجشان بر او واجب است از سهم فقراء از زکات بدهد، ولی اگر مخار دائمی
می دیگران  ندهد،  واجب را  نفقه  پرداخت  از  متمکن  اگر  بله  بدهند،  زکات  آنان  به  توانند 

واجب  می النفقهافراد  باشد  واجب  او  بر  زکات  و  نباشد  را  اش  آنها  نفقه  زکات،  از  تواند 
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 .بدهد
اگر انسان، زکات را به پسرش بدهد که خرج زن و خدمتکار خود  ـ    1963مسأله  
 .خود را ادا کند با داشتن سایر شرایط، اشکال ندارد نماید، یا دین
الله کتاب پدر نمیـ    1964مسأله   از سهم سبیل  های علمی و دینی که مورد  تواند 

آنکه مصلحت عامه  او قرار دهد، مگر  استفاده  احتیاج پسرش است بخرد و در معرض 
 اجازه بگیرد.  ـ بنا بر احتیاط اقتضای این کار را داشته باشد، و از حاکم شرع ـ

تواند از زکات برای پسر فقیرش زن بگیرد، و همچنین است پدر میـ    1965مسأله  
 پسر نسبت به پدر. 

دهد، و زنی که شوهرش خرجی  به زنی که شوهرش مخارج او را میـ    1966مسأله  
نمی را  میاو  ولی  ـدهد،  جور تواند  حاکم  به  مراجعه  با  خرجی   هرچند  دادن  به  را  او  ـ 

 شود زکات داد.کند، نمی مجبور
توانند به او زنی که صیغه شده اگر فقیر باشد، شوهرش و دیگران میـ    1967مسأله  

زکات بدهند، ولی اگر بر شوهرش در ضمن عقد شرط کند که مخارج او را بدهد، یا به 
آن زن را بدهد  باشد، در صورتی که مخارج  او واجب  جهت دیگری دادن مخارجش بر 

 آن زن زکات داد. شود به نمی
تواند به شوهر فقیر خود زکات بدهد، اگرچه شوهر زکات را زن میـ    1968مسأله  

 صرف مخارج خود آن زن نماید. 
و بنا  تواند از غیر سید زکات بگیرد، مگر در حال اضطرار ـسید نمیـ    1969مسأله  

واجب  احتیاط  سایر  بر  و  خمس  از  نتواند  که  باشد  حّدی  به  اضطرار  باید  وجوهات    ـ 
ـ در صورت امکان باید در   بنا بر احتیاط واجب  مخارج خود را تأمین کند، و همچنین ـ

 هر روز اکتفا کند به گرفتن مخارج ضروری همان روز.
شود زکات داد ولی اگر به کسی که معلوم نیست سید است یا نه، میـ    1970مسأله  

 شود.بری نمی اشخود ادعای سیادت کند و مالک به او زکات بدهد ذمه 
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 نیت زکات 

ــ    1971مسأله   قربت  قصد  به  را  زکات  باید  پیشگاه  انسان  در  تذلل  برای  یعنی 
ـ بدهد و اگر بدون قصد قربت بدهد کافی است هرچند گناه کرده است،   خداوند متعال

دهد زکات مال است یا زکات فطره، بلکه  همچنین باید در نیت معین کند که آنچه را می 
مثالً  به عنوان قیمت زکات اگر  را  پولی  بخواهد  و  باشد،  او واجب  بر  و جو  گندم   زکات 

 . بدهد باید معین کند که زکات گندم است یا زکات جو 
کسی که زکات چند مال بر او واجب شده، اگر مقداری زکات بدهد  ـ    1972مسأله  

ها باشد، زکات  جنس یکی از آنکدام آنها را نکند، چنانچه چیزی را که داده هم و نیت هیچ
پانزده مثقال همان جنس حساب می  مثاًل کسی که زکات چهل گوسفند، و زکات  شود، 

کدام آنها را طال بر او واجب است، اگر مثاًل یک گوسفند از بابت زکات بدهد و نیت هیچ 
می حساب  گوسفند  زکات  که نکند،  بدهد  اسکناس  یا  نقره  پول  مقداری  اگر  ولی  شود، 

هیچهم  گفتهکدام  جنس  بعضی  نیست،  میآنها  قسمت  آنها  همه  به  این اند:  ولی  شود، 
از هیچ که  دارد  احتمال  و  نیست،  اشکال  از  مالک  خالی  و در ملک  نشود  کدام حساب 

 باقی بماند.
اگر کسی را وکیل کند که زکات مال او را بدهد، موقعی که زکات را ـ    1973مسأله  

ط مستحب این است که نیت او تا زمان رسیدن  دهد باید نیت کند و احتیابه آن وکیل می
 زکات به فقیر مستمر باشد. 

 
 مسائل متفرقه زکات 

کنند، و موقع خشک شدن  اه جدا می کموقعی که گندم و جو را از  ـ    1974مسأله  
خرما و انگور، انسان باید زکات را به فقیر بدهد، یا از مال خود جدا کند. و زکات طال و 

، و شتر را بعد از تمام شدن ماه یازدهم، باید به فقیر بدهد، یا از مال  نقره و گاو و گوسفند
 خود جدا نماید. 
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بعد از جدا کردن زکات الزم نیست فورًا آن را به مستحق بدهد، و  ـ    1975مسأله   
 تأخیر بیندازد، اشکال ندارد. عقالییاگر برای غرض 

د، اگر ندهد و به واسطه  تواند زکات را به مستحق برسانکسی که می ـ    1976مسأله  
 کوتاهی کردن او از بین برود، باید عوض آن را بدهد.

تواند زکات را به مستحق برساند، اگر زکات را ندهد و  کسی که می ـ    1977مسأله  
تأخیر   بین برود، چنانچه غرض صحیحی در  از  آن کوتاهی کند  آنکه در نگهداری  بدون 

اگر غرض صحیحی داشته مثاًل فقیر معینی را   زکات نداشته باید عوض آن را بدهد، بلکه
می  یا  داشته،  نظر  ـدر  برساند،  فقرا  به  تدریجًا  واجب  خواسته  احتیاط  بر  ضامن   بنا  ـ 

 است.
بگذارد، میـ    1978مسأله   کنار  مال  از خود  را  آن تصّرف  اگر زکات  بقیه  در  تواند 

 م مال تصّرف نماید.تواند در تماکند، و نیز اگر از مال دیگرش کنار بگذارد، می
و چیز انسان نمیـ    1979مسأله   بردارد  برای خود  گذاشته  کنار  که  را  تواند زکاتی 

 جای آن بگذارد. دیگری به
از زکاتی که کنار گذاشته منفعتی حاصل شود، مثاًل گوسفندی  ـ    1980مسأله   اگر 

 که برای زکات گذاشته بّره بیاورد، در حکم زکات است.
گذارد مستحّقی حاضر باشد، بهتر  موقعی که زکات را کنار می  اگرـ    1981مسأله  

است زکات را به او بدهد، مگر کسی را در نظر داشته باشد که دادن زکات به او از جهتی  
 بهتر باشد.

گذاشته  ـ    1982مسأله   کنار  زکات  برای  که  مالی  با  شرع  حاکم  اجازه  بدون  اگر 
زک از  چیزی  نباید  نماید،  ضرر  و  کند  ـتجارت  کند  منفعت  اگر  ولی  کند؛  کم  بر  ات  بنا 

 ـ باید آن را به مستحق بدهد. احتیاط الزم
اگر پیش از آنکه زکات بر او واجب شود، چیزی بابت زکات به فقیر  ـ    1983مسأله  

شود، و بعد از آنکه زکات بر او واجب شد، اگر چیزی را که به  بدهد، زکات حساب نمی 
تواند چیزی را که به  و آن فقیر هم به فقر خود باقی باشد، میفقیر داده از بین نرفته باشد  
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 او داده، بابت زکات حساب کند.
میـ    1984مسأله   که  بابت فقیری  چیزی  اگر  نشده،  واجب  انسان  بر  زکات  داند 

واجب   انسان  بر  زکات  که  موقعی  پس  است،  ضامن  شود  تلف  او  پیش  و  بگیرد  زکات 
تواند عوض چیزی را که به او داده بابت باقی باشد، می شود، اگر آن فقیر به فقر خود  می

 زکات حساب کند. 
نمیـ    1985مسأله   که  بابت فقیری  اگر چیزی  نشده،  انسان واجب  بر  زکات  داند 

تواند عوض آن را بابت زکات  زکات بگیرد و پیش او تلف شود، ضامن نیست، و انسان نمی 
 حساب کند. 
گاو  ـ    1986مسأله   زکات  است  آبرومند مستحب  فقرای  به  را  شتر  و  گوسفند  و 

بدهد، و در دادن زکات، خویشان خود را بر دیگران و اهل علم و کمال را بر غیر آنان، و  
کسانی که اهل سؤال نیستند را بر اهل سؤال مقّدم بدارد، ولی ممکن است دادن زکات به  

 .فقیری از جهت دیگری بهتر باشد
 شکار، و صدقه مستحّبی را مخفی بدهند.بهتر است زکات را آـ  1987مسأله 

می ـ    1988مسأله   که  کسی  شهر  در  و  اگر  نباشد  مستحّقی  بدهد  زکات  خواهد 
جای  به  تواند آن را  ن شده برساند، مینتواند زکات را به مصرف دیگری هم که برای آن معی

شود   تلف  و  نکند  کوتاهی  آن  نگهداری  در  اگر  صورت  این  در  و  سازد،  منتقل  دیگری 
تواند از حاکم شرع وکالت بگیرد و آن را به وکالت از او قبض کند و  ضامن نیست، و می 

تواند از  به اجازه او منتقل سازد، در این صورت نیز ضامن تلف نیست، و اجرت نقل را می
 زکات حساب کند. 

می ـ    1989مسأله   پیدا شود،  مستحق  در شهر خودش  به شهر  اگر  را  زکات  تواند 
ول  ببرد  تلف شود دیگر  زکات  اگر  و  بدهد،  از خودش  باید  را  آن شهر  به  بردن  مخارج  ی 

 ضامن است، مگر آنکه به امر حاکم شرع برده باشد. 
را    ییخرمااجرت وزن کردن و پیمانه نمودن گندم و جو و کشمش و  ـ    1990مسأله  

 دهد، با خود اوست.که برای زکات می
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درـ    1991مسأله    مستحق  از  انسان  است  او مکروه  از  که  را  زکاتی  کند  خواست 
گرفته به او بفروشد، ولی اگر مستحق بخواهد چیزی را که گرفته بفروشد، بعد از آنکه به 

 قیمت رساند، کسی که زکات را به او داده در خریدن آن بر دیگران مقّدم است. 
ر اگر شک کند زکاتی را که بر او واجب بوده داده یا نه و مال زکات دا ـ   1992مسأله  

های پیش بوده باشد، موجود باشد، باید زکات را بدهد، هرچند شک او برای زکات سال 
 و اگر عین تلف شده، زکاتی بر او نیست هرچند از سال حاضر باشد. 

تواند پیش از گرفتن زکات آن را به کمتر از مقدار آن صلح  فقیر نمیـ    1993مسأله  
تواند ات قبول نماید. و همچنین مالک نمیتر از قیمت آن بابت زککند، یا چیزی را گران

زکات را به مستحق داده و بر او شرط کند که آن را به او برگرداند، ولی اگر مستحق پس از  
گرفتن زکات راضی شود که آن را به او برگرداند مانعی ندارد، مثاًل کسی که زکات زیادی  

توبه کرده، اگر فقیر راضی شود  تواند زکات را بدهد و حال بدهکار است و فقیر شده و نمی
 زکات او را بگیرد و به او ببخشد، اشکال ندارد. 

تواند از سهم سبیل الله قرآن یا کتاب دینی، یا کتاب دعا  انسان نمیـ    1994مسأله  
بخرد و وقف نماید، مگر آنکه مصلحت عامه اقتضای این کار را داشته و از حاکم شرع 

 بگیرد. ـ اجازه  بنا بر احتیاط الزم ـ
تواند از زکات ملک بخرد، و بر اوالد خود، یا بر کسانی  انسان نمیـ    1995مسأله  

خود   مخارج  مصرف  به  را  آن  عایدی  که  نماید  وقف  است  واجب  او  بر  آنان  مخارج  که 
 برسانند.

می ـ    1996مسأله   سهم  انسان  از  اینها  مانند  و  زیارت  و  حج  به  رفتن  برای  تواند 
بگیرد زکات  الله  گرفته  سبیل  زکات  سالش  خرج  مقدار  به  اینکه  یا  نباشد،  فقیر  اگرچه   ،

باشد، ولی این در صورتی است که رفتن او به حج یا زیارت و مانند اینها دارای منفعت 
 ـ از حاکم شرع برای صرف زکات در آن اذن بگیرد. و بنا بر احتیاط عامه باشد، ـ
کات مال او را بدهد، چنانچه آن  اگر مالک، فقیری را وکیل کند که زـ    1997مسأله  

برندارد، نمی از زکات  فقیر  آن  این بوده که خود  احتمال بدهد که قصد مالک  تواند فقیر 
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نبوده   این  مالک  قصد  که  باشد  داشته  یقین  اگر  و  بردارد،  خودش  برای  را  آن  از  چیزی 
 تواند برای خودش هم بردارد.می

، و طال و نقره را بابت زکات بگیرد،  اگر فقیر شتر و گاو و گوسفندـ    1998مسأله  
شد در آنها جمع شود، باید زکات آنها    ذکرهایی که برای واجب شدن زکات  چنانچه شرط 

 را بدهد.
اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند و  ـ    1999مسأله  

بداند شریکش    یکی از آنها زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند، هرچند
 دهد، تصّرف او در سهم خودش اشکال ندارد.زکات سهم خود را نداده و بعدًا نیز نمی

کسی که خمس یا زکات بدهکار است، و کفاره و نذر و مانند اینها  ـ    2000مسأله  
که  مالی  اگر  بدهد،  را  آنها  همه  نتواند  چنانچه  دارد،  هم  قرض  و  است  واجب  او  بر  هم 

جب شده از بین نرفته باشد، باید خمس و زکات را بدهد، و اگر از  خمس یا زکات آن وا
 بین رفته باشد، دادن زکات و خمس و قرض، بر دادن کفاره و نذر مقدم است.

کسی که خمس یا زکات بدهکار است، و ِحجة اإلسالم بر او واجب ـ    2001مسأله  
باشد، چنانچه مالی که  است و قرض هم دارد، اگر بمیرد و مال او برای همه آنها کافی ن

خمس و زکات آن واجب شده از بین نرفته باشد، باید خمس یا زکات را بدهند و بقیه مال  
او را صرف ادای قرضش نمایند، و اگر مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین رفته  
باشد  باقی  چیزی  که  صورتی  در  و  بنمایند،  قرضش  ادای  صرف  را  او  مال  باید  باشد، 

 . کنند، و اگر چیزی زیاد آمد به خمس و زکات قسمت نمایند صرف حج
میـ    2002مسأله   نکند  تحصیل  اگر  و  است  علم  تحصیل  مشغول  که  تواند کسی 

شود از سهم  برای معاش خود کسب کند، چنانچه تحصیل آن علم واجب عینی باشد می
کات دادن به او  فقرا به او زکات داد، و اگر تحصیل آن علم دارای مصلحت عامه باشد، ز

ـ و  الله  سبیل  سهم  احتیاط از  بر  دو   بنا  این  غیر  در  است،  جایز  شرع  حاکم  اجازه  با  ـ 
 صورت جایز نیست به او زکات بدهند.
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 زکات فطره 

کسی که موقع غروب شب عید فطر، بالغ و عاقل است، و بیهوش  ـ    2003مسأله  
نان  که  و کسانی  برای خودش  باید  نیست،  برده  و  فقیر  یک  خو  نفری  هر  او هستند،  ور 

شود تقریبًا سه کیلو است از غذاهای معمول در شهرش مانند گندم یا  صاع که گفته می 
هم بدهد،   آن پول  جایبهمستحق بدهد، و اگر  جو یا خرما یا کشمش، یا برنج یا ذّرت به  

نیست ندهد   از غذاهایی که در شهرش معمول  است که  آن  احتیاط الزم  کافی است، و 
 ند گندم یا جو، یا خرما یا کشمش باشد. هرچ

کسی که مخارج سال خود و عیالش را ندارد و کسبی هم ندارد که ـ    2004مسأله  
بتواند مخارج سال خود و عیالش را بگذراند، فقیر است و دادن زکات فطره بر او واجب  

 نیست.
حساب   خور اوانسان فطره کسانی را که در غروب شب عید فطر نان ـ  2005مسأله 

شوند باید بدهد، کوچک باشند یا بزرگ، مسلمان باشند یا کافر، دادن خرج آنها بر او  می
 واجب باشد یا نه، در شهر خود او باشند یا در شهر دیگر. 

خور اوست و در شهر دیگر است وکیل کند که از  اگر کسی را که نان ـ    2006مسأله  
دهد، الزم نیست ته باشد که فطره را می مال او فطره خود را بدهد، چنانچه اطمینان داش

 خودش فطره او را بدهد. 
فطره مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر وارد شده، و شب را ـ    2007مسأله  

 شود، بر او واجب است. ـ حساب می  هرچند موقتاً  خور او ـنزد او مانده و نان 
وارد  ـ    2008مسأله   فطر  عید  شب  غروب  از  بعد  که  مهمانی  در میفطره  شود 

نان که  ـصورتی  شود  حساب  او  احتیاط خور  بر  واجب   بنا  ااّل  و  است  واجب  او  بر  ـ 
می دعوت  عید  شب  افطار  برای  انسان  که  را  کسی  و  ناننیست،  حساب  کند  به  خور 

 . خانه نیست اش بر صاحب آید، و فطره نمی
در صورتی  ـ    2009مسأله   باشد،  دیوانه  فطر  عید  موقع غروب شب  که  اگر کسی 
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بنا بر   دیوانگی او تا ظهر روز عید فطر باقی باشد، زکات فطره بر او واجب نیست، و ااّل ـ
 ـ الزم است فطره را بدهد. احتیاط واجب 

اگر پیش از غروب بچه بالغ شود، یا دیوانه عاقل گردد، یا فقیر غنی ـ    2010مسأله  
 زکات فطره را بدهد. شود، در صورتی که شرایط واجب شدن فطره را دارا باشد، باید 

اگر در موقع غروب شب عید فطر، شرایط وجوب زکات فطره نباشد  ـ    2011مسأله  
ولی پیش از ظهر روز عید آن شرایط پیدا شود، احتیاط واجب آن است که زکات فطره را  

 بدهد.
او  ـ    2012مسأله   بر  فطره  مسلمان شده،  فطر  عید  از غروب شب  بعد  که  کافری 

لمانی که شیعه نبوده، اگر بعد از دیدن ماه شیعه شود، باید زکات  واجب نیست. ولی مس
 فطره را بدهد.

اندازه یک صاع گندم و مانند آن را دارد، مستحب کسی که فقط بهـ    2013مسأله  
است زکات فطره را بدهد، و چنانچه عیالی داشته باشد و بخواهد فطره آنها را هم بدهد 

ع را به یکی از عیالش بدهد، و او هم به همین قصد به  تواند به قصد فطره، آن یک صامی
گیرد  دیگری بدهد، و همچنین تا به نفر آخر برسد، و بهتر است نفر آخر چیزی را که می 

او   ولی  باشد،  دیوانه  یا  صغیر  آنها  از  یکی  اگر  و  نباشد،  خودشان  از  که  بدهد  کسی  به 
د او نگیرد، بلکه برای خودش گیرد، و احتیاط مستحب آن است که به قصجای او می به

 بگیرد.
دار شود، واجب نیست فطره او  اگر بعد از غروب شب عید فطر بچهـ    2014مسأله  

خور او شمرده شوند  دار شود، یا ازدواج کند اگر نان را بدهد، ولی اگر پیش از غروب بچه
نان  و اگر  آنها را بدهد،  و  باید فطره  نیست،  او واجب  بر  باشند  نان خور دیگری  خور اگر 

 کسی نباشند فطره زن بر خودش واجب است، و بر بچه چیزی نیست.
خور کس دیگر  خور کسی باشد و پیش از غروب ناناگر انسان نان ـ    2015مسأله  

خور او شده واجب است، مثاًل اگر دختر پیش از غروب به  شود، فطره او بر کسی که نان 
 هد.خانه شوهر رود، باید شوهرش فطره او را بد
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او را بدهد، واجب نیست فطره خود را  ـ    2016مسأله   کسی که دیگری باید فطره 
بدهد، ولی اگر آن شخص، بدون عذر یا به سبب فراموشی، فطره را ندهد بر خود انسان  

( باشد  2003شود که چنانچه دارای شرایط گذشته در مسأله )ـ واجب می  بنا بر احتیاط ـ
اگر فرد غنی، نان خور شخصی که فقیر است باشد، بر    فطره خویش را بدهد. و همچنین

فقیر مذکور پرداخت فطره واجب نیست و چنانچه فرِد غنی دارای شرایط وجوب زکات 
 . فطره باشد، بر خود او، پرداخت زکات فطره واجب می شود

اگر کسی که فطره او بر دیگری واجب است خودش فطره را بدهد، ـ    2017مسأله  
 شود. بر او واجب شده ساقط نمی از کسی که فطره

تواند به سید فطره بدهد، حتی اگر سیدی  کسی که سید نیست، نمیـ    2018مسأله  
 تواند فطره او را به سید دیگری بدهد. خور او باشد، نمینان 

می ـ    2019مسأله   شیر  دایه  یا  مادر  از  که  طفلی  که فطره  است  کسی  بر  خورد، 
دارد،  ولی اگر مادر یا دایه مخارج خود را از مال طفل برمی   دهد،مخارج مادر یا دایه را می 

 فطره طفل بر کسی واجب نیست.
انسان اگرچه مخارج عیالش را از مال حرام بدهد، باید فطره آنان را  ـ    2020مسأله  

 از مال حالل بدهد.
و  ـ    2021مسأله   خدمتکار،  یا  نّجار  یا  بّنا  مانند  نماید  اجیر  را  کسی  انسان  اگر 

خور او محسوب شود، باید فطره او را هم بدهد، ولی طوری که نان رج او را بدهد بهمخا
 .چنانچه فقط مزد کارش را بدهد، واجب نیست فطره او را بدهد

و  ـ    2022مسأله   او  نیست فطره  از غروب شب عید فطر بمیرد، واجب  اگر پیش 
اند باید فطره او و  ر فرموده عیالش را از مال او بدهند، ولی اگر بعد از غروب بمیرد، مشهو 

احتیاط   مقتضای  و  نیست،  اشکال  از  خالی  این حکم  ولی  بدهند،  او  مال  از  را  عیالش 
 ترک نشود.
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 مصرف زکات فطره 

ــ    2023مسأله   را  فطره  واجب  زکات  احتیاط  بر  شیعه   بنا  فقرای  به  فقط  باید  ـ 
د، و چنانچه در شهر پرداخت کرد که دارای شرایط گذشته در مستحقین زکات مال هستن

می نباشد  کسی  شیعه  فقرای  هر  از  در  ولی  داد،  مسلمانان  دیگر  فقرای  به  را  آن  تواند 
 .صورت نباید به ناصبی داده شود 

تواند فطره را به مصرف او  ای فقیر باشد، انسان می اگر طفل شیعهـ    2024مسأله  
 برساند، یا به واسطه دادن به ولی او، ملک طفل نماید.

دهند، الزم نیست عادل باشد، ولی احتیاط  فقیری که فطره به او می ـ    2025  مسأله
به شراب  آن است که  کند، فطره  نماز، و کسی که آشکارا معصیت میخوار، و بیواجب 

 ندهند.
 کند، نباید فطره بدهند. به کسی که فطره را در معصیت مصرف می ـ  2026مسأله 
ه به یک فقیر کمتر از یک صاع فطره احتیاط مستحب آن است کـ    2027مسأله  

شده  که جمع  فقرایی  به  اینکه  مگر  اشکال  ندهند،  هیچ  بدهند  بیشتر  اگر  ولی  نرسد،  اند 
 ندارد.

اگر از جنسی که قیمتش دو برابر قیمت معمولی آن است، مثاًل از ـ    2028مسأله  
نیست،  گندمی که قیمت آن دو برابر قیمت گندم معمولی است، نصف صاع بدهد کافی  

 بلکه اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد کافی نیست.
نمی ـ    2029مسأله   نصف  انسان  و  گندم،  مثاًل  جنس  یک  از  را  صاع  نصف  تواند 

دیگر آن را از جنسی دیگر، مثاًل جو بدهد، بلکه اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد  
 کافی نیست.
فطرهـ    2030مسأله   زکات  دادن  در  است  فقیر  مستحب  همسایگان  و  خویشان   ،

خود را بر دیگران مقّدم دارد، و سزاوار است که اهل علم و دین و فضل را به دیگران نیز  
 مقدم دارد.
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بعد  ـ    2031مسأله   و  بدهد  فطره  او  به  است  فقیر  اینکه کسی  به خیال  انسان  اگر 
بای باشد،  نرفته  بین  از  داده  او  که  را  مالی  چنانچه  نبوده،  فقیر  به بفهمد  و  بگیرد  پس  د 

مستحق بدهد، و اگر نتواند بگیرد، باید از مال خودش عوض فطره را بدهد، و اگر از بین 
دانسته آنچه را که گرفته فطره است، باید عوض  رفته باشد، در صورتی که گیرنده فطره می 

دانسته، دادن عوض بر او واجب نیست، و انسان باید عوض فطره  آن را بدهد، و اگر نمی
 ا بدهد.ر

شود به او فطره داد، مگر آنکه از گفته او اگر کسی بگوید فقیرم، نمیـ  2032مسأله 
 اطمینان پیدا شود، یا انسان بداند که قباًل فقیر بوده است.

 
 مسائل متفرقه زکات فطره 

ــ    2033مسأله   قربت  قصد  به  را  فطره  زکات  باید  در   انسان  تذلل  برای  یعنی 
 دهد نیت دادن فطره نماید.بدهد و موقعی که آن را می ـ پیشگاه خداوند عالم 

اگر پیش از ماه رمضان فطره را بدهد صحیح نیست، و بهتر آن است  ـ   2034مسأله  
رمضان به فقیر قرض بدهد و بعد  ماه که در ماه رمضان هم فطره را ندهد، ولی اگر پیش از

 ب کند مانعی ندارد.از آنکه فطره بر او واجب شد، طلب خود را بابت فطره حسا
دهد باید به جنس دیگر، یا گندم یا چیز دیگری را که برای فطره میـ    2035مسأله  

خاک مخلوط نباشد، و چنانچه مخلوط باشد، اگر خالص آن به یک صاع برسد، و بدون  
قابل کردن  فوقجدا  آن زحمت  کردن  یا جدا  باشد،  آنچه  استفاده  یا  باشد،  نداشته  العاده 

 اعتنا نباشد، اشکال ندارد.قدری کم باشد که قابلبه  مخلوط شده
ــ    2036مسأله   بدهد  معیوب  چیز  از  را  فطره  واجب  اگر  احتیاط  بر  کافی   بنا  ـ 

 نیست.
دهد، الزم نیست همه را از یک جنس  کسی که فطره چند نفر را می ـ    2037مسأله  

 بدهد، کافی است. بدهد، مثاًل اگر فطره بعضی را گندم، و فطره بعض دیگر را جو 
ـ باید فطره  بنا بر احتیاط واجب  خواند ـکسی که نماز عید فطر میـ    2038مسأله  

نمی  عید  نماز  اگر  ولی  بدهد،  عید  نماز  از  پیش  می را  تا ظهر  خواند،  را  فطره  دادن  تواند 
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 تأخیر بیندازد.
هر روز  اگر به نیت فطره مقداری از مال خود را کنار بگذارد و تا ظ ـ    2039مسأله  

دهد نیت فطره نماید، و تأخیر اگر برای غرض عید به مستحق ندهد، هر وقت آن را می
 باشد اشکال ندارد. عقالیی

بنا بر   اگر تا ظهر روز عید، فطره را ندهد و کنار هم نگذارد، بعدًا ــ    2040مسأله  
 ـ بدون اینکه نیت ادا و قضا کند فطره را بدهد.  احتیاط واجب 

ـ آن را   بدون اجازه حاکم شرع  تواند ـاگر فطره را کنار بگذارد، نمی  ـ  2041مسأله  
 برای خودش بردارد و مالی دیگر را برای فطره بگذارد.

اگر انسان مالی داشته باشد که قیمتش از فطره بیشتر است، چنانچه  ـ  2042مسأله 
ـ   احتیاط واجب   بنا بر فطره را ندهد و نیت کند که مقداری از آن مال برای فطره باشد ـ

 کافی نیست.
چنانچه ـ    2043مسأله   برود،  بین  از  گذاشته  کنار  فطره  برای  که  را  مالی  اگر 

دسترسی به فقیر داشته و دادن فطره را تأخیر انداخته، یا در نگهداری آن کوتاهی کرده، 
باید عوض آن را بدهد، و اگر دسترسی به فقیر نداشته و در نگهداری آن کوتاهی نکرده، 

 ضامن نیست. 
اگر در محل خودش مستحق پیدا شود، احتیاط واجب آن است که  ـ    2044مسأله  

  به جای دیگر نبرد، ولی اگر برد و به مستحق رساند کافی است، و اگر    به جای فطره را  
 دیگر ببرد و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.



 
 
 

 حکام حج ا 
اند  اعمالی است که دستور داده زیارت کردن خانه خدا و انجام    حج:ـ    2045مسأله  

ده شود. و در تمام عمر بر کسی که این شرایط را دارا باشد، یک مرتبه جا آورهبدر آنجا  
 شود: واجب می
 آنکه بالغ باشد. اّول: 
 آنکه عاقل و آزاد باشد. دّوم: 

تر به واسطه رفتن به حج مجبور نشود که کار حرامی را که ترک آن از حج مهم سّوم:  
ا از حج مهم است  که  را  یا عمل واجبی  این  نجام دهد،  در  اگر  ولی  نماید،  ترک  است  تر 

 صحیح است.  وا حال به حج برود گرچه گناه کرده اما حج
 آنکه مستطیع باشد، و مستطیع بودن به چند چیزاست: چهارم: 

ـ یا مالی که  در صورت احتیاج به آن آنکه توشه راه و همچنین مرکب سواری ـاّول:  
 ند با آن مال آنها را تهیه کند، داشته باشد. بتوا 

آن را داشته باشد که بدون مشقت زیاد بتواند مکه رود، و   ییتواناسالمت مزاج و دّوم: 
را   آورهبحج  توانایی جا  که  و کسی  است  معتبر  مباشرت حج  در وجوب  این شرط  و  د. 

حرجی   او  برای  مباشرت  یا  ندارد  مباشرت  بدنی  قدرت  ولی  دارد  امید  مالی  و  است 
 بهبودی ندارد باید نایب بگیرد.

در راه مانعی از رفتن نباشد، و اگر راه بسته باشد یا انسان بترسد که در راه جان سّوم:  
یا عرض او از بین برود یا مال او را ببرند، حج بر او واجب نیست. ولی اگر از راه دیگری 

برود راه  آن  از  باید  باشد،  دورتر  اگرچه  برود  آن بتواند  راه  آن  آنکه  مگر  و ،  دورتر  قدر 
 غیرمعمولی باشد که بگویند راه حج بسته است. 

قدر  چهارم:   به  که  باشد  داشته  سایر جهات  از  آورهبتمکن  وقت  جا  اعمال حج  دن 
 داشته باشد. 
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ترک  پنجم:   یا  بچه،  و  زن  مثل  است  واجب  او  بر  آنان  که خرجی  را  مخارج کسانی 
 ست، داشته باشد. انفاق بر آنان برای او حرجی ا 

معاش  ششم:   برای  دیگری  راه  یا  ملک  عایدی  یا  زراعت  یا  کسب  برگشتن،  از  بعد 
این  یعنی  باشد،  داشته  برگشتن مجبور  خود  از  واسطه مخارج حج پس  به  که  نباشد  طور 
 شود به زحمت زندگی کند. 

شود، وقتی حج بر او  کسی که بدون خانه ملکی در حرج واقع میـ    2046مسأله  
 است که پول خانه را هم داشته باشد.  واجب 

تواند مکه برود، اگر بعد از برگشتن از خودش مال نداشته  زنی که می ـ   2047مسأله  
باشد و شوهرش هم مثاًل فقیر باشد و خرجی او را ندهد و ناچار شود که به سختی زندگی  

 کند، حج بر او واجب نیست.
سوارـ    2048مسأله   مرکب  و  راه  توشه  کسی  او اگر  به  دیگری  و  باشد  نداشته  ی 

دهم، در بگوید: حج برو و من خرج تو و عیال تو را در موقعی که در سفر حج هستی می 
 شود.دهد، حج بر او واجب می صورتی که اطمینان داشته باشد که خرج او را می 

که ـ    2049مسأله   مدتی  در  را  عیال کسی  مصارف  و  برگشت  و  رفت  مخارج  اگر 
شود، گردد، به او ببخشند برای اینکه حج کند، حج بر او واجب می رمیرود و بمکه می

اگرچه قرض داشته باشد و در موقع برگشتن هم مالی که بتواند با آن زندگی کند نداشته 
اگر طوری باشد که روزهای سفر حج روزهای کسب  بهباشد. ولی  باشد  طوری وکارش 

ا موقعش  در  را  خود  قرض  نتواند  رود  حج  اگر  مخارج  که  نتواند  آنکه  یا  نماید،  دا 
 اش را در بقیه سال تأمین نماید، حج بر او واجب نیست.زندگانی 

اگر مخارج رفتن و برگشتن و مخارج عیال کسی را در مدتی که مکه  ـ    2050مسأله  
گردد به او بدهند و بگویند: حج برو، ولی ملک او نکنند، در صورتی که رود و برمیمی

 شود.گیرند، حج بر او واجب میاشد که از او پس نمیاطمینان داشته ب
او ـ    2051مسأله    با  و  بدهند  به کسی  است  برای حج کافی  که  مقداری مال  اگر 

واجب  او  بر  حج  بنماید،  خدمت  داده  را  مال  که  کسی  به  مکه  راه  در  که  کنند  شرط 
 شود.نمی
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او واجب ـ    2052مسأله   شود، چنانچه    اگر مقداری مال به کسی بدهند و حج بر 
 حج نماید هرچند بعدًا مالی از خود پیدا کند، دیگر حج بر او واجب نیست.

مالی  ـ    2053مسأله   و  برود  جّده  تا  مثاًل  تجارت  برای  دست اگر  اگر    به  که  آورد 
نماید   حج  که  صورتی  در  و  کند،  حج  باید  باشد،  مستطیع  رود  مکه  به  آنجا  از  بخواهد 

ک کند  پیدا  مالی  بعدًا  واجب اگرچه  او  بر  حج  دیگر  رود،  مکه  به  خود  وطن  از  بتواند  ه 
 نیست.

کند، ـ    2054مسأله   حج  دیگر  کس  طرف  از  مباشرتًا  که  شود  اجیر  انسان  اگر 
چنانچه خودش نتواند برود و بخواهد دیگری را از طرف خودش بفرستد، باید از کسی که 

 او را اجیر کرده اجازه بگیرد. 
تطیع شده به مکه رود و در وقت معینی که دستور اگر کسی که مسـ    2055مسأله  

های بعد مستطیع نباشد، حج بر  اند به عرفات و مشعر الحرام نرسد، چنانچه در سال داده
از سال  آنکه  مگر  نیست،  واجب  این صورت  او  در  که  نرفته،  و  بوده  مستطیع  پیش  های 
 اگرچه به زحمت باشد باید حج کند.

تطیع شده حج نکند، و بعد به واسطه پیری یا مرض  اگر کسی که مسـ  2056مسأله 
و ناتوانی، نتواند حج نماید، یا حرجی باشد و ناامید باشد از اینکه بعدًا خودش حج کند،  
نیز  پیدا کرد، خودش  بعدًا قدرت  بفرستد، و در صورتی که  از طرف خود  باید دیگری را 

رف  قدر  به  که  اّولی  سال  در  اگر  است  همچنین  و  نماید  به  حج  کرده،  پیدا  مال  حج  تن 
ناامید از   نتواند حج کند و  ناتوانی  خود باشد، و در تمام    ییتواناواسطه پیری یا مرض یا 

عنه مرد باشد، نایب صروره باشد،  این صور احتیاط مستحب آن است که چنانچه منوب 
 رود. یعنی کسی باشد که برای اّولین بار به حج می 

یگری برای حج اجیر شده، باید طواف نساء را  کسی که از طرف دـ    2057مسأله  
 شود. نیاورد، زن بر آن اجیر حرام میجا هب د و اگر جا آورهبنیز از طرف او 

نیاورد یا فراموش کند، چنانچه بعد جا  هباگر طواف نساء را درست  ـ    2058مسأله  
و   برگردد  راه  بین  از  و  بیاید  یادش  روز  چند  آوره باز  ولی  جا  است.  صحیح  چنانچه  د 

 تواند نائب بگیرد.برگشتن برایش مشقت داشته باشد می 



 
 
 

 احکام خرید و فروش 
شخص کاسب سزاوار است احکام خرید و فروش در موارد محل ـ    2059مسأله  

ابتالء را یاد بگیرد، بلکه چنانچه به واسطه یاد نگرفتن در معرض ارتکاب حرام، یا ترک  
روایت شده است:   )علیه السالم(و از حضرت صادقواجبی باشد، یاد گرفتن الزم است.  

که می یاد  کسی  از  پیش  اگر  و  بگیرد،  یاد  را  آن  احکام  باید  کند،  فروش  خواهد خرید و 
ناک، به هالکت  های باطل و شبهه گرفتن احکام آن خرید و فروش کند، به واسطه معامله 

 افتد. می
ای که کرده صحیح  نداند معاملهای  ندانستن مسأله عّلت  بهاگر انسان  ـ   2060مسأله  

تواند تصرف نماید، و نه در مالی که تحویل  است یا باطل، نه در مالی که گرفته است می 
داده است، بلکه باید مسأله را یاد بگیرد، یا احتیاط کند هرچند با مصالحه باشد، ولی اگر  

 جایز است.  بداند طرف راضی به تصّرف در آن است هرچند معامله باطل باشد، تصّرف
کسی که مال ندارد و مخارجی بر او واجب است، مثل خرج زن و ـ    2061مسأله  

بچه، باید کسب کند، و برای کارهای مستحب مانند وسعت دادن به عیال و دستگیری از 
 فقرا، کسب کردن مستحب است.

 
 مستحبات خرید و فروش 

 چند چیز در خرید و فرش مستحب شمرده شده است: 
 ها فرق نگذارد، مگر به لحاظ فقر و مانند آن. در قیمت جنس بین مشتری آنکه اّول: 
آنکه در ابتدای نشستن برای تجارت، شهادتین را بگوید، و هنگام معامله تکبیر دّوم:  

 بگوید. 
 خرد کمتر بگیرد. فروشد زیادتر بدهد، و آنچه را که میآنکه چیزی را که می سّوم: 

ه کرده، اگر پشیمان شود و از او تقاضای به هم زدن آنکه کسی که با او معاملچهارم:  
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 معامله را بنماید، بپذیرد.
 

 معامالت مکروه 

 بعضی از معامالت مکروه از این قرار است:ـ  2062مسأله 
 ملک فروشی، مگر اینکه ملک دیگری با پول آن بخرد. اّول: 
 قصابی. دّوم: 

 کفن فروشی. سّوم: 
 پست.افراد معامله با چهارم: 

 آفتاب.  طلوع  تا هنگاممعامله بین اذان صبح : پنجم
 مانند اینها قرار دهد.و آنکه کار خود را خرید و فروش گندم، و جو، ششم: 

 خواهد بخرد، داخل معامله او شود. آنکه برای خریدن جنسی که دیگری میهفتم: 
 

 معامالت حرام 

 ست:معامالت حرام بسیار است، از آن جمله این موارد اـ  2063مسأله 
همچنین  اّول:   و  خوک،  و  شکاری  غیر  سگ  و  مسکر،  مشروبات  فروش  و  خرید 

شود تا به بدن  ـ مگر آنچه از بدن انسان زنده قطع می بنا بر احتیاط واجب  مردار نجس ـ
شد   ذکر  آنچه  از  غیر  در  و  شود  زده  پیوند  نجس  دیگری  عین  از  بشود  که  صورتی  در 

، مانند فضوالت نجس که برای کود دادن بکار توجهی نمود که حالل باشداستفاده قابل 
 رود، خرید و فروش جایز است.می

خرید و فروش مال غصبی اگر مستلزم تصرف در آن باشد، مانند تحویل دادن و  دّوم:  
 تحویل گرفتن. 

های تقلبی است در صورتی  هایی که از اعتبار ساقط شده، یا پولمعامله با پولسّوم:   
ها مالیت قابل  نباشد، ولی اگر بداند، پس در صورتی که آن پول  که طرف معامله متوجه

 توجهی داشته باشد معامله جایز است.
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معامله با آالت حرام یعنی چیزهایی که به هیئتی ساخته شده است که معمواًل چهارم:  
آید و ارزش آن به سبب استفاده حرام است مانند بت و صلیب  برای استفاده حرام بکار می

 ل قمار و آالت لهو حرام.و وسای
روایت شده    )صلی الله علیه وآله(اکرم  پیامبراز  ای که در آن غش باشد؛  معامله پنجم:  

برکت  فرمودهکه   خداوند  کند،  غش  مسلمانان  با  معامله  در  که  کسی  نیست  ما  از  اند: 
غش کند. و  بندد، و او را به خودش واگذار می برد، و راه معاش او را میروزی او را می 

 موارد مختلفی دارد مانند: 
مخلوط کردن جنس خوب با جنس بد یا با چیز دیگر، مانند مخلوط کردن شیر با  ـ    1
 آب. 

صورت ظاهر خوبی را به جنس دادن بر خالف واقع مانند، آب زدن به سبزی کهنه ـ  2
 که تازه جلوه کند.

 بدون اطالع  جنس را به صورت جنس دیگر وانمود کردن مانند، روکش کردن طالـ    3
 مشتری. 

مخفی داشتن عیب جنس در صورتی که مشتری به فروشنده اعتماد داشته باشد  ـ    4
 دارد.که از او مخفی نمی

است،  ـ    2064مسأله   ممکن  آن  آب کشیدن  و  نجس شده  که  پاکی  چیز  فروختن 
مانند فرش و ظرف، اشکال ندارد، و همچنین است اگر آب کشیدن آن ممکن نباشد، ولی  

فع حالل و معمولی آن متوقف بر طهارت نباشد مانند نفت، بلکه اگر توقف هم داشته منا
 توجهی داشته باشد باز هم فروختنش جایز است. باشد چنانچه منفعت حالل و قابل

نجس  ـ    2065مسأله   باید  بفروشد،  است  نجس  که  را  چیزی  بخواهد  کسی  اگر 
گوید خریدار در معرض ارتکاب حرام یا بودن آن را به خریدار بگوید، در صورتی که اگر ن

برد و با آن  ، مثل اینکه آب نجس را در وضو و یا غسل بکار میگیردقرار می ترک واجبی  
کند،  خواند، و یا از آن چیز نجس در خوردن و یا آشامیدن استفاده می نماز واجبش را می 

 . بالی، الزم نیست به او بگویدای ندارد مانند افراد الا البته اگر بداند که گفتن به او فایده
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خرید و فروش داروهای نجس خوردنی و غیر خوردنی اگرچه جایز  ـ    2066مسأله  
 شد به مشتری بگوید.   ذکراست، ولی باید نجاستش را در صورتی که در مسأله پیش 

آورند، غیر اسالمی می  کشورهای هایی که از  خرید و فروش روغنـ    2067مسأله  
معلوم نباشد اشکال ندارد. و روغن و سایر موادی که از حیوان بعد از   اگر نجس بودن آنها 

آن می  از  جان دادن  یا  از دست کافر بگیرند  مانند ژالتین، چنانچه  غیر   کشورهایگیرند 
شرع   دستور  به  که  است  حیوانی  از  که  برود  آن  احتمال  که  صورتی  در  بیاورند،  اسالمی 

آن فروش  و  خرید  و  پاک  اگرچه  شده،  بر   کشته  و  حرام،  خوردنش  ولی  است،  جایز 
در   خریدار  نگوید،  اگر  که  صورتی  در  بگوید؛  خریدار  به  را  کیفیت  است  الزم  فروشنده 

( مسأله  در  آنچه  نظیر  باشد،  داشته  قرار  واجبی  ترک  یا  حرام،  ارتکاب  (  2065معرض 
 گذشت.

ده کشته  اگر روباه و مانند آن را به غیر دستوری که در شرع معین شـ    2068مسأله  
ـ آن  پوست  فروش  و  باشد، خرید  مرده  یا خودش  احتیاط باشند،  بر  نیست،   بنا  جایز  ـ 

 ولی اگر مشکوک باشد، اشکال ندارد.
از  ـ    2069مسأله   که  می  کشورهایچرمی  اسالمی  کافر غیر  دست  از  یا  آورند، 

شده،   شود، در صورتی که احتمال برود از حیوانی است که به دستور شرع کشتهگرفته می
 باشد. خرید و فروش آن جایز است، و همچنین نماز در آن صحیح می 

گرفته شده  ـ    2070مسأله   دادنش  از جان  بعد  حیوان  از  که  موادی  سایر  و  روغن 
از   را  آن  مسلمان  آن  که  بداند  انسان  و  گرفته شود  مسلمان  از دست  که  یا چرمی  است، 

است که به دستور شرع کشته شده   دست کافر گرفته و تحقیق نکرده است که از حیوانی
است یا نه، هرچند محکوم به طهارت است، و خرید و فروش آن جایزاست، ولی خوردن  

 آن روغن و مانند آن جایز نیست.
 خمر و سایر مسکرات روان، معامله آنها حرام و باطل است.ـ  2071مسأله 
دهـ    2072مسأله   اجازه  صاحبش  مگر  است،  باطل  غصبی  مال  و  فروختن  د، 

 فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند. 
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اگر خریدار جدًا قاصد معامله است، ولی قصدش این باشد که پول  ـ    2073مسأله  
خرد ندهد، این قصد به صحت معامله ضرر ندارد، ولی الزم است پول آن جنسی را که می

 را به فروشنده بدهد.
بخو ـ    2074مسأله   از  اگر خریدار  بعدًا  است  ذّمه خریده  به  که  را  پول جنسی  اهد 

مال حرام بدهد، معامله صحیح است، ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حالل  
 اش بری گردد.بدهد تا اینکه ذّمه

خرید و فروش آالت لهو حرام، جایز نیست، و اما آالت مشترک،  ـ    2075مسأله  
و نگهداری آن برای   رید و فروش آن مانعی ندارد.صوت، و ویدئو، خ  مثل رادیو، و ضبط

کنند جایز  اش از آن در موارد حرام استفاده نمیکسی که مطمئن است خودش و خانواده 
 .است 

میـ    2076مسأله   که  را  چیزی  این اگر  برای  ببرند،  آن  از  حالل  استفاده  شود 
این   برای  انگور را  مثاًل  آن را در حرام مصرف کنند،  آن شراب  بفروشد که  بفروشد که از 

بر   آن، و معامله را  از  این بگذارند، و چه پیش  بر  نمایند، چه در ضمن معامله قرار  تهیه 
که   بداند  فقط  و  نفروشد  آن  برای  اگـر  ولی  است،  حرام  معامله  دهند،  انجام  آن  اساس 

 مشتری از انگور شراب تهیه خواهد کرد، معامله اشکال ندارد.
ـ حرام است، ولی خرید و  بنا بر احتیاط سمه جاندار ـساختن مجـ    2077مسأله  

 فروش آن مانعی ندارد. و اما نقاشی جاندار جایز است. 
خریدن چیزی که از راه قمار یا دزدی، یا معامله باطل تهیه شده، ـ    2078مسأله  

و از فروشنده بگیرد   اگر کسی آن را بخرد  آن باشد حرام است، و  اگر مستلزم تصرف در 
 اش برگرداند.ه صاحب اصلی باید ب

اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معین  ـ    2079مسأله  
فروشم، در صورتی که مقدار پیه در آن زیاد باشد  کند مثاًل بگوید این یک من روغن را می 

ی که  طورطوری که آن را روغن نگویند، معامله باطل است، و اگر مقدار پیه کم باشد بهبه
آن را روغن مخلوط با پیه بگویند، معامله صحیح است، ولی مشتری خیار عیب دارد و  
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متمایز  می پیه  از  روغن  اگر  اما  و  بگیرد.  پس  را  پول خود  و  بزند،  هم  به  را  معامله  تواند 
باشد، و پولی که فروشنده برای پیه ای که در آن است باطل میباشد، معامله به مقدار پیه

تواند معامله روغن خالصی  و پیه مال فروشنده است، و مشتری می ال مشتری، آن گرفته م 
ذّمه   در  روغن  من  یک  و  نکند  معین  را  آن  اگر  ولی  بزند،  هم  به  است  آن  در  که  هم  را 

تواند آن روغن را پس بدهد و روغن  بفروشد، بعد روغنی که پیه دارد بدهد، مشتری می 
 .خالص را مطالبه نماید

فروشند، به زیادتر از  اگر مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه میـ    2080مسأله  
بفروشد، ربا و حرام   نیم گندم  و  به یک من  مثاًل یک من گندم را  بفروشد،  همان جنس 
است، بلکه اگر یکی از دو جنس، سالم و دیگری معیوب، یا جنس یکی خوب و جنس 

تفاوت قیمت داشته  با یکدیگر  یا  بد باشد،  از مقداری که    دیگری  بیشتر  باشند، چنانچه 
دهد بگیرد، باز هم ربا و حرام است، پس اگر مس درست را بدهد و بیشتر از آن مس  می

شکسته بگیرد، یا برنج صدری را بدهد و بیشتر از آن برنج گرده بگیرد، یا طالی ساخته را  
 باشد.بدهد و بیشتر از آن طالی نساخته بگیرد، ربا و حرام می 

فروشد،  گیرد غیر از جنسی باشد که می اگر چیزی را که اضافه می ـ    2081  مسأله
باز هم ربا و حرام است،   بفروشد،  به یک من گندم و یک ریال پول  مثاًل یک من گندم 
بلکه اگر چیزی زیادتر نگیرد، ولی شرط کند که خریدار عملی برای او انجام دهد، ربا و 

 باشد.حرام می 
دهد چیزی اضافه کند، مثاًل یک من ی که مقدار کمتر را میاگر کسـ    2082مسأله  

که  صورتی  در  ندارد،  اشکال  بفروشد،  گندم  نیم  و  من  یک  به  را  دستمال،  یک  و  گندم 
قصدشان آن باشد که دستمال در مقابل مقدار زیادی باشد و معامله هم نقدی باشد. و 

از هر دو طرف چیزی زیاد کنند، مثاًل یک من   گندم و یک دستمال را، به  همچنین اگر 
در  باشد که دستمال  آن  بفروشد، چنانچه قصدشان  و یک دستمال  گندم  نیم  و  یک من 

 .من گندم در طرف دّوم باشد، اشکال ندارد طرف اّول، در مقابل دستمال و نیم 
فروشند، یا چیزی را که  اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع میـ    2083مسأله  
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کنند، بفروشد و زیادتر بگیرد، اشکال ندارد، خم مرغ با شماره معامله می مثل گردو، و ت
مگر در صورتی که هر دو از یک جنس بوده، و معامله با مدت باشد که صحت آن در این  
صورت محل اشکال است، مثل اینکه ده دانه گردو نقدًا بدهد، که دوازده دانه گردو پس  

فروختن اسکناس، پس مانعی ندارد که مثاًل تومان    از یک ماه بگیرد، و از این قبیل است 
را به جنس دیگر از اسکناس، مثل دینار یا ُدالر نقدًا، یا با مدت بفروشد، ولی اگر بخواهد  
آن   وگرنه صحت  باشد،  مدت  با  معامله  نباید  بگیرد،  زیادتر  و  بفروشد  به جنس خودش 

و ده تومان بعد از شش ماه  محل اشکال است، مثل اینکه صد تومان نقدًا بدهد که صد  
 بگیرد.

فروشند  جنسی را که در شهری، یا غالب شهرها با وزن یا پیمانه میـ    2084مسأله  
با شماره معامله می  از شهرها  به زیادتر در  و در بعض  آن جنس را  کنند، جایز است که 

 کنند، بفروشد. شهری که با شماره معامله می 
شوند، اگر چیزی را که  زن یا پیمانه فروخته می در چیزهایی که با وـ    2085مسأله  

می می که  را  عوضی  و  زیادی  فروشد  باشد،  نقدی  معامله  و  نباشد  جنس  یک  از  گیرد، 
گرفتن اشکال ندارد، ولی اگر معامله با مدت باشد، محل اشکال است، پس اگر یک من  

 نیست. برنج را به دو من گندم تا یک ماه بفروشد، صحت معامله خالی از اشکال
معامله میوه رسیده با میوه نارس با زیادتی جایز نیست، و به طور  ـ    2086مسأله  

 مساوی اگر به صورت نقدی باشد مکروه است، و اگر نسیه باشد، مورد اشکال است. 
شود، پس اگر مثاًل یک من جو و گندم در ربا یک جنس حساب میـ  2087مسأله 

رد، ربا و حرام است. و نیز اگر مثاًل ده من جو  گندم بدهد و یک من و پنج سیر جو بگی
را  گندم  مدتی  از  بعد  و  گرفته  نقد  را  جو  چون  بدهد،  گندم  من  ده  خرمن  سر  که  بخرد 

 باشد. دهد، مثل آن است که زیادی گرفته و حرام میمی
می ـ    2088مسأله   شوهر  و  وزن  فرزند،  و  و  پدر  بگیرند،  ربا  یکدیگر  از  توانند 

تواند از کافری که در پناه اسالم نیست ربا بگیرد، ولی معامله ربا با  ی همچنین مسلمان م
در  دادن  ربا  اگر  معامله  انجام  از  پس  البته  است،  حرام  است  اسالم  پناه  در  که  کافری 
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 تواند از او زیادتی را بگیرد. شریعت او جایز باشد، می 
ــ    2089مسأله   آن  بر  اجرت  اخذ  و  ریش  احتیاط   تراشیدن  بر  جایز   واجب بنا  ـ 

نیست مگر اینکه مورد اضطرار باشد، یا ترک آن موجب ضرر یا حرجی باشد که معمواًل  
 شود، هرچند از جهت استهزاء و توهین باشد. تحّمل نمی

آوازی ـ    2090مسأله   با  که  است  باطلی  سخن  آن  از  منظور  و  است،  حرام  غنا 
گونه ین جایز نیست با این شود که مناسب مجالس لهو و لعب باشد. و همچنخوانده می 

ـ سخنانی غیر از آنچه   و بنا بر احتیاط واجب  صدا قرآن و دعا و مانند آن را بخوانند، ـ
این   ذکر نیز به  گونه صدا نخوانند. و همچنین گوش دادن به غنا حرام است و اجرت شد 

دادن آن  شود. و همچنین یاد گرفتن و یاد  گرفتن بر آن نیز حرام است و ملک گیرنده نمی 
نیز جایز نیست. و موسیقی یعنی نواختن آالت مخصوص موزیک نیز اگر به نحوی باشد  
که مناسب مجالس لهو و لعب است حرام است، و غیر آن حرام نیست. و اجرت گرفتن  

شود، و تعلیم و تعّلم آن نیز  بر نواختن موسیقی حرام، نیز حرام است، و ملک گیرنده نمی 
 حرام است. 

 
 شنده و خریدار ط فرویشرا 

 برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است:ـ  2091مسأله 
 آنکه بالغ باشند. اّول: 
 آنکه عاقل باشند. دّوم: 

 آنکه سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند.سّوم: 
آنکه قصد خرید و فروش داشته باشند، پس اگر مثاًل به شوخی بگوید مال  چهارم:   
 را فروختم، معامله باطل است. خود

 آنکه کسی آنها را مجبور نکرده باشد. پنجم: 
 دهند مالک باشند. آنکه جنس و عوضی را که میششم: 

 خواهد شد:  ذکرو احکام اینها در مسائل آینده 
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معامله با بچه نابالغ که مستقل در معامله باشد باطل است هرچند با ـ  2092مسأله 
قیمتی که معامله با بچه ممیز نابالغ در آنها معمول  در چیزهای کم اجازه ولی باشد، مگر  

باشد که در این فرض اگر از ولی خود اجازه گرفته باشد معامله صحیح است، و اما اگر  
معامله با ولی او باشد و بچه نابالغ ممیز فقط صیغه معامله را جاری سازد، معامله در هر  

پو  یا  جنس  اگر  بلکه  است،  صحیح  از  صورت  وکالتًا  بچه  آن  و  باشد،  دیگری  مال  ل 
معامله   که  است  این  ظاهر  بخرد،  چیزی  پول  آن  با  یا  و  بفروشد،  را  مال  آن  صاحبش 
صحیح است اگرچه بچه ممیز مستقل در تصرف باشد. و همچنین است اگر طفل وسیله  

عًا  باشد که پول را به فروشنده برساند اگرچه ممیز نباشد معامله صحیح است، چون واق
 اند. دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده

اگر از بچه نابالغ در صورتی که معامله با آن صحیح نیست، چیزی  ـ    2093مسأله  
بخرد یا چیزی به او بفروشد، باید جنس یا پولی را که از او گرفته در صورتی که مال خود  

ا از صاحبش رضایت  بچه باشد به ولی او، و اگر مال دیگری بوده به صاحب آن بدهد، ی
نمی را  آن  صاحب  اگر  و  وسیله بخواهد،  هم  او  شناختن  برای  و  باید  شناسد  ندارد،  ای 

چیزی را که از بچه گرفته، از طرف صاحب آن بابت رّد مظالم به فقیر بدهد، و احتیاط  
 الزم آن است که در این کار از حاکم شرع اذن بگیرد.

در  ـ    2094مسأله   ممیز  بچه  با  نیست،  اگر کسی  آن صحیح  با  معامله  که  صورتی 
تواند از بچه بعد از  معامله کند، و بچه جنس یا پولی را که به او داده است از بین ببرد، می 

بلوغش، یا از ولی او مطالبه نماید، و اگر بچه ممیز نباشد، یا ممیز باشد ولی خودش مال  
ثر اهمال، یا تفریط او باشد،  را تلف نکرده باشد، بلکه نزد او تلف شده باشد هرچند در ا

 ضامن نیست. 
از ـ    2095مسأله    بعد  چنانچه  کنند،  مجبور  معامله  به  را  فروشنده  یا  اگر خریدار 

معامله راضی شود مثاًل بگوید راضی هستم، معامله صحیح است، ولی احتیاط مستحب 
 آن است که دوباره صیغه معامله را بخوانند.

سی را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال  اگر انسان مال کـ    2096مسأله  
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 به فروش آن راضی نشود و اجازه نکند، معامله باطل است. 
پدر و جّد پدری طفل، و نیز وصی پدر و وصی جّد پدری بر طفل  ـ    2097مسأله  

توانند مال طفل را بفروشند، و در صورت نبودن همه آنها مجتهد عادل هم در صورتی  می
است    غایب تواند مال دیوانه، یا طفل یتیم، یا مال کسی را که  ا کند می که مصلحت اقتض

 بفروشد. 
از فروش، صاحب  ـ    2098مسأله   بعد  و  و بفروشد  اگر کسی مالی را غصب کند 

به مشتری  اجازه کند، معامله صحیح است، و چیزی را که غصب کننده  مال معامله را 
ری است، و چیزی را که مشتری داده و های آن از موقع معامله ملک مشتداده و منفعت 

 اند.های آن از موقع معامله، ملک کسی است که مال او را غصب کردهمنفعت 
ا  یمال   یاگر کسـ    2099مسأله   پول آن مال   نکهیرا غصب کند و بفروشد به قصد 

  ، پول یاست ول  حیخودش باشد، چنانچه صاحب مال، معامله را اجازه بکند، معامله صح
 .غاصب  نه ماِل  شودی م مالک ماِل 

 
 شرایط جنس و عوض آن 

گیرد پنج شرط  فروشد و چیزی را که عوض آن می جنسی را که میـ    2100مسأله  
 دارد:

 آنکه مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد. اّول: 
آنکهدّوم:   مگر  نیست،  معامله صحیح  وگرنه  تحویل دهد،  را  آن  بتواند  با    آنکه  را  آن 

می  که  است،  چیزی  معامله صحیح  این صورت  در  که  بفروشد،  دهد  تحویل  را  آن  تواند 
آورد، هرچند فروشنده قادر نباشد    به دستولی اگر خریدار بتواند آن چیزی را که خریده  

که آن را به او تحویل دهد، معامله صحیح است، مثاًل اگر اسبی را که فرار کرده بفروشد و  
باشد و احتیاج به ضمیمه اند آن را پیدا کند، معامله اشکال ندارد و صحیح می خریدار بتو 

 در این صورت نیست.
خصوصیاتی که در جنس و عوض است، و به واسطه آنها میل مردم به معامله  سّوم:  
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 کند، معلوم باشد.فرق می 
به چهارم:   نباشد،  دیگری  حق  متعلق  مالک  آنکه  ملک  از  شدن  خارج  با  که  طوری 

 آن شخص از میان برود.  حق
خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را، پس اگر مثاًل منفعت یک ساله خانه را  پنجم:  

نیست. ولی چنانچه خریدار   پول، منفعت ملک خود را بدهد،   جایبه بفروشد، صحیح 
مثاًل فرشی را از کسی بخرد و عوض آن، منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند،  

 دارد.اشکال ن
 خواهد شد:  ذکرو احکام اینها در مسائل آینده 

کنند، در آن شهر  جنسی را که در شهری با وزن یا پیمانه معامله میـ    2101مسأله  
می  ولی  بخرد،  پیمانه  یا  وزن  با  باید  دیدن  انسان  با  که  شهری  در  را  جنس  همان  تواند 

 کنند، با دیدن خریداری نماید.معامله می 
فروش می چیـ    2102مسأله   و  با وزن خرید  که  را  پیمانه هم میزی  با  شود کنند، 

ای که یک من  خواهد ده من گندم بفروشد با پیمانه طور که اگر مثاًل می معامله کرد، به این 
 گیرد ده پیمانه بدهد. گندم می

غیر شرط   شد ـ  ذکرهایی که  اگر معامله از جهت نبودن یکی از شرط ـ    2103مسأله  
باطل چهارم تصرف   ـ  یکدیگر  مال  در  که  باشند  راضی  فروشنده  و  خریدار  ولی  باشد، 

 کنند، تصرف آنها اشکال ندارد.
به ـ    2104مسأله   اگر  ولی  است،  باطل  وقف شده  که  خراب  معامله چیزی  طوری 

استفاده  نتوانند  که  این  شود  معرض  در  یا  ببرند،  آن  از  شده  وقف  آن  برای  مال  که  را  ای 
طوری پاره شود که نشود روی آن نماز خواند، فروش آن مسجد به جهت باشد مثاًل حصیر

برای متوّلی و کسی که در حکم اوست اشکال ندارد، و در صورتی که ممکن باشد، باید 
احتیاط استحبابی ـ بر  برسا بنا  به مصرفی  آن را در همان مسجد  به مقصود ـ پول  نند که 

 باشد. ترنزدیک وقف کننده 
اند ف در صورتی که بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده بیع وقـ    2105مسأله  
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ای که اگر مال وقف را نفروشند گمان آن برود که مال یا جانی  گونهاختالف پیدا شود، به 
وقف   فروش  در  صلح  اگر  که  کند  شرط  واقف  اگر  ولی  است،  اشکال  محل  شود،  تلف 

 . باشد، بفروشند، فروختن آن در این صورت اشکال ندارد
اند اشکال ندارد،  خرید و فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره داده ـ   2106مسأله  

ولی استفاده آن ملک در مدت اجاره مال مستأجر است. و اگر خریدار نداند که آن ملک  
داده  اجاره  از  را  پس  باشد،  را خریده  ملک  است،  کم  اجاره  مدت  اینکه  گمان  به  یا  اند، 

 معامله خودش را به هم بزند. توانداطالع به کیفیت می
 

 صیغه خرید و فروش 

اگر  ـ    2107مسأله   مثاًل  بخوانند،  عربی  صیغه  نیست  الزم  فروش  و  خرید  در 
فروشنده به فارسی بگوید این مال را در عوض این پول فروختم، و مشتری بگوید قبول  

شند، یعنی کردم، معامله صحیح است، ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته با 
 . با گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد

اگر در موقع معامله صیغه نخوانند، ولی فروشنده در مقابل مالی که  ـ    2108مسأله  
می خریدار  مالک  از  دو  هر  و  است  صحیح  معامله  کند،  او  ملک  را  خود  مال  گیرد، 

 شوند. می
 

 هاخرید و فروش میوه 

گل آن ریخته و دانه بسته، چنانچه معلوم باشد که از آفت   ای کهمیوهـ    2109مسأله  
طوری که مقدار حاصل آن درخت را بتوان تخمین زد، فروش آن پیش رسته است یا نه، به 

نه،  یا  است  رسته  آفت  از  که  نباشد  معلوم  هم  هنوز  اگر  بلکه  است،  صحیح  چیدن  از 
به شرط آنکه   ی که فعاًل روییده ـچنانچه میوه دو سال یا بیشتر را بفروشند یا همان مقدار

ـ بفروشند، معامله صحیح است، و همچنین اگر چیزی از   توجهی داشته باشدمالیت قابل
حاصل زمین، یا چیز دیگری را با آن بفروشند معامله صحیح است، ولی احتیاط الزم در 
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دانه  اگر  که  باشد  طوری  ضمیمه  که  است  آن  صورت  سرمااین  حافظ  نشوند  میوه  یه  ها 
 خریدار باشد. 

ای را که بر درخت است پیش از آنکه دانه ببندد و گلش  فروختن میوه ـ  2110مسأله 
شد، و یا    ذکرطوری که در مسأله پیش  بریزد نیز جایز است، ولی باید با ضمیمه باشد، به 

 آنکه میوه بیشتر از یک سال را بفروشند. 
وشند، چه رسیده باشد و چه  اگر میوه درخت خرما را بر درخت بفرـ    2111مسأله  

نارس، اشکال ندارد، ولی عوض آن را از خرما، چه از آن درخت و چه از غیر آن، قرار 
ندهند، ولی اگر آن را با رطب رسیده، یا نارس که هنوز خرما نشده است بفروشد اشکال  
ندارد. و اگر کسی یک عدد درخت خرما در خانه کس دیگر داشته باشد و رسیدن به آن  

رای او مشکل باشد، در صورتی که مقدار آن را تخمین کنند، و صاحب درخت آن را به  ب
 صاحب خانه بفروشد، و عوض آن را خرما قرار بدهد، اشکال ندارد.

خـ    2112مسأله   سبز  اریفروختن  و  بادنجان  ا  هایو  مانند  سال  نهایو  چند    ی که 
کنند که  نیشده باشد، و مع  انیکه محصول آن ظاهر و نما  یدر صورت شود،ی م دهیمرتبه چ

نشده    انیاگر محصول آن ظاهر و نما  یاشکال ندارد، ول   خرد،یآن را م  نیچند چ  یمشتر
 . بنا بر احتیاط واجب جایز نیست باشد، فروختن آن 

از خودش ـ    2113مسأله   به گندمی که  بسته،  آنکه دانه  از  بعد  اگر خوشه گندم را 
 روشند، معامله صحیح نیست.آید، یا از خوشه دیگری بفحاصل می 

 
 نقد و نسیه 

معامله ـ    2114مسأله   از  بعد  فروشنده  و  خریدار  بفروشند،  نقد  را  جنسی  اگر 
در می دادن  تحویل  و  بگیرند،  تحویل  و  نموده  مطالبه  یکدیگر  از  را  پول  و  جنس  توانند 

از آن  منقول مانند فرش و لباس، و غیرمنقول مانند خانه و زمین، به این است که دست  
آن   در  بتواند  بخواهد،  که چنانچه  قرار دهد  اختیار طرف  را در  آن  و طوری  بردارد،  چیز 

 باشد.تصرف کند. و این معنی به اختالف موارد مختلف می 
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را ـ    2115مسأله   جنسی  اگر  پس  باشد،  معلوم  کاماًل  مدت  باید  نسیه  معامله  در 
  معین نشده معامله باطل است.بفروشد که سر خرمن پول آن را بگیرد، چون مدت کامالً 

قرار ـ    2116مسأله   که  مدتی  شدن  تمام  از  پیش  بفروشد،  نسیه  را  جنسی  اگر 
تواند قیمت آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار بمیرد و مالی  اند نمیگذاشته 

می  فروشنده  باشد،  او داشته  ورثه  از  دارد  که  را  طلبی  مدت،  شدن  تمام  از  پیش   تواند 
 مطالبه نماید.
قرار ـ    2117مسأله   که  مدتی  شدن  تمام  از  بعد  بفروشد،  نسیه  را  جنسی  اگر 

تواند قیمت آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار نتواند بپردازد، اند، می گذاشته 
باید او را مهلت دهد یا معامله را فسخ کند، و در صورتی که آن جنس موجود است پس  

 بگیرد.
نمیـ    2118ه  مسأل را  جنس  قیمت  که  کسی  به  و  اگر  بدهد  نسیه  مقداری  داند، 

قیمت آن را به او نگوید، معامله باطل است. ولی اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را 
تو نسیه میداند نسیه بدهد و گرانمی به  را که  مثاًل بگوید جنسی  دهم، تر حساب کند، 

می نقد  که  قیمتی  از  ریال  یک  گران فرتومانی  میوشم  حساب  کند، تر  قبول  او  و  کنم 
 اشکال ندارد.
قرار  ـ    2119مسأله   آن مدتی  پول  گرفتن  برای  و  فروخته  نسیه  را  کسی که جنسی 

داده، اگر مثاًل بعد از گذشتن نصف مدت، مقداری از طلب خود را کم کند و بقیه را نقد 
 بگیرد، اشکال ندارد.

 
 معامله سلف و شرایط آن 

معامله سلف آن است که شخص به پول نقد جنس کلی را که بعد از ـ    2120مسأله  
دهم که مثاًل بعد از  دهد بفروشد، پس اگر خریدار بگوید این پول را می مدتی تحویل می 

شش ماه فالن جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم، یا فروشنده پول را بگیرد و  
 اه تحویل بدهم، معامله صحیح است.بگوید فالن جنس را فروختم که بعد از شش م
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اگر پولی را که از جنس طال یا نقره است سلف بفروشد، و عوض آن  ـ    2121مسأله  
را پول طال یا نقره بگیرد، معامله باطل است، ولی اگر جنسی یا پولی را که از جنس طال و  

معا بگیرد،  نقره  یا  پول طال،  یا  دیگر،  را جنس  آن  و عوض  بفروشد  نیست  ـنقره  به   مله 
آینده   مسأله  هفتم  شرط  در  که  شد  ذکرتفصیلی  احتیاط   خواهد  و  است،  صحیح  ـ 

 فروشد پول بگیرد، و جنس دیگر نگیرد. مستحب آن است که در عوض جنسی که می
 معامله سلف هفت شرط دارد: ـ  2122مسأله 

می   اّول: فرق  آنها  واسطه  به  قیمت جنس  که  را  ولی خصوصیاتی  نمایند،  معین  کند 
همین نیست،  هم الزم  زیاد  کافی  دقت  معلوم شده  آن  بگویند خصوصیات  مردم  که  قدر 

 است.

به   دّوم: را  قیمت  تمام  خریدار  شوند،  جدا  هم  از  فروشنده  و  خریدار  آنکه  از  پیش 
فروشنده بدهد، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار نقدی باشد، و طلب خود را بابت  

ق او  و  کند  حساب  جنس  بدهد،  قیمت  را  آن  قیمت  از  مقداری  چنانچه  و  نماید،  بول 
می فروشنده  ولی  است،  مقدار صحیح  آن  به  نسبت  معامله  هم  اگرچه  به  را  معامله  تواند 

 بزند.
دهم،  مدت را کاماًل معین کنند، و اگر بگوید تا اّول خرمن جنس را تحویل میسّوم:  

 چون مدت کاماًل معلوم نشده معامله او باطل است. 
وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت، فروشنده بتواند جنس  ارم: چه 

 را تحویل دهد، چه کمیاب باشد چه فراوان. 
ـ کاماًل معین نمایند، ولی اگر از  بنا بر احتیاط واجب  جای تحویل جنس را ـپنجم:  

 گفته آنان جای آن معلوم بشود، الزم نیست اسم آنجا را ببرند. 
یا  ششم: دیدن،    وزن  با  معمواًل  که  هم  را  و جنسی  کنند،  معین  را  آن  یا عدد  پیمانه 
گردو و  معامله می  اقسام  از  بعضی  مثل  باید  ولی  ندارد،  اشکال  بفروشند  اگر سلف  کنند 

 قدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند.تخم مرغ، تفاوت افراد آن به 
اشد که با وزن یا پیمانه فروخته  فروشند، چنانچه از اجناسی بچیزی را که می   هفتم:
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ـمی بلکه  نباشد،  آن جنس  از  آن  احتیاط الزم شود، عوض  بر  از  بنا  آن جنس  غیر  از  ـ 
فروشد از  شود هم نباشد، و اگر چیزی را که می اجناسی که با وزن یا پیمانه فروخته می 

می  فروخته  با عدد  که  باشد  ـاجناسی  واجب  شود  احتیاط  بر  نباید عوض  بنا  از    ـ  را  آن 
 جنس خود با مقداری زیادتر قرار دهد. 

 
 احکام معامله سلف

تواند جنسی را که سلف خریده است، پیش از تمام شدن  انسان نمی ـ    2123مسأله  
اش بفروشد، و بعد از تمام شدن مدت اگرچه آن را تحویل نگرفته  مدت به غیر فروشنده 

اجناس فروختن  ولی  ندارد.  اشکال  آن  فروختن  فروخته  باشد،  پیمانه  یا  وزن  با  که  ی 
ها، پیش از تحویل گرفتن آن به غیر فروشنده جایز نیست مگر اینکه شود غیر از میوه می

 اش یا به کمتر از آن بفروشد. به سرمایه 
در  ـ    2124مسأله   است  کرده  قرارداد  که  را  فروشنده جنسی  اگر  معامله سلف  در 

همان وضعی باشد که شرط شده است، و  موعدش بدهد، مشتری باید قبول کند اگر به  
اگر بهتر باشد باید بپذیرد، مگر اینکه منظور از شرطی که شده است نفی صفت بهتر نیز 

 باشد. 
می ـ    2125مسأله   فروشنده  که  را  جنسی  پست اگر  که  دهد،  باشد  جنسی  از  تر 

 تواند قبول نکند.قرارداد کرده، مشتری می 
جنسی که قرارداد کرده است، جنس دیگری    جایبهاگر فروشنده  ـ    2126مسأله  

 بدهد، در صورتی که مشتری راضی شود اشکال ندارد. 
اگر جنسی را که سلف فروخته در موقعی که باید آن را تحویل دهد  ـ    2127مسأله  

تواند صبر کند تا تهیه نماید، یا معامله را به هم بزند و نتواند آن را تهیه کند، مشتری می
تواند آن را به ـ نمی و بنا بر احتیاط واجب  ه است یا بدل آن را پس بگیرد ـچیزی را که داد

 فروشنده به قیمت بیشتری بفروشد. 
اگر جنسی را بفروشد، و قرار بگذارد که بعد از مدتی تحویل دهد و  ـ    2128مسأله  
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 پول آن را هم بعد از مدتی بگیرد، معامله باطل است.
 

 ه فروش طال و نقره، به طال و نقر 

سکهـ    2129مسأله   بفروشد،  نقره  به  را  نقره  و  طال،  به  را  طال  یا اگر  باشند  دار 
 سکه، در صورتی که وزن یکی از آنها زیادتر باشد، معامله حرام و باطل است. بی

معامله صحیح  ـ    2130مسأله   بفروشد،  نقدًا  به طال  را  نقره  یا  نقره،  به  را  اگر طال 
 ی باشد، ولی اگر معامله با مدت باشد باطل است.است و الزم نیست وزن آنها مساو

نقره را به طال یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار  ـ    2131مسأله   اگر طال یا 
پیش از آنکه از یکدیگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند، و اگر  

ه باطل است، و اگر بعضی اند تحویل ندهند معاملهیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته 
 از آن را تحویل دهند، نسبت به همان مقدار صحیح است.

اگر فروشنده یا خریدار، تمام چیزی را که قرار گذاشته تحویل دهد،  ـ    2132مسأله  
و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند، اگرچه معامله نسبت به آن  

تواند معامله را به هم  او نرسیده می   به دست مام مال  مقدار صحیح است، ولی کسی که ت
 بزند.

اگر خاک نقره معدن را به نقره خالص، و خاک طالی معدن را به  ـ    2133مسأله  
ـ است  باطل  معامله  بفروشند،  خالص  با   طالی  خاک  نقره  مقدار  مثاًل  بداند  آنکه  مگر 

طال، و خاک طال را به  ـ ولی فروختن خاک نقره را به   است مقدار نقره خالص مساوی  
 شد اشکال ندارد.  ذکر نقره، همان طوری که سابقًا 

 
 هم بزند ه تواند معامله را بمواردی که انسان می

گویند، و خریدار و فروشنده در حّق به هم زدن معامله را خیار میـ    2134مسأله  
 توانند معامله را به هم بزنند:یازده صورت می

ه باشند، هرچند مجلس معامله را ترک گفته باشند. و این آنکه از هم جدا نشداّول:  
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 گویند.خیار را »خیار مجلس« می 
آنکه مشتری یا فروشنده در بیع، یا یکی از دو طرف معامله در معامالت دیگر،    دّوم:

این نحو از خیار، شرط   مغبون شده باشند. که آن را »خیار غبن« گویند. و منشأ ثبوت 
ای در ذهن دو طرف معامله این شرط  باشد، یعنی در هر معاملهیارتکازی در عرف عام م

گیرد از جهت مالیت به مقدار فاحش کمتر از مالی را که  مرتکز است، که مالی را که می 
در  می چنانچه  ولی  باشد.  داشته  را  معامله  زدن  هم  به  حق  باشد  اگر  و  نباشد،  پردازد 

د، مثاًل شرط این باشد که اگر مالی  مواردی در عرف خاص شرط ارتکازی طور دیگر باش
التفاوت میان آن دو  را که گرفته از جهت مالیت کمتر از مالی که پرداخته باشد، بتواند مابه

را از طرف مطالبه کند، و اگر ممکن نشد معامله را به هم زند، باید همان عرف خاص در 
 چنین موارد رعایت شود. این

تا مدت معینی هر دو، یا یکی از آنان بتوانند معامله را   در معامله قرارداد کنند کهسّوم: 
 به هم بزنند. که آن را »خیار شرط« گویند.

یکی از دو طرف معامله، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری  چهارم:  
کند که طرف در آن رغبت کند، یا رغبت او به آن زیادتر شود. که آن را »خیار تدلیس«  

 گویند.
آن  :  پنجم به  و  انجام دهد  را  که کاری  کند  دیگری شرط  با  معامله  دو طرف  از  یکی 

دهد به طور مخصوصی باشد، و آن  شرط عمل نشود، یا شرط کند مال معینی را که می
تواند معامله را به هم مال دارای آن خصوصیت نباشد، که در این صورت شرط کننده می

 بزند. و آن را »خیار تخّلف شرط« گویند.
 در جنس، یا عوض آن عیبی باشد. و آن را »خیار عیب« گویند.ششم: 
اند، مال دیگری است، که اگر  معلوم شود مقداری از جنسی را که معامله نمودههفتم:  

می  گیرنده  نشود،  راضی  معامله  به  آن  آن صاحب  عوض  یا  بزند،  هم  به  را  معامله  تواند 
 گیرد. و آن را »خیار شرکت« گویند. مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود ب

بعد هشتم:   بگوید،  او  به  ندیده  طرف  که  را  معینی  جنس  خصوصیات  مال  صاحب 
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خیال   و  بوده  دیده  سابقًا  را  آنکه طرف جنس  یا  است،  نبوده  گفته  که  معلوم شود طوری 
کرده است که فعاًل دارای خصوصیاتی است که در گذشته در آن دیده، بعد معلوم شود می
تواند معامله را به آن خصوصیات در آن باقی نمانده است، که در این صورت طرف می  که

 هم بزند. و آن را »خیار رؤیت« گویند.
اگر مشتری پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد، و فروشنده هم جنس را نهم:  

ی است که تواند معامله را به هم بزند، ولی این در صورتتحویل نداده باشد، فروشنده می
فروشنده خریدار را در پرداخت پول مهلت داده باشد، ولی تعیین مدت نکرده باشد. و اما  

تواند با اندکی تأخیر در پرداخت پول، معامله را به هم  اگر او را اصاًل مهلت نداده باشد، می
به  تواند تا تمام شدن مدت، معامله را  بزند، و اگر بیش از سه روز مهلت داده باشد، نمی 
ها باشد که زودتر از سه روز  ها، یا میوههم بزند، و اگر جنسی را که فروخته از قبیل سبزی 

 شود، مهلت آن کمتر خواهد بود. و این خیار را »خیار تأخیر« گویند.فاسد می 
تا سه روز می دهم:   را خریده  که حیوانی  اگر در  کسی  و  بزند،  به هم  را  معامله  تواند 

تواند معامله را به هم حیوانی گرفته باشد، فروشنده تا سه روز میعوض چیزی که فروخته  
 بزند. و آن را »خیار حیوان« گویند.

نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثاًل اسبی را که فروخته  یازدهم:   فروشنده 
تواند معامله را به هم بزند. و آن را »خیار تعّذر فرار نماید، که در این صورت مشتری می 

 تسلیم« گویند.
اگر خریدار قیمت جنس را نداند، یا در موقع معامله غفلت کند و  ـ    2135مسأله  

تر خریده توجهی گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد، چنانچه به مقدار قابلجنس را گران
معامله هم  باشد، می  به هم زدن  آنکه در وقت  به شرط  البته  بزند،  به هم  را  معامله  تواند 
باشد، وگرنه حق خیار محل اشکال است. و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را    غبن باقی

تر از قیمت آن بفروشد، در صورتی که  نداند، یا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزان 
قابل مقدار  ارزانبه  می توجهی  باشد،  فروخته  هم تر  به  را  معامله  گذشته  شرط  به  تواند 

 بزند.
هزار یع شرط که مثاًل، خانه صد هزار تومانی را به پنجاهدر معامله بـ    2136مسأله  
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گذارند، که اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله  فروشند، و قرار می تومان می 
داشته   واقعی  فروش  و  خرید  قصد  فروشنده  و  خریدار  که  صورتی  در  بزند،  هم  به  را 

 باشند، معامله صحیح است. 
بیع شرط اگرچه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه  در معامله  ـ    2137مسأله  

دهد، معامله صحیح است، ولی اگر سر  سر مدت پول را ندهد، خریدار ملک را به او می
بمیرد  خریدار  اگر  و  کند،  مطالبه  خریدار  از  را  ملک  ندارد  حق  ندهد،  را  پول  مدت 

 تواند ملک را از ورثه او مطالبه نماید.نمی
گر چای اعال را با چای پست مخلوط کند، و به اسم چای اعال  اـ    2138مسأله  

 تواند معامله را به هم بزند.بفروشد، مشتری می 
اگر خریدار بفهمد مال معینی را که خریده عیبی دارد، مثاًل حیوانی  ـ    2139مسأله  

را بخرد و بفهمد که یک چشم آن کور است، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده  
تواند معامله را به هم زده و آن مال را به فروشنده برگرداند، و چنانچه  دانسته، می او نمیو  

عیبی   اینکه  مانند  است،  شده  حاصل  تغییری  مال  آن  در  مثاًل  نباشد،  ممکن  برگرداندن 
حادث شده باشد یا تصرفی که مانع از رد است نموده باشد، مانند اینکه آن را فروخته یا  

با داده  و اجاره  سالم  قیمت  فرق  صورت  این  در  باشد،  دوخته  یا  بریده  را  پارچه  یا  شد 
معیوب آن را معین کند و به نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب از پولی که به فروشنده  
در  است،  معیوب  بفهمد  اگر  خریده  تومان  چهار  به  که  را  مالی  مثاًل  بگیرد،  پس  داده 

معیوب آن شش تومان باشد، چون فرق    صورتی که قیمت سالم آن هشت تومان، و قیمت 
می یک چهارم  معیوب  و  سالم  می قیمت  یعنی  باشد،  داده،  که  را  پولی  تواند یک چهارم 

 یک تومان از فروشنده بگیرد. 
اگر فروشنده بفهمد در عوض معینی که مالش را به آن فروخته عیبی  ـ   2140مسأله  

تواند معامله را  دانسته، می او نمیهست، چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و  
به هم زده و آن عوض را به صاحبش برگرداند، و چنانچه از جهت تغییر یا تصرف نتواند 

شد    ذکر تواند تفاوت قیمت سالم و معیوب را به دستوری که در مسأله پیش  برگرداند، می 
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 بگیرد.
یبی در آن پیدا شود،  اگر بعد ا ز معامله و پیش از تحویل دادن مال، عـ    2141مسأله  
از  خریدار می  از معامله و پیش  بعد  اگر در عوض مال  نیز  و  بزند،  به هم  تواند معامله را 

می  فروشنده  شود،  پیدا  عیبی  دادن،  بخواهند  تحویل  اگر  و  بزند؛  هم  به  را  معامله  تواند 
 تفاوت قیمت بگیرند، در صورت عدم امکان رد جایز است. 

از  ـ    2142مسأله   بعد  فورًا  اگر  باید  بخواهد  چنانچه  بفهمد،  را  مال  عیب  معامله 
ـ تأخیر   با در نظر گرفتن اختالف موارد معامله را به هم بزند، و اگر بیش از مقدار معمول ـ

 تواند معامله را به هم بزند.بیندازد دیگر نمی
فروشنده  ـ    2143مسأله   اگرچه  بفهمد  را  آن  عیب  جنس،  خریدن  از  بعد  هرگاه 

 تواند معامله را به هم بزند، و همچنین است حکم در سایر خیارات. شد، میحاضر نبا
تواند در چهار صورت خریدار به واسطه عیبی که در مال است نمیـ    2144مسأله  

 معامله را به هم بزند، یا تفاوت قیمت بگیرد: 
 آنکه قبل از خریدن، عیب مال را بداند.   اّول:
 ل عیب دار راضی شود. آنکه بعد از خرید، به ما دّوم:

 موقع بیع، حق خود در فسخ کردن و گرفتن ما به التفاوت را ساقط کند.   سوم:
دارد   چهارم: که  عیبی  هر  با  را  مال  این  بگوید:  معامله  وقت  در  فروشنده  آنکه 

فروشم، و معلوم فروشم. ولی اگر عیبی را معین کند و بگوید: مال را با این عیب میمی
تواند برای عیبی که فروشنده معین نکرده مال را  هم دارد، خریدار میشود عیب دیگری  

 پس دهد، و در صورتی که نتواند پس دهد تفاوت قیمت بگیرد.
مال،  ـ    2145مسأله   گرفتن  تحویل  از  پس  و  دارد،  عیبی  مال  بفهمد  خریدار  اگر 

ند تفاوت قیمت  توا تواند معامله را به هم بزند، ولی میعیب دیگری در آن پیدا شود، نمی
سالم و معیوب را بگیرد. ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن زمان خیار که  

تواند آن را سه روز است عیب دیگری پیدا کند، اگرچه آن را تحویل گرفته باشد باز هم می 
 پس دهد. و نیز اگر فقط خریدار تا مدتی حّق به هم زدن معامله را داشته باشد، و در آن 

می  باشد،  گرفته  تحویل  را  آن  اگرچه  کند،  پیدا  دیگری  عیب  مال  را مدت،  معامله  تواند 
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 هم بزند. به
دیگری  ـ    2146مسأله   و  ندیده  را  آن  خودش  که  باشد  داشته  مالی  انسان  اگر 

خصوصیات آن را برای او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصیات را به مشتری بگوید و  
 تواند معامله را به هم بزند. فروش بفهمد که بهتر از آن بوده، میآن را بفروشد و بعد از 

 
 مسائل متفرقه 

تمام ـ    2147مسأله   باید  بگوید،  مشتری  به  را  جنس  خرید  قیمت  فروشنده  اگر 
شود بگوید اگرچه به همان قیمت چیزهایی را که به واسطه آنها قیمت مال کم یا زیاد می

بگوید که نقد خریده است یا نسیه، و چنانچه بعضی از   یا کمتر از آن بفروشد، مثاًل باید
 تواند معامله را به هم بزند.آن خصوصیات را نگوید، و بعدًا مشتری بفهمد می

اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و قیمت آن را معین کند و بگوید ـ    2148مسأله  
باشد، هر چه    این جنس را به این قیمت بفروش و هر چه زیادتر فروختی اجرت فروشت 

تواند مزد زحمت  زیادتر از آن قیمت بفروشد مال صاحب مال است، و فروشنده فقط می
خود را از صاحب مال بگیرد، ولی اگر به طور جعاله باشد و بگوید این جنس را به زیادتر  

 از آن قیمت اگر فروختی، زیادی مال خودت باشد، اشکال ندارد.
نرـ    2149مسأله   گوشت  قّصاب  و    اگر  بدهد   جایبه بفروشد  ماده  گوشت  آن، 

را   نر  گوشت  این  است  گفته  و  کرده  معین  را  گوشت  آن  اگر  پس  است،  کرده  معصیت 
تواند معامله را به هم بزند، و اگر آن را معین نکرده، در صورتی که  فروشم، مشتری می می

 د. مشتری به گوشتی که گرفته است راضی نشود، قّصاب باید گوشت نر به او بده
پارچهـ    2150مسأله   بّزاز بگوید  به  نرود، و  ای میاگر مشتری  آن  خواهم که رنگ 

 تواند معامله را به هم بزند. ای او بفروشد که رنگ آن برود، مشتری می بّزاز پارچه
مثاًل ـ    2151مسأله   دهد،  تحویل  است  فروخته  که  را  جنسی  نتواند  فروشنده  اگر 

شود، و مشتری ید، که در این صورت معامله باطل میاسبی را که فروخته است فرار نما
 تواند پول خود را مطالبه نماید.می



 
 
 

 کت ا احکام شر
اگر دو نفر باهم اتفاق ببندند که با مال مشترک خود تجارت کنند و  ـ    2152مسأله  

برند میان خود تقسیم نمایند، و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شرکت را آنچه منفعت می
آنان  انند، یا کاری کنند که معلوم باشد می بخو  خواهند با یکدیگر شریک باشند، شرکت 

 صحیح است. 
گیرند با یکدیگر شرکت  اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می ـ    2153مسأله  

کنند،   قسمت  هم  با  گرفتند  مزد  قدر  هر  که  بگذارند  قرار  هم  با  داّلک  چند  مثاًل  کنند، 
ت. ولی اگر با هم مصالحه کنند که مثاًل نصف مزد کار هر یک تا  شرکت آنان صحیح نیس

و   است،  او، مصالحه صحیح  کار  مزد  نصف  مقابل  در  باشد،  دیگری  برای  معینی  مدت 
 شود.هرکدام با دیگری در مزد کار او شریک می 

اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند، که هرکدام به اعتبار خود جنسی ـ    2154مسأله  
قی و  خریده بخرد  هرکدام  که  جنسی  سود  در  ولی  شود،  بدهکار  را خودش  آن  با  مت  اند 

در  را  او  که  کند  را وکیل  دیگری  اگر هرکدام  اما  نیست.  باشند، صحیح  یکدیگر شریک 
خرد شریک کند، یعنی جنس را برای خود و شریکش بخرد که هر دو  آنچه به نسیه می 

 شوند. بدهکار شوند، هر دو در آن جنس شریک می 
شوند، باید بالغ و کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک میـ    2155مسأله  

عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند، و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف 
ـ سفیه  پس  می  نمایند،  صرف  بیهوده  کارهای  در  را  خود  مال  که  حق  کندکسی  چون  ـ 

 شرکت کند صحیح نیست. ندارد در مال خود تصرف نماید، اگر
میـ    2156مسأله   کار  که  کسی  کنند  شرط  شرکت  عقد  در  از اگر  بیشتر  یا  کند، 

تر از کار دیگری است بیشتر منفعت ببرد، باید  کند، یا کار او بااهمیت شریک دیگر کار می
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کار نمیآنچه را شرط کرده  اگر شرط کنند کسی که  او بدهند. و همچنین  به  یا  اند  کند، 
تر از کار دیگری نیست، بیشتر منفعت ببرد، باز هم  کند، یا کار او بااهمیت ر کار نمیبیشت

 اند به او بدهند.شرط صحیح است، و باید آنچه شرط کرده 
اگر قرار بگذارند که همه سود را یک نفر ببرد، یا تمام ضرر از یکی از  ـ  2157مسأله 

 آنان باشد، صحت شرکت محل اشکال است. 
از شریک ـ    2158مسأله   یکی  که  نکنند  ببرد، چنانچه  اگر شرط  بیشتر منفعت  ها 

اندازه می اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به یک  آنان یک  برند، و اگر سرمایه  سرمایه 
آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثاًل اگر دو  

ان دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او از منفعت و  نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آن
ضرر دو برابر سهم دیگری است، چه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار کند یا  

 هیچ کار نکند. 
فروش  ـ    2159مسأله   و  خرید  هم  با  دو  هر  که  کنند  شرط  شرکت  عقد  در  اگر 

به   هرکدام  یا  فق  تنهایینمایند،  یا  کنند،  شخص معامله  یا  کند،  معامله  آنان  از  یکی  ط 
 سومی برای معامله کردن اجاره شود، باید به قرارداد عمل نمایند.

از ـ    2160مسأله   قبل  که  است  این  آن  و  اذنی،  شرکت  است:  نحو  دو  به  شرکت 
التجاره به نحو مشاع بین شرکا مشترک باشد، و شرکت معاوضی، و آن معامله شرکت مال

که است  صورت  این  می   به  حاضر  شرکت  برای  را  خود  مال  نتیجه هرکدام  در  که  کند، 
کند. پس اگر معین نکنند که  هرکدام نصف مال خود را، با نصف مال دیگری معاوضه می 

کدام یک از آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، در شرکت اذنی هیچ یک از آنان بدون  
نمی دیگری  واجازه  کند،  معامله  سرمایه  آن  با  هرکدام  تواند  معاوضی  شرکت  در  لی 

 توانند به نحوی که به شرکت ضرر نزند معامله کنند. می
شرکت ـ    2161مسأله   قرارداد  به  باید  اوست  با  سرمایه شرکت  اختیار  که  شریکی 

اند که نسیه بخرد یا نقد بفروشد یا جنس را از محل  عمل کند، مثاًل اگر با او قرار گذاشته 
به همان  باید  بخرد،  باشند،    مخصوصی  نگذاشته  قراری  او  با  اگر  و  نماید،  رفتار  قرارداد 
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 باید به طور معمول معامله کند، و داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد. 
کند، اگر بر خالف قراردادی شریکی که با سرمایه شرکت معامله می ـ    2162مسأله  

او کرده آنکه قراردا که با  یا  دی نکرده باشند و بر خالف معمول  اند خرید و فروش کند، 
ـ معامله  هرچند  صورت  دو  این  در  کند،  اقوی معامله  بر  اگر   بنا  ولی  است،  صحیح  ـ 

آور باشد یا قسمتی از مال شرکت تلف شود، شریکی که بر خالف قرارداد یا  معامله زیان 
 بر خالف معمول رفتار کرده، ضامن است. 

روی ننماید و  کند، اگر زیاده معامله می   شریکی که با سرمایه شرکت ـ    2163مسأله  
ضامن   شود،  تلف  آن  تمام  یا  آن  از  مقداری  اتفاقًا  و  نکند  کوتاهی  سرمایه  نگهداری  در 

 نیست.
کند، اگر بگوید سرمایه تلف  شریکی که با سرمایه شرکت معامله می ـ    2164مسأله  

چنین کنند، و اگر اینها مأمون باشد باید حرف او را قبول  شده، چنانچه نزد دیگر شریک
توانند نزد حاکم شرع، علیه او شکایت کنند، تا بر طبق موازین قضاوت نزاع را  نیست می

 فیصله دهد. 
ای که به تصرف در مال  ها از اجازهدر شرکت اذنی اگر تمام شریک ـ    2165مسأله  
داده برگردند، هیچ یکدیگر  نمیاند  اکدام  و  کنند،  مال شرکت تصرف  در  از  توانند  یکی  گر 

برگردد، شریک اجازه خود  از  اجازه آنان  از  ندارند، ولی کسی که  های دیگر حّق تصرف 
تواند در مال شرکت تصرف کند، و در هر حال اشتراک آنها در سرمایه به  خود برگشته می 

 حال خود باقی است. 
در شرکت معاوضی باید مدت معین شود و در این فرض، تا انتهای  ـ    2166مسأله  

ت، شرکت الزم است و اگر شرکت اذنی است الزم نیست در آن مدت معین شود و هر مد
ها تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند، هرچند شرکت مدت  گاه یکی از شریک

از به  یردن نکم  یتقس  یعنیه قسمت رد باشد  ک مگر آنداشته باشد، باید دیگران قبول نمایند،  
 رکا داشته باشد یا ضرر معتنابهی بر شرکا داشته باشد. از طرف بعضی از ش یپرداخت مبلغ 
شریک ـ    2167مسأله   از  یکی  بیهوش اگر  یا  دیوانه،  یا  بمیرد  اذنی  شرکت  در  ها 
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توانند در مال شرکت تصرف کنند، و همچنین است اگر یکی های دیگر نمیشود، شریک 
 د.از آنان سفیه شود، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نمای

مال  ـ    2168مسأله   ضررش  و  نفع  بخرد،  خود  برای  نسیه  را  چیزی  شریک،  اگر 
نفع و   نسیه را هم شامل شود،  برای شرکت بخرد و قرار شرکت معامله  اوست، ولی اگر 

 ضررش مال هر دو آنان است. 
معامله ـ    2169مسأله   شرکت  سرمایه  با  شرکا  از  یکی  بفهمند  اگر  بعد  کند،  ای 

بوده اس به صحت شرکت شرکت باطل  اذن در معامله مقید  ت، چنانچه طوری باشد که 
می اگر  که  معنی  این  به  مال  نباشد،  در  تصرف  به  هم  باز  نیست  درست  شرکت  دانستند 

یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است، و هر چه از آن معامله پیدا شود مال همه آنان  
این  اگر  و  بهاست،  نباشد، در صورتی که کسانی که  نبوده   طور  اند، تصرف دیگران راضی 

باشد، و در هر صورت بگویند به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح، وگرنه باطل می
باشد،   به قصد مّجانی کاری نکرده  برای شرکت کاری کرده است اگر  آنان که  از  هرکدام 

زحمت می مزد  بهتواند  را  خود  شریک های  از  نسبت  حفظ  با  معمولی،  داندازه  یگر های 
ای باشد که در فرض صحت شرکت بگیرد، ولی چنانچه مزد معمول بیشتر از مقدار فایده 

 تواند بگیرد.برده است، همان مقدار را میمی



 
 
 

 احکام صلح 
صلح آن است که انسان با دیگری سازش کند که مقداری از مال، یا  ـ    2170مسأله  

یا حّق خ از طلب  یا  کند،  او  ملک  را  مال خود  در عوض، منفعت  هم  او  که  بگذرد،  ود 
دارد   که  حّقی  یا  طلب  از  یا  نماید،  واگذار  او  به  را  خود  مال  منفعت  یا  مال  از  مقداری 
یا  مال،  از  مقداری  که  کند  سازش  کسی  با  بگیرد  عوض  آنکه  بدون  اگر  بلکه  بگذرد، 

یح منفعت مال خود را به او واگذار کند، یا از طلب یا حّق خود بگذرد، باز هم صلح صح
 است.

کند، باید بالغ و عاقل و قصد کسی که مالش را با دیگری صلح میـ    2171مسأله  
صلح داشته و کسی او را مجبور نکرده باشد، و باید سفیه و ممنوع از تصرف در آن مال به  

 واسطه ورشکستگی هم نباشد. 
یا ـ    2172مسأله     الزم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود، بلکه با هر لفظی 

 اند صحیح است. کاری که بفهماند با هم صلح و سازش کرده 
سال ـ    2173مسأله   مثاًل یک  که  بدهد  به چوپان  را  گوسفندهای خود  اگر کسی 

نگهداری کند و از شیر آن استفاده نماید و مقداری روغن بدهد، چنانچه شیر گوسفند را  
مقابل زحمت  بلکهدر  است،  کند صحیح  روغن صلح  آن  و  را    های چوپان  گوسفند  اگر 

روغن  مقداری  در عوض،  و  کند  استفاده  آن  شیر  از  که  دهد  اجاره  به چوپان  ساله  یک 
 بدهد، و مقید نکند بخصوص روغن یا شیر آن گوسفند، اجاره صحیح است. 

در ـ    2174مسأله   کند،  صلح  دیگری  به  را  خود  حّق  یا  طلب  بخواهد  کسی  اگر 
ولی   نماید،  قبول  او  که  است  صحیح  بگذرد،  صورتی  خود  حّق  یا  طلب  از  بخواهد  اگر 

 قبول کردن او الزم نیست.
چنانچه  ـ    2175مسأله   نداند،  او  طلبکار  و  بداند  را  خود  بدهی  مقدار  انسان  اگر 
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تومان طلبکار  پنجاه  مثاًل  از مقداری که هست صلح کند،  به کمتر  را  طلبکار طلب خود 
برای بدهکار حالل نیست، مگر آنکه   باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نماید، زیادی

مقدار طلب   اگر  که  باشد  یا طوری  کند،  را راضی  او  و  بگوید  او  به  را  بدهی خود  مقدار 
 کرد.دانست، باز هم به آن مقدار صلح می خود را می

اگر دو نفر در دست و یا بر ذّمه یکدیگر مالی داشته باشند و بدانند،  ـ    2176مسأله  
از   دو  آن  از  یکی  این که  از  یکدیگر  به  مال  دو  آن  فروش  چنانچه  است،  بیشتر  دیگری 

نیز حرام است، بلکه اگر   جهت که موجب ربا است حرام باشد، صلح آن دو به یکدیگر 
برود،   زیادی  احتمال  ولی  نباشد،  معلوم  دیگری  از  مال  دو  آن  از  یکی  بودن  زیادتر 

 صلح نمایند. ـ آن دو را به یکدیگر بنا بر احتیاط الزم توانند ـنمی
دیگر  ـ    2177مسأله   نفر  دو  از  نفر  دو  یا  باشند،  طلبکار  نفر  یک  از  نفر  دو  اگر 

طوری که در  های خود را به یکدیگر صلح کنند، چنانچه به طلبکار باشند و بخواهند طلب 
شد، مستلزم ربا نباشد، اشکال ندارد، مثاًل اگر هر دو ده من گندم طلبکار   ذکرمسأله پیش 

آنان  باشند )ی آمده باشد، مصالحه  کی گندم اعال و دیگری متوسط( و هر دو طلب بسر 
 صحیح است. 
باید بعد از مدتی بگیرد، چنانچه طلب ـ    2178مسأله   اگر از کسی طلبی دارد که 

از طلب خود   مقداری  از  که  باشد  این  مقصودش  و  کند،  کمتری صلح  مقدار  به  را  خود 
ل ندارد. و این حکم در صورتی است که طلب از  گذشت کند و بقیه را نقد بگیرد، اشکا

شود، و اما در غیر  جنس طال یا نقره یا جنس دیگری باشد که با وزن یا پیمانه فروخته می 
آنها برای طلبکار جایز است که طلب خود را به بدهکار، یا غیر آن به کمتر از طلب صلح  

 ( خواهد آمد. 2307نموده یا بفروشد، چنانکه در مسأله )
توانند اگر دو نفر چیزی را با هم صلح کنند، با رضایت یکدیگر میـ    2179سأله  م

صلح را به هم بزنند. و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو یا یکی از آنان حّق به هم زدن  
 تواند صلح را به هم بزند.معامله را قرار داده باشند، کسی که آن حق را دارد می

توانند معامله را  اند، مییدار و فروشنده از هم جدا نشده تا وقتی خرـ    2180مسأله  
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به هم بزنند، و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد، تا سه روز حّق به هم زدن معامله را دارد. 
نگیرد،   تحویل  را  جنس  و  ندهد  روز  سه  تا  خریده  که  را  جنسی  پول  اگر  همچنین  و 

)همان مسأله  در  که  می 2134گونه  فروشنده  گذشت،  ولی (  بزند،  هم  به  را  معامله  تواند 
کند، در این سه صورت حّق به هم زدن صلح را ندارد، اما در  کسی که مالی را صلح می

اینکه  صورتی که طرف مصالحه در پرداخت مال  المصالحه از حد متعارف تأخیر کند، یا 
، در این  المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننمایدشرط شده باشد که مثاًل مال

تواند صلح را به هم بزند، و همچنین در بقیه صور دیگر که در احکام خرید و  صورت می
تواند صلح را به هم بزند، در صورتی که یکی از دو طرف مصالحه  فروش گفته شد نیز می 

تواند صلح را به هم بزند، بلکه در غیر  مغبون باشد، و اگر صلح برای رفع نزاع باشد نمی 
 ـ نباید مغبون معامله را به هم بزند. بنا بر احتیاط واجب  نیز ـاین صورت 

تواند صلح را به هم اگر چیزی را که به صلح گرفته معیوب باشد، میـ    2181مسأله  
 بزند، ولی اگر بخواهد تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد، اشکال دارد.

او شرط کند و بگوید که  هرگاه مال خود را به کسی صلح نماید، و با ـ  2182مسأله 
بعد از مرگ من باید چیزی را که به تو صلح کردم مثاًل وقف کنی، و او هم این شرط را 

 قبول کند، باید به شرط عمل نماید.



 
 
 

 احکام اجاره 
اجاره می ـ    2183مسأله   را  و عاقل  اجاره دهنده و کسی که چیزی  بالغ  باید  کند 

را اجاره  خودشان  اختیار  به  و  تصرف    باشند،  حّق  خود  مال  در  باید  نیز  و  دهند،  انجام 
نمی نماید  تصرف  خود  مال  در  ندارد  حق  چون  سفیه  پس  باشند،  را داشته  چیزی  تواند 

تواند چیزی از اموالی را که حّق تصرف در  اجاره کند یا اجاره دهد. و همچنین مفّلس نمی
 تواند خودش را اجاره دهد. ی میآنها را ندارد، اجاره بدهد یا با آن چیزی را اجاره کند، ول 

تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره دهد، یا  انسان می ـ    2184مسأله  
 مالی را برای او اجاره کند.

م بچه مال او را اجاره دهند، یا خود او را اجیر دیگری اگر ولی یا قیّ ـ    2185مسأله  
بالغ از زمان  اگر مدتی  و  ندارد،  اجاره قرار دهند،    نمایند، اشکال  او را جزء مدت  شدن 

شد می بالغ  بچه  آنکه  از  اگر  بعد  که  بوده  بزند، هرچند طوری  هم  به  را  اجاره  بقیه  تواند 
کرد بر خالف مصلحت بچه بود،  مقداری از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدت اجاره نمی 

یعنی مصلحتی که می بود،  بر خالف مصلحت ملزمه شرعیه  اگر  م شارع مقدس دانیبلی 
راضی به ترک آن نیست، در این صورت اگر اجاره با اذن حاکم شرع واقع شده باشد، بچه  

 تواند بعد از بلوغ اجاره را به هم بزند.نمی
نمیـ    2186مسأله   مجتهد  اجازه  بدون  ندارد،  ولی  که  را  صغیری  اجیر  بچه  شود 

می ندارد،  دسترسی  مجتهد  به  که  کسی  و  نکرد،  یک  از  باشد، تواند  عادل  که  مؤمن  فر 
 اجازه بگیرد و او را اجیر نماید. 

اجاره دهنده و مستأجر الزم نیست صیغه عربی بخوانند، بلکه اگر  ـ    2187مسأله  
اجاره   کردم،  قبول  بگوید  او  و  دادم،  اجاره  تو  به  را  خود  ملک  بگوید  کسی  به  مالک 

ود را اجاره دهد، به  صحیح است، بلکه اگر حرفی نزنند و مالک به قصد اینکه ملک خ
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 باشد.مستأجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد، اجاره صحیح می 
اگر انسان بدون صیغه خواندن بخواهد برای انجام عملی اجیر شود،  ـ  2188مسأله 

 همین که مشغول آن عمل شد اجاره صحیح است.
نمیـ    2189مسأله   که  اشارهکسی  با  اگر  بزند،  حرف  را   تواند  ملک  که  بفهماند 

 اجاره داده یا اجاره کرده، صحیح است.
اگر خانه یا دکان یا هر چیز دیگری را اجاره کند، و صاحب ملک با  ـ    2190مسأله  

نمی مستأجر  نماید،  استفاده  آنها  از  او  فقط خود  که  کند  شرط  دیگری او  به  را  آن  تواند 
اجاره   که  آن  مگر  دهد،  اجاره  آنها  از  استفاده  استفاده  جهت  که  باشد  طوری  او  دادن 

 کند و بعدًا ازدواج کرده وی مخصوص خودش باشد، مثال زنی منزل، یا اتاقی را اجاره م
م اجاره  شوهرش  به  خودش  سکونت  جهت  را  منزل  یا  وی اتاق  شرط    دهد،  مالک  اگر 

ر  تواند آن را به دیگری اجاره دهد البته در تحویل دادن ملک به مستأج نکند، مستاجر می 
ـ از مالک اجازه بگیرد ولی اگر بخواهد کرایه را بیشتر از آن چه   بنا بر احتیاط دّوم باید ـ

م یا  ی خود  دکان،  یا  خانه،  که  صورتی  در  باشد،  دیگر  جنس  از  هرچند  دهد  قرار  پردازد 
و سفیدکاری  یا  تعمیر  مانند  کاری  آن  در  باید  باشد  یا    کشتی  باشد،  داده  انجام  آن  امثال 

نگهد شو برای  متحمل  خسارتی  آن  کرایه    د،اری  بر  که  مقداری  واجب  احتیاط  بر  بنا  و 
 اضافه کرده باید متناسب با کاری که انجام داده یا خسارتی که متحمل شده است باشد. 

کند،  ـ    2191مسأله   کار  انسان  خود  برای  فقط  که  کند  شرط  انسان  با  اجیر  اگر 
وی که در مسأله قبلی گذشت، و اگر شرط  شود او را به دیگری اجاره داد، مگر به نحنمی

گیرد باید در  تواند او را به دیگری اجاره دهد، ولی چیزی که بابت اجاره او می نکند، می
قیمت بیشتر از اجرتی که برای اجیر قرار داده است نباشد. و همچنین است اگر خودش  

نماید، ولی اگر  اجیر کسی شود و برای انجام آن عمل، شخص دیگری را به کمتر اجاره  
 تواند دیگری را به کمتر اجاره نماید. مقداری از آن عمل را خودش انجام داده باشد، می 

اگر غیر از خانه و دکان و کشتی، چیز دیگر مثاًل زمین را اجاره کند  ـ    2192مسأله   
و مالک با او شرط نکند که فقط خودش از آن استفاده نماید، اگر بیشتر از مقداری که با 

 ن اجاره کرده است اجاره دهد، صحت اجاره محل اشکال است.آ
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یک ـ    2193مسأله   مثاًل  را  دکانی  یا  خانه  از اگر  و  کند،  اجاره  تومان  به صد  ساله 
تواند نصف دیگر آن را به صد تومان اجاره دهد، ولی  نصف آن خودش استفاده نماید، می 

کرده، مثاًل به صد و بیست تومان   اگر بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقداری که اجاره
 اجاره دهد، باید در آن، کاری مانند تعمیر انجام داده باشد. 

 
 دهند شرایط مالی که آن را اجاره می

 دهند چند شرط دارد: مالی را که اجاره میـ  2194مسأله 
خانهاّول:   از  یکی  بگوید  اگر  پس  باشد،  معین  دادم  آنکه  اجاره  تو  به  را  خود  های 

 نیست.  درست 
اجاره دّوم:   را  آن  که  کسی  است،  کلی  یا  نیست  حاضر  اگر  و  ببیند،  را  آن  مستأجر 

 دهد خصوصیاتی را که در تمایل به اجاره کردن آن تأثیر دارد بیان نماید.می
تحویل دادن آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده اگر مستأجر    سّوم:

 ی اگر بتواند آن را بگیرد صحیح است.نتواند آن را بگیرد باطل است، ول 
آنکه استفاده از آن مال به اتالف و از بین بردنش نباشد، پس اجاره دادن نان و    چهارم:

 های دیگر برای خوردن صحیح نیست.میوه، و خوردنی 
اند ممکن باشد، پس اجاره دادن ای که مال را برای آن اجاره دادهآنکه استفاده   پنجم:

ت در صورتی که آب باران کفایت آن را نکند و از آب رودخانه هم به آن  زمین برای زراع
 نرسد صحیح نیست.

شود،  دهد، مالک آن منفعتی باشد که برای آن اجاره میچیزی را که اجاره می   ششم:
نه ولی، در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت  نه وکیل و  نه مالک باشد،  اگر  و 

 دهد.
آنکه از میوهاجاره دادن  ـ    2195مسأله   اش استفاده کنند، در صورتی  درخت برای 

میوه برای که  دادن حیوان  اجاره  است  و همچنین  است.  نباشد صحیح  فعاًل موجود  اش 
 شیرش. 
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می ـ    2196مسأله   الزم زن  و  اجیر شود،  کنند  استفاده  شیرش  از  آنکه  برای  تواند 
ن، حّق شوهر از بین برود،  نیست از شوهر خود اجازه بگیرد، ولی اگر به واسطه شیر داد 

 تواند اجیر شود.بدون اجازه او نمی
 

 دهندای که مال را برای آن اجاره می شرایط استفاده 

 دهند چهار شرط دارد: ای که مال را برای آن اجاره می استفاده ـ  2197مسأله 
آنکه حالل باشد، پس اگر مالی فقط منفعت حرام داشته باشد، یا شرط کنند که    اّول:

در جهت حرام استفاده نمایند، یا قبل از معامله استفاده حرام را معین کنند، و معامله را  
برای   دکان  دادن  اجاره  بنابراین  است.  باطل  معامله  سازند،  مبتنی  اساس  آن  بر 

حملشراب  برای  حیوان  دادن  کرایه  و  شراب،  نگهداری  یا  باطل  فروشی،  شراب  ونقل 
 است.

بنا   شرع به طور مّجانی واجب نباشد، و از این قبیل است ـ  آنکه آن عمل در نظردّوم:  
ـ یاد دادن مسائل حالل و حرام اگر محل ابتال باشد، و همچنین تجهیز   بر احتیاط واجب 

ـ واجب.  مقدار  به  واجب  اموات  احتیاط  بر  بنا  آن   و  برای  دادن  پول  که  است  معتبر  ـ 
 استفاده در نظر مردم بیهوده نباشد.

ای که مستأجر  دهند چند فایده داشته باشد، استفاده زی را که اجاره میاگر چی  سّوم:
اگر حیوانی را که سواری می مثاًل  نمایند،  آن بکند معین  از  بار می باید  و  اجاره  دهد،  برد 

دهند، باید در موقع اجاره معین کنند که فقط سواری یا باربری آن، مال مستأجر است یا  
 های آن. همه استفاده 

مقدار استفاده را معین نمایند، و این یا به تعیین مدت است مانند اجاره خانه  :  چهارم 
و دکان، و یا به تعیین عمل است مانند آنکه با خیاط قرار بگذارند که لباس معینی را به  

 طور مخصوصی بدوزد. 
بستن  ـ    2198مسأله   از  بعد  آن  ابتدای  نکنند،  معین  را  اجاره  مدت  ابتدای  اگر 

 اره است. قرارداد اج
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ای را مثاًل یک ساله اجاره دهند و ابتدای آن را یک ماه بعد اگر خانه ـ    2199مسأله  
از خواندن صیغه قرار دهند، اجاره صحیح است، اگرچه در موقع قرارداد خانه در اجاره  

 دیگری باشد.
اگر مدت اجاره را معلوم نکند، و بگوید هر وقت در خانه نشستی ـ    2200مسأله  

 ن ماهی ده تومان است، اجاره صحیح نیست. اجاره آ
یا  ـ    2201مسأله   داده،  اجاره  تو  به  تومان  ده  ماهی  را  خانه  بگوید  مستأجر  به  اگر 

ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم، و بعد از آن هم هر قدر بنشینی اجاره بگوید خانه را یک
ده ماهی  معلو آن  اجاره  مدت  ابتدای  که  صورتی  در  است،  اّول  تومان  ماه  اجاره  باشد،  م 

 صحیح است. 
کنند و معلوم نیست چقدر  ای را که غربا و زّوار در آن منزل می خانه ـ    2202مسأله  

آن می  تومان بدهند و صاحب خانه راضی  در  مثاًل شبی یک  اگر قرار بگذارند که  مانند، 
ندارد، ولی چون مدت اجاره را معلوم نکرد آن خانه اشکال  استفاده از  اجاره  ه شود،  اند، 

وقت  هر  اّول  شب  از  بعد  خانه  صاحب  و  نیست،  صحیح  اّول  شب  از  غیر  به  نسبت 
 تواند آنها را بیرون کند.بخواهد می

 
 مسائل متفرقه اجاره 

دهد باید معلوم باشد، پس اگر از مالی را که مستأجر بابت اجاره می ـ    2203مسأله  
با وزن معامله می از کننچیزهایی است که مثل گندم  اگر  و  آن معلوم باشد،  باید وزن  د، 

کنند، باید شماره آن معین باشد،  های رایج با شماره معامله می چیزهایی است که مثل پول
و اگر مثل اسب و گوسفند است باید اجاره دهنده آن را ببیند، یا مستأجر خصوصیات آن  

 را بگوید.
االجاره را حاصل همان  الاگر زمینی را برای زراعت اجاره دهد و مـ    2204مسأله  

قرار دهد   ذّمه  در  اینکه کلی  یا  و  قرار دهد،  نیست  فعاًل موجود  که  دیگر  یا زمین  زمین، 
مشروط به آنکه از حاصل همان زمین پرداخت شود، اجاره صحیح نیست، و اگر حاصل  

 زمین بالفعل موجود باشد مانعی ندارد.
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تا آن چیز را تحویل ندهد، حق    کسی که چیزی را اجاره داده است،ـ    2205مسأله  
ندارد اجاره آن را مطالبه کند، و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد، پیش از انجام  
عمل حّق مطالبه اجرت را ندارد، مگر در مواردی که معمول است اجرت پیش از انجام  

 عمل پرداخت شود، مانند اجیر برای حج.
اجـ    2206مسأله   که  را  مستأجر  هرگاه چیزی  اگرچه  دهد،  تحویل  است  داده  اره 

االجاره تحویل نگیرد یا تحویل بگیرد، و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نکند، باید مال
 آن را بدهد.

اگر انسان اجیر شود که در روز معینی کاری را انجام دهد و در آن  ـ    2207مسأله  
کرده اگرچه آن کار را به او ارجاع    روز برای انجام آن کار حاضر شود، کسی که او را اجیر

نکند، باید اجرت او را بدهد، مثاًل اگر خیاطی را در روز معینی برای دوختن لباسی اجیر  
باید   بدوزد،  که  ندهد  او  به  را  پارچه  اگرچه  باشد،  کار  آماده  روز  آن  در  خیاط  و  نماید، 

 ار کند. اجرتش را بدهد، چه خیاط بیکار باشد، چه برای خودش، یا دیگری ک
بوده  ـ    2208مسأله   باطل  اجاره  که  معلوم شود  اجاره  تمام شدن مدت  از  بعد  اگر 

ای را یک المثل آن مال را به صاحب ملک بدهد، مثاًل اگر خانه است، مستأجر باید اجرت 
ساله به صد تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده است، چنانچه اجاره آن خانه  

ان باشد باید پنجاه تومان را بدهد، و اگر دویست تومان است در صورتی معمواًل پنجاه توم
که اجاره دهنده صاحب مال، یا وکیلی بوده که حّق تعیین اجرت را نیز داشته و از اجاره  
معمولی خانه هم اطالع داشته است، الزم نیست بیش از صد تومان بدهد، و اگر غیر اینها 

پردازد؛ و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره  بوده است باید دویست تومان را ب
 معلوم شود که اجاره باطل بوده، نسبت به اجرت مدت گذشته نیز این حکم جاری است. 

اگر چیزی را که اجاره کرده است از بین برود، چنانچه در نگهداری ـ    2209مسأله  
وده است؛ ضامن نیست. و نیز  روی ننمبردن از آن هم زیاده   آن کوتاهی نکرده و در استفاده 

روی ای را که به خیاط داده است از بین برود، در صورتی که خیاط زیادهاگر مثاًل پارچه 
 نکرده، و در نگهداری آن هم کوتاهی نکرده باشد ضامن نیست.
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خواهد کاری را بر مال مستأجر انجام دهد مانند  هرگاه اجیر که میـ    2210مسأله  
 را که گرفته ضایع کند ضامن است.  خیاط و صنعتگر، چیزی

اگر قصاب سر حیوانی را ببرد و آن را حرام کند، چه ُمزد گرفته باشد  ـ    2211مسأله  
 و چه مّجانی سر ُبریده باشد، باید قیمت آن را به صاحبش بدهد.

ای را اجاره کند و معین نماید که چقدر بار بر آن اگر حیوانی یا وسیله ـ  2212مسأله 
چنانچه بیشتر از آن مقدار بار کند و آن حیوان، یا وسیله تلف، یا معیوب شود، بگذارد،  

ضامن است، و همچنین است اگر مقدار بار را معین نکرده باشند ولی بیشتر از معمول بار  
 کند. و در هر دو صورت اجرت زیادی را بر حسب معمول نیز باید بدهد. 

شکستنی اجاره دهد، چنانچه آن حیوان    اگر حیوانی را برای بردن بارـ    2213مسأله  
بلغزد، یا رم کند و بار را بشکند، صاحب حیوان ضامن نیست؛ ولی اگر به واسطه زدن به 
را بشکند ضامن  بار  و  بخورد  زمین  که حیوان  کند  آن کاری  مانند  و  معمول،  مقدار غیر 

 است.
نماید، یا اشتباه  ای را ختنه کند و در کار خود کوتاهی  اگر کسی بچه ـ    2214مسأله  

برسد ضامن   او ضرر  به  یا  و  بمیرد  بچه  آن  و  ببرد،  معمول  مقدار  از  بیش  اینکه  مثل  کند 
است. و اما اگر کوتاهی یا اشتباه نکرده باشد، و بچه از اصل عمل ختنه بمیرد، یا به او 

د، بیند یا نه، به او رجوع نشده باشضرر برسد، چنانچه در تشخیص اینکه آیا بچه ضرر می
 بیند ضامن نیست. دانسته که بچه ضرر میو نیز او نمی
پزشک  ـ    2215مسأله   او    دست ا  باگر  برای  یا  و  بدهد،  دوا  مریض  به    ی یدواخود 

ضامن   پزشک  بمیرد،  یا  برسد،  مریض  به  ضرری  دوا  خوردن  واسطه  به  و  کند،  توصیه 
 است، هرچند در معالجه کوتاهی نکرده باشد. 

پزش ـ    2216مسأله   ضامن هرگاه  برسد  تو  به  ضرری  اگر  که  بگوید  مریض  به  ک 
بمیرد،  یا  برسد  مریض ضرری  به  و  بکند  را  احتیاط خود  و  که دقت  نیستم، در صورتی 

 پزشک ضامن نیست. 
یکدیگر  ـ    2217مسأله   رضایت  با  داده،  اجاره  را  چیزی  که  کسی  و  مستأجر 
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نند که هر دو، یا یکی از آنان  توانند معامله را به هم بزنند. و نیز اگر در اجاره شرط کمی
 توانند مطابق قرارداد اجاره را به هم بزنند.حّق به هم زدن معامله را داشته باشند، می 

اگر اجاره دهنده یا مستأجر بفهمد که مغبون شده است، چنانچه در  ـ    2218مسأله  
به تفصیلی   تواند اجاره را به هم بزندموقع اجاره نمودن ملتفت نباشد که مغبون است، می

( مسأله  در  هم  2134که  مغبون  اگر  که  کنند  شرط  اجاره  قرارداد  در  اگر  ولی  ( گذشت. 
 توانند اجاره را به هم بزنند.باشند حّق به هم زدن معامله را نداشته باشند، نمی

را ـ    2219مسأله   آن  کسی  دهد  تحویل  آنکه  از  پیش  و  دهد  اجاره  را  چیزی  اگر 
ند اجاره را به هم بزند، و چیزی را که به اجاره دهنده داده  توا غصب نماید، مستأجر می

است پس بگیرد، یا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتی را که در تصرف غصب کننده بوده 
تومان اجاره نماید ماهه به ده است به میزان معمول از او بگیرد، پس اگر حیوانی را که یک 

تواند  معمولی ده روز آن پانزده تومان باشد، می و کسی آن را ده روز غصب کند، و اجاره  
 پانزده تومان را از غصب کننده بگیرد.

اگر چیزی را که اجاره کرده، دیگری نگذارد که آن را تحویل بگیرد،  ـ    2220مسأله  
و یا پس از تحویل گرفتن، دیگری آن را غصب کند، یا مانع از استفاده بردن از آن شود،  

ه هم بزند، و فقط حق دارد کرایه آن چیز را به مقدار معمول از غصب  تواند اجاره را بنمی
 کننده بگیرد.
اگر پیش از آنکه مدت اجاره تمام شود، ملک را به مستأجر بفروشد،  ـ  2221مسأله 

االجاره را بدهد، و همچنین است اگر آن را به  خورد، و مستأجر باید مال اجاره به هم نمی
 دیگری بفروشد.

اگر پیش از ابتدای مدت اجاره، چیزی را که اجـاره کرده از قابلیت  ـ    2222مسأله  
میاستفاده  باطل  اجـاره  بیفتد،  است  گشته  تعیین  مستأجر  برای  که  که ای  پولی  و  شود، 

گردد؛ و اگر طوری باشد که بتواند استفاده  مستأجر به صاحب ملک داده است به او برمی 
 را به هم بزند. تواند اجارهمختصری از آن ببرد، می 

اگر ملکی را اجاره کند و بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره از  ـ    2223مسأله  



 توضیح المسائل    ............................................................................................   422

ای که برای مستأجر تعیین گشته است بیفتد، اجاره مدتی که باقی مانده  قابلیت استفاده 
می باطل  می است  و  اجرشود،  و  بزند،  هم  به  را  گذشته  مدت  اجاره  یعنی  ت تواند  المثل 

 ی آن مدت را بدهد.اجرت معمول 
ای را که مثاًل دو اتاق دارد اجاره دهد، و یک اتاق آن خراب  اگر خانه ـ  2224مسأله 

فرق   قبلی  ساختمان  با  بسازند  معمول  نحو  به  را  آن  اگر  که  باشد  طوری  چنانچه  شود، 
می پیدا  پیش  بسیار  مسأله  در  که  است  همان  آن  حکم  این  ذکرکند،  اگر  و  چنین  شد، 

اگر اجاره دهنده فورًا آن را بسازد و هیچ مقداری از استفاده آن از بین نرود،  نباشد، پس  
نمی  باطل  نمیاجاره  و مستأجر هم  آن  شود،  اگر ساختن  ولی  بزند،  به هم  را  اجاره  تواند 

قدری طول بکشد که مقداری از استفاده مستأجر از بین برود، اجاره به آن مقدار باطل  به
می می مستأجر  و  استفاده تشود،  برای  و  بزند  هم  به  را  مدت  تمام  اجاره  کرده  واند  که  ای 

 المثل بدهد.ت است اجر
اجاره باطل نمیـ    2225مسأله   یا مستأجر بمیرد،  اجاره دهنده  اگر اگر  شود، ولی 

تا او   باشد که  مثاًل دیگری وصّیت کرده  باشد،  او  منافع خانه در مدت حیاتش مال  تنها 
ل او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پیش از تمام شدن  زنده است منفعت خانه ما

را   اجاره  آن  فعلی  مالک  اگر  و  است،  باطل  اجاره  مرده،  که  وقتی  از  بمیرد،  اجاره  مدت 
و وجه اجاره مدتی که بعد از مردن اجاره دهنده باقی مانده  شود،  امضاء کند صحیح می 

 .شوداست، ِملک مالک فعلی می 
کار بّنا را وکیل کند که برای او کارگر بگیرد، چنانچه بّنا ر صاحب اگـ    2226مسأله  

گیرد به کارگر بدهد، زیادی آن بر او حرام است و کار میکمتر از مقداری که از صاحب 
کار بدهد، ولی اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند و برای خود باید آن را به صاحب 

به یا  دیگری بدهد، در صورتی که مقداری خودش کار   اختیار بگذارد که خودش بسازد 
کرده است و باقی را به کمتر از مقداری که اجیر شده است به دیگری بدهد، زیادی آن  

 . باشدبرای او حالل می
اگر رنگرز قرار بگذارد که مثاًل پارچه را با نیل رنگ کند، چنانچه با  ـ    2227مسأله  

 رد.چیز دیگر رنگ نماید، حق ندارد چیزی بگی



 
 
 

 احکام مضاربه 
مضاربه قراردادی است بین دو نفر، که یکی از آنها مالک است و  ـ    2228مسأله  

دهد، که با آن تجارت کند و سود میان آنها  نامیم میمالی را به دیگری که آن را عامل می
 تقسیم شود.

 و این معامله مشروط به امور زیر است: 
آنها هـ    1 انشا  در  و  قبول.  و  کند ایجاب  این مضمون داللت  بر  که  فعلی  یا  لفظ،  ر 

 کافی است. 
مالک ـ    2 در  و  قرارداد،  طرف  دو  هر  در  اختیار  و  رشد،  و  عقل،  و  شرعی،  بلوغ 

بخصوص شرط است که از طرف حاکم شرع به دلیل افالس محجورعلیه نباشد، ولی در  
ل مورد حجر عامل این شرط نیست، مگر در صورتی که قرارداد مقتضی تصرف او در اموا 

 خودش نیز باشد. 
سهم هرکدام آنها از سود باید با کسر معین باشد، که ثلث است یا نصف است یا ـ    3

شود از این شرط مستغنی شد در صورتی که سهم هرکدام در عرف هر کسری دیگر. و می
طوری که عرفا نیازی به ذکر این شرط احساس نشود. و تعیین سهم بازار معین باشد، به

تواند یکی از  دام با ذکر مبلغی از مال مانند صد هزار تومان مثاًل، کافی نیست. ولی میهرک
 آنها پس از ظهور سود، سهم خود را با مبلغی از مال مصالحه نماید.

سود باید فقط برای مالک و عامل باشد، و اگر شرط شود که مقداری از سود به  ـ    4
ای مگر  است،  باطل  داده شود مضاربه  یاد  دیگری  تجارت  به  مربوط  کاری  مقابل  در  نکه 

 شده باشد. 
به  ـ    5 تجارت  عمل  در  او  مباشرت  که  صورتی  در  باشد  تجارت  بر  قادر  باید  عامل 

می تو  به  را  پول  »این  باشد  گفته  مثاًل  باشد،  شده  ذکر  قرارداد  در  قید  که  صورت  دهم 
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ق فرض،  این  با  عجز  صورت  در  و  کنی«  تجارت  به  مباشرت  آن  با  باطل  شخصًا  رارداد 
است. و اگر مباشرت به صورت شرط در متن قرارداد ذکر شود، مثاًل گفته شود »این پول 

دهم که با آن تجارت کنی به شرط اینکه خودت مباشرت نمایی« در این فرض،  را به تو می
اگر عامل عاجز باشد معامله باطل نیست، ولی مالک در صورت تخلف از مباشرت خیار 

 فسخ دارد.
ا از تجارت حّتی با واداشتن  و  ما اگر نه قید شود و نه شرط، ولی عامل عاجز باشد 

از وقتی که  ابتدا قادر باشد و سپس عاجز شود،  از  اگر  و  باطل است.  دیگری، قرارداد 
 شود.عاجز شده است، قرارداد باطل می

می ـ    2229مسأله   حساب  به  امین  یا  عامل  تلف  مال  که  صورتی  در  بنابراین  آید، 
اینکه از حدود قرارداد تجاوز کند، یا در نگهداری مال م عیوب شود ضامن نیست، مگر 

مالک   مال  در  بلکه خسارت  نیست،  فرض خسارت ضامن  در  نماید. همچنین  کوتاهی 
خواهد بود. و اگر مالک بخواهد شرط کند که این خسارت تنها بر عهده او نباشد، این  

 شرط به سه صورت ممکن است انشا شود: 
اینکه در ضمن معامله شرط کند که عامل با او در خسارت شریک باشد همچنان  ـ    1

 که در سود شریک است. و در این صورت شرط باطل است، ولی معامله صحیح است. 
اینکه شرط شود همه خسارت بر ذمه عامل باشد، و در این صورت شرط صحیح  ـ    2

 رسد.آن به مالک نمی است ولی همه سود نیز برای او خواهد بود، و چیزی از
اینکه شرط شود عامل در صورت خسارت سرمایه، همه آن یا مقداری از آن را که  ـ    3

می  عامل  معین  و  است،  این شرط صحیح  بدهد.  او  به  و  نماید  جبران  مال خود  از  کند 
 ملزم به عمل به آن است. 

تواند لک می مضاربه إذنّیه، از عقود الزم نیست. به این معنی که ماـ    2230مسأله  
در اذنی که به عامل در مورد تصرف در مال او داده است، رجوع نماید، و عامل نیز ملزم  

تواند از کار ابا نماید چه  به استمرار در انجام کار با سرمایه او نیست، و هرگاه خواست می
از   قبل از شروع در کار باشد، و چه بعد از آن، و چه قبل از پیدایش سود باشد، و چه بعد
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آن، و چه قرارداد از جهت زمانی مطلق باشد، و چه مدت برای آن تعیین شده باشد. ولی  
آن   به  عمل  و  است،  صحیح  شرط  نکنند  فسخ  معینی  زمان  تا  را  آن  که  کنند  شرط  اگر 

شود، گرچه او به دلیل مخالفت واجب، در عین حال اگر یکی از آنها فسخ کند فسخ می 
 با تعهد خود گناه کرده است. 

در صورتی که عقد مضاربه مطلق باشد، و قید خاصی نشده باشد،  ـ    2231مسأله  
اندیشی خود عمل تواند طبق مصلحت عامل از جهت خریدار، فروشنده و نوع کاال، می 

کند. ولی جایز نیست کاال را از آن شهر به شهری دیگر ببرد مگر اینکه این امر متعارف  
اطالق عقد عرفاً  نحوی که  به  اگر    باشد،  و  اجازه دهد.  مالک  اینکه  یا  باشد،  آن  شامل 

دیگر منتقل نماید، و مال تلف شود، یا خسارتی ببیند،    به جایبدون اجازه مالک آن را  
 ضامن است.
شود؛ زیرا مضاربه إذنّیه، با مرگ هرکدام از مالک و عامل باطل میـ    2232مسأله  

اقی ماندن مال در دست عامل نیاز به  شود، و ببا مرگ مالک اموال او به وارث منتقل می 
رود؛ زیرا اذن مالک به او اختصاص  مضاربه جدید دارد. و با مرگ عامل اذن از بین می

 . است داشته 
تواند بر دیگری در عقد مضاربه شرط  هرکدام از مالک، و عامل می ـ    2233مسأله  

تا   و  بپردازد،  او  به  مالی  یا  انجام دهد،  او  برای  که عملی  و فسخ  نماید  است  باقی  عقد 
 نشده عمل به آن شرط واجب است، چه سودی به دست آمده باشد، و چه نیامده باشد. 

سوزی شود، مانند آتش خسارت، یا تلفی که بر مال مضاربه وارد می ـ    2234مسأله  
با سود حاصله جبران می  مانند آن  از خسارت باشد، و  و دزدی، و  شود، چه سود، قبل 

ابراین مالکیت عامل، نسبت به سهم خود از سود حاصله، منوط به عدم  چه بعد از آن، بن
شود که مدت مضاربه پایان یابد، یا  عروض خسارت یا تلف است، و تنها وقتی قطعی می

با   که خسارت  کند  مالک شرط  بر  قرارداد  در ضمن  عامل  اگر  ولی  فسخ شود.  قرارداد 
 باید به آن عمل شود.سود سابق یا الحق جبران نشود، شرط صحیح است. و 

گذاری کند های مشروع سرمایهتواند به نحو جعاله در راهمالک می ـ    2235مسأله  
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که همان نتیجه مضاربه را داشته باشد، به این ترتیب که مالی را به شخصی بسپارد، و مثاًل  
د  برداری دیگر به کار بگیر در مقابل معادل نصف سو بگوید آن را در تجارت، یا هر بهره

 .مثال برای تو باشد



 
 
 

 احکام جعاله 
او ـ    2236مسأله   برای  انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که  آن است که  جعاله 

می  او انجام  به  تومان  ده  کند  پیدا  مرا  گمشده  کس  هر  بگوید  مثاًل  بدهد،  مالی  دهند 
دهد ام می گذارد »جاعل« و به کسی که کار را انج دهم. و به کسی که این قرار را می می

گویند. و میان جعاله و اجاره از جهاتی فرق است، از آن جمله این است که  »عامل« می
کرده   اجیر  را  او  که  هم  و کسی  دهد،  انجام  را  باید عمل  اجیر  قرارداد،  از  بعد  اجاره  در 

تواند شود، ولی در جعاله اگرچه عامل شخص معین باشد میاجرت را به او بدهکار می
 شود.شود، و تا عمل را انجام ندهد، جاعل بدهکار نمیمشغول عمل ن

جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرارداد کند ـ    2237مسأله  
کسی که مال خود را   و شرعًا بتواند در مال خود تصرف نماید، بنابراین جعاله آدم سفیه ـ

جعاله مفّلس در آن قسم    ـ صحیح نیست. و همچنین  کنددر کارهای بیهوده مصرف می
 باشد.از اموالش که حّق تصرف در آنها را ندارد، صحیح نمی 

که »جاعل« میـ    2238مسأله   را  یا  کاری  حرام  باید  دهند،  انجام  او  برای  گوید 
اگر بگوید هر بی نباشد، پس  آورده شود  مّجانًا  از واجباتی که شرعًا الزم است،  یا  فایده 

تاریکی برود، یا نماز واجب   به جای  عقالییبدون مقصد    کس شراب بخورد، یا در شب 
 دهم، »جعاله« صحیح نیست.خود را بخواند، ده تومان به او می

گذارند الزم نیست با ذکر تمام خصوصیات معین  مالی را که قرار میـ    2239مسأله  
سف  کار  آن  انجام  برای  او  اقدام  که  باشد  معلوم  عامل  نزد  به طوری  اگر  بلکه  اهت شود، 

از ده  )این مال را هر مقداری بیش  اگر جاعل بگوید:  مثاًل  محسوب نشود کافی است، 
تومان فروختی زیادی آن برای تو باشد(، جعاله صحیح است و همچنین اگر بگوید: )هر 



 توضیح المسائل    ............................................................................................   428

دهم( و نوع گندم  دهم، یا ده من گندم به او می کس اسب مرا پیدا کند نصف آن را به او می 
 جعاله صحیح است.را معین نکند، نیز 

اگر مزد کار کاماًل مبهم باشد، مثاًل جاعل بگوید هر کس بچه مرا  ـ    2240مسأله  
او می به  پولی  کند  انجام پیدا  را  آن عمل  نکند، چنانچه کسی  معین  را  آن  مقدار  و  دهم، 

 دهد، باید مزد او را به مقداری که کار او در نظر مردم ارزش دارد، بدهد.
از اگر  ـ    2241مسأله   بعد  یا  باشد،  داده  انجام  را  کار  قرارداد  از  پیش  »عامل« 

 قرارداد، به قصد اینکه پول نگیرد انجام دهد، حّق مزد گرفتن را ندارد.
تواند جعاله را به هم  پیش از آنکه عامل شروع به کار کند، جاعل میـ  2242مسأله 

 بزند.
جاعل بخواهد جعاله را به  بعد از آنکه عامل شروع به کار کرد، اگر  ـ    2243مسأله  

 هم بزند اشکال دارد، مگر اینکه با عامل به توافق برسند.
می ـ    2244مسأله   عمل عامل  نکردن  تمام  اگر  ولی  بگذارد،  ناتمام  را  عمل  تواند 

انجام می  او  گیرد شود، باید آن را تمام نماید، اسباب ضرر جاعل یا کسی که عمل برای 
دهم و دکتر جراحی شم مرا عمل کند فالن مقدار به او میمثاًل اگر کسی بگوید هر کس چ 

معیوب  چشم  نکند،  تمام  را  عمل  اگر  که  باشد  طوری  چنانچه  کند،  عمل  به  شروع 
 شود، باید آن را تمام نماید. می

نمیـ    2245مسأله   بگذارد،  ناتمام  را  کار  عامل  اگر  اگر  کند.  مطالبه  چیزی  تواند 
ل قرار داده باشد، مثاًل بگوید هر کس لباس مرا بدوزد،  جاعل مزد را برای تمام کردن عم

دهم، ولی اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل که انجام گیرد،  ده تومان به او می 
 برای آن مقدار مزد بدهد، جاعل باید مزد مقداری را که انجام شده به عامل بدهد.



 
 
 

 احکام ُمزارعه 
مالک با زارع اتفاق ببندند زمین را در اختیار او مزارعه آن است که  ـ    2246مسأله  

 بگذارد تا زراعت کند، و مقداری از حاصل آن را به مالک بدهد.
 مزارعه چند شرط دارد: ـ  2247مسأله 

آنکه عقد و قراردادی میان آن دو باشد، مثاًل صاحب زمین به زارع بگوید زمین   اّول:
زارع  و  کردم،  واگذار  تو  به  زراعت  برای  حرفی   را  اینکه  بدون  یا  کردم،  قبول  بگوید  هم 

 بزنند، مالک زمین را به زارع به قصد زراعت واگذار کند، و زارع قبول نماید.
صاحب زمین و زارع هر دو بالغ و عاقل باشند، و با قصد و اختیار خود مزارعه دّوم:  

مصرف   بیهوده  کارهای  در  را  خود  مال  یعنی  نباشند  سفیه  و  دهند،  انجام  و  را  نکنند 
مزارعه  که  صورتی  در  باشد  مفّلس  زارع  اگر  ولی  نباشد،  مفّلس  مالک  باید  همچنین 

 مستلزم تصرف او در اموالی که از تصرف در آنها منع شده است نباشد، اشکال ندارد. 
مانند    سّوم: و  ثلث  یا  نصف  ببرند،  زمین  از حاصل  زارع سهمی  و  مالک  از  هرکدام 

این زمین    کداماینها، پس اگر برای هیچ آنکه مثاًل مالک بگوید در  یا  سهمی قرار ندهند 
و هر چه می  مقدار  زراعت کن  اگر  است  نیست، و همچنین  بده، صحیح  به من  خواهی 

شایان ذکر است الزم   معینی از حاصل، مثاًل ده من فقط برای زارع یا مالک قرار دهند.
توانند سهم یکی از آن دو  نیست تعیین سهم در کل محصول به طور مشاع باشد بلکه می

بگوید:   مالک  مثال  باشد  دیگری  برای  بقی  ما  و  دهند  قرار  محصول  از  بخشی  در  را 
می برداشت  زودتر  که  نصف محصول  فقط  و  کن  تو )زراعت  برای  اینکه  باشد  شود  یا   ،)

 (.باشد  بگوید: )فقط نصف محصول آن قطعه از زمین برای تو 
قدری  یار زارع باشد معین کنند، و باید مدت به مدتی را که باید زمین در اختچهارم:  

آمدن حاصل ممکن باشد، و اگر اّول مدت را روز معینی و    به دست باشد که در آن مدت  
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 آخر مدت را رسیدن حاصل قرار دهند، کافی است. 
بتوانند  پنجم:   اما  نباشد  ممکن  فعاًل  آن  در  زراعت  اگر  و  باشد،  زراعت  قابل  زمین 

 ممکن شود، مزارعه صحیح است. کاری کنند که زراعت 

یا   ششم: است  برنج  که  کنند  معین  مثاًل  کنند،  معین  بکارد  باید  زارع  که  را  چیزی 
ندارند،   نظر  در  را  معینی  اگر زراعت  ولی  است  آن  از  است کدام قسم  برنج  اگر  و  گندم، 

به   تعیین الزم نیست، و همچنین اگر زراعتی را که در نظر دارند معلوم است، الزم نیست 
 آن تصریح نمایند.

مالک، زمین را معین کند، در صورتی که چند قطعه زمین داشته باشد که با هم هفتم: 
در کار کشاورزی تفاوت داشته باشند، ولی اگر تفاوت نداشته باشند، تعیین الزم نیست، 

و آن را معین نکند، مزارعه  پس اگر به زارع بگوید: در یکی از این زمین ها زراعت کن، 
 مالک است. به دست صحیح است، و بعد از عقد تعیین 

خرجی را که هرکدام از آنان باید بکند از قبیل بذر، کود و لوازم کشاورزی و  هشتم:  
مانند آن معین نمایند، ولی اگر خرجی را که هرکدام باید بکند به طور معمول معلوم باشد،  

 الزم نیست به آن تصریح نمایند. 
ک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای یکی باشد اگر مالـ  2248مسأله 

و بقیه را بین خودشان قسمت کنند، مزارعه باطل است، هرچند بدانند که بعد از برداشتن  
هایی که کشت  ماند. بلی اگر با هم قرار بگذارند که مقدار دانهآن مقدار، چیزی باقی می

رد، از حاصل استثناء شود و باقیمانده بین  گیشده است، یا مقدار خراجی را که دولت می
 دو طرف تقسیم گردد، مزارعه صحیح است. 

اگر برای مزارعه مدتی را تعیین کرده باشند که معمواًل حاصل در آن  ـ    2249مسأله  
نیاید، چنانچه تعیین مدت    به دست آید، ولی اتفاقًا مدت تمام شود و حاصل  می  به دست 

مورد هم می این  اسشامل  تمام شدن شده  با  که  است  بوده  این  دو طرف  منظور  یعنی  ت 
حاصل   هرچند  شود  تمام  مزارعه  دست مدت،  چنانچه    به  صورت  این  در  باشد،  نیامده 

مالک راضی شود که با اجاره، یا بدون اجاره زراعت در زمین او بماند، و زارع هم راضی 
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می نشود  راضی  مالک  اگر  و  ندارد،  مانعی  وباشد  را  زارع  را تواند  زراعت  که  کند  ادار 
او   به  را  آن  عوض  نیست  الزم  برسد،  زارع  به  ضرری  زراعت  چیدن  برای  اگر  و  بچیند، 

نمی بدهد  مالک چیزی  به  که  راضی شود  اگرچه  زارع  ولی  مجبور  بدهد،  را  مالک  تواند 
 کند که زراعت در زمین او بماند.

شود، مثاًل آب از  اگر به واسطه پیش آمدی زراعت در زمین ممکن نـ    2250مسأله  
می  هم  به  مزارعه  شود،  قطع  چنانچه زمین  نکند،  زراعت  عذر  بدون  زارع  اگر  و  خورد؛ 

به   را  مدت  آن  اجاره  باید  است،  نداشته  تصرفی  آن  در  مالک  و  بوده  او  تصرف  در  زمین 
 مقدار معمول به مالک بدهد.

نمیـ    2251مسأله   زارع  و  رمالک  مزارعه  یکدیگر  رضایت  بدون  هم  توانند  به  ا 
بزنند، ولی اگر در ضمن معامله مزارعه شرط کرده باشند که هر دو، یا یکی از آنان حّق به  

می باشند،  داشته  را  معامله  زدن  گذاشته هم  که  قراری  مطابق  هم توانند  به  را  معامله  اند 
بزنند؛ و همچنین اگر یکی از دو طرف مخالف آنچه بر او شرط شده است عمل نماید، 

 تواند معامله را به هم بزند.میطرف دیگر 
هم ـ    2252مسأله   به  مزارعه  بمیرد،  زارع  یا  مالک  مزارعه  قرارداد  از  بعد  اگر 

جای آنان است، ولی اگر زارع بمیرد و در مزارعه قید کرده باشند خورد، و وارثشان بهنمی
که بر عهده    خورد، مگر آنکه کارهاییکه خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم می

خورد و باید سهم او را به او بوده است تمام شده باشد که در این صورت مزارعه به هم نمی
ارث میورثه او  ورثه  است  داشته  زارع  که  دیگری هم  و حقوق  بدهند،  ورثه  اش  و  برند، 
باقی  می او  زمین  در  مزارعه  مدت  شدن  تمام  تا  زراعت  که  کنند  مجبور  را  مالک  توانند 

 بماند.
از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر مال ـ    2253مسأله   بعد  اگر 

آید مال اوست، و باید مزد زارع و مخارجی را که می  به دست مالک بوده، حاصلی هم که  
کرده، و کرایه گاو یا حیوان دیگری را که مال زارع بوده و در آن زمین کار کرده است به او  

هایی را  زارع بوده، زراعت هم مال اوست و باید اجاره زمین و خرج بدهد، و اگر بذر مال  
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کرده  کار  زراعت  آن  در  و  بوده  او  مال  که  دیگری  یا حیوان  گاو  کرایه  و  کرده،  مالک  که 
مقدار  از  بیشتر  معمولی  استحقاق  مقدار  دو صورت چنانچه  و در هر  بدهد.  او  به  است 

 ، دادن زیادی واجب نیست. قرارداد باشد و طرف از آن اطالع داشته باشد
باطل  ـ    2254مسأله   از زراعت بفهمند که مزارعه  بعد  و  اگر بذر مال زارع باشد، 

اجرت زراعت در زمین بماند بوده، چنانچه مالک و زارع راضی شوند که با اجرت یا بی 
ـ نباید زارع را مجبور کند  بنا بر احتیاط واجب  اشکال ندارد، و اگر مالک راضی نشود ـ

نمی ک مالک  همچنین  و  بچیند.  را  زراعت  و ه  بدهد  اجاره  که  کند  مجبور  را  زارع  تواند 
 زراعت را در زمین خود باقی بگذارد، هرچند که اجاره زمین را هم از او مطالبه ننماید.

جمعـ    2255مسأله   از  بعد  ریشه  اگر  مزارعه،  مدت  شدن  تمام  و  حاصل  کردن 
دو بعد  سال  و  بماند،  زمین  در  شرط    زراعت  چنانچه  دهد،  حاصل  و  شود  سبز  مرتبه 

 اشتراک در ریشه نکرده باشند، حاصل سال دّوم مال مالک بذر است.



 
 
 

 احکام ُمساقات و ُمغارسه
درخت ـ    2256مسأله   مثاًل  که  ببندد  اتفاق  قسم  این  به  کسی  با  انسان  های  اگر 

ا اوست تا مدت معینی به  های آن بای را که میوه آن مال خود اوست، یا اختیار میوه میوه
گذارند از میوه آن آن کس واگذار کند که تربیت نماید، و آب دهد و به مقداری که قرار می

 گویند.بردارد، این معامله را »مساقات« می
درخت ـ    2257مسأله   در  مساقات  نمیمعامله  میوه  که  که  هایی  صورتی  در  دهد 

دار که  گل  و  برگ  مثل  باشد  داشته  دیگری  قابل حاصل  مالیت  ـای  باشد  مانند   توجهی 
 ـ صحیح است.  کننددرخت حنا که از برگ آن استفاده می

صاحب  ـ    2258مسأله   اگر  بلکه  بخوانند،  صیغه  نیست  الزم  مساقات  معامله  در 
کند به همین قصد مشغول درخت به قصد مساقات آن را واگذار کند، و کسی که کار می 

 کار شود معامله صحیح است. 
گیرد، باید بالغ و  ها را به عهده میمالک و کسی که تربیت درخت ـ    2259  مسأله

عاقل باشند، و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را  
باغبان   اگر  ولی  باشد،  مفّلس  نباید  مالک  و همچنین  نکنند.  بیهوده مصرف  در کارهای 

ت مستلزم تصرف او در اموالی که از تصرف در آنها منع  مفّلس باشد در صورتی که مساقا
 شده نباشد، اشکال ندارد.

قدری باشد که در آن  مدت مساقات باید معلوم باشد، و باید مدت بهـ  2260مسأله 
آمدن حاصل ممکن باشد، و اگر اّول آن را معین کنند و آخر آن را موقعی   به دست مدت  

 ، صحیح است. آیدمی به دست قرار دهند که حاصل 
باید سهم هرکدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد، و اگر قرار ـ  2261مسأله 

میوه از  من  صد  مثاًل  که  میبگذارند  کار  که  باشد  کسی  مال  بقیه  و  مالک  مال  کند،  ها 
 معامله باطل است. 
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حاصل ـ    2262مسأله   شدن  ظاهر  از  پیش  را  مساقات  معامله  قرار  نیست  الزم 
برای  بگذارند که  باشد  مانده  کاری  چنانچه  بگذارند،  هم  شدن  ظاهر  از  بعد  اگر  بلکه   ،

صحیح   معامله  باشد،  الزم  آفات  از  ماندنش  سالم  یا  آن،  شدن  بهتر  یا  حاصل،  زیادی 
درخت  تربیت  برای  که  کاری  هرچند  باشد،  نمانده  باقی  کاری  اینچنین  اگر  ولی  است، 

ن باقی مانده باشد، صحت معامله محل اشکال  الزم است، یا چیدن میوه یا نگهداری از آ
 است.

ـ  بنا بر اظهر معامله مساقات در بوته خربزه و خیار و مانند اینها ــ    2263مسأله  
 صحیح است. 
کند و به آبیاری درختی که از آب باران یا رطوبت زمین استفاده میـ    2264مسأله  

( گذشت محتاج باشد، 2262سأله )احتیاج ندارد، اگر به کارهای دیگر مانند آنچه در م
 معامله مساقات در آن صحیح است.

توانند معامله را اند، با رضایت یکدیگر میدو نفری که مساقات کرده ـ  2265مسأله 
به هم بزنند، و اگر در ضمن قرارداد مساقات شرط کنند که هر دو، یا یکی از آنان حّق به  

باشند، مطابق قر به هم زدن معامله اشکال  اری که گذاشته هم زدن معامله را داشته  اند، 
ندارد، و اگر در ضمن معامله مساقات شرطی کنند و آن شرط عملی نشود، کسی که برای  

 تواند معامله را به هم بزند.اند، می نفع او شرط کرده 
نمیـ    2266مسأله   هم  به  مساقات  معامله  بمیرد،  مالک  ورثهاگر  و  اش خورد، 

 جای او هستند. به
ها به او واگذار شده بمیرد، چنانچه در اگر کسی که تربیت درخت ـ    2267مسأله  

ورثه کند،  تربیت  را  آنها  خودش  که  باشند  نکرده  شرط  و  قید  بهقرارداد  او اش  جای 
انجام ندهند و اجیر هم نگیرند، حاکم شرع از مال   هستند؛ و چنانچه خودشان عمل را 

کند، و اگر در معامله رثه میت و مالک قسمت میگیرد، و حاصل را بین ومیت اجیر می
 خورد.ها را تربیت نماید، با مردن او معامله به هم میقید کرده باشند که خود او درخت 

باطل  ـ    2268مسأله   مساقات  باشد،  مالک  برای  تمام حاصل  که  کند  شرط  اگر 
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می  مالک  مال  حال حاصل  عین  در  ولی  می است،  کار  که  کسی  و  نباشد،  تواند  میکند 
مطالبه اجرت نماید، ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، مالک باید مزد  

درخت  که  کسی  به  معمول  مقدار  به  را  دیگر  کارهای  و  است  آبیاری  کرده  تربیت  را  ها 
بدهد، ولی اگر مقدار معمول بیشتر از مقدار قرارداد باشد و او از آن اطالع داشته باشد،  

 زم نیست.دادن زیادی ال
مغارسه آن است که زمینی را به دیگری واگذار کند که در آن درخت ـ    2269مسأله  

آید مال هر دو باشد، و این معامله صحیح است هرچند احتیاط  بکارد، و آنچه عمل می
اشکال  ای انجام داد که بیتوان معاملهدر ترک آن است، ولی برای رسیدن به نتیجه آن می

ها با دو طرف به این نحو با هم صلح و سازش کنند، یا اینکه در نهالصحیح است، مثاًل  
آبیاری  و  تربیت  و  کاشتن  برای  زمین  مالک  به  را  باغبان خود  شریک شوند، سپس  هم 

 سهم، او در مدت زمانی معین به نصف منافع زمین در آن مدت اجاره دهد. 



 
 
 

 ند ا کسانی که از تصرف در مال خود ممنوع
تواند در ذّمه، یا در مال خود ای که بالغ نشده است شرعًا نمیبچه  ـ  2270مسأله  

ولّی  اذن سابق  باشد، و  تمییز و رشد  فایده  تصرف کند، هرچند در کمال  این باب  ای  در 
، ولی در مواردی تصرف بچه صحیح است،  همچنان که اجازه بعدی کافی نیست ندارد،  

کم  چیزهای  فروش  و  خرید  جمله  آن  چنااز  )قیمت،  مسأله  در  و 2092نکه  گذشت،   )
نزدیکانش، چنانکه در مسأله ) و  ارحام  برای  او  آمد. و  2714همچنین وصّیت  ( خواهد 

 نشانه بلوغ در دختر، تمام شدن ُنه سال قمری است، و در پسر یکی از سه چیز است: 
 موی درشت در زیر شکم باالی عورت. یدنروی  اّول:
 بیرون آمدن منی.  دّوم:

 شدن پانزده سال قمری.تمام  سّوم:
م  ی )سبیل( یکی از عال  یدن موی درشت در صورت و پشت لب روی ـ    2271مسأله  

یدن مو در سینه و زیر بغل، و درشت شدن صدا و مانند اینها نشانه ، ولی روی است بلوغ  
 بالغ شدن نیست. 

یعنی دیوانه نمیـ    2272مسأله   مفّلس  و همچنین  مال خود تصرف کند،  در  تواند 
ک ممنوع  کسی  مال خود  در  تصرف  از  شرع  از طرف حاکم  طلبکاران  مطالبه  از جهت  ه 

تواند در آن تصرف کند، و همچنین سفیه یعنی کسی که است، بدون اجازه طلبکاران نمی
می  مصرف  بیهوده  کارهای  در  را  خود  نمیمال  ولی  اجازه  بدون  خود  کند،  مال  در  تواند 

 تصرف نماید.
گاهیـ    2273مسأله   که  موقع   کسی  در  که  تصرفی  است،  دیوانه  گاهی  و  عاقل، 

 کند، صحیح نیست.دیوانگی در مال خود می
رود، هر قدر از  تواند در مرضی که به آن مرض از دنیا میانسان می ـ    2274مسأله  
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نمی شمرده  اسراف  که  کارهایی  و  میهمان  و  عیال،  و  خود  مصرف  به  را  خود  شود  مال 
مال خود ر اگر  نیز  و  اگر  برساند،  ولی  ندارد،  اشکال  اجاره دهد  یا  بفروشد،  قیمتش  به  ا 

تر از قیمت معمول بفروشد، چنانچه مقداری را  مثاًل مال خود را به کسی ببخشد، یا ارزان 
ارزان یا  بخشیده،  به که  است  فروخته  او  تر  تصرف  باشد،  کمتر  یا  او،  مال  ثلث  اندازه 

که ورثه اجازه بدهند، صحیح است، و  صحیح است، و اگر بیشتر از ثلث باشد در صورتی  
 باشد. اگر اجازه ندهند، تصرف او در بیشتر از ثلث باطل می



 
 
 

 احکام وکالت 
ـ یا چیزی از شئون آنها را  از عقود یا ایقاعات ای را ـوکالت آن است که انسان معامله

وا دیگری  به  بدهد،  انجام  خود  دارد  حق  که  گرفتن  تحویل  و  دادن،  تحویل  گذار مانند 
نماید تا از طرف او انجام دهد، مثاًل کسی را وکیل کند که خانه او را بفروشد، یا زنی را 

تواند برای  برای او عقد نماید، پس آدم سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرف کند، نمی
 فروش آن کسی را وکیل نماید.

انسان ـ    2275مسأله   اگر  بلکه  بخوانند،  صیغه  نیست  الزم  وکالت  دیگری    در  به 
بفهماند که او را وکیل کرده، و او هم بفهماند قبول نموده است، مثاًل مال خود را به کسی  

 بدهد که برای او بفروشد، و او مال را بگیرد، وکالت صحیح است.
اگر انسان کسی را که در شهری دیگر است وکیل نماید، و برای او  ـ    2276مسأله  

نامه بعد از مدتی برسد، وکالت صحیح  ، اگرچه وکالت نامه بفرستد و او قبول کندوکالت 
 است.

ـ و نیز کسی که وکیل   کندیعنی کسی که دیگری را وکیل می  موکل ــ    2277مسأله  
شود، باید عاقل باشند و از روی قصد و اختیار اقدام کنند، و در موکل بلوغ نیز معتبر  می

 است، مگر در آنچه از بچه ممیز صحیح است. 
انجام دهد،  کاری را که انسان نمی ـ    2278مسأله   نباید  انجام دهد، یا شرعًا  تواند 

از طرف دیگری وکیل شود، مثاًل کسی که در احرام حج است،  نمی آن  انجام  برای  تواند 
تواند برای خواندن صیغه از طرف دیگری  چون نباید صیغه عقد زناشویی را بخواند، نمی

 وکیل شود. 
انسان ـ    2279مسأله   کند،    اگر  وکیل  خودش  کارهای  تمام  انجام  برای  را  کسی 

نکند،   معین  را  کار  آن  و  نماید  وکیل  کارهای خود  از  یکی  برای  اگر  ولی  است،  صحیح 
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وکالت صحیح نیست، بلی اگر او را برای انجام یکی از چند کار به انتخاب خودش وکیل  
 ره دهد، وکالت صحیح است. اش را بفروشد، و یا اجاکند مثاًل او را وکیل کند که یا خانه 

ـ بعد از آنکه خبر به  یعنی از کار بر کنار نماید اگر وکیل را عزل کند ــ  2280مسأله 
تواند آن کار را انجام دهد، ولی اگر پیش از رسیدن خبر، آن کار را انجام داده او رسید نمی

 باشد، صحیح است.
 باشد.  غایب ر کند اگرچه موکل تواند خود را از وکالت برکناوکیل می ـ  2281مسأله 
تواند برای انجام کاری که به او واگذار شده است دیگری وکیل نمیـ    2282مسأله  

را وکیل نماید، ولی اگر موکل به او اجازه داده باشد که وکیل بگیرد، به هر طوری که به او  
باید از طرف او  تواند رفتار نماید، پس اگر گفته باشد برای من وکیل بگیر،  دستور داده می

 تواند کسی را از طرف خودش وکیل کند. وکیل بگیرد، و نمی

تواند آن اگر وکیل با اجازه موکل کسی را از طرف او وکیل کند، نمی ـ    2283مسأله  
اّول بمیرد، یا موکل او را عزل کند، وکالت دومی باطل   وکیل را عزل نماید؛ و اگر وکیل 

 شود.نمی
با اجازه موکل، کسی را از طرف خودش وکیل کند، موکل  اگر وکیل  ـ    2284مسأله  

توانند آن وکیل را عزل کنند، و اگر وکیل اّول بمیرد، یا عزل شود، وکالت  و وکیل اّول می 
 شود. دومی باطل می

اجازه دهد  ـ    2285مسأله   آنها  به  و  انجام کاری وکیل کند،  برای  را  نفر  اگر چند 
به   اقدا  تنهاییهرکدام  کار  آن  آنان می در  از  کند، هر یک  و  م  انجام دهد،  را  کار  آن  تواند 

آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل نمی از  با هم  چنانچه یکی  اگر گفته باشد که  شود، ولی 
نمی هستید،  من  وکیل  نفر  دو  شما  باشد:  گفته  اطالق  نحو  به  یا  دهند،  به انجام  توانند 

 شود.ان بمیرد، وکالت دیگران باطل میاقدام نمایند، و در صورتی که یکی از آن تنهایی
شود، و نیز اگر چیزی که  اگر وکیل یا موکل بمیرد، وکالت باطل می ـ    2286مسأله  

برای تصرف در آن وکیل شده است از بین برود، مثاًل گوسفندی که برای فروش آن وکیل  
می باطل  وکالت  بمیرد،  دیو شده  همیشه  برای  آنها  از  یکی  اگر  همچنین  و  یا شود.  انه 
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شود، بطالن  گاهی دیوانه، یا بیهوش میشود، ولی اگر گاه بیهوش شود، وکالت باطل می
اشکال   محل  آن،  شدن  برطرف  زمان  به  رسد  چه  بیهوشی  یا  دیوانگی،  زمان  در  وکالت 

 است.
قرار ـ    2287مسأله   او  برای  چیزی  و  کند  وکیل  کاری  برای  را  کسی  انسان  اگر 

 ار، چیزی را که قرار گذاشته است، باید به او بدهد.بگذارد، بعد از انجام آن ک
اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کوتاهی نکند، و ـ    2288مسأله  

اند، تصرف دیگری در آن ننماید، و اتفاقًا آن مال از بین  غیر از تصرفی که به او اجازه داده
 برود، ضامن نیست.

نگهداریـ    2289مسأله   در  یا   اگر وکیل  کند،  اوست کوتاهی  اختیار  در  که  مالی 
اند، تصرف دیگری در آن بنماید و آن مال از بین برود، غیر از تصرفی که به او اجازه داده

گفته  که  را  لباسی  اگر  است، پس  باید  ضامن  تلف شود،  لباس  آن  و  بپوشد،  بفروش،  اند 
 عوض آن را بدهد.

اند، تصرف دیگری در  او اجازه دادهاگر وکیل غیر از تصرفی که به  ـ    2290مسأله  
اند  اند بفروش، بپوشد، و بعدًا تصرفی که به او اجازه داده مال بکند، مثاًل لباسی را که گفته
 بنماید، آن تصرف صحیح است.



 
 
 

 احکام قرض 

آنان از کارهای مستحب است، که در   قرض دادن به مؤمنین بخصوص به محتاجان 
سفار زیاد  آن  به  راجع  از  اخبار  است؛  شده  وآله(اکرم  پیامبرش  علیه  الله  روایت   )صلی 

شده است که: هر کس به برادر مؤمن خود قرض بدهد و او را تا زمان تمکن مهلت دهد،  
می  زیاد  او  میمال  رحمت  او  بر  مالئکه  و  پس  شود،  را  خود  پول  که  زمانی  تا  فرستند 

هر مؤمنی به مؤمن دیگر به   روایت شده است که:  )علیه السالم(بگیرد. و از امام صادق
کند، تا وقتی که مال خود را  قصد قربت قرض دهد، خداوند اجر صدقه برای او ثبت می

 پس بگیرد.
نیت ـ    2291مسأله   به  را  چیزی  اگر  بلکه  بخوانند،  صیغه  نیست  الزم  قرض  در 

 قرض به کسی بدهد، و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است.
هکار بدهی خود را بدهد، طلبکار باید قبول نماید، مگر هر وقت بدـ    2292مسأله  

داده   قرار  مدتی  دو  هر  درخواست  به  یا  طلبکار،  درخواست  به  آن  پرداخت  برای  آنکه 
تواند پیش از تمام شدن مدت از دریافت طلب خود،  باشند، که در این صورت طلبکار می

 امتناع کند. 
آـ    2293مسأله   پرداخت  برای  قرض  صیغه  در  چنانچه  اگر  دهند،  قرار  مدتی  ن 

تواند  تعیین مدت به درخواست بدهکار، یا به درخواست هر دو طرف باشد، طلبکار نمی
پیش از تمام شدن آن مدت طلب خود را مطالبه کند، ولی اگر تعیین مدت به درخواست  

تواند هر طلبکار بوده، یا اصاًل برای پرداخت بدهی، مدتی تعیین نشده است، طلبکار می
 وقت بخواهد طلب خود را مطالبه نماید.

اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند و وقت نداشته باشد، یا وقت ـ    2294مسأله  
آن رسیده باشد، چنانچه بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد باید فورًا آن را بپردازد، و اگر  
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 تأخیر بیندازد گناهکار است.
ای که در آن نشسته است، و اثاثیه منزل و  اگر بدهکار غیر از خانه ـ    2295مسأله  

چیزهای دیگری که به آنها با مالحظه شأن و موقعیت اجتماعی او احتیاج دارد و بدون  
تواند طلب خود را از او مطالبه  افتد، چیزی نداشته باشد، طلبکار نمیآنها در زحمت می 

 نماید، بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را بدهد.
تواند بدهی خود را بدهد، اگر کاسبی  کسی که بدهکار است و نمی ـ    2296مسأله  

را  خود  بدهی  و  کند  کسب  است  واجب  باشد،  کاسبی  کارش  یا  باشد،  آسان  او  برای 
بپردازد، بلکه در غیر این صورت نیز اگر بتواند کسبی کند که الیق شأنش باشد، احتیاط  

 واجب آن است که کسب کند و بدهی را بپردازد.
کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد  ـ    2297مسأله  

که در آینده او، یا وارثش را پیدا کند، باید طلب او را از طرف صاحبش به فقیر بدهد، و بنا 
ـ از حاکم شرع در این کار اجازه بگیرد، ولی اگر امید داشته باشد که   احتیاط واجب  بر ـ

پیدا کند باید منتظر بماند و از او جستجو کند، و چنانچه او را پیدا ننماید    او، یا وارثش را
 وصّیت کند که اگر او ُمرد، و طلبکار، یا وارثش پیدا شد طلب او را از مالش بپردازد. 

اگر مال میت بیشتر از خرج واجب کفن، و دفن و بدهی او نباشد،  ـ    2298مسأله  
 رسد. انند، و به وارث او چیزی نمیها برس باید مالش را به همین مصرف 

مثلی ـ    2299مسأله   که  اینها  مانند  و  جو  یا  گندم،  یا  پول،  مقداری  کسی  اگر 
هستند، قرض کند و قیمت آن کم یا زیاد شود، همان مقدار را که گرفته با همان اوصاف و  

ر  خصوصیاتی که در مرغوبیت آن مال دخالت دارد، باید پس بدهد و کافی است، ولی اگ
بدهکار و طلبکار به غیر آن راضی شوند، اشکال ندارد. و اگر آنچه را قرض کرده است  

 قیمی باشد، مانند گوسفند، باید قیمت روزی که قرض گرفته است پس بدهد. 
اگر مالی را که قرض کرده است از بین نرفته باشد و صاحب مال، آن  ـ  2300مسأله 

را آن  بدهکار  نیست  واجب  کند،  مطالبه  بدهد    را  را  آن  بخواهد  بدهکار  اگر  و  بدهد، 
 تواند نپذیرد.طلبکار می
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میـ    2301مسأله   قرض  که  کسی  که  اگر  مقداری  از  زیادتر  که  کند  شرط  دهد 
دهد بگیرد، مثاًل یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد، یا ده  می

که اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری  تا بگیرد، ربا و حرام است، بلتخم مرغ بدهد که یازده
دیگر پس دهد،   مقداری جنس  با  است  که قرض کرده  را  یا چیزی  انجام دهد،  او  برای 
مثاًل شرط کند، یک تومانی را که قرض کرده است با یک کبریت پس دهد، ربا و حرام  

او شرط کند که چیزی را که قرض می با  اگر  نیز  و  به طور مخصوصی پس  است.  گیرد 
د، مثاًل مقداری طالی نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد، باز هم  ده

اینکه شرط کند، خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض  ربا و حرام می باشد؛ ولی اگر بدون 
 کرده است پس بدهد، اشکال ندارد، بلکه مستحب است.

ض صحیح است،  ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، ولی خود قرـ    2302مسأله  
شود، ولی قرض دهنده مالک زیادتی که و کسی که قرض ربایی گرفته است، مالک می 

شود، و تصرف او در آن حرام است، و اگر با عین آن چیزی را بخرد مالک آن  گیرد نمیمی
شود، و چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم نگذاشته بودند، قرض گیرنده  چیز نمی 

قرض دهنده در آن پول تصرف کند، تصرف او جایز است. و همچنین اگر از  راضی بود که  
را در  آنچه  این صورت  در  که  کند  توبه  اطالع  از  و پس  بگیرد،  ربا  ندانستن مسأله  روی 

 زمان جهل گرفته، برای او حالل است.
آن ـ    2303مسأله   با  و  به طور قرض ربایی بگیرد،  آن را  مانند  یا چیزی  اگر گندم 

 شود.کند، حاصل را مالک میزراعت  
اگر لباسی را بخرد و بعدًا از پول ربا، یا از پول حاللی که مخلوط با ـ    2304مسأله  

شود، و پوشیدن و نماز خواندن با  آن پول است به صاحب لباس بدهد، لباس را مالک می
لباس را    خرم،آن اشکال ندارد، ولی اگر به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول می

 شود، و پوشیدن آن حرام است.مالک نمی 
اگر انسان مقداری پول به کسی بدهد که در شهر دیگر از طرف او  ـ    2305مسأله  

 گویند.کمتر بگیرد، اشکال ندارد، و این را »صرف برات« می 
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در  ـ    2306مسأله   بگیرد،  زیادتر  دیگر  شهر  در  که  بدهد  کسی  به  را  چیزی  اگر 
ای هستند، باشد،  طال، یا نقره، یا گندم، یا جو که کشیدنی، یا پیمانه صورتی که آن چیز  

گیرد، در مقابل زیادی چیزی بدهد، یا  ربا و حرام است؛ ولی اگر کسی که زیادی را می 
اگر قرض بدهد، زیادتر گرفتن جایز   اما در اسکناس  و  ندارد.  انجام دهد اشکال  عملی 

اگر بخاطر    ولینی قیمتها کم ارزش شده است،  با توجه به گرا   ینیست هرچند مقدار بده
تورم و مانند آن ارزش مقدار قرض به حد زیادی پایین بیاید احتیاط واجب آن است که  
مصالحه کنند، و اگر اسکناس را به اسکناس بفروشد و نقد باشد یا نسیه ولی پول او دو  

ندارد، ولی اگر نسیه و  جنس باشد، مثاًل یکی تومان باشد و دیگری دینار، زیادتی اشکال  
 از یک جنس باشند، زیادتی، محل اشکال است. 

پیمانه ـ    2307مسأله   و  کشیدنی  که  دارد  طلبی  دیگری  از  کسی  نیست،  اگر  ای 
بگیرد،  می نقدًا  را  آن  وجه  و  فروخته  کمتر  به  دیگری  یا  بدهکار،  شخص  به  را  آن  تواند 

تواند آنها  از بدهکار گرفته است، می هایی که طلبکاربنابراین در زمان حاضر چک یا سفته 
ـ خود  طلب  از  کمتر  به  دیگر  شخص  به  یا  بانک،  به  کردن  را  نزول  را  آن  عرف  در  که 

 ـ بفروشد و باقی وجه را نقدًا بگیرد. گویند



 
 
 

 احکام حواله دادن 
از دیگری  ـ    2308مسأله   انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را  اگر 
شود درست  کار قبول نماید، بعد از آنکه حواله با شرایطی که بعدًا گفته میبگیرد، و طلب

تواند طلبی را شود، و دیگر طلبکار نمیشد، کسی که به او حواله شده است بدهکار می
 که دارد از بدهکار اّولی مطالبه نماید.

عاقل شود باید بالغ، و  بدهکار و طلبکار و کسی که بر او حواله میـ    2309مسأله  
نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در   آنها را مجبور نکرده باشد، و  باشند، و کسی 
کارهای بیهوده مصرف نکنند، و نیز معتبر است بدهکار و طلبکار مفّلس نباشند، مگر در 
حواله بر کسی که بدهکار حواله دهنده نیست، که در این صورت اگر حواله دهنده مفّلس  

 ندارد. باشد، اشکال 
شود قبول داشته  در تمام موارد حواله باید کسی که به او حواله میـ    2310مسأله  

 باشد، چه بدهکار باشد و چه نباشد. 
دهد باید بدهکار باشد، پس اگر بخواهد  موقعی که انسان حواله می ـ    2311مسأله  

اله دهد که  تواند او را به کسی حو از کسی قرض کند تا وقتی از او قرض نکرده است نمی
 دهد، از آن کس بگیرد.آنچه را بعدًا قرض می 

جنس و مقدار حواله باید در واقع معین باشد، پس اگر مثاًل ده من ـ    2312مسأله  
گندم، و ده تومان پول به یک نفر بدهکار باشد، و به او بگوید یکی از دو طلب خود را از  

 فالنی بگیر، و آن را معین نکند، حواله درست نیست. 
اگر بدهی واقعًا معین باشد، ولی بدهکار و طلبکار در موقع حواله  ـ    2313مسأله  

دادن مقدار آن یا جنس آن را ندانند، حواله صحیح است، مثاًل اگر طلب کسی را در دفتر  
مقدار  طلبکار  به  و  ببیند،  را  دفتر  بعد  و  بدهد  حواله  دفتر  دیدن  از  پیش  و  باشد  نوشته 

 باشد. صحیح میطلبش را بگوید، حواله 
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او حواله  طلبکار می ـ    2314مسأله   به  که  اگرچه کسی  نکند،  قبول  را  تواند حواله 
 شده است پولدار باشد و در پرداختن حواله هم کوتاهی ننماید.

کند، ـ    2315مسأله   قبول  را  حواله  نیست  بدهکار  دهنده  حواله  به  که  کسی  اگر 
حواله می مقدار  حواله  پرداختن  از  پیش  آنکه    تواند  مگر  کند،  مطالبه  دهنده  حواله  از  را 

طلبی که به او حواله شده است با مدت باشد و مدت او هنوز بسر نیامده باشد، که در این  
تواند پیش از تمام شدن مدت مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه نماید، صورت او نمی

را به کسی که به او حواله   هرچند که آن را پرداخت کرده باشد، و اگر طلبکار طلب خود
می را  مقدار  همان  فقط  او  کند،  صلح  کمتر  مقدار  به  است  دهنده  شده  حواله  از  تواند 

 مطالبه نماید.
او حواله  ـ    2316مسأله   به  که  واقع شد، حواله دهنده و کسی  آنکه حواله  از  بعد 

ده است در موقع توانند حواله را به هم بزنند، و اگر کسی که به او حواله ششده است نمی
نمی هم  طلبکار  شود،  فقیر  بعدًا  اگرچه  نباشد  فقیر  و حواله  بزند،  هم  به  را  حواله  تواند 

همچنین است اگر موقع حواله فقیر باشد و طلبکار بداند که فقیر است، ولی اگر نداند که  
ه  تواند حواله را ب فقیر است و بعد بفهمد، اگر در آن وقت متمکن نشده باشد طلبکار می

باشد داشتن حّق   اگر متمکن شده  از حواله دهنده بگیرد، ولی  بزند، و طلب خود را  هم 
 فسخ، محل اشکال است. 

آنان  ـ    2317مسأله   اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده، یا یکی از 
گذاشته  که  قراری  مطابق  دهند،  قرار  را  حواله  زدن  هم  به  حّق  خود  می برای  توانند اند، 

 له را به هم بزنند.حوا 
اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد، پس اگر کسی که به  ـ   2318مسأله  

او حواله شده مدیون حواله دهنده بوده است و خودش درخواست کرده است که پول را  
تواند چیزی را که داده است از او بگیرد، و اگر بدون درخواست بپردازد، حواله دهنده می

تواند چیزی را که داده است  ت، یا اینکه او مدیون حواله دهنده نبوده است، نمیاو داده اس
 از او مطالبه نماید. 



 
 
 

 ( 1)احکام رهن
رهن آن است که انسان مالی را نزد دیگری گرو طلب، یا مالی که ـ    2319مسأله  
ا از آن  باشد قرار دهد، که اگر آن طلب یا مال را نپرداخت، بتواند عوض آن رضامن او می 

 آورد. به دست مال 
قدر که گرو دهنده مال  در رهن الزم نیست صیغه بخوانند، و همین ـ    2320مسأله  

 خود را به قصد گرو به گرو گیرنده بدهد و او به همین قصد بگیرد، رهن صحیح است.
گیرد، باید بالغ، و عاقل باشند  گرو دهنده و کسی که مال را گرو میـ    2321مسأله  

ها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید گرو دهنده مفّلس، و سفیه نباشد، )معنای و کسی آن
گذارد مال  ( گذشت(، ولی اگر مفّلس مالی را که گرو می 2272مفّلس و سفیه در مسأله )

 او نباشد، یا از اموالی نباشد که از تصرف در آنها منع شده است، اشکال ندارد.
می ـ    2322مسأله   را  مالی  تصرف  تانسان  آن  در  بتواند  شرعًا  که  بگذارد  گرو  واند 

 کند، و اگر مال کسی دیگر را با اجازه او گرو بگذارد، صحیح است.
گذارند، باید خرید و فروش آن صحیح باشد،  چیزی را که گرو می ـ    2323مسأله  

 پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند، درست نیست. 
گرـ    2324مسأله   که  را  است، چه  و می منافع چیزی  آن  مالک  به  متعلق  گذارند، 

 گرو دهنده، و چه کسی دیگر باشد.

نمیـ    2325مسأله   گیرنده  آن  گرو  مالک  اجازه  بدون  گرفته  که گرو  را  مالی  تواند 

 
ن مردم معروف است در واقع رهن نیست، بلکه پولی را  الزم به تذکر است که آنچه فعاًل به عنوان رهن در میا( 1)

کند، و این کار اگر بدون اجاره باشد ربا و  دهد و در مقابل از سکنای خانه استفاده میبه صاحب خانه قرض می
حرام است، و حق ندارد در خانه زندگی کند و اگر با اجاره باشد، پس اگر قرض دادن مشروط به اجاره باشد باز 

 ـ جایز نیست. بنا بر احتیاط واجب است، و اگر اجاره به شرط قرض باشد ـ هم حرام
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دیگر ـ باشد، چه کسی  او   چه گرو دهنده  بعدًا  اگر  ولی  بفروشد،  یا  ببخشد  دیگری  به  ـ 
 اجازه دهد، اشکال ندارد.

اگر گرو گیرنده چیزی را که گرو برداشته است، با اجازه مالک آن  ـ    2326مسأله  
اجازه او باشد، و همچنین است در صورتی که بیبفروشد، پول آن مثل خود مال، گرو نمی

گیرنده   گرو  اجازه  با  را  چیز  آن  دهنده  گرو  اگر  ولی  کند،  امضا  مالک  بعد  و  بفروشد 
و در صورتی که تخلف نماید، معامله باطل  بفروشد که عوض آن را باید گرو قرار دهد،  
 است، مگر آنکه گرو گیرنده آن را اجازه دهد. 

اگر موقعی که باید بدهکار بدهی خود را بدهد، طلبکار مطالبه کند ـ    2327مسأله  
و   است،  برداشته  گرو  که  مالی  فروش  در  وکالت  که  صورتی  در  طلبکار  ندهد،  او  و 

تواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد، و  باشد، می برداشت طلب خود از پول آن داشته  
در صورتی که وکالت نداشته باشد الزم است از مالک آن اجازه بگیرد، و اگر دسترسی به  

ـ باید از حاکم شرع اجازه بگیرد، و در هر دو صورت اگر   بنا بر احتیاط واجب  او ندارد ـ
 زیادی داشته باشد باید زیادی را به مالک بدهد. 

ای که در آن نشسته، و چیزهایی که مانند  اگر بدهکار غیر از خانه ـ    2328مسأله  
تواند طلب خود را از  اثاثیه، محل احتیاج اوست، چیز دیگری نداشته باشد، طلبکار نمی

او مطالبه کند، ولی اگر مالی را که گرو گذاشته است از قبیل خانه، و اثاثیه باشد، طلبکار  
 تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.شد، می  ذکرمسأله قبل با رعایت آنچه در 



 
 
 

 احکام ضامن شدن
اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، ضامن شدن ـ    2329مسأله  

به طلبکار  به عملی  یا  نباشد،  اگرچه عربی  به هر لفظی  او در صورتی صحیح است، که 
هم، و طلبکار هم رضایت خود را بفهماند، و  ام طلب تو را بدبفهماند که من ضامن شده 

 راضی بودن بدهکار شرط نیست. و این معامله دو صورت دارد: 
از ـ    1 قبل  اگر  پس  سازد،  منتقل  خود  ذّمه  به  بدهکار  ذّمه  از  را  َدین  ضامن،  اینکه 

پرداخت فوت کند، مانند سایر دیون بر ارث مقدم خواهد بود، و معمواًل منظور فقها، از 
 »ضمان« این معنی است.کلمه 
شود، و اگر وصّیت اینکه ضامن ملتزم شود دین را بپردازد ولی ذّمه او مشغول نمیـ    2

 شود. نکند، از اموال او پس از مرگ، پرداخت نمی
ضامن و طلبکار باید بالغ و عاقل باشند، و کسی هم آنها را مجبور  ـ    2330مسأله  

و  نباشند،  سفیه  باید  نیز  و  باشد،  این    نکرده  ولی  نباشد،  مفّلس  باید  طلبکار  همچنین 
ها در بدهکار نیست، مثاًل اگر کسی ضامن شود که بدهی بچه، یا دیوانه، یا سفیه را  شرط 

 بدهد صحیح است.
هرگاه برای ضامن شدن خودش شرطی قرار دهد، مثاًل بگوید: اگر  ـ    2331مسأله  

(  2329حو اّول مذکور در مسأله )دهم، ضامن شدن او به نبدهکار قرض تو را نداد من می
 محل اشکال است، ولی به نحو دّوم مذکور در همان مسأله اشکال ندارد.

شود باید بدهکار باشد، پس اگر کسی که انسان ضامن بدهی او میـ    2332مسأله  
تواند ضامن او  کسی بخواهد از دیگری قرض کند، تا وقتی قرض نکرده است، انسان نمی 

 در ضمان به نحو دّوم نیست.شود. و این شرط 
تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنس  در صورتی انسان می ـ    2333مسأله  
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بدهی، همه در واقع معین باشند، پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند، و انسان بگوید 
من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم، چون معین نکرده است که طلب کدام 

هد، ضامن شدن او باطل است. و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و شخصی  درا می
بگوید من ضامن هستم، که بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معین نکرده است  

باشد. و همچنین اگر کسی از دیگری دهد، ضامن شدن او باطل میکه بدهی کدام را می
طلبکار باشد و شخصی بگوید: من ضامن یکی از دو   مثاًل ده من گندم، و ده تومان پول

 طلب تو هستم و معین نکند که ضامن گندم است، یا ضامن پول، صحیح نیست. 

بدهد،  ـ    2334مسأله   را  او  بدهی  که  شود  ضامن  بدهکار  اجازه  بدون  کسی  اگر 
 تواند چیزی از او بگیرد. نمی

تواند بدهی او را بدهد، می اگر کسی با اجازه بدهکار ضامن شود که  ـ    2335مسأله  
 جایبه ـ از او مطالبه نماید، ولی اگر   هرچند پیش از دادن آن مقداری را که ضامن شده ـ

نمی بدهد،  او  طلبکار  به  دیگری  جنس  است  بوده  بدهکار  که  که جنسی  را  چیزی  تواند 
م باشد، و ضامن ده  اگر ده من گندم بدهکار  نماید، مثاًل  او مطالبه  از  برنج  داده است  ن 

نمی بدهد بدهد،  برنج  که  شود  راضی  خودش  اگر  اما  نماید،  مطالبه  او  از  را  برنج  تواند 
 اشکال ندارد.
نمیـ    2336مسأله   ضامن  ببخشد،  ضامن  به  را  خود  طلب  طلبکار  از اگر  تواند 

تواند آن مقدار را مطالبه نماید، بدهکار چیزی بگیرد، و اگر مقداری از آن را ببخشد نمی
ر همه آن را یا بخشی از آن را هبه کند، یا از باب خمس، یا زکات، یا صدقات و  ولی اگ

 تواند از بدهکار مطالبه نماید. امثال آن حساب کند، ضامن می
تواند از ضامن  اگر انسان ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، نمیـ    2337مسأله  

 شدن خود برگردد. 
توانند شرط کنند که ـ نمی یاط واجب بنا بر احت ضامن و طلبکار ــ    2338مسأله  

 هر وقت بخواهند ضمانت را به هم بزنند.
اگرچه  ـ    2339مسأله   بتواند طلب طلبکار را بدهد  انسان در موقع ضمانت  هرگاه 
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تواند ضمانت او را فسخ کند و طلب خود را از بدهکار بعد از آن فقیر شود، طلبکار نمی
ر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد، ولی طلبکار اّول مطالبه نماید، و همچنین است اگ
 بداند و به ضامن شدن او راضی شود.

شود نتواند طلب طلبکار را بدهد اگر انسان در موقعی که ضامن میـ    2340مسأله  
را نمی بزند، اشکال و طلبکار چگونگی  به هم  او را  دانسته است و بخواهد ضامن بودن 

من پیش از اینکه طلبکار ملتفت شود قدرت پیدا کرده دارد، بخصوص در صورتی که ضا
 باشد. 



 
 
 

 احکام کفالت 
کفالت آن است که انسان متعهد شود که هر وقت طلبکار بدهکار را ـ    2341مسأله  

 گویند.شود »کفیل« میطور متعهد میخواست، او را حاضر نماید، و به کسی که این
کفیل به هر لفظی اگرچه عربی    کفالت در صورتی صحیح است کهـ    2342مسأله  

نباشد، یا به عملی به طلبکار بفهماند، که من متعهدم هر وقت بدهکار خود را بخواهی 
ـ رضایت بدهکار نیز در   و بنا بر احتیاط واجب  حاضر سازم، و طلبکار هم قبول نماید، ـ

،  ـ آن است که او هم طرف عقد باشد احتیاط واجب  صحت کفالت معتبر است، بلکه ـ
 یعنی بدهکار و طلبکار، هر دو کفالت را قبول کنند. 

کفیل باید بالغ، و عاقل باشد، و او را در کفالت مجبور نکرده باشند ـ  2343مسأله 
مفّلس   یا  سفیه،  باید  و همچنین  نماید،  است حاضر  شده  او  کفیل  که  را  بتواند کسی  و 

 ش باشد. نباشد در صورتی که حاضر کردن بدهکار مستلزم تصرف در مال 

 زند:یکی از پنج چیز، کفالت را به هم میـ  2344مسأله 
 کفیل، بدهکار را نزد طلبکار حاضر کند، یا او خود تسلیم طلبکار شود. اّول:
 طلب طلبکار داده شود.دّوم: 

 طلبکار از طلب خود بگذرد، یا آن را به دیگری انتقال دهد.سّوم: 
 بدهکار، یا کفیل بمیرد.چهارم: 
 لبکار، کفیل را از کفالت آزاد کند. طپنجم: 

چنانچه  ـ    2345مسأله   کند،  رها  طلبکار  دست  از  را  بدهکار  زور  به  کسی  اگر 
نزد   را  او  باید  است،  را رها کرده  بدهکار  که  باشد، کسی  نداشته  او  به  طلبکار دسترسی 

 طلبکار حاضر سازد، یا طلب او را بپردازد.



 
 
 

 احکام ودیعه )امانت( 
اگر انسان مالی را به کسی بدهد و بگوید نزد تو امانت باشد، و او  ـ    2346مسأله  

هم قبول کند، یا بدون اینکه حرفی بزند به صاحب مال بفهماند که مال را برای نگهداری 
دهد، و او هم به نحوی که معلوم باشد ملتزم به نگهداری آن شده است بپذیرد،  به او می 

 شود، عمل نماید.می ذکرکه بعدًا  داریباید به احکام ودیعه و امانت 
میامانت ـ    2347مسأله   امانت  را  مال  که  کسی  و  و  دار،  بالغ  دو  هر  باید  گذارد 

یا   اگر انسان مالی را پیش دیوانه،  آنها را مجبور نکرده باشد، پس  باشند، و کسی  عاقل 
ح نیست، بچه امانت بگذارد، یا دیوانه، یا بچه مالی را پیش کسی امانت بگذارند، صحی

ولی جایز است بچه ممیز مال دیگری را با اجازه او نزد کسی امانت بگذارد، و همچنین 
گذارد سفیه، یا مفّلس نباشد، ولی اگر مفّلس مالی را که امانت باید کسی که امانت می

نیز   آنها منع شده است، اشکال ندارد. و  گذاشته از جمله اموالی نباشد که از تصرف در 
امانت  مستلزم  باید  امانت  نگهداری  و  حفظ  که  صورتی  در  نباشد،  مفّلس  یا  سفیه  دار 

تصرفی در مال خودش باشد که موجب انتقال مال از ملکیت او باشد، یا موجب از بین 
 رفتن مال باشد. 

ای چیزی را بدون اذن صاحبش به طور امانت قبول کند،  اگر از بچهـ  2348مسأله 
گر آن چیز مال خود بچه است، الزم است آن مال را به باید آن را به صاحبش بدهد، و ا

ولی او برساند، و چنانچه پیش از رساندن مال به آنان تلف شود، باید عوض آن را بدهد،  
ولی اگر مال در معرض تلف باشد و گرفتن مال از بچه برای حفظ و رساندن آن به ولی  

صرف غیرمجاز نیز نکند، ضامن  باشد، اگر در نگهداری، یا رساندن آن کوتاهی نکند، و ت
 گذار دیوانه باشد.نیست، و همچنین اگر امانت 

نمیـ    2349مسأله   که  که کسی  صورتی  در  نماید،  نگهداری  را  امانت  تواند 
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شد، ضامن امانت  تلف  و  کرد  قبول  اگر  و  نکند،  قبول  باید  نباشد،  او  ملتفت حال  گذار 
 است.

بفهـ    2350مسأله   مال  به صاحب  انسان  او اگر  مال  نگهداری  به  که حاضر  ماند 
دار نیست و مال را از او نگیرد، ولی او مال را بگذارد و برود و آن مال تلف شود، امانت 
 ضامن نیست، ولی احتیاط مستحب آن است که اگر ممکن باشد آن را نگهداری نماید.

یعه تواند ودگذارد، هر وقت بخواهد میکسی که چیزی را ودیعه می ـ    2351مسأله  
 تواند ودیعه را به هم بزند. دار هر وقت بخواهد میرا به هم بزند، و همچنین امانت 

اگر انسان از نگهداری امانت منصرف شود، و ودیعه را به هم بزند،  ـ    2352مسأله  
باید هر چه زودتر مال را به صاحب آن، یا وکیل، یا ولی صاحبش برساند، یا به آنان خبر  

ح نگهداری  به  که  هم  دهد  خبر  و  نرساند  آنان  به  را  مال  عذر  بدون  اگر  و  نیست،  اضر 
 ندهد، چنانچه مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد. 

کند اگر برای آن، جای مناسبی ندارد،  کسی که امانت را قبول می ـ    2353مسأله  
باید جای مناسب تهیه نماید، و طوری آن را نگهداری کند که گفته نشود در نگهداری آن  

 تاهی نموده است، و اگر در این امر کوتاهی کند و تلف شود، باید عوض آن را بدهد. کو 
کند، اگر در نگهداری آن کوتاهی نکند و  کسی که امانت را قبول میـ    2354مسأله  

ـ هم ننماید و اتفاقًا آن مال تلف شود، ضامن نیست، ولی   یعنی تصرف غیرمجاز تعّدی ـ
کن  آن کوتاهی  نباشد که اگر در نگهداری  آن  از  آن را در جایی بگذارد که مأمون  مثاًل  د، 

شود،   سوار  را  حیوان  یا  بپوشد،  را  لباس  مثاًل  کند  تعّدی  یا  ببرد،  را  آن  و  بفهمد  ظالمی 
 چنانچه تلف شود باید عوض آن را به صاحبش بدهد. 

به  ـ    2355مسأله   و  برای نگهداری مال خود جایی را معین کند  اگر صاحب مال 
که هرچند   کسی  کنی  حفظ  اینجا  در  را  مال  باید  که  بگوید:  است  کرده  قبول  را  امانت 

دیگر ببرد    به جاییدیگر ببرد، و اگر    به جای تواند آن را  احتمال بدهی که از بین برود، نمی
شود، که جایز  و تلف شود، ضامن است، مگر اینکه یقین داشته باشد مال در آنجا تلف می

 امنی منتقل سازد.  به جایاست در این صورت آن را 
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اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معین کند، ولی  ـ    2356مسأله  
تواند  دار میاز گفته او چنین فهمیده شود که آن محل در نظر او خصوصیتی ندارد، امانت 

تر، یا مثل محل اّولی است ببرد، و چنانچه  دیگری که مال در آنجا محفوظ   به جایآن را  
 ل در آنجا تلف شود، ضامن نیست.ما

اگر صاحب مال برای همیشه دیوانه، یا بیهوش شود، ودیعه باطل  ـ    2357مسأله  
گاه سازد، در  شود و امانت می دار باید فورًا امانت را به ولی او برساند، یا او را از امانت آ

یا دیوانگی،  اگر  و  بدهد،  را  آن  عوض  باید  شود  تلف  مال  اگر  صورت  این  بیهوشی   غیر 
 گاهی است احتیاط واجب این است که همین کار را بکند. صاحب مال گاه 

اگر مال متعلق اگر صاحب مال بمیرد، ودیعه باطل میـ    2358مسأله   شود، پس 
دار مال را به وارث او برساند، یا  حق دیگری نباشد و به وارث او منتقل شود، باید امانت 

این صورت   غیر  در  دهد،  خبر  وارث  برای  به  اگر  ولی  است،  تلف شود، ضامن  مال  اگر 
 و تلف شود، ضامن نیست. داردنگهتحقیق از ورثه و انحصار آنها مال را 

دار باید  اگر صاحب مال بمیرد و مال به ورثه او منتقل شود، امانت ـ    2359مسأله  
ل را به  مال را به همه ورثه، یا وکیل همه آنها بدهد، پس اگر بدون اجازه دیگران تمام ما

 یکی از ورثه بدهد، ضامن سهم دیگران است. 
دار بمیرد، یا برای همیشه دیوانه، یا بیهوش شود، ودیعه  اگر امانت ـ    2360مسأله  

شود و وارث یا ولی او باید هر چه زودتر به صاحب مال اطالع دهند، یا امانت را  باطل می
ـ همین   بنا بر احتیاط واجب  است ـگاهی  به او برسانند، و اگر دیوانگی یا بیهوشی او گاه 

 کار را بکنند. 
های مرگ را در خود ببیند، چنانچه ممکن است دار نشانه اگر امانت ـ    2361مسأله  

ـ امانت را به صاحب آن یا ولی، یا وکیل او برساند، و یا به او   بنا بر احتیاط واجب  باید ـ
طمینان پیدا کند که مال پس از طوری عمل کند که اخبر دهد، و اگر ممکن نیست باید به

وفات او به صاحبش خواهد رسید، مثاًل وصّیت کند و شاهد بگیرد، و به وصی و شاهد  
 اسم صاحب مال و جنس و خصوصیات مال و محل آن را بگوید.
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امانت ـ    2362مسأله   برای  آمد، می اگر  پیش  و  دار سفری  اهل  نزد  را  امانت  تواند 
این داردنگهعیال خود   این ، مگر  بر بودن خودش باشد که در  آن متوقف  بر  که محافظت 

گاه   صورت یا باید بماند، یا آن را به صاحبش، یا ولی، یا وکیل او تحویل دهد، یا او را آ
 سازد.



 
 
 

 احکام عاریه 

آن ـ    2363مسأله   از  که  بدهد  دیگری  به  را  خود  مال  انسان  که  است  آن  عاریه 
 او نگیرد. استفاده کند، و در عوض چیزی هم از

به قصد  ـ    2364مسأله   را  لباس  مثاًل  اگر  و  بخوانند،  عاریه صیغه  در  نیست  الزم 
 عاریه به کسی بدهد، و او هم به همین قصد بگیرد، عاریه صحیح است.

عاریه دادن چیز غصبی، و چیزی که مال انسان است ولی منفعت ـ    2365مسأله  
اره داده، در صورتی صحیح است که مالک یا  آن را به دیگری واگذار کرده، مثاًل آن را اج 

 مستأجر به عاریه دادن راضی باشد.
چیزی را که منفعتش مال انسان است، مثاًل آن را اجاره کرده است ـ    2366مسأله  

تواند عاریه بدهد، مگر اینکه شرط شده باشد در عقد اجاره که خودش استفاده کند، و  می
تواند آن را بدون اذن مالکش به کسی که آن را ـ نمی ب بنا بر احتیاط واج در صورت اّول ـ

 عاریه کرده است، تحویل دهد. 
بدهند، ـ    2367مسأله   عاریه  را  خود  مال  سفیه  و  مفّلس،  و  بچه،  و  دیوانه،  اگر 

صحیح نیست، اما اگر ولی مصلحت بداند و مال کسی را که بر او والیت دارد عاریه دهد، 
واسطه همچنین  و  ندارد،  می   اشکال  عاریه  که  کسی  به  مال  رسانیدن  در  بچه  کند  شدن 

 اشکال است.بی
اگر در نگهداری چیزی که عاریه گرفته است کوتاهی نکند، و در آن  ـ  2368مسأله 

اتفاقًا آن چیز تلف شود، ضامن نیست، ولی چنانچه شرط   ننماید و  تصرف غیرمجاز هم 
ا که عاریه کرده طال و نقره باشد،  کنند که اگر تلف شود گیرنده ضامن باشد، یا چیزی ر

 باید عوض آن را بدهد. 
اگر طال و نقره را عاریه بگیرد، و شرط کند که اگر تلف شود ضامن  ـ    2369مسأله  

 نباشد، چنانچه تلف شود ضامن نیست.
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در ـ    2370مسأله   که  ترتیبی  همان  به  باید  گیرنده  عاریه  بمیرد،  دهنده  عاریه  اگر 
 فوت صاحب مال در مورد ودیعه گذشت، عمل نماید. ( در صورت2358مسأله )

اگر عاریه دهنده طوری شود که شرعًا نتواند در مال خود تصرف کند ـ  2371مسأله 
ترتیبی که در مسأله ) به همان  باید  بیهوش شود، گیرنده  یا  ( در مورد  2357مثاًل دیوانه، 

 ودیعه در نظیر این صورت گذشت، عمل نماید. 
تواند عاریه ی که چیزی را عاریه داده است هر وقت بخواهد میکسـ    2372مسأله  

می بخواهد  وقت  هر  است  گرفته  عاریه  که  هم  و کسی  بزند.  هم  به  هم  را  به  را  آن  تواند 
 بزند.

یا  ـ    2373مسأله   عاریه دادن چیزی که استفاده حالل ندارد مثل آالت لهو قمار، 
بلکه در مطلق استعماالت  آشامیدن ـظرف طال و نقره، به جهت استعمال در خوردن و  

 ـ باطل است، و اما عاریه دادن به جهت زینت نمودن، جایز است.  بنا بر احتیاط الزم
عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن، و عاریه دادن  ـ    2374مسأله  

 گیری، صحیح است. حیوان نر برای جفت 
او  اگر چیزی را که عاریه گرفتـ    2375مسأله   یا ولی،  یا وکیل،  به مالک،  ه است 

بدهد و بعدًا آن چیز تلف شود، گیرنده ضامن نیست، ولی اگر بدون اجازه صاحب مال یا  
را   آن  او  ولی،  یا  جاییوکیل،  آنجا   به  به  معمواًل  صاحبش  که  باشد  جایی  اگرچه  ببرد 

ببندد و   برده است، مثاًل اسب را در اسطبلی که صاحبش برای آن درست کرده است می
 بعدًا تلف شود، یا کسی آن را تلف کند، ضامن است. 

(  2065اگر چیز نجس را عاریه دهد، باید در صورتی که در مسأله )ـ    2376مسأله  
 گیرد، بگوید. گذشت، نجس بودن آن را به کسی که می

تواند به چیزی را که عاریه گرفته است، بدون اجازه صاحب آن نمیـ    2377مسأله  
 اره، یا عاریه دهد.دیگری اج

اگر چیزی را که عاریه گرفته است، با اجازه صاحب آن به دیگری  ـ    2378مسأله  
شود،   دیوانه،  یا  بمیرد،  است  گرفته  عاریه  را  چیز  آن  اّول  که  کسی  چنانچه  دهد،  عاریه 

 شود.عاریه دومی باطل، نمی
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ن را به صاحبش  اگر بداند مالی را که عاریه گرفته غصبی است باید آـ    2379مسأله  
 تواند به عاریه دهنده بدهد.برساند، و نمی

ای داند غصبی است عاریه بگیرد، و از آن استفاده اگر مالی را که میـ    2380مسأله  
می مالک  برود،  بین  از  او  در دست  و  استفادهببرد،  و عوض  مال  که  تواند عوض  را  ای 

ک غصب  را  مال  که  کسی  از  یا  او،  از  است  برده  از  گیرنده  اگر  و  کند،  مطالبه  است  رده 
 دهد از عاریه دهنده، مطالبه نماید.تواند چیزی را که به مالک می گیرنده بگیرد، او نمی

اگر نداند مالی را که عاریه گرفته غصبی است و در دست او از بین  ـ    2381مسأله  
به صاحب    تواند آنچه را کهبرود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد، او هم می 

مال داده است از عاریه دهنده مطالبه نماید، ولی اگر چیزی را که عاریه گرفته است طال و  
بین برود عوضش را   از  آن چیز  اگر  با او شرط کرده باشد که  یا عاریه دهنده  نقره باشد، 

دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید؛ ولی  تواند عوض آن را که به صاحب مال می بدهد، نمی
تواند از عاریه دهنده، مالک از او در مقابل استفاده او از این مال، چیزی را بگیرد، می  اگر

 مطالبه نماید.



 
 
 

 احکام نکاح )ازدواج( 
شود، و آن بر دو قسم است:  به واسطه عقد ازدواج، زن به مرد، و مرد به زن حالل می

اشویی در آن معین نشود  دائم، و غیر دائم )ازدواج موقت(. عقد دائم آن است که مدت زن
کنند دائمه گویند. و عقد غیر دائم، آن  و همیشگی باشد، و زنی را که به این قسم عقد می 

است که مدت زناشویی در آن معین شود، مثاًل زن را به مدت یک ساعت، یا یک روز، یا  
مقدار عمر زن از  ازدواج  باید مدت  ولی  نمایند،  بیشتر عقد  یا  یا یک سال،  ماه،  و   یک 

شوهر یا یکی از آنها زیادتر نباشد که در این صورت عقد باطل خواهد بود، و زنی را که به  
 نامند.این قسم عقد کنند؛ »متعه« یا »صیغه« می

 
 احکام عقد 

در زناشویی چه دائم، و چه غیر دائم باید صیغه خوانده شود، و تنها  ـ    2382مسأله  
نمی مرد کفایت  و  بودن زن  ـکند، همچنراضی  نوشتاری  احتیاط واجب  ین عقد  بر  ـ   بنا 

کنند که  خوانند، و یا دیگری را وکیل میکافی نیست، و صیغه عقد را یا خود زن و مرد می 
 از طرف آنان بخواند. 

هم میـ    2383مسأله   زن  باشد،  مرد  نیست  برای خواندن صیغه  وکیل الزم  تواند 
 عقد از طرف دیگری، وکیل شود.

و  ـ    2384مسأله   است، زن  خوانده  را  صیغه  آنها  وکیل  که  نکنند  اطمینان  تا  مرد 
اینکه وکیل صیغه را خوانده است  نمی توانند به یکدیگر نگاه محرمانه نمایند، و گمان به 

ام، ولی اطمینان به گفته او نباشد،  کند؛ بلکه اگر وکیل بگوید صیغه را خواندهکفایت نمی
 ر ندهند.احتیاط واجب آن است که بر آن ترتیب اث

دهـ    2385مسأله   مثاًل  که  کند  وکیل  را  کسی  زنی  مردی اگر  عقد  به  را  او  روزه 
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روزه  تواند هر وقت که بخواهد او را دهدرآورد و ابتدای ده روز را معین نکند، آن وکیل می
به عقد آن مرد درآورد، ولی اگر معلوم باشد که زن روز، یا ساعت معینی را قصد کرده، 

 ا مطابق قصد او، بخواند.باید صیغه ر
تواند برای خواندن صیغه عقد دائم، یا غیر دائم از طرف یک نفر میـ    2386مسأله  

تواند از طرف زن وکیل شود و او را برای خود به طور  دو نفر وکیل شود، و نیز انسان می
 دائم یا غیر دائم عقد کند، ولی احتیاط مستحب آن است که عقد را دو نفر بخوانند. 

 
 دستور خواندن عقد 

اگر صیغه عقد دائم را خود زن و مرد بخوانند، و پس از تعیین مقدار  ـ   2387مسأله  
داِق الَمْعُلوِم«مهر. اّول زن بگوید:   ْجُتک َنَفِسی َعَلی الصِّ یعنی خود را همسر تو نمودم    »َزوَّ

ْزِویَج« »َقبِ توجهی مرد بگوید:  به مهری که معین شده، پس از آن بدون فاصله قابل    ْلُت التَّ
بگوید، عقد   »قبلُت«یعنی قبول کردم ازدواج را، عقد صحیح است؛ و همچنین اگر فقط  

صحیح است. و اگر دیگری را وکیل کنند که از طرف آنها صیغه عقد را بخواند، چنانچه  
ُمَوکَلک  باشد، و وکیل زن بگوید:    »فاطمه«و اسم زن    »احمد«مثاًل اسم مرد   ْجُت  »َزوَّ

الَمْعُلوِم«اَ  ـداِق  الصِّ َعَلی  فاِطَمَة  ُمَوکَلِتی  قابل  ْحَمَد،  فاصله  بدون  مرد، پس  وکیل  توجهی 
داِق الَمْعُلوِم«بگوید:   ْزِویَج ِلُمَوکلی َاْحَمَد َعَلی الصِّ باشد. و احتیاط  صحیح می   »َقِبْلُت التَّ

باشد، مثاًل اگر  گوید مطابق  گوید، با لفظی که زن می مستحب آن است لفظی که مرد می
ْجُت«زن  ْزِویَج«گوید، مرد هم می »َزوَّ  .»َقِبْلُت الّنکاَح«بگوید نه  »َقِبْلُت التَّ

اگر خود زن و مرد بخواهند صیغه عقد غیر دائم را بخوانند، بعد از  ـ    2388مسأله  
ةِ آنکه مّدت و مهر را معین کردند، چنانچه زن بگوید:   ْجُتک َنْفِسی ِفی الُمدَّ  الَمْعُلوَمِة  »َزوَّ

صحیح است. و  ،  »َقِبْلُت«توجهی مرد بگوید:  بعد بدون فاصله قابل   ،َعَلی الَمْهِر الَمْعُلوِم«
ْجُت ُمَوکَلِتی ُمَوکَلک  اگر دیگری را وکیل کنند، و اّول وکیل زن به وکیل مرد بگوید:   »َزوَّ

ِة الَمْعُلوَمِة َعَلی الَمْهِر الَمْعُلوِم« توجهی وکیل مرد، بگوید:  ون فاصله قابلپس بد  ِفی الُمدَّ
ْزِویَج ِلُمَوکِلی هکذا«  باشد.صحیح می ،  »َقِبْلُت التَّ
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 ط عقد یشرا 

 عقد ازدواج چند شرط دارد: ـ  2389مسأله 
ـ به عربی خوانده شود، و اگر خود مرد وزن نتوانند   بنا بر احتیاط واجب  آنکه ـاّول:  

به غیر عربی بخوانند، و الزم نیست وکیل بگیرند، اما  توانند  صیغه را به عربی بخوانند، می
ْجُت«باید لفظی بگویند که معنی   را بفهماند. »َقِبْلُت« و »َزوَّ

خوانند قصد انشاء داشته باشند، یعنی اگر مرد و زن، یا وکیل آنها که صیغه را می دّوم:
َنْفِسیخوانند، زن به گفتن  خود مرد و زن صیغه را می ْجُتک  این باشد که   «»َزوَّ قصدش 

ْزِویَج«خود را همسر او قرار دهد، و مرد به گفتن   همسر بودن او را برای خود    »َقِبْلُت التَّ
می  را  صیغه  زن  و  مرد  وکیل  اگر  و  بنماید،  گفتن  قبول  به  ْجُت« خوانند،   »َقِبْلُت«و    »َزوَّ

 شوند.  اند، زن و شوهرقصدشان این باشد که مرد و زنی که آنان را وکیل کرده 
می سّوم:   را  که صیغه  می کسی  برای خود  اگر  و  باشد،  عاقل  باید  باید خواند  خواند 

ـ عقد کودک نابالغ ممیز برای دیگری کافی نیست، و   بنا بر احتیاط بالغ نیز باشد، بلکه ـ
 اگر خواند باید طالق دهند، یا دوباره عقد بخوانند.

آنها صیغ چهارم:   خوانند، در موقع عقد، زن و  ه را می اگر وکیل زن و شوهر، یا ولی 
شوهر را معین کنند، مثاًل اسم آنها را ببرند یا به آنها اشاره نمایند، پس کسی که چند دختر 

ْجُتک ِاْحدی َبناِتی«دارد، اگر به مردی بگوید:   یعنی همسِر تو نمودم یکی از دخترانم    »َزوَّ
بگوید:   او  و  کردم، چون    »َقِبْلُت«را،  قبول  نکرده یعنی  معین  را  دختر  عقد  موقع  اند، در 
 عقد باطل است.

زن و مرد به ازدواج راضی باشند، ولی اگر ظاهرًا کراهت داشته باشند و معلوم پنجم:  
 باشد قلبًا راضی هستند، عقد صحیح است. 

را  ـ    2390مسأله   آن  معنی  که  بیشتر غلط خوانده شود  یا  حرف  عقد یک  در  اگر 
 .عوض نکند، عقد صحیح است 

هرچند به طور  خواند اگر معنای آن را ـکسی که صیغه عقد را میـ    2391مسأله  
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ـ بداند و قصد تحقق آن معنی را بکند، عقد صحیح است، و الزم نیست که معنی  اجمال
 صیغه را تفصیاًل بداند، مثاًل بداند که فعل، یا فاعل بر طبق دستور زبان عربی کدام است.

ا برای مردی بدون اجازه آنان عقد کنند، و بعدًا زن و مرد  اگر زنی رـ    2392مسأله  
یا   اجازه کافی است سخنی بگوید،  برای  نمایند، عقد صحیح است، و  آن عقد را اجازه 

 کاری انجام دهد که بر رضایت او، داللت داشته باشد. 
ز  اگر زن و مرد، یا یکی از آن دو را به ازدواج مجبور نمایند، و بعد اـ    2393مسأله  

شد اجازه نمایند، عقد صحیح است، و بهتر    ذکرخواندن عقد به نحوی که در مسأله قبل  
 آن است که دوباره عقد را بخوانند.

توانند، برای فرزند پسر، یا دختر نابالغ، یا دیوانه  پدر و جّد پدری میـ    2394مسأله  
و بعد از آنکه طفل  خود که با حال دیوانگی بالغ شده است را به ازدواج دیگری درآورند،  

کرده او  برای  که  ازدواجی  اگر  گردید،  عاقل  دیوانه  یا  شد،  مفسده بالغ  داشته، اند  ای 
ای نداشته، چنانچه پسر یا دختر نابالغ عقد تواند آن را امضا، یا رد نماید، و اگر مفسده می

قد را دوباره  ـ یا باید طالق دهند، یا ع بنا بر احتیاط واجب  ازدواج خود را به هم بزنند ـ
 بخوانند.

دختری که به حّد بلوغ رسیده و رشیده است، یعنی مصلحت خود را  ـ    2395مسأله  
زندگانی  تشخیص می  امور  و متصدی  باشد  باکره  کند، چنانچه  بخواهد شوهر  اگر  دهد، 

ـ   بنا بر احتیاط واجب  خویش نباشد، باید از پدر، یا جّد پدری خود اجازه بگیرد، بلکه ـ
نیز باید اجازه بگیرد، و اجازه مادر و برادر   اگر خود  متصدی امور زندگانی خویش باشد 

 الزم نیست. 
اگر دختر باکره نباشد، یا اینکه باکره باشد ولی پدر یا جّد پدری از ـ    2396مسأله  

اینکه  او است به طور کلی منع کنند، یا  او با هر فردی که شرعا و عرفا مناسب  ازدواج 
وجه مشارکت کنند، یا آنکه اهلیت اجازه دادن  امر ازدواج دختر به هیچحاضر نباشند در  

و   نیست،  آنان الزم  اجازه  موارد  این  در  باشند،  نداشته  را  آن  مانند  یا  دیوانگی،  از جهت 
آن   غیر  یا  طوالنی،  مدت  برای  بودن  غایب  جهت  به  آنان  از  گرفتن  اجازه  اگر  همچنین 
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مان وقت به ازدواج داشته باشد، اجازه پدر و  ممکن نباشد، و دختر حاجت زیادی در ه
  بنا بر احتیاط جد، الزم نیست. شایان ذکر است این حکم مربوط به ازدواج دائم بوده و  

 شود.واجب شامل ازدواج مؤقت نمی
اگر پدر، یا جّد پدری برای پسر نابالغ خود زن بگیرد، پسر باید بعد ـ    2397مسأله  

هد، بلکه قبل از بلوغ هم در صورتی که به سنی رسیده باشد  از بالغ شدن خرج آن زن را بد
که قابلیت تلّذذ را داشته باشد، و زن هم به حدی کوچک نباشد که قابلیت آنکه شوهر از 
او تلّذذ ببرد را نداشته باشد، نفقه زن بر ذّمه پسر ثابت است، و در غیر این صورت نفقه  

 واجب نیست.
پدری برای پسر نابالغ خود زن بگیرد، چنانچه پسر    اگر پدر، یا جّد ـ    2398مسأله  

مالی   اگر  همچنین  و  بدهد.  را  زن  مهر  باید  او  جّد  یا  پدر،  نداشته،  مالی  عقد  موقع  در 
از   داشته باشد ولی پدر، یا جد ضامن مهر شود. و در غیر این دو صورت اگر مهر بیش 

مهرالمثل باشد، پدر، یا جد    مهرالمثل نباشد، یا آنکه مصلحتی اقتضا کند که مهر بیش از
نمی می ااّل  و  بپردازند،  پسر  مال  از  را  مهر  پسر  توانند  مال  از  را  مهرالمثل  از  بیش  توانند 

 بپردازند، مگر آنکه او بعد از بلوغ کار آنها را قبول کند.
 

 هم بزند ه  تواند عقد را ب مواردی که زن یا شوهر می 

که زن یکی از این شش عیب را که ذکر  اگر مرد بعد از عقد بفهمد  ـ    2399مسأله  
 تواند به واسطه آن عیب، عقد را به هم بزند:شود در حال عقد داشته است، میمی

 گاهی باشد. دیوانگی، هرچند گاه اّول: 

 مرض خوره.  دّوم:
 مرض برص. سّوم:

 کوری.  چهارم:
 گیری نباشد. فلج بودن، هرچند به حد زمینپنجم: 
یا آبستن شدن    نزدیکیوانی در رحم او باشد، خواه مانع  آنکه گوشت، یا استخششم:  
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به هم پیوسته باشد که مانع از نزدیکی شود. ای  و نیز اگر خود واژن به گونهاو شود، یا نه،  
و    ادرار  و اگر مرد بعد از عقد بفهمد که زن در حال عقد افضاء شده بوده است، یعنی راه

یکی شده است، در اینکه بتواند عقد را به    او، یا هر سه   مدفوع حیض، و یا راه حیض و  
نیز   بزند طالق  به هم  آن است که چنانچه عقد را  احتیاط الزم  بزند اشکال است، و  هم 

 بدهد.
اگر زن بعد از عقد بفهمد که شوهر او آلت مردی نداشته، یا بعد از  ـ    2400مسأله  
 نزدیکیتواند  ارد که نمی، یا پس از آن آلت او بریده شود، یا مرضی دنزدیکیعقد پیش از  

، یا پس از آن عارض شده باشد. در نزدیکینماید، هرچند آن مرض بعد از عقد و پیش از  
می بی طالق  موارد،  این  که  تمام  بفهمد  عقد  از  بعد  زن  اگر  و  بزند.  هم  به  را  عقد  تواند 

، یا قبل نزدیکیخواه بعد از  شوهرش پیش از عقد دیوانه بوده است، یا اینکه پس از عقد ـ
هایش کشیده، یا کوبیده شده  ـ دیوانه شود، یا اینکه بفهمد که او در هنگام عقد تخم  از آن

بوده است، یا اینکه در آن هنگام مرض خوره، یا برص، یا کوری داشته است، در تمام این 
موارد احتیاط واجب آن است که زن عقد را به هم نزند، و اگر چنین کرد احتیاط واجب  

که اگر بخواهند به زندگی زناشویی ادامه دهند دوباره عقد کنند، و اگر بخواهند    آن است 
نماید و زن بخواهد   نزدیکیتواند  جدا شوند طالق داده شود. و در صورتی که شوهر نمی

و حاکم  نماید،  او  وکیل  یا  به حاکم شرع،  اّول رجوع  که  است  بزند، الزم  به هم  را  عقد 
می مهلت  سال  یک  را  دیگر دشوهر  زنی  یا  زن،  آن  با  نتوانست  شوهر  چنانچه  و  هد، 

 تواند عقد را به هم بزند.کند، پس از آن زن می نزدیکی
کند، زن عقد را به هم بزند،   نزدیکیتواند  اگر به واسطه آنکه مرد نمیـ    2401مسأله  

شد،    ذکرهای دیگری که  شوهر باید نصف مهر را بدهد، ولی اگر به واسطه یکی از عیب 
نکرده باشد، چیزی بر او نیست،   نزدیکیرد یا زن عقد را به هم بزند، چنانچه مرد، با زن  م

 کرده باشد، باید تمام مهر را بدهد. نزدیکیو اگر 
اگر زن یا مرد بهتر از آنچه هست به دیگری معرفی شود تا به ازدواج  ـ    2402مسأله  

، در صورتی که عقد بر اساس آن چه در ضمن عقد باشد، یا پیش از آن با او رغبت نماید ـ
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تواند عقد را به هم  ـ چنانچه پس از عقد این امر برطرف دیگر معلوم شود، او می  واقع شود
 بیان شده است. »منهاج الصالحین« بزند، و تفصیل احکام این مسأله در رساله 

 
 ها که ازدواج با آنان حرام است ای از زن عّده 

ی که به انسان محرم هستند، مثل مادر و خواهر و  هایازدواج با زن ـ    2403مسأله  
 دختر و عمه و خاله، و دختر برادر، و دختر خواهر، و مادر زن، حرام است. 

او  ـ    2404مسأله   با  اگرچه  نماید  عقد  برای خود  را  زنی  نکند،   نزدیکیاگر کسی 
 شوند.می مادر و مادِر مادر آن زن، و مادِر پدر او هر چه باال روند به آن مرد محرم 

او  ـ    2405مسأله   با  و  کند  عقد  را  زنی  و    نزدیکیاگر  دختری  نوه  و  دختر  نماید، 
روند، چه در وقت عقد باشند یا بعدًا به دنیا بیایند، به آن مرد    پایینپسری آن زن هر چه  

 شوند. محرم می 
نکرده باشد، تا وقتی که    نزدیکیاگر با زنی که برای خود عقد کرده  ـ    2406مسأله  

 ـ با دختر او ازدواج نکند. بنا بر احتیاط واجب  ن زن در عقد اوست ـآ
عمه و خاله انسان، و عمه و خاله پدر، و عمه و خاله پدِر پدر، یا  ـ    2407مسأله  

مادِر پدر، و عمه و خاله مادر، و عمه و خاله مادِر مادر، یا پدِر مادر هر چه باال روند به  
 اند.انسان محرم 
در و جّد شوهر هر چه باال روند، و پسر و نوه پسری و دختری او  پـ    2408مسأله  

 آیند، چه در موقع عقد باشند یا بعدًا به دنیا بیایند، با همسر او محرم هستند.  پایینهر چه 
اگر زنی را برای خود عقد کند، دائمه باشد یا صیغه، تا وقتی که آن  ـ    2409مسأله  

 آن زن ازدواج نماید. تواند با خواهر زن در عقد اوست نمی
طالق  ـ    2410مسأله   کتاب  در  که  ترتیبی  به  را  خود  زن  طالق  می   ذکراگر  شود، 

نمی عّده  بین  در  دهد،  بائن رجعی  طالق  عّده  در  ولی  نماید،  عقد  را  او  خواهر  تواند 
ازدواج  می که  است  آن  واجب  احتیاط  متعه  عّده  در  و  نماید،  ازدواج  او  خواهر  با  تواند 

 نکند.
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نمی ـ    2411ه  مسأل او  انسان  برادرزاده،  و  با خواهرزاده،  اجازه زن خود  بدون  تواند 
ازدواج کند، ولی اگر بدون اجازه زنش آنان را عقد نماید و بعدًا زن اجازه نماید، اشکال 

 ندارد.
و ـ    2412مسأله   کرده  عقد  را  او  یا خواهرزاده  برادرزاده،  بفهمد شوهرش  زن  اگر 

دًا رضایت بدهد، عقد صحیح است، و اگر رضایت ندهد عقد آنان حرفی نزند، چنانچه بع 
 باطل است.
اگر انسان با خاله، یا عمه خود قبل از عقد دختر او زنا کند، دیگر ـ    2413مسأله  

 تواند با دختر او ازدواج نماید. ـ نمی بنا بر احتیاط واجب  ـ
نماـ    2414مسأله   ازدواج  خود  دخترخاله  یا  عّمه  دختر  با  از  اگر  بعد  سپس  ید، 

 شود.آنها نمی  ییجدا، یا قبل از آن با مادرش زنا کند، موجب نزدیکی
آن  ـ    2415مسأله   مستحب  احتیاط  کند،  زنا  خاله خود  و  از عمه  غیر  زنی  با  اگر 

 است که با دختر او ازدواج نکند.
تواند به عقد کافر درآید، چه دائم باشد چه موقت، زن مسلمان نمیـ    2416مسأله  

های کافره غیر اهل  تواند با زنه کافر کتابی باشد چه غیر کتابی، مرد مسلمان هم نمی چ
و   هایی که یهودی یا نصرانی هستند مانعی ندارد، ـکتاب ازدواج کند، ولی صیغه کردن زن 

ـ  بنا بر احتیاط واجب  ـ عقد دائمی با آنها ننماید، و اما زن مجوسیه ـ بنا بر احتیاط الزم
ر موقت نیز نباید مسلمان با او ازدواج نماید، البته مردی که زن مسلمان دارد  حتی به طو 

تواند با اینها ازدواج کند بلکه بنا بر احتیاط واجب با اذن وی هم ازدواج بدون اذن او نمی
را مسلمان می نواصب که خود  قبیل  از  فرق  از  بعضی  و  نیست،  آنها جایز  در  با  و  دانند 

توانند با آنها به طور دائم، یا موقت ازدواج نمایند، و  زن مسلمان نمیحکم کّفارند، مرد و  
 . همچنین مرتد
ــ    2417مسأله   زن  آن  کند،  زنا  است  رجعی  طالق  عّده  در  که  زنی  با  بر  اگر  بنا 

او حرام می  احتیاط واجب  بر  یا  ـ  یا عّده وفات  بائن،  یا طالق  اگر در عّده متعه  و  شود، 
ب باشد،  شبهه  وطی  میعّده  طالق  عدًا  و  رجعی،  طالق  معنای  و  نماید،  عقد  را  او  تواند 
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 خواهد شد.  ذکربائن، و عّده متعه، و عّده وفات، و عّده وطی شبهه، در احکام طالق 
بیـ    2418مسأله   زن  با  ـاگر  کند  زنا  نیست  عّده  در  که  احتیاط   شوهری  بر  بنا 

واج نماید، ولی شخص دیگری اگر تواند پیش از آنکه زن توبه کند با او ازدـ نمی واجب 
بخواهد با آن زن پیش از توبه کردنش ازدواج کند اشکالی ندارد، مگر در صورتی که آن  

ـ که  باشد  زنا  به  مشهور  واجب  زن  احتیاط  بر  توبه بنا  از  قبل  او  با  ازدواج  جایز ـ  اش 
و  کند.  توبه  آنکه  از  قبل  زنا  به  مشهور  مرد  با  ازدواج  است  و همچنین  احتیاط    نیست، 

آن زن   تا  نماید  با زن زناکار ازدواج کند، صبر  آن است که اگر شخص بخواهد  مستحب 
 حیض ببیند بعد او را به عقد خود درآورد، خواه خود با او زنا کرده باشد یا دیگری.

اگر زنی را که در عّده دیگری است برای خود عقد کند، چنانچه مرد  ـ    2419مسأله  
ب آنان  از  یا یکی  بدانند عقد کردن زن در عّده حرام  و زن  و  تمام نشده،  دانند که عّده زن 

ابدی می او حرام  بر  زن  آن  زن  است،  آن  با  عقد  از  بعد  مرد  اگرچه  نکرده   نزدیکیشود، 
باطل   عقد  آن،  در  ازدواج  به حرمت  یا  عّده،  اصل  به  باشند  جاهل  دو  هر  اگر  و  باشد، 

توانند پس است، وگرنه حرام نیست، و می کرده باشند حرام ابدی    نزدیکیاست، پس اگر  
 از پایان عّده دوباره عقد کنند.

زن ـ    2420مسأله   با  عقد  بداند  و  دارد  شوهر  زنی  که  شود  ثابت  مردی  برای  اگر 
بعدًا هم  و  او جدا شود،  از  باید  کند،  ازدواج  او  با  این حال  با  ولی  شوهردار حرام است 

شوند، و اگر جاهل به یکی از دو امر باشد  ابدی می نباید او را برای خود عقد کند و حرام  
شوند ـ عقد باطل است ولی اگر نزدیکی صورت نگرفته حرام ابدی نمی موضوع یا حکم  ـ

بنا   و در صورتی که نداند آن زن شوهر دارد ولی بعد از ازدواج، با او نزدیکی کرده باشد ـ
 شوند.ـ حرام ابدی می واجب  بر احتیاط

ـ   بنا بر احتیاط واجب  زن شوهردار اگر زنا کند، بر مرد زنا کننده ــ    2421مسأله  
می ابدی  نمی حرام  حرام  بر شوهر خود  ولی  بر عمل شود،  و  نکند  توبه  چنانچه  و  شود، 

 خود باقی باشد، بهتر است که شوهر، او را طالق دهد، ولی باید مهرش را بدهد.

که صیغه بوده و شوهرش مدت او را  اند، و زنی  زنی را که طالق دادهـ    2422مسأله  
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بخشیده یا مدتش تمام شده، چنانچه بعد از مدتی شوهر کند و بعد شک کند که موقع  
 عقد شوهر دّوم عّده شوهر اّول تمام بوده یا نه، به شک خود اعتنا نکند.

ــ    2423مسأله   کننده  لواط  بر  داده،  لواط  که  پسری  دختر  و  خواهر  و  در   مادر 
بال که  بودهصورتی  می غ  حرام  ختنهـ  از  کمتر  هرچند  همچنین  شود،  و  شود،  داخل  گاه 

ـ اگر لواط دهنده مرد باشد، و یا آنکه لواط کننده بالغ نباشد،   بنا بر احتیاط الزم است ـ
شوند،  ولی اگر گمان کند که دخول شده، یا شک کند که دخول شده یا نه، بر او حرام نمی 

 ر لواط کننده بر لواط دهنده حرام نیست.و همچنین مادر و خواهر و دخت 
او ـ    2424مسأله   یا برادر یا پسر  با پدر  اگر با زنی ازدواج نماید، و بعد از ازدواج 

 شود. ـ آن زن بر او حرام می بنا بر احتیاط واجب  لواط کند ـ
اگر کسی در حال احرام که یکی از کارهای حج است با زنی ازدواج ـ    2425مسأله  

دانسته که د او باطل است، هرچند آن زن در حال احرام نباشد، و چنانچه می نماید، عق
 تواند آن زن را عقد کند.زن گرفتن بر او حرام است، دیگر تا ابد نمی

اگر زنی که در حال احرام است با مردی ازدواج کند، عقد او باطل  ـ    2426مسأله  
می زن  اگر  و  نباشد،  احرام  حال  در  مرد  هرچند  حال  داناست  در  کردن  ازدواج  که  سته 

 احرام حرام است، احتیاط واجب آن است که بعدًا با آن مرد تا ابد ازدواج نکند.
اگر مرد یا زن طواف نساء را که یکی از کارهای حج و عمره مفرده  ـ    2427مسأله  

شود تا طواف نساء را انجام دهد،  نیاورند، استمتاع جنسی بر آنها حالل نمیجا  ه باست،  
ازدواجش  ول  باشد،  شده  خارج  احرام  از  تقصیر  یا  حلق  با  چنانچه  کند  ازدواج  اگر  ی 

 صحیح است، هرچند طواف نساء انجام نداده باشد. 
اگر کسی دختر نابالغی را برای خود عقد کند، حرام است پیش از  ـ    2428مسأله  

از بلوغ دختر   بکند، بعد   نزدیکی کند، ولی اگر    نزدیکیآنکه ُنه سال دختر تمام شود با او  
)  نزدیکی مسأله  در  افضاء  )معنای  باشد  نموده  افضاء  اگرچه  نیست  حرام  او  ( 2399با 

و   است،  انسان  یک  دیه کشتن  که  بدهد،  را  او  دیه  باید  افضاء  در صورت  ولی  گذشت( 
ـ  بنا بر احتیاط واجب  همیشه باید مخارج زندگی او را بدهد حتی پس از طالق، بلکه ـ

 پس از طالق با دیگری ازدواج نماید.حتی اگر آن دختر 
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مرتبه طالق دادهـ    2429مسأله   یا  زنی را که سه  بار رجوع  آنها دو  میان  اند که در 
  ذکر شود، ولی اگر با شرایطی که در احکام طالق  عقد شده است، بر شوهرش حرام می 

مقدار   با مرد دیگری ازدواج کند، بعد از مرگ یا طالق شوهر دّوم، و گذشتن  خواهد شد 
 تواند دوباره او را برای خود عقد نماید.عّده او، شوهر اّول می 

 
 احکام عقد دائم 

زنی که عقد دائم شده، حرام است بدون اجازه شوهر از خانه بیرون  ـ    2430مسأله  
یا   ایجاب کند  اینکه ضرورتی  باشد، مگر  نداشته  با حّق شوهر هم منافات  برود، هرچند 

او   برای  خانه  در  برای ماندن  را  خود  باید  و  نباشد،  او  مناسب  مسکن  یا  باشد،  حرجی 
خواهد تسلیم نماید، و بدون عذر  های جنسی که حّق همسر است هر وقت که او می لذت

از   تهیه    نزدیکیشرعی  و  زن  منزل  و  لباس،  و  غذا  تهیه  و  نکند.  جلوگیری  او  کردن 
چه   نکند  تهیه  اگر  و  است،  واجب  شوهر  بر  نداشته    ییتوانااحتیاجاتش  یا  باشد  داشته 

باشد مدیون زن است. و همچنین از حقوق زن است که مرد او را مورد اذیت و آزار قرار  
 ندهد، و با او بدون و جه شرعی تندی و خشونت نکند. 

اگر زن به وظایف زناشویی خود در برابر شوهر هیچ عمل نکند، حّق ـ    2431مسأله  
هرچن ندارد،  او  بر  منزل  و  لباس  و  برابر  غذا  در  تسلیم  از  گاهی  اگر  و  بماند،  او  نزد  د 

ـخواسته  زند  سرباز  او  مشروع  جنسی  واجب  های  احتیاط  بر  نفقه  بنا  ساقط  ـ  اش 
 شود.وجه ساقط نمیشود، و اما مهر او با عدم تمکین به هیچنمی

 مرد حق ندارد زن خود را به خدمت خانه مجبور کند. ـ  2432مسأله 
ن در سفر اگر بیشتر از مخارج او در وطن باشد، چنانچه با  مخارج زـ  2433مسأله 

مانند   و  هواپیما  یا  و  ماشین،  پول  ولی  است،  بر عهده شوهر  باشد  رفته  سفر  اذن شوهر 
باشد، ولی اگر  اینها و بقیه مخارجی که سفر کردن او متوقف بر آنهاست، بر خودش می

و را هم بدهد، و همچنین اگر سفر  شوهر مایل باشد که زن را سفر ببرد، باید خرج سفر ا
 ضروری از نظر شئون زندگی باشد، مانند سفر برای معالجه. 
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دهد، زنی که خرج او بر عهده شوهر است و شوهر خرج او را نمیـ    2434مسأله  
تواند خرجی خود را بدون اجازه از مال او بردارد، و اگر ممکن نیست چنانچه ناچار می

رع شکایت برد، و با کار کردن بخواهد مخارج خود را تهیه کند  باشد و نتواند به حاکم ش
 در موقعی که مشغول تهیه مخارج است، اطاعت شوهر بر او واجب نیست.

مرد اگر مثاًل دو زن دائمی داشته باشد، و پیش یکی از آنها یک شب  ـ    2435مسأله  
غیر این   بماند، واجب است پیش دیگری نیز یک شب در ضمن چهار شب بماند، و در 

او را به طور کلی متارکه ننماید، و  صورت، ماندن نزد زن واجب نیست، بلی الزم است 
 اولی و احوط این است که مرد در هر چهار شب یک شب نزد زن دائمی خود بماند. 

را ترک   نزدیکیتواند بیش از چهار ماه با زن جوان خود  شوهر نمی ـ    2436مسأله  
و ضرر یا مشقت زیاد داشته باشد، یا آنکه زن خود راضی به  برای ا  نزدیکیکند مگر آنکه  

ترک آن باشد، و یا آنکه در ضمن عقد ازدواج ترک آن را بر زن شرط کرده باشد، و در این  
ـ فرقی نیست میان اینکه شوهر حاضر باشد یا مسافر، پس   بنا بر احتیاط واجب  حکم ـ

را بدون عذر و بدون رضایت همسر   ـ جایز نیست سفر غیر الزم بنا بر احتیاط واجب  ـ
 بیش از چهار ماه ادامه دهد.

اگر در عقد دائم مهر را معین نکنند، عقد صحیح است، و چنانچه  ـ    2437مسأله  
هایی که مثل او هستند بدهد. و اما در کند باید مهر او را مطابق مهر زن نزدیکیمرد با زن 

ی جهل یا غفلت یا فراموشی باشد، عقد  متعه چنانچه مهر را معین نکنند، هرچند از رو
 شود.باطل می

نکرده  ـ    2438مسأله   معین  مدت  مهر  دادن  برای  دائمی  عقد  خواندن  موقع  اگر 
کردن شوهر جلوگیری کند، چه شوهر    نزدیکیتواند پیش از گرفتن مهر از  باشند، زن می 

 نزدیکیرفتن مهر به  دادن مهر را داشته باشد چه نداشته باشد، ولی اگر پیش از گ   ییتوانا
شوهر    نزدیکیتواند بدون عذر شرعی از  کند، دیگر نمی  نزدیکیراضی شود و شوهر با او  

 جلوگیری نماید. 
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 متعه )ازدواج موقت( 

ازدواج موقت اگرچه برای لذت بردن هم نباشد، صحیح است، ولی  ـ    2439مسأله  
 شود زن شرط کند که مرد از او هیچ لذت جنسی نبرد. نمی

احتیاط واجب آن است که شوهر بیش از چهار ماه با همسر موقت ـ    2440ه  مسأل
 را ترک نکند. نزدیکیخود اگر جوان باشد 

  نزدیکی شود، اگر در عقد شرط کند که شوهر با او  زنی که متعه میـ    2441مسأله  
های دیگر از او ببرد، ولی  تواند لذتنکند، عقد و شرط او صحیح است، و شوهر فقط می

نماید، و همچنین است حکم   نزدیکیتواند با او  راضی شود، شوهر می   نزدیکیر بعدًا به  اگ
 در عقد دائم. 
 زنی که متعه شده است اگرچه آبستن شود حّق خرجی ندارد.ـ   2442مسأله 
ارث ـ    2443مسأله   شوهر  از  و  ندارد،  همخوابی  حّق  است  شده  متعه  که  زنی 

از یک طرف یا از هر دو   برد، و چنانچه ارث بردن را ـبرد، و شوهر هم از او ارث نمینمی
احتیاط   طرف مراعات  ولی  است،  اشکال  محل  شرط  این  صحت  باشند،  کرده  شرط  ـ 

 ترک نشود.
همخوابی  ـ    2444مسأله   و  خرجی  حّق  که  نداند  اگرچه  است  شده  متعه  که  زنی 

 هر ندارد. دانسته است، حّقی بر شو ندارد، عقد او صحیح است، و برای آنکه نمی
است می ـ    2445مسأله   متعه شده  که  بیرون  زنی  از خانه  اجازه شوهر  بدون  تواند 

می  بین  از  شوهر  حّق  رفتن،  بیرون  واسطه  به  اگر  ولی  حرام  برود،  او  رفتن  بیرون  رود، 
ـ در صورتی که حّق شوهر از بین نرود، بدون اجازه او   و بنا بر احتیاط مستحب  است، ـ

 د. از خانه بیرون نرو
اگر زنی مردی را وکیل کند که به مدت و مبلغ معین او را برای خود  ـ    2446مسأله  

صیغه نماید، چنانچه مرد او را به عقد دائم خود درآورد، یا به غیر از مدت، یا مبلغی که  
وگرنه   عقد صحیح،  آن  نماید  اجازه  اگر  فهمید،  زن  آن  وقتی  کند،  عقد  را  او  شده  معین 

 باطل است.
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ـ پدر یا جّد پدری، دختر یا پسر نابالغ   مثالً  اگر برای محرم شدن ــ    2447مسأله  
ای بار نشود، خود را برای مدت کوتاهی به عقد کسی درآورد، در صورتی که بر آن مفسده 

عقد صحیح است، ولی اگر در مدت ازدواج پسر، به طور کلی قابلیت تلذذ نداشته باشد،  
 او نباشد، صحت عقد محل اشکال است. یا دختر به طور کلی قابل تلذذ از

و ـ    2448مسأله   است  دیگری  محل  در  که  را  خود  طفل  پدری،  جّد  یا  پدر  اگر 
داند زنده است یا مرده، برای محرم شدن به عقد کسی درآورد، در صورتی که مدت  نمی

حاصل   بودن  محرم  ظاهر  حسب  بر  شود،  استمتاع  معقوده  از  که  باشد  قابل  زوجیت 
و  می باطل  شود،  عقد  نبوده،  زنده  دختر  آن  عقد،  موقع  در  که  شود  معلوم  بعدًا  چنانچه 

 است، و کسانی که به واسطه عقد ظاهرًا محرم شده بودند نامحرمند.
کرده باید    نزدیکیاگر مرد مدت ازدواج زن را ببخشد، چنانچه با او  ـ    2449مسأله  

نکرده واجب است نصف    دیکی نزتمام مهری را که قرار گذاشته است به او بدهد، و اگر  
 مهر را بدهد.
اش تمام نشده است، تواند زنی را که متعه او بوده و هنوز عّدهمرد می ـ    2450مسأله  

ازدواج موقت  نماید، ولی اگر هنوز مدت  اینکه دوباره متعه  یا  به عقد دائم خود درآورد، 
ب مدت  اینکه  مگر  است،  باطل  عقد  کند،  دائم  عقد  و  است  نشده  او  تمام  به  را  اقیمانده 

 ببخشد، سپس عقد کند. 
 

 احکام نگاه کردن 

نگاه کردن مرد به بدن زنان نامحرم، و همچنین نگاه کردن به موی ـ    2451مسأله  
آنان، چه با شهوت باشد چه بدون آن، چه با ترس از وقوع در حرام چه بدون آن، حرام 

گر با شهوت یا با ترس از وقوع  هایشان تا مچ، ااست، و نگاه کردن به صورت آنان و دست 
از   ترس  و  بدون شهوت  که  است  آن  احتیاط مستحب  بلکه  است،  باشد، حرام  در حرام 
وقوع در حرام هم به آنها نگاه نکند. و نیز نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم با شهوت و 

از وقوع در حرام، حرام می ـترس  بلکه  احتیاط واجب  باشد،  بر  نیز بنا  آن  بدون  نباید    ـ 
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نمی  مردها  معمواًل  که  بدن  از  جاهایی  به  مگر  کند،  و دست نگاه  مثل سر  و  پوشانند،  ها 
ساق پاها، که نگاه کردن زن به این جاها اگر بدون شهوت و خوف وقوع در حرام باشد،  

 اشکال ندارد.
زنـ    2452مسأله   به  کردن  بینگاه  حجاب  های  به  امر  را  آنها  کسی  اگر  که  باک 

کنند، اشکال ندارد، مشروط به آنکه بدون شهوت و ترس وقوع در حرام  نا نمینماید اعت
زن  میان  فرقی  حکم  این  در  و  زن باشد،  دیگر  و  کفار  فرقی  های  همچنین  و  نیست،  ها 

 .پوشانندنیست میان دست و صورت و دیگر جاهای بدن، که معمواًل آنها نمی
ـ خود را از مرد  هایرت و دست غیر از صو  زن باید موی سر و بدن ــ  2453مسأله 

نامحرم بپوشاند، و احتیاط الزم آن است که بدن و موی خود را از پسری هم که بالغ نشده  
می را  بد  و  خوب  می ولی  احتمال  و  تحریک  فهمد  موجب  زن  بدن  به  نگاهش  که  رود 

بپوشاند، ولی زن می و دست شهوتش شود،  نامحرم  تواند صورت  مرد  از  مچ  تا  را  هایش 
پوشاند، مگر در صورتی که بترسد به حرام بیفتد، یا به قصد مبتال کردن مرد به نگاه حرام  ن

 باشد، که پوشانیدن در این دو صورت واجب است. 
نگاه کردن به عورت مسلمان بالغ حرام است، اگرچه از پشت شیشه ـ    2454مسأله  

ـ نگاه  نا بر احتیاط الزمب یا در آیینه، یا آب صاف و مانند اینها باشد، و همچنین است ـ
توانند به  فهمد، ولی زن و شوهر می کردن به عورت کافر و بچه نابالغ که خوب و بد را می

 تمام بدن یکدیگر نگاه کنند. 
با یکدیگر محرم ـ    2455مسأله   و  مرد و زنی که  باشند  نداشته  اگر قصد لذت  اند، 

 تمام بدن یکدیگر نگاه کنند. توانند غیر از عورت به خوف وقوع در حرام نباشد، می 
مرد نباید با قصد لّذت به بدن مرد دیگر نگاه کند، و نگاه کردن زن  ـ    2456مسأله  

هم به بدن زن دیگر با قصد لّذت حرام است، و همچنین است در هر دو مورد اگر خوف 
 وقوع در حرام باشد. 

مبتذله نباشد،    هایاگر مرد زن نامحرمی را بشناسد، چنانچه از زنـ    2457مسأله  
ها که نگاه بدون عکس او نگاه کند، بجز صورت و دست ـ نباید به  بنا بر احتیاط واجب  ـ

 لذت و خوف وقوع در حرام جایز است. 
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اگر الزم شود که زنی زن دیگر، یا مردی غیر از شوهر خود را تنقیه  ـ    2458مسأله  
ستش به عورت او نرسد. و  کند، یا عورت او را آب بکشد، باید چیزی در دست کند که د

همچنین است اگر الزم شود مردی مرد دیگر، یا زنی غیر زن خود را تنقیه کند، یا عورت  
 او را آب بکشد. 

اگر زن ناچار به معالجه از مرضی باشد و مرد نامحرم برای معالجه  ـ    2459مسأله  
آن مرد ناچار باشد    تواند به مرد نامحرم مراجعه نماید، و چنانچهنمودن او بهتر باشد، می

که برای معالجه او را نگاه کند و دست به بدن او بزند اشکال ندارد، ولی اگر با نگاه کردن 
کند،   معالجه  بتواند  با دست زدن  اگر  و  بزند،  او  بدن  به  نباید دست  کند،  معالجه  بتواند 

 نباید او را نگاه کند. 
که به عورت او نگاه کند،  اگر انسان برای معالجه کسی ناچار شود  ـ    2460مسأله  

ای ـ باید آیینه را در مقابل گذاشته و در آن نگاه کند، ولی اگر چاره  بنا بر احتیاط واجب  ـ
به   نگاه کردن  اگر مدت  ندارد، و همچنین است  نباشد، اشکال  به عورت  نگاه کردن  جز 

 تر از مدت نگاه کردن در آیینه باشد. عورت کوتاه
 

 ی یمسائل متفرقه زناشو 

می ـ    2461أله  مس حرام  به  زن  نداشتن  واسطه  به  که  زن  کسی  است  واجب  افتد، 
 بگیرد.

اگر شوهر در عقد مثاًل شرط کند که زن باکره باشد، و بعد از عقد  ـ    2462مسأله  
تواند عقد را به هم بزند، ولی اگر به هم نزند، یا شرط  معلوم شود که باکره نبوده است می

تواند با مالحظه نسبت تفاوت بین  بکارت ازدواج کرده باشد می نکرده باشد ولی به اعتقاد  
داده قرار  که  مهری  از  باکره  غیر  و  باکره،  پس مهرالمثل  است  داده  اگر  و  کند،  کم  اند 

« دینار  80« دینار باشد و مهر زنی مانند او اگر باکره باشد »100بگیرد، مثاًل اگر مهر او »
« نباشد  باکره  اگر  باشد، 60و  دینار  تفاوتش    «  دینار25) ـ  چهارمیک که  از   (  است،  ـ 

 شود.« دینار که مهر اوست کم می100»
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ماندن مرد و زن نامحرم در محل خلوتی که کسی در آنجا نیست در  ـ    2463مسأله  
صورتی که احتمال فساد برود حرام است، هرچند طوری باشد که کسی دیگر بتواند وارد 

 اشکال ندارد.شود، ولی اگر احتمال فساد نرود، 
اگر مرد مهر زن را در عقد معین کند و قصدش این باشد که آن را  ـ    2464مسأله  

 ندهد، عقد صحیح است، ولی مهر را باید بدهد.
مسلمانی که از اسالم خارج شود و کفر را اختیار کند، مرتد نامیده  ـ    2465مسأله  

مرتد فطری کسی است که    شود، و مرتد بر دو قسم است: مرتد فطری، و مرتد ملی، ومی
پدر و مادر او، یا یکی از آنها در هنگام به دنیا آمدن او مسلمان باشند و خود او نیز پس از 

 ز مسلمان باشد، و سپس کافر شود، و مرتد ملی مقابل آن است.یتمی
اگر زن پس از ازدواج مرتد شود چه ملی و چه فطری، عقد او باطل  ـ    2466مسأله  

او  گردد، و چنانمی نکرده باشد عّده ندارد، و همچنین است اگر    نزدیکیچه شوهرش با 
هایی باشد که  مرتد شود ولی یائسه یا صغیره باشد. اما اگر زن در سّن زن  نزدیکیبعد از  

، و اگر داردنگهخواهد شد عّده    ذکربینند باید به دستوری که در احکام طالق  حیض می 
ماند، هرچند بهتر آن است که اگر حال خود باقی میدر بین عّده مسلمان شود عقد او به  

خواهند جدا شوند طالق داده خواهند با هم زندگی کنند دوباره عقد بخوانند، و اگر میمی
شود. و یائسه در مسأله زنی است که پنجاه سال سن داشته، و از جهت باال رفتن سنش 

 خون حیض نبیند، و امید بازگشت آن را هم نداشته باشد. 
شود، و  اگر مرد پس از عقد مرتد فطری شود، زنش بر او حرام میـ    2467مسأله  

اند و یائسه و صغیره نیست باید به مقدار عّده وفات که در احکام طالق  کرده  نزدیکیاگر  
اند یا یائسه نکرده  نزدیکیـ اگر   بنا بر احتیاط واجب  ، بلکه ـداردنگهعّده    ذکر خواهد شد

بنا بر احتیاط   ، و اگر در بین عّده مرد توبه کند ـداردنگههم عّده وفات  یا صغیره است باز  
می  واجب  اگر  می ـ  اگر  و  بخوانند،  عقد  دوباره  کنند  زندگی  هم  با  جدا  خواهند  خواهند 

 شوند طالق داده شود. 
نکرده    نزدیکیاگر مرد پس از عقد، مرتد ملی شود، چنانچه با زنش  ـ    2468مسأله  
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یائ زن  اینکه  مییا  باطل  او  عقد  باشد،  صغیره  یا  از سه،  بعد  اگر  و  ندارد،  عّده  و  شود، 
بینند، باید آن زن به مقدار  هایی باشد که حیض میمرتد شد و زن او در سّن زن  نزدیکی

، و اگر پیش از تمام شدن عّده داردنگهعّده  ذکر خواهد شدعّده طالق که در احکام طالق 
 ماند. ه حال خود باقی می شوهر او مسلمان شود، عقد او ب 

اگر زن در عقد با مرد شرط کند که او را از شهری بیرون نبرد، و مرد  ـ   2469مسأله  
 هم قبول کند، نباید زن را بدون رضایتش از آن شهر بیرون ببرد. 

تواند اگر زنی از شوهر سابقش دختری داشته باشد، شوهر بعدی میـ    2470مسأله  
نیز اگر دختری را برای پسر  آن دختر را برای پسر خود   از این زن نیست عقد کند، و  که 

 تواند با مادر او ازدواج نماید. خود عقد کند، می
سقط کردن جنین جایز نیست، هرچند از زنا باشد، مگر اینکه باقی  ـ    2471مسأله  

تحملی داشته باشد، یا مشقت زیاد داشته باشد که در این  ماندن آن برای زن ضرر غیرقابل 
ورت قبل از جان یافتن جنین سقط کردن آن جایز است ولی دیه دارد، اما پس از جان ص

در صورتی که باقی ماندن    –بنا بر احتیاط واجب    –یافتن جنین اسقاط جایز نیست. حتی  
 تحملی داشته باشد. آن برای زن مشقت یا ضرر غیرقابل

ر هم نیست، زنا کند،  اگر کسی با زنی که شوهر ندارد و در عّده غیـ    2472مسأله  
ای از آنان پیدا شود، در صورتی که ندانند از نطفه حالل  چنانچه بعد او را عقد کند و بچه

 زاده است.است یا حرام، آن بچه حالل
اگر مرد نداند که زن در عّده است و با او ازدواج کند، چنانچه زن  ـ    2473مسأله  

باشد، ولی زاده است و شرعًا فرزند هر دو میلای از آنان به دنیا آید، حالهم نداند و بچه
می  زن  پدر اگر  فرزنِد  بچه  شرعًا،  نیست  جایز  عّده  در  تزویج  و  است  عّده  در  که  دانسته 

ـ حرام   طور که گذشت همان است، و در هر صورت عقد آنان باطل است، و به یکدیگر ـ
 باشند.ابدی می

حرف او را قبول کرد، ولی اگر بگوید ام، نباید  اگر زن بگوید یائسهـ    2474مسأله  
شود مگر آنکه مورد اتهام باشد، که در این صورت احتیاط شوهر ندارم، حرف او قبول می 
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 واجب آن است که از حال او جستجو شود. 
کرد،  ـ    2475مسأله   ازدواج  ندارم  شوهر  گفت  که  زنی  با  انسان  آنکه  از  بعد  اگر 

اوست، چ زِن  آن زن،  که  کند  ادعا  آن شخص شخصی  گفته  نشود که  ثابت  نانچه شرعًا 
 صحیح است، نباید حرف او را قبول کرد.

پدر نمیـ    2476مسأله   نشده،  تمام  یا دختر  پسر  دو سال  مادرش  تا  از  را  او  تواند 
جدا کند زیرا نگهداری بچه حّق مشترک پدر و مادر است، و احتیاط مستحب آن است 

ن مادرش جدا  از  تا هفت سال  را  بچه  بچه که  برای  بلکه در صورتی که جدا کردن  کند، 
 ضرر داشته باشد این کار جایز نیست.

اگر دیانت و اخالق خواستگار مورد رضایت باشد، بهتر آن است که ـ    2477مسأله  
از   نشود؛  وآله( اکرم  پیامبررد  علیه  الله  برای   )صلی  هرگاه خواستگاری  که:  روایت شده 

ا دیانت  و  اخالق  که  آمد  شما  او  دختر  ازدواج  به  را  دختر  بود،  شما  رضایت  مورد  و 
 درآورید، اگر چنین نکنید فتنه و فساد بزرگی در زمین بپا خواهد شد. 

اگر زن مهر خود را به شوهر صلح کند که زن دیگر نگیرد، واجب ـ    2478مسأله  
 است شوهر با زن دیگر ازدواج نکند، و زن هم حق ندارد مهر را بگیرد.

آنها  کسـ    2479مسأله   بچه  کند،  ازدواج  اگر  است،  آمده  دنیا  به  زنا  از  که  ی 
 زاده است.حالل

او  ـ    2480مسأله    نزدیکیهرگاه مرد در روزه ماه رمضان، یا در حال حیض زن با 
 زاده است.ای از آنان به دنیا آید، حالل کند، معصیت کرده، ولی اگر بچه

که  ه، اگر بعد از عّده وفات ـزنی که یقین دارد شوهرش در سفر مردـ    2481مسأله  
ـ شوهر کند و شوهر اّول از سفر برگردد، باید از  خواهد شد  ذکرمقدار آن در احکام طالق  

او   با  اّول حالل است، ولی اگر شوهر دّوم  کرده    نزدیکیشوهر دّوم جدا شود و به شوهر 
، و در دوران داردنگهباشد، زن باید عّده وطی شبهه، که همان مقدار عّده طالق است،  

او   با  نباید  اّول  بر    نزدیکیعّده، شوهر  او  نفقه  و  است  استمتاعات جایز  ولی سایر  کند، 
 هایی که مثل او هستند بدهد. شوهر اّول است، و شوهر دّوم باید مهر او را مطابق زن



 
 
 

 احکام شیر دادن 
واهد شد،  خ  ذکر(  2492ای را با شرایطی که در مسأله )اگر زنی بچه ـ    2482مسأله  

زن از  عّده  این  به  باشد  پسر  اگر  بچه  آن  دهد،  از شیر  عده  این  به  باشد  دختر  اگر  و  ها، 
 شود: مردها محرم می 

 گویند.خود زن، و او را »مادر رضاعی« می اّول:
 گویند.شوهر زن که شیر مربوط به اوست، و او را »پدر رضاعی« می دّوم:

 ند، اگرچه پدر و مادر رضاعی او باشند. پدر و مادر آن زن هر چه باال رو سّوم:
 آیند.اند، یا بعد به دنیا می هایی که از آن زن به دنیا آمده بچه چهارم:
های نسبی آنها باشند،  روند، چه بچه   پایینهای اوالد نسبی آن زن هر چه  بچه   پنجم:
 های رضاعی. و چه بچه 

واسطه شیر خوردن با آن  خواهر و برادر آن زن اگرچه رضاعی باشند، یعنی به    ششم:
 زن، خواهر و برادر شده باشند. 

 عمو و عمه آن زن، اگرچه رضاعی باشند. هفتم:
 و خاله آن زن، اگرچه رضاعی باشند.  ییدا  هشتم:

روند، اگرچه    پاییناوالد شوهر آن زن که شیر مربوط به آن شوهر است، هر چه    نهم:
 اوالد رضاعی او باشند. 

 ، هر چه باال روند.پدر و مادر آن مرد دهم:
 خواهر و برادر آن مرد، اگرچه خواهر و برادر رضاعی او باشند. یازدهم: 

و  دوازدهم:   عمه،  رضاعی   یی دا عمو  اگر  حتی  روند،  باال  چه  هر  مرد،  آن  خاله  و 
 باشند.

ـ  هم  دیگری  عّده  نیز  بعد   و  مسائل  در  محرم   شودمی  ذکرکه  دادن  شیر  واسطه  به  ـ 
 شوند. می
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شود شیر  می  ذکر(  2492ای را با شرایطی که در مسأله )اگر زنی بچه ـ    2483مسأله  
اند ازدواج کند، و چنانچه  تواند با دخترهایی که از آن زن به دنیا آمده دهد، پدر آن بچه نمی

شود، ولی جایز است با دخترهای رضاعی یکی از آنها فعاًل زن او باشد عقد او باطل می 
اگرچه   کند  ازدواج  زن  نیز  آن  و  نکند،  ازدواج  آنان  با  که  است  آن  مستحب  احتیاط 

ـ دخترهای شوهری را که شیر مربوط به اوست، اگرچه   بنا بر احتیاط واجب  تواند ـنمی
او   زن  فعاًل  آنها  از  یکی  چنانچه  و  نماید،  عقد  خود  برای  باشند،  او  رضاعی  دخترهای 

 شود.ـ باطل می بنا بر احتیاط واجب  باشد عقد او ـ
شود شیر می  ذکر(  2492ای را با شرایطی که در مسأله ) اگر زنی بچهـ    2484له  مسأ

شود، و نیز دهد، شوهر آن زن که شیر مربوط به اوست به خواهرهای آن بچه محرم نمی 
 شوند. خویشان شوهر به خواهر و برادر آن بچه محرم نمی 

شود، و ه محرم نمی ای را شیر دهد، به برادرهای آن بچاگر زنی بچه ـ    2485مسأله  
 شوند.ای که شیر خورده محرم نمی نیز خویشان آن زن به برادر و خواهر بچه

اگر انسان با زنی که دختری را شیر کامل داده ازدواج کند و با آن  ـ    2486مسأله  
 تواند آن دختر را برای خود عقد کند.نماید، دیگر نمی نزدیکی

تواند با زنی که آن دختر اج کند، دیگر نمیاگر انسان با دختری ازدوـ    2487مسأله  
 را شیر کامل داده ازدواج نماید. 

تواند با دختری که مادر، یا مادربزرگ او آن دختر را شیر  انسان نمی ـ    2488مسأله  
او دختری را شیر   به پدر  انسان از شیر مربوط  اگر زن پدر  نیز  کامل داده ازدواج کند، و 

با آن دختر ازدواج نماید، و چنانچه دختر شیرخواری را برای تواند  داده باشد انسان نمی 
باطل   آن دختر را شیر دهد، عقد  او،  یا زن پدر  یا مادربزرگ،  خود عقد کند، بعد مادر، 

 شود.می
با دختری که خواهر یا زن برادر انسان، از شیر مربوط به برادر، او را ـ    2489مسأله  

و همچنین است اگر خواهرزاده، یا برادرزاده، یا نوه   شود ازدواج کرد،شیر کامل داده، نمی
 خواهر، یا نوه برادر انسان، آن دختر را شیر داده باشد. 
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اگر زنی بچه دختر خود را شیر کامل دهد، آن دختر به شوهر خود  ـ    2490مسأله  
می  بچه حرام  اگر  است  همچنین  و  شیر  شود،  دارد  دیگر  زن  از  دخترش  شوهر  که  را  ای 

اگر زنی بچه پسر خود را شیر دهد، زن پسرش که مادر آن طفل شیرخوار است    دهد. ولی
 شود.بر شوهر خود حرام نمی

اگر زن پدر دختری بچه شوهر آن دختر را به شیر مربوط به پدرش ـ    2491مسأله  
شود، چه بچه ( آن دختر به شوهر خود حرام می2483شیر دهد، بنا بر احتیاط در مسأله )

 چه از زن دیگر باشد. از همان دختر
 

 شرایط شیر دادنی که علت محرم شدن است 

 شیر دادنی که علت محرم شدن است هشت شرط دارد: ـ  2492مسأله 
بچه، شیر زن زنده را بخورد، پس اگر بعضی از مقدار معتبر در رضاع را از پستان  اّول:  

 زنی که مرده است شیر بخورد، فایده ندارد.
شرعی به وجود آمده باشد، هرچند وطی شبهه باشد، پس    یدنیایزشیر آن زن از    دّوم:

ای را که از زنا به دنیا آمده به بچه  به وجود بیاید، یا شیر بچه   یدنزایفرضًا شیر بدون  اگر  
 شود.دیگر بدهد، به واسطه آن شیر، بچه به کسی محرم نمی 

 زند اثری ندارد. بچه شیر را از پستان بمکد، پس اگر شیر را در گلوی او بری  سّوم:
 شیر خالص باشد، و با چیز دیگر مخلوط نباشد. چهارم: 
باشد، پس  پنجم:   به یک شوهر  مربوط  است، همه  که موجب حرمت  مقدار شیری 

کند دیگری  شوهر  بعد  دهند،  طالق  را  شیردهی  زن  موقع    اگر  تا  و  شود  آبستن  او  از  و 
بیدنزای باقی  اّول داشته  از شوهر  از  اشد، و مثالً ، شیری که  از   یدنزای هشت دفعه پیش 

ای بدهد، آن بچه به از شیر شوهر دّوم، به بچه  یدنزایاز  شیر شوهر اّول، و هفت دفعه بعد  
 شود.کسی محرم نمی 

 بچه، شیر را قی نکند، و اگر قی کند اثری ندارد. ششم: 
شیر دادن بچه به مقداری باشد که استخوانش از آن شیر محکم شده و گوشت  هفتم:  
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روز یا نش بروید، و اگر معلوم نباشد که آیا به این حد رسیده یا نه، چنانچه یک شبانه بد
، شیر را سیر بخورد باز هم کافی ذکر خواهد شدطوری که در مسأله آینده  پانزده مرتبه به

آن ش که  باشد  معلوم  اگر  ولی  و  است،  بچه  استخوان  گوشت   یدنروی یر در محکم شدن 
روز، یا پانزده مرتبه شیر خورده باید مراعات  الی که بچه یک شبانه بدنش مؤثر نبوده، در ح 

ـ در چنین مورد ترک نشود، پس در موارد ذکر شده ازدواج نکند و نگاه   احتیاط واجب  ـ
 محرمانه نیز نکند. 

دو سال بچه تمام نشده باشد، و اگر بعد از تمام شدن دو سال او را شیر دهند،  هشتم:
، بلکه اگر مثاًل پیش از تمام شدن دو سال هشت مرتبه و بعد از آن شودبه کسی محرم نمی

زن شیرده    دنییزاشود، ولی چنانچه از موقع  هفت مرتبه شیر بخورد، به کسی محرم نمی
بچه و  باشد  باقی  او  شیر  و  باشد  گذشته  سال  دو  از  به  بیشتر  بچه  آن  دهد،  شیر  را  ای 

 شود.شد، محرم می  ذکرکسانی که 
از مسأله قبل روشن شد، مقدار شیری که موجب محرم شدن است ـ    2493مسأله  

 سه معیار دارد: 
موجب  ـ    1 عرفًا  که  باشد  حدی  به  استخوان    دنییرواینکه  شدن  محکم  و  گوشت 

باشد، و شرط آن این است که مستند به شیر باشد و غذایی با آن نباشد، ولی غذای کم که 
ش  زن  دو  از  اگر  و  ندارد،  ضرر  نیست  از  مؤثر  مقداری  که  باشد  طوری  اگر  بخورد،  یر 

گوشت و محکم شدن استخوان مستند به این، و مقداری مستند به آن باشد، هر    دنییرو
دو مادر رضاعی خواهند بود، و اگر به هر دو با هم مستند باشد موجب حرمت نخواهد  

 شد.
شبانه ـ    2 بین یک  در  بچه  که  است  این  آن  و شرط  زمانی،  یا شیر   روز غذامحاسبه 

بین غذا خورده  در  نگویند  که  بخورد  غذا  یا  دارو،  یا  آب  اگر  ولی  نخورد،  را  دیگر  کس 
روز مرتب در موقع احتیاج، یا تمایل شیر خورده باشد اشکال ندارد، و باید در طول شبانه 

ـ  روز را وقتی حساب ـ باید اّول شبانه  بنا بر احتیاط واجب  و از او دریغ نشده باشد، بلکه 
 د که بچه گرسنه باشد و آخر آن وقتی که سیر باشد. کنن
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محاسبه عددی، و شرط آن این است که پانزده مرتبه را از شیر یک زن بخورد و ـ    3
در بین پانزده مرتبه شیر کس دیگر را نخورد، ولی خوردن غذا در میان آنها ضرر ندارد و  

هر دفعه شیر کامل بخورد به این فاصله زمانی میان پانزده بار نیز ضرری ندارد، و باید در  
معنی که گرسنه باشد و تا سیر شدن کامل بدون فاصله شیر بخورد، ولی اگر در بین شیر  
خوردن نفس تازه کند، یا کمی صبر کند که از ابتدای پستان در دهان گرفتن، تا زمان سیر  

 شدن یک دفعه حساب شود، اشکال ندارد.
ای را شیر دهد، بعد شوهر دیگر کند خود بچهاگر زن از شیر شوهر  ـ    2494مسأله  

 شوند.و از شیر شوهر دّوم بچه دیگر را شیر دهد، آن دو بچه به یکدیگر محرم نمی 
به  ـ    2495مسأله   آنها  همه  دهد،  شیر  را  بچه  چندین  شوهر  یک  شیر  از  زن  اگر 

 شوند.یکدیگر، و به شوهر و به زنی که آنان را شیر داده محرم می
اگر کسی چند زن داشته باشد و هرکدام از آنان با شرایطی که گفتیم ـ    2496مسأله  

بچهبچه آن  همه  دهد،  شیر  را  زن ای  آن  همه  به  و  مرد  آن  به  و  یکدیگر  به  محرم  ها  ها، 
 شوند. می

آنان بچهـ    2497مسأله   از  ای را مثاًل هشت  اگر کسی دو زن شیرده دارد، و یکی 
 شود.دهد، آن بچه به کسی محرم نمیمرتبه، و دیگری هفت مرتبه شیر ب

بدهد،  ـ    2498مسأله   کامل  شیر  را  دختری  و  پسر  شوهر،  یک  شیر  از  زنی  اگر 
 شوند.خواهر و برادر آن دختر به خواهر و برادر آن پسر محرم نمی 

نمیـ    2499مسأله   زنانسان  با  زن خود،  اذن  بدون  شیر  تواند  واسطه  به  که  هایی 
نابالغی لواط  رادرزاده زن او شدهخوردن، خواهرزاده، یا ب نیز اگر با پسر  اند ازدواج کند. 

یعنی به   تواند دختر و خواهر و مادر و مادربزرگ آن پسر را که رضاعی هستند ـکند، نمی
ـ برای خود عقد کند، و این حکم   اندواسطه شیر خوردن، دختر و خواهر و مادر او شده 

لواط کننده بالغ نباشد، و یا لواط دهنده بالغ باشد،   ـ در موردی که بنا بر احتیاط واجب  ـ
 نیز جاری است. 

 شود. زنی که برادر انسان را شیر داده، به انسان محرم نمیـ  2500مسأله 
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تواند با دو خواهر، اگرچه رضاعی باشند یعنی به واسطه انسان نمیـ    2501مسأله  
چنانچه دو زن را عقد کند و بعد  شیر خوردن، خواهر یکدیگر شده باشند، ازدواج کند، و  

اند، در صورتی که عقد آنان در یک وقت بوده، هر دو عقد باطل است،  بفهمد خواهر بوده
 باشد. و اگر در یک وقت نبوده، عقد اّولی صحیح، و عقد دومی باطل می

شود شیر دهد،  اگر زن از شیر شوهر خود کسانی را که بعدًا گفته میـ    2502مسأله  
 شود. او حرام نمی شوهرش بر

 برادر و خواهر خود. اّول: 
 و خاله خود، و اوالد آنها.  ییدا عمو و عمه، و دّوم: 

های خود، اگرچه در مورد نوه دختری موجب حرام شدن دخترش، بر شوهر  نوه سّوم:  
 شود. خود می

 برادرزاده یا خواهرزاده خود.چهارم: 
 برادر یا خواهر شوهر. پنجم: 
 برادرزاده شوهر. خواهرزاده یا ششم: 
 و خاله شوهر.  ییدا عمو و عمه و  هفتم:

 نوه شوهر از زن دیگر. هشتم:
محرم  ـ    2503مسأله   او  به  دهد،  شیر  را  انسان  دخترخاله  یا  دخترعمه،  اگر کسی 

 شود.نمی
مردی که دو زن دارد، اگر یکی از آن دو زن فرزند عموی زن دیگر را ـ    2504مسأله  

 شود.عموی او شیر خورده، به شوهر خود حرام نمی شیر دهد، زنی که فرزند
 

 آداب شیر دادن 

ابتداًء حّق مادر اوست، و پدر حق ندارد به دیگری  ـ    2505مسأله   شیر دادن بچه 
ای پیدا کند که مّجانی است یا مزد واگذار کند، مگر اینکه مادر مزد بخواهد و پدر، دایه

می می کمتر  پدر  صورت  این  در  که  مادر  توا گیرد،  اگر  آن  از  پس  و  بسپارد،  دایه  به  ند 
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 نپذیرفت و خواست خود شیر بدهد، حّق مطالبه مزد ندارد.
دایهـ    2506مسأله   است  میمستحب  برای طفل  که  و  ای  عاقل،  مسلمان  گیرند، 

ای دارای صفات پسندیده از نظر جسمی و روانی و اخالقی باشد، و سزاوار نیست دایه
ای بگیرند رو باشد. و مکروه است دایهسال، یا زشت عقل، یا بزرگبگیرند که کافر، یا کم 

 ای است که از زنا به دنیا آمده است.که زنازاده است، یا شیرش از بچه
 

 مسائل متفرقه شیر دادن 

ای جلوگیری شود، زیرا ها به هر بچهبهتر آن است از شیر دادن زنـ    2507مسأله  
اند، و بعدًا دو نفر محرم با یکدیگر  انی شیر داده ممکن است فراموش شود که به چه کس

 ازدواج نمایند.
مستحب است بچه را بیست و یک ماه تمام شیر بدهند، و شایسته  ـ    2508مسأله  

 نیست که بیش از دو سال شیر بدهند.
اگر به واسطه شیر دادن به بچه کسی دیگر، حّق شوهر از بین برود،  ـ    2509مسأله  

 اجازه او شیر دهد. تواند بدونزن نمی
باشد،  ـ    2510مسأله   کرده  عقد  خود  برای  را  شیرخواری  دختر  زنی  شوهِر  اگر 

ـ را شیر دهد،  آن دختر شیرخوار  احتیاط واجب  چنانچه زن،  بر  او حرام  بنا  بر  آن زن  ـ 
می شیر  ابدی  اگر  و  نکند،  ازدواج  او  با  هرگز  و  دهد،  طالق  را  او  باید  احتیاطًا  و  شود، 

شود، و اگر شیر از شوهر  خود او باشد، دختر شیرخوار نیز بر او حرام ابدی میمربوط به  
 شود.ـ عقد او باطل می  بنا بر احتیاط سابق باشد، ـ
اند که  اگر کسی بخواهد زن برادرش به او محرم شود، بعضی فرموده ـ    2511مسأله  

دو روز با شرایطی که    باید دختر شیرخواری را مثاًل دو روزه برای خود صیغه کند، و در آن
شد، زن برادرش آن دختر را شیر دهد تا مادر زنش شود، ولی این   ذکر(  2492در مسأله )

حکم در صورتی که زن برادر از شیر مربوط به آن برادر به آن دختر شیر دهد محل اشکال  
 است.



 توضیح المسائل    ...........................................................................................   486

یر اگر مرد پیش از آنکه زنی را برای خود عقد کند بگوید به واسطه شـ  2512مسأله 
او   را خورده، چنانچه تصدیق  او  مادر  بگوید شیر  مثاًل  او حرام شده،  بر  آن زن  خوردن، 

تواند با آن زن ازدواج کند، و اگر بعد از عقد بگوید و خود زن هم حرف ممکن باشد، نمی
کرده   نزدیکینکرده باشد، یا    نزدیکیاو را قبول نماید، عقد باطل است، پس اگر مرد با او  

در وقت نزدیکی کردن زن بداند بر آن مرد حرام است، مهر ندارد، و اگر بعد از باشد، ولی  
هایی که مثل او  اندازه مهر زننزدیکی بفهمد که بر آن مرد حرام بوده، مرد باید مهر او را به

 هستند بدهد.
حرام  ـ    2513مسأله   مردی  بر  شیر خوردن  واسطه  به  بگوید  عقد  از  پیش  زن  اگر 

تواند با آن مرد ازدواج کند، و اگر بعد از عقد یق او ممکن باشد، نمیشده، چنانچه تصد
بگوید، مثل صورتی است که مرد بعد از عقد بگوید که زن بر او حرام است، و حکم آن  

 شد.  ذکردر مسأله پیش 
 شود: شیر دادنی که علت محرم شدن است به دو چیز ثابت میـ  2514مسأله 

نی که انسان از گفته او، یا آنها، یقین، یا اطمینان پیدا خبر دادن کسی و یا کسااّول:  
 کند.

شهادت دو مرد عادل، ولی باید شرایط شیر دادن را هم بگویند، مثاًل بگویند ما  دّوم:  
ایم که فالن بچه بیست و چهار ساعت از پستان فالن زن شیر خورده و چیزی هم در دیده

شد شرح دهند. و اما    ذکر(  2492در مسأله )ها را که  بین نخورده، و همچنین سایر شرط 
باشند، محل  که عادل  یا چهار زن  دو زن،  و  مرد  به شهادت یک  دادن  ثابت شدن شیر 

 اشکال است، پس باید احتیاط شود.
شیر  ـ    2515مسأله   بچه  است  شدن  محرم  علت  که  مقداری  به  کنند  شک  اگر 

ر شیر خورده است، بچه به کسی  خورده است یا نه، یا گمان داشته باشند که به آن مقدا
 شود، ولی بهتر آن است که احتیاط کنند.محرم نمی 



 
 
 

 احکام طالق
باید بالغ، و عاقل باشد، ولی مردی که زن خود را طالق میـ    2516مسأله   دهد، 

نشود؛ و   ترک  آن  مورد  احتیاط در  مراعات  باید  را طالق دهد  ده ساله زن خود  بچه  اگر 
با مرد  باید  را طالق    همچنین  زنش  که  کنند  را مجبور  او  اگر  و  اختیار خود طالق دهد، 

دهد، طالق باطل است، و نیز باید قصد طالق داشته باشد، پس اگر صیغه طالق را مثاًل  
 به شوخی، یا در حال مستی بگوید صحیح نیست. 

و  ـ    2517مسأله   باشد،  پاک  نفاس  و  حیض  خون  از  طالق  وقت  در  باید  زن 
  ذکر نکرده باشد. و تفصیل این دو شرط در مسائل آینده  نزدیکیکی با او شوهرش در آن پا

 . خواهد شد

صحیح  ـ    2518مسأله   صورت  سه  در  نفاس  یا  حیض،  حال  در  زن  دادن  طالق 
 است: 

 نکرده باشد.  نزدیکیآنکه شوهرش بعد از ازدواج با او اّول: 
نباشد و شوهر در ح  دّوم: معلوم  اگر  و  آبستن است،  باشد  ال حیض طالقش  معلوم 

احتیاط  بهتر است رعایت  آن طالق باطل است، هرچند  آبستن بوده،  بعد بفهمد  بدهد، 
 شود، گرچه با تجدید طالق باشد.

بودن، یا هر سببی هرچند کتمان زن باشد نتواند بفهمد که    غایب مرد به واسطه    سّوم:
ـ   حتیاط واجب بنا بر ا زن از خون حیض و نفاس پاک است یا نه، ولی در این صورت ـ

 باید مرد صبر کند تا حداقل یک ماه از جدا شدنش از زن بگذرد، و بعد او را طالق دهد.
اگر زن را از خون حیض پاک بداند و طالقش دهد، بعد معلوم شود ـ    2519مسأله  

که موقع طالق در حال حیض بوده، طالق او باطل است مگر در فرض مذکور، و اگر او 
 طالقش دهد بعد معلوم شود پاک بوده، طالق او صحیح است. را در حیض بداند و 
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داند زنش در حال حیض یا نفاس است، اگر از او جدا  کسی که می ـ    2520مسأله  
شود، مثاًل مسافرت کند و بخواهد او را طالق دهد، باید تا مدتی که یقین یا اطمینان پیدا 

ب و  نماید،  صبر  شده  پاک  نفاس  یا  حیض  آن  از  زن  که  در  کند  او  که  بداند  چنانچه  عدًا 
است می پاکی  باشد در حالت  داشته  اگر شک  است  و همچنین  را طالق دهد،  او  تواند 

 ( گذشت مراعات کند. 2518در مسأله ) غایب صورتی که آنچه را در کیفیت طالق 
اگر مردی که از زن خود جدا شده بخواهد زن خود را طالق دهد،  ـ    2521مسأله  

ع پیدا کند که زن او در حال حیض یا نفاس است یا نه، هرچند اطالع  چنانچه بتواند اطال
های دیگری باشد که در شرع معین شده، اگر او را  او از روی عادت حیض زن، یا نشانه 

 طالق دهد و بعدًا معلوم شود که در حال حیض یا نفاس بوده، طالق او صحیح نیست.
ک باشد، و چه در حال حیض  کند چه پا  نزدیکیاگر با همسرش  ـ    2522مسأله  

باشد و بخواهد طالقش دهد، باید صبر کند تا دوباره حیض ببیند و پاک شود، ولی زنی  
را که ُنه سالش تمام نشده، یا معلوم است که آبستن است، اگر بعد از نزدیکی طالق دهند  

( مسأله  در  یائسه  )معنای  باشد.  یائسه  اگر  است  همچنین  و  ندارد،  ( 2466اشکال 
 ت(.گذش

کند، و در    نزدیکی اگر با زنی که از خون حیض و نفاس پاک است  ـ    2523مسأله  
همان پاکی طالقش دهد، چنانچه بعد معلوم شود که موقع طالق آبستن بوده، آن طالق 

 باطل است، ولی رعایت احتیاط بهتر است هرچند با تجدید طالق باشد. 
نفاس  ـ    2524مسأله   و  از خون حیض  که  زنی  با  است  اگر  و    نزدیکیپاک  کند، 

سپس از او جدا شود، مثاًل مسافرت نماید، چنانچه بخواهد در سفر طالقش دهد و نتواند  
بیند و دوباره پاک قدری که زن بعد از آن پاکی خون می از حالش اطالع پیدا کند، باید به

اگر با  شود، صبر کند. و احتیاط واجب آن است که آن مدت کمتر از یک ماه نباشد، و می
شد طالق دهد، و سپس معلوم شود طالق در همان پاکی اّول واقع شده   ذکررعایت آنچه  

 است، اشکال ندارد. 
ای مانند بیماری یا شیر زنی که به طور مادرزادی یا به سبب عارضهـ    2525مسأله  
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نمی  حیض  اینها  مانند  و  دارو  مصرف  یا  بچه  زندادن  ولی  حیض  بیند  او  همسّن  های 
او  بیننمی با  نزدیکی که  از آخرین  بعد  باید  او را طالق دهد  د، چنانچه شوهرش بخواهد 

 داشته تا سه ماه صبر کند، و سپس او را طالق دهد. 
خوانده شود،    »طالق«طالق باید به صیغه عربی صحیح و به کلمه  ـ    2526مسأله  

ند و اسم زن  و دو مرد عادل آن را بشنوند، و اگر خود شوهر بخواهد صیغه طالق را بخوا 
یعنی همسر من فاطمه رها است، و    »َزْوَجِتی فاِطَمُة طاِلٌق«او مثاًل فاطمه باشد، بگوید:  

و در صورتی که ؛  »َزْوَجُة ُمَوکِلی فاِطَمُة طاِلٌق«اگر دیگری را وکیل کند، آن وکیل بگوید:  
  هِذِه طاِلٌق« »زن معین باشد، ذکر نام او الزم نیست. و اگر حاضر باشد کافی است بگوید:  

و او را مخاطب قرار دهد. و چنانچه مرد نتواند    »َاْنِت طاِلق«و به او اشاره کند، یا بگوید:  
طالق را به صیغه عربی بیاورد و نتواند وکیل بگیرد، به هر لفظی که مرادف صیغه عربی آن 

 تواند طالق دهد.است از هر لغتی باشد می 
رد، و رها شدن زن به این است که مدتش  ازدواج موقت طالق نداـ    2527مسأله  

شاهد   و  بخشیدم،  تو  به  را  مدت  بگوید:  مثاًل  ببخشد،  او  به  را  مدت  مرد  یا  شود،  تمام 
 گرفتن و پاک بودن زن از حیض الزم نیست. 

 
 عّده طالق 

زنی که ُنه سالش تمام نشده است، و همچنین زِن یائسه عّده ندارند،  ـ   2528مسأله  
 توانند فورًا شوهر کنند. کرده باشد، بعد از طالق می  نزدیکیبا آنها یعنی اگرچه شوهر 

زنی که ُنه سالش تمام شده است و یائسه نیست، و شوهرش با او ـ    2529مسأله  
، و عّده زنی که فاصله بین داردنگهکرده اگر طالقش دهد، بعد از طالق باید عّده    نزدیکی

آن است ک از سه ماه است،  او کمتر  پاکی طالقش  دو حیض  آنکه شوهرش در  از  بعد  ه 
قدری صبر کند که دوبار حیض ببیند و پاک شود، و همین که حیض سّوم را دید  داد، به

تواند شوهر کند، ولی اگر پیش از نزدیکی کردن با او طالقش شود و میعّده او تمام می
که منی شوهر داخل تواند بعد از طالق فورًا شوهر کند، مگر آنبدهد عّده ندارد، یعنی می
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 . داردنگهفرج او شده باشد، که در این صورت باید عّده 

بینند، هایی باشد که حیض میبیند اگر در سّن زنزنی که حیض نمیـ  2530مسأله 
بیند، ولی فاصله بین دو حیض او سه ماه یا بیشتر است، چنانچه شوهرش  یا حیض می

 .داردنگهاز طالق تا سه ماه قمری عّده  با او طالقش دهد، باید بعد  نزدیکیبعد از 
زنی که عّده او سه ماه است، اگر اّول ماه قمری طالقش بدهند، باید  ـ  2531مسأله 

، و اگر در بین ماه طالقش بدهند، باید باقی ماه را با دو ماه بعد داردنگهسه ماه تمام عّده  
عّده   ماه چهارم  از  را  اّول  ماه  نیز کسری  و  آن  اگر    رددا نگه از  مثاًل  شود،  تمام  ماه  سه  تا 

روز   غروب  او  عّده  پایان  باشد،  روز  سی  ماه  آن  و  دهند  طالقش  ماه  بیستم  روز  غروب 
روز باشد احتیاط واجب آن است که از ماه    29بیستم از ماه چهارم است؛ و اگر ماه اّول  

نگه داشته سی روز ، تا با مقداری که از ماه اّول عّده داردنگهچهارم بیست و یک روز عّده 
 شود.

را طالق دهند، عّدهـ    2532مسأله   آبستن  یا سقط شدن  اگر زن  آمدن  دنیا  تا  اش 
اش تمام بچه اوست، بنابراین اگر مثاًل یک ساعت بعد از طالق، بچه او به دنیا آید، عّده 

ا  شود، ولی این در صورتی است که بچه فرزند شرعی شوهر باشد، بنابراین اگر زن از زن می
بچه  حمل  وضع  به  او  عّده  دهد،  طالق  را  او  شوهرش  و  باشد  شده  تمام آبستن  اش 

 شود.نمی
زنی که ُنه سالش تمام شده و یائسه نیست اگر ازدواج موقت کند، ـ    2533مسأله  

او   با  شوهرش  او    نزدیکیچنانچه  به  را  مدت  شوهر  یا  شود،  تمام  زن  آن  مدت  و  نماید 
و   داردنگهبیند باید به مقدار دو حیض عّده  س اگر حیض می ، پداردنگهببخشد، باید عّده  

و یک نکند،  دیدن ـشوهر  احتیاط واجب  بار حیض  بر  اگر حیض   بنا  و  نیست،  ـ کافی 
باشد نمی آبستن  نماید، و در صورتی که  از شوهر کردن خودداری  پنج روز  و  بیند چهل 

احتی  اگرچه  اوست،  بچه  یا سقط شدن  آمدن  دنیا  تا  او  به  عّده  که  است  آن  مستحب  اط 
 .داردنگهیا چهل و پنج روز که بیشتر است، عّده  دنییزاهرکدام از 

تمام  ـ    2534مسأله   طالق  صیغه  خواندن  که  است  موقعی  از  طالق  عّده  ابتدای 
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اند یا نداند، پس اگر بعد از تمام شدن عّده بفهمد که  شود، چه زن بداند طالقش دادهمی
 . داردنگهالزم نیست دوباره عّده اند، او را طالق داده 

 
 عّده زنی که شوهرش مرده 

ماه  ـ    2535مسأله   چهار  تا  باید  نباشد  آبستن  اگر  است،  مرده  شوهرش  که  زنی 
عّده   روز  ده  و  یا  داردنگه قمری  صغیره  اگرچه  نماید،  خودداری  کردن  شوهر  از  یعنی:   ،

در حال عّده مطّلقه رجعیه  یا  کافره،  یا  متعه،  یا  او    یائسه،  با  یا شوهرش   نزدیکیباشد، 
 دن ییزانکرده باشد، حتی اگر شوهر طفل یا دیوانه باشد. و اگر آبستن باشد، باید تا موقع  

بچهداردنگهعّده   روز،  ده  و  ماه  چهار  گذشتن  از  پیش  اگر  ولی  تا ،  باید  آید،  دنیا  به  ای 
 گویند.می  فات«»عّده وچهار ماه و ده روز از مرگ شوهرش صبر کند، و این عّده را 

می ـ    2536مسأله   وفات  عّده  در  که  است  زنی  زینت  که  لباسی  است  حرام  باشد 
او حرام  بپوشد و سرمه بکشد، و همچنین کارهای دیگری که زینت حساب می  بر  شود 

 باشد، ولی بیرون رفتن از خانه حرام نیست. می
دن عّده وفات  اگر زن یقین کند که شوهرش مرده و بعد از تمام شـ    2537مسأله  

شوهر کند، چنانچه معلوم شود او بعدًا مرده است، و عقد دّوم در زمان حیات شوهر اّول،  
ـ  و بنا بر احتیاط واجب  یا عّده وفات واقعی او بوده است، باید از شوهر دّوم جدا شود، ـ

شوهر برای    دنییزا، پس در صورتی که از شوهر دّوم آبستن باشد تا مقدار  داردنگهدو عّده  
ـ شبهه  وطی  عّده  است  دّوم  طالق  عده  مانند  وفات   که  عّده  اّول  شوهر  برای  بعد  و  ـ 

از داردنگه اّول قبل  اگر مرگ شوهر  نباشد  آبستن  اگر  و  نماید؛  تکمیل  یا عّده سابق را   ،
و سپس عّده وطی شبهه، و اگر    داردنگه شوهر دّوم بوده است ابتداًء عّده وفات    نزدیکی

 وفات بوده است عّده آن مقدم است.  نزدیکی قبل از
  غایب یا در حکم    غایب   ،عّده وفات در صورتی که شوهر زنابتدای  ـ    2538مسأله  

مطلع شود، نه از زمان مرگ شوهر، ولی این    باشد، از موقعی است که زن از مرگ شوهر
 باشد. محل اشکال است، و رعایت حکم در زنی که به سن بلوغ نرسیده، و یا دیوانه می 

 احتیاط، واجب است. 
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شود مگر آنکه مورد ام تمام شده، از او قبول میاگر زن بگوید عّدهـ    2539مسأله  
شود، مثاًل اگر ادعا کند ـ قبول نمی بنا بر احتیاط واجب  تهمت باشد، که در این صورت ـ

ن  شود، مگر آنکه نزدیکانش از زنامرتبه خون دیده ادعای او تصدیق نمیکه در یک ماه سه
 چنین بوده است. تصدیق کنند که عادت زنانه او این

 
 طالق بائن و طالق رجعی 

طالق بائن آن است که بعد از طالق، مرد حق ندارد به همسر خود ـ    2540مسأله  
 رجوع کند، یعنی بدون عقد دوباره ازدواج را برقرار سازد، و آن بر شش قسم است: 

 د. طالق زنی که نه سالش تمام نشده باش اّول:
 طالق زنی که یائسه باشد.  دّوم:

 نکرده باشد. نزدیکیطالق زنی که شوهرش بعد از عقد با او  سّوم:
 ( خواهد آمد.2545طالق سّوم که شرح آن در مسأله ) چهارم:
 طالق خلع و مبارات، و احکام آنها خواهد آمد.  پنجم:
زندگانی    ششم: مخارج  است  حاضر  نه  که  را  شخصی  زن  شرع،  حاکم  را  طالق  او 

همچنین طالقی که در این مورد، خود شوهر به    بدهد، و نه حاضر است او را طالق دهد.
 دهد. دستور حاکم شرع می 

شوهرش   است،  عّده  در  زن  وقتی  تا  معنی  این  به  است،  رجعی  طالق  اینها  غیر  و 
 تواند به او رجوع نماید.می

ای که  را از خانه  کسی که زنش را طالق رجعی داده، حرام است اوـ    2541مسأله  
موقع طالق در آن خانه ساکن بوده است، بیرون کند، ولی در بعضی از موارد از جمله آن  
که زن زنا نماید، بیرون کردن او اشکال ندارد، و نیز حرام است زن برای کارهای غیر الزم  

ن  بدون اذن شوهر از خانه بیرون رود، و بر مرد واجب است مخارج زندگی او را در دورا
 عّده بدهد.
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 احکام رجوع کردن 

 تواند به زن خود رجوع کند:در طالق رجعی، مرد به دو قسم می ـ  2542مسأله 
 حرفی بزند که معنایش این باشد که دوباره ازدواج با او را برقرار نموده است.اّول: 
با  دّوم:   و  نماید،  رجوع  قصد  کار  آن  به  و  کند  محقق    نزدیکیکاری  رجوع  کردن 

محل   شود،می شهوت  با  زدن  دست  و  بوسیدن  اما  و  باشد،  نداشته  رجوع  قصد  اگرچه 
 ـ اگر نخواهد رجوع کند باید، دوباره طالق بدهد. و بنا بر احتیاط واجب  اشکال است، ـ

برای رجوع کردن الزم نیست مرد شاهد بگیرد، یا به زن خبر دهد،  ـ    2543مسأله  
بفهمد خودش رجوع   اینکه کسی  بدون  اگر  اگر  بلکه  ولی  است،  کند، رجوعش صحیح 

ام و زن تصدیق نکند، الزم است مرد  بعد از تمامی عّده مرد بگوید که در عّده رجوع نموده 
 ادعای خود را اثبات نماید.

مردی که زن خود را طالق رجعی داده، اگر مالی از او بگیرد و با او  ـ    2544مسأله  
ه اگرچه صحیح است و واجب است که  صلح کند که دیگر به او رجوع نکند، این مصالح 

نمی بین  از  او  رجوع  حّق  ولی  ننماید،  ازدواج رجوع  کند  رجوع  که  صورتی  در  و  رود، 
 دوباره برقرار خواهد شد. 

اگر زنی را دو بار طالق دهد و به او رجوع کند، یا دو بار او را طالق  ـ    2545مسأله  
ق رجوع و بعد از طالق دیگر عقد  دهد و بعد از هر طالق عقدش کند، یا بعد از یک طال

دیگری  به  سّوم  طالق  از  بعد  اگر  ولی  است،  حرام  او  بر  زن  آن  سّوم  طالق  از  بعد  کند، 
تواند آن زن را دوباره عقد  شود، یعنی میشوهر کند، با پنج شرط به شوهر اّول حالل می 

 نماید:
، بعد از آنکه از او آنکه عقد شوهر دّوم همیشگی باشد، و اگر ازدواج موقت کند اّول: 

 تواند او را عقد کند.جدا شد شوهر اّول نمی 
و دخول کند، و احتیاط واجب آن است که نزدیکی از   نزدیکیشوهر دّوم با او    دّوم:

 فرج باشد نه از دبر. 
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 شوهر دّوم طالقش دهد یا بمیرد.  سّوم:
 عّده طالق، یا عّده وفات شوهر دّوم تمام شود.  چهارم:
 بالغ باشد. نزدیکیاحتیاط واجب شوهر دّوم در زمان  بنا برپنجم: 

 
 طالق خلع 

طالق زنی را که به شوهرش مایل نیست و از او کراهت دارد و مهر  ـ    2546مسأله  
بخشد که طالقش دهد، »طالق خلع« گویند. در طالق خلع  یا مال دیگر خود را به او می 

را به مراعات ننمودن حقوق   معتبر است که کراهت زن از شوهرش به حدی باشد که او
 زناشویی تهدید نماید.

اگر خود شوهر بخواهد صیغه طالق خلع را بخواند، چنانچه اسم  ـ    2547مسأله  
و بنا بر    »َزْوَجِتی فاِطَمُة َخَلْعُتها َعلی ما َبَذَلْت«گوید:  زن مثاًل فاطمه باشد، پس از بذل می

بگوید:   نیز  مستحب  طاِلٌق«احتیاط  بذل یعن  »َفِهی  که  چیزی  مقابل  در  را  فاطمه  زنم  ی 
نامش الزم  بردن  باشد،  معین  زن  که  در صورتی  و  است.  رها  او  دادم  خلع  نموده طالق 

 نیست، و همچنین در مبارات. 
و  ـ    2548مسأله   ببخشد،  شوهرش  به  را  او  مهر  که  کند  وکیل  را  کسی  زنی  اگر 

مثاًل اسم شوهر محّمد و اسم  شوهر همان کس را وکیل کند که زن را طالق دهد، چنانچه  
این را  طالق  صیغه  وکیل،  باشد،  فاطمه  میزن  َبَذْلُت  خواند:  طور  فاِطَمَة  ُمَوکَلِتی  »َعْن 

َعَلیِه« ِلیْخَلَعها  ٍد  ُمَحمَّ ِلُمَوکِلی  می  َمْهَرها  آن  از  ما گوید:  پس  َعلی  َخَلْعُتها  ُمَوکِلی  »َزْوَجُة 
سی را وکیل کند که غیر از مهر چیز دیگری را به شوهر او و اگر زنی ک   ،َبَذَلْت َفِهی طاِلٌق«

آن چیز را بگوید، مثاًل اگر   »َمْهَرها«کلمه    جایبهببخشد که او را طالق دهد، وکیل باید  
 .»َبَذَلْت ِمَأَة ُتوماٍن«صد تومان داده باید بگوید 

 
 طالق مبارات 

کراهت داشته باشند، و  اگر زن و شوهر یکدیگر را نخواهند و از هم  ـ    2549مسأله  
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 گویند.  »مبارات«زن مالی را به مرد بدهد که او را طالق دهد، آن طالق را 
زن ـ    2550مسأله   اسم  مثاًل  چنانچه  بخواند،  را  مبارات  بخواهد صیغه  اگر شوهر 

بگوید:   باشد  َبَذَلْت« فاطمه  ما  َعلی  فاِطَمَة  َزْوَجِتی  ُت 
ْ
الزم ـ  »باَرأ احتیاط  بر  بنا  نیز   و  ـ 

یعنی من و زنم فاطمه در مقابل بذل او، از هم جدا شدیم پس او رها   »َفِهی طاِلٌق«بگوید:  
ُت َزْوَجَتُه فاِطَمَة  است. و اگر دیگری را وکیل کند، وکیل باید بگوید:  

ْ
»َعْن ِقَبِل ُمَوکِلی باَرأ

طاِلٌق«  َفِهی  َبَذَلْت  ما  اگر    ،َعلی  صورت  دو  هر  در  بَ کلمه    جایبه و  ما  »ِبما   َذَلْت«»َعلی 
 بگوید، اشکال ندارد. َبَذَلْت«

صیغه طالق خلع و مبارات در صورت امکان باید به عربی صحیح  ـ    2551مسأله  
آن حکم طالق است که در مسأله )  نباشد حکم  (  2526خوانده شود، و چنانچه ممکن 

: برای گذشت، ولی اگر زن برای آنکه مال خود را به شوهر ببخشد مثاًل به فارسی بگوید
 طالق، فالن مال را به تو بخشیدم، اشکال ندارد.

یا  ـ    2552مسأله   خود  بخشش  از  مبارات،  یا  خلع  طالق  عّده  بین  در  زن  اگر 
می شوهر  برگردد،  آن  از  برقرار  مقداری  را  ازدواج  دوباره  عقد  بدون  و  کند  رجوع  تواند 

 سازد.
می ـ    2553مسأله   مبارات  برای طالق  که شوهر  را  مهر  گیرمالی  از  بیشتر  باید  د، 

اشکال   باشد،  بیشتر  اگر  خلع  طالق  در  ولی  باشد،  مهر  از  کمتر  است  بهتر  بلکه  نباشد 
 ندارد.

 
 احکام متفرقه طالق

اوست  ـ    2554مسأله   خود  همسر  اینکه  گمان  به  نیست  همسرش  که  زنی  با  اگر 
یا گمان کند شوهرش می  نزدیکی نیست،  او شوهرش  که  بداند  باید  باشدکند، چه زن   ،

 . داردنگهعّده 
داند همسرش نیست زنا کند، و زن بداند که آن مرد اگر با زنی که میـ    2555مسأله  

عّده   نیست  الزم  نیست،  او  می داردنگهشوهر  شوهرش  که  کند  گمان  اگر  ولی  باشد،  ، 
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 . داردنگهاحتیاط واجب آن است که عّده 
قوق زناشویی شوهرش را نکند  اگر مرد زنی را گول بزند که رعایت حـ  2556مسأله 

تا او وادار شود طالقش دهد و زِن آن مرد شود، آن طالق و عقد صحیح است، ولی هر دو  
 اند.معصیت بزرگی کرده

کند که در شرایط خاصی  ـ    2557مسأله   با شوهر شرط  هرگاه زن در ضمن عقد 
دهد، یا به زندان  مثاًل اگر شوهر مسافرت طوالنی نماید، یا مثاًل شش ماه به او خرجی ن

طوالنی محکوم شود و مانند آن، اختیار طالق با او باشد، این شرط باطل است، ولی اگر  
چنین شرط کند، که از طرف شوهر وکیل باشد که در شرایط خاصی، یا بدون قید و شرط  

تواند بعدًا او را از وکالت عزل  بتواند خود را طالق دهد، شرط صحیح است، و شوهر نمی
 و اگر خود را طالق داد، طالق صحیح است. کند، 

زنی که شوهرش گم شده است، اگر بخواهد با دیگری شوهر کند ـ    2558مسأله  
نزد مجتهد عادل برود، و در شرایط خاصی که در کتاب   الصالحین«باید  آمده    »منهاج 

 تواند او را طالق دهد. است، می
او را در صورتی که به  تپدر و جّد پدری دیوانه دائمی، میـ    2559مسأله   وانند زن 

 صالح او باشد طالق بدهند.
اگرچه  ـ    2560مسأله   کند،  متعه  را  زنی  خود،  طفل  برای  پدری  جّد  یا  پدر  اگر 

مقداری از زمان تکلیف بچه جزء مدت ازدواج موقت باشد، مثاًل برای پسر چهارده ساله  
می باشد  بچه  صالح  چنانچه  کند،  متعه  ساله  دو  را  زنی  را خودش  زن  آن  مدت  تواند 

 تواند طالق دهد.ببخشد، ولی زن دائمی او را نمی
اگر بر اساس حجت شرعی مرد دو نفر را عادل بداند و زن خود را ـ    2561مسأله  

پیش آنان طالق دهد، دیگری که در عدالت آنان شک دارد اگر احتمال بدهد که عدالت 
از تمام شدن عّده تواند  آنان نزد طالق دهنده ثابت بوده است، می  اش برای  آن زن را بعد 

تواند آن زن را خود یا دیگری عقد کند، ولی اگر یقین به عدم عدالت آنان داشته باشد نمی
 عقد کند.
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زنی که طالق رجعی داده شده است، در حکم همسر شرعی است تا  ـ   2562مسأله  
ّق شوهر است ممانعت اش تمام شود، پس باید از هرگونه استمتاعی که حزمانی که عّده 

نکند، و جایز است بلکه مستحب است خود را برای او آرایش کند، و جایز نیست بدون 
اش بر او واجب است اگر ناشزه نباشد، و کفن و فطره او نیز اجازه او خارج شود، و نفقه 

می ارث  او  از  دیگری  هرکدام،  مرگ  صورت  در  و  است،  شوهر  عهده  مرد  بر  و  برد، 
 ر دوران عّده او با خواهرش، ازدواج کند.تواند دنمی



 
 
 

 احکام غصب 
غصب آن است که انسان از روی ظلم، بر مال یا حّق کسی مسلط شود، و این چیزی 

)صلی الله  اکرم  پیامبراست که به حکم عقل و قرآن و روایات حرام است، و از حضرت  
وآله( غ  علیه  دیگری  از  زمین  وجب  یک  کس  هر  که  است،  شده  در  روایت  کند،  صب 

 اندازند. طبقه آن مثل طوق به گردن او می قیامت آن زمین را از هفت 

اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه، و پل و جاهای دیگری ـ    2563مسأله  
اگر  و  است،  نموده  را غصب  آنان  حّق  کنند،  استفاده  است  شده  ساخته  عموم  برای  که 

چن بگیرد  خود  برای  را  جایی  مسجد  در  و  کسی  کند  بیرون  آنجا  از  را  او  دیگری  انچه 
 نگذارد که از آنجا استفاده نماید، گناه کرده است.

گرو  ـ    2564مسأله   که  را  بگذارند که چیزی  قرار  گیرنده،  و گرو  گرو دهنده،  اگر 
تواند شخص سومی باشد، گرو دهنده نمی  به دست گرو گیرنده، یا    به دست گذاشته شده  

 لب او را بدهد پس بگیرد، و چنانچه بگیرد باید فورًا برگرداند. آن چیز را پیش از آنکه ط
گذاشته ـ    2565مسأله   نزد کسی گرو  که  را  کند، هر مالی  دیگری غصب  اگر  اند، 

توانند چیزی را که غصب کرده از او مطالبه نمایند،  یک از صاحب مال و گرو گیرنده می
 است.و چنانچه آن چیز را از او بگیرند، باز هم در گرو 

اگر انسان چیزی را غصب کند، باید به صاحبش برگرداند، و اگر آن  ـ    2566مسأله  
( و 2576چیز از بین برود و قیمت داشته باشد، باید عوض آن را به شرحی که در مسأله )

 ( خواهد آمد به او بدهد.2577)
منفعتی  ـ    2567مسأله   کرده  غصب  که  چیزی  از  دست اگر  از   به  مثاًل  آید، 

بّرهگوسفن مال صاحب دی که غصب کرده  پیدا شود،  مثاًل ای  که  نیز کسی  و  است،  مال 
 ای را غصب کرده، اگرچه در آن ننشیند باید اجاره آن را بدهد.خانه 
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اگر از بچه یا دیوانه چیزی را که مال اوست غصب کند، باید آن را به  ـ  2568مسأله 
 بدهد.ولی او بدهد، و اگر از بین رفته باید عوض آن را 

هرگاه دو نفر با هم چیزی را غصب کنند، چنانچه هر دو بر تمام آن ـ    2569مسأله  
به   اگرچه هر یک  آن چیز است،  آنان ضامن  از  باشند، هرکدام  داشته  تسلط    تنهایی چیز 

 توانسته آن را غصب نماید.نمی
مثاًل  ـ    2570مسأله   کند،  مخلوط  دیگری  چیز  با  کرده  غصب  که  را  چیزی  اگر 

است، گندم ممکن  آنها  کردن  جدا  چنانچه  نماید،  مخلوط  جو  با  کرده  غصب  که  را  ی 
 اگرچه زحمت داشته باشد، باید جدا کند و به صاحبش برگرداند.

ای را مانند گوشواره غصب کند شده طالی ساختهاگر شخصی قطعهـ    2571مسأله  
س از آن به صاحبش  کردن و پو آن را آب نماید، باید آن را با تفاوت قیمتش پیش از آب 

می  اّولش  مثل  را  آن  بگوید  ندهد  را  قیمت  تفاوت  اینکه  برای  چنانچه  و  سازم، بدهد، 
نمی  مالک  نیز  و  نماید،  قبول  نیست  مجبور  مثل مالک  را  آن  که  کند  مجبور  را  او  تواند 

 اّولش بسازد.
اّولش بهتر  اگر چیزی را که غصب کرده به ـ    2572مسأله   از  طوری تغییر دهد که 

شود، مثاًل طالیی را که غصب کرده گوشواره بسازد، چنانچه صاحب مال بگوید مال را به  
نمی و  بدهد  او  به  باید  بده،  صورت  و  همین  بگیرد،  مزد  کشیده  که  زحمتی  برای  تواند 

همچنین بدون اجازه مالک حق ندارد آن را به صورت اّولش درآورد، ولی اگر بدون اجازه  
یا به شکلی دیگر کند، معلوم نیست ضامن تفاوت قیمت میان دو    او آن چیز را مثل اّولش

 حالت باشد. 
طوری تغییر دهد که از اّولش بهتر اگر چیزی را که غصب کرده بهـ    2573مسأله  

شود، و صاحب مال بگوید باید آن را به صورت اّول درآوری، اگر برای او هدفی در این  
رت اّولش درآورد، و چنانچه قیمت آن  درخواست باشد واجب است غاصب آن را به صو 

 ییطالبه واسطه تغییر دادن از اّولش کمتر شود، باید تفاوت آن را به صاحبش بدهد، پس  
را که غصب کرده اگر گوشواره بسازد و صاحب آن بگوید باید به صورت اّولش درآوری،  
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آب  از  بعد  که  صورتی  شدر  کمتر  ساختن  گوشواره  از  پیش  از  آن  قیمت  باید  کردن،  ود، 
 تفاوت آن را بدهد. 

اگر در زمینی که غصب کرده زراعت کند، یا درخت بنشاند، زراعت  ـ    2574مسأله  
و درخت و میوه آن مال خود اوست، و چنانچه صاحب زمین راضی نباشد که زراعت و  
درخت در زمین او بماند، کسی که غصب کرده باید فورًا زراعت، یا درخت خود را اگرچه  

نمای آن ضرر  اجاره زمین را در مدتی که زراعت و درخت در  باید  نیز  و  از زمین بکند،  د 
خرابی و  بدهد،  زمین  صاحب  به  مثاًل  بوده  کند،  درست  شده،  پیدا  زمین  در  که  را  هایی 

باید جای درخت  اّولش کمتر شود،  از  اینها قیمت زمین  به واسطه  اگر  و  نماید،  پر  را  ها 
واند صاحب زمین را مجبور کند که زمین را به او بفروشد یا  تتفاوت آن را هم بدهد، و نمی

تواند او را مجبور کند که درخت یا زراعت را به او  اجاره بدهد، و نیز صاحب زمین نمی
 بفروشد. 

اگر صاحب زمین راضی شود که زراعت و درخت در زمین او بماند، ـ  2575مسأله 
عت را بکند، ولی باید اجاره آن زمین کسی که آن را غصب کرده، الزم نیست درخت و زرا

 را از وقتی که غصب کرده تا وقتی که صاحب زمین راضی شده بدهد.
اگر چیزی که غصب کرده از بین برود، در صورتی که قیمی باشد  ـ    2576مسأله  

ـ بدهد  را  آن  باید قیمت  و گوسفند  گاو  به چیزی می مثل  قیمی  از  و  آن  مثل  که  گویند: 
ـ و چنانچه قیمت بازار  در جلب تقاضا دخالت دارد فراوان نیست،  جهت خصوصیاتی که

باید قیمت وقتی را که تلف شده  و تقاضا فرق کرده باشد،  به واسطه اختالف عرضه  آن 
 بدهد.

اگر چیزی را که غصب کرده و از بین رفته مثلی باشد، مانند گندم و  ـ    2577مسأله  
گویند: که مثل و و مثلی به چیزی می هد ـجو باید مثل همان چیزی را که غصب کرده بد

، ولی چیزی را   ـ مانند آن از جهت خصوصیاتی که در جلب تقاضا تأثیر دارد فراوان است 
دهد باید خصوصیات نوعی آن که در جلب تقاضا تأثیر دارد، مانند چیزی باشد که  که می

تواند ج غصب کرده، نمیآن را غصب کرده و از بین رفته است، مثاًل اگر از قسم اعالی برن
 تر بدهد. از قسم پست 
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در ـ    2578مسأله   اگر  برود،  بین  از  و  نماید  است غصب  قیمی  که  را  چیزی  اگر 
مدتی که پیش او بوده صفتی پیدا کرده که قیمتش باال رفته است مثاًل چاق شده، سپس  

قتی را که  تلف شده است، اگر این چاقی در اثر رسیدگی بهتر غاصب نباشد، باید قیمت و
را  قیمت  افزایش  این  نیست  الزم  باشد،  او  رسیدگی  اثر  در  اگر  ولی  بدهد،  بوده  چاق 

 بپردازد.
بین ـ    2579مسأله   از  و  نماید  او غصب  از  اگر چیزی را که غصب کرده، دیگری 

تواند عوض آن را از هر یک از آنان بگیرد، یا از هرکدام آنان مقداری  برود، صاحب مال می
تواند آنچه را داده را مطالبه نماید، و چنانچه عوض را از اّولی بگیرد، اّولی میاز عوض آن  

تواند آنچه را که داده است از اّولی  است از دومی بگیرد، ولی اگر از دومی بگیرد، او نمی
 مطالبه نماید.
های معامله در آن نباشد،  فروشند، یکی از شرط اگر چیزی را که میـ    2580مسأله  

نمایند  مثالً  ـ معامله  بدون وزن  کنند،  فروش  و  با وزن خرید  باید  که  را  معامله  چیزی  ـ 
از معامله راضی باشند که در مال    نظرقطع  چنانچه فروشنده و خریدار با    باطل است. و

اند مثل مال غصبی یکدیگر تصرف کنند اشکال ندارد، وگرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته
ری برگردانند؛ و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف  است، و باید آن را به دیگ 

 شود، چه بداند معامله باطل است چه نداند، باید عوض آن را بدهد.

خود  ـ    2581مسأله   نزد  مدتی  یا  ببیند  را  آن  که  بگیرد  فروشنده  از  را  مالی  هرگاه 
شهور باید عوض آن  تا اگر پسندید بخرد، در صورتی که آن مال تلف شود، بنا بر م  داردنگه

 را به صاحبش بدهد. 



 
 
 

 کنداحکام مالی که انسان آن را پیدا می 
ای مال گم شده اگر حیوان نباشد، و انسان آن را پیدا کند و نشانهـ    2582مسأله  

درهم   یک  از  کمتر  آن  قیمت  چه  شود،  معلوم  صاحبش  آن  واسطه  به  که  باشد  نداشته 
تواند آن را برای خود بردارد، ولی احتیاط نباشد، می دار( باشد چه نخود نقره سکه 12٫6)

مستحب آن است که آن را از طرف صاحبش به فقراء صدقه بدهد، و از این قبیل است  
پولی که عالمت ندارد، ولی اگر مقدار و خصوصیت زمان و مکان عالمتی برای پول باشد 

 باید آن را اعالن کند همچنان که در مسأله بعدی خواهد آمد.
تواند ای دارد که به واسطه آن می هرگاه چیزی را که پیدا کرده نشانه ـ    2583مسأله  

صاحبش را پیدا کند، اگرچه بداند صاحب آن کافری است که اموالش محترم است، در  
تا   پیدا کرده  آن را  از روزی که  باید  به مقدار یک درهم برسد،  آن چیز  صورتی که قیمت 

مردم   اجتماع  محل  در  سال  باشد یک  کمتر  درهم  یک  از  آن  قیمت  اگر  و  کند،  اعالن 
احتیاط واجب آن است که آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد، و هر وقت صاحبش پیدا 

 شد، چنانچه به صدقه دادن راضی نشود، عوض آن را به او بدهد.
تواند به کسی که اطمینان  اگر انسان خودش نخواهد اعالن کند، می ـ    2584مسأله  

 ید، که از طرف او اعالن نماید.دارد بگو 
اگر تا یک سال اعالن کند و صاحب مال پیدا نشود، در صورتی که ـ    2585مسأله  

تواند آن را برای صاحبش نگهداری کند که آن مال را در غیر حرم مکه پیدا کرده باشد می 
ندارد، هر وقت پیدا شد به او بدهد، و در این مدت استفاده از آن با حفظ عین آن اشکال  

تواند آن را از طرف صاحبش به فقراء صدقه بدهد، و احتیاط واجب آن است که آن  و می 
را برای خود برندارد، و اگر آن مال را در حرم پیدا کرده باشد احتیاط واجب آن است که 

 آن را به فقراء صدقه بدهد. 
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، مال را  اگر بعد از آنکه یک سال اعالن کرد و صاحب مال پیدا نشدـ    2586مسأله  
و  نکرده  کوتاهی  آن  نگهداری  در  چنانچه  رفت،  بین  از  و  کرد  نگهداری  برای صاحبش 

یعنی زیاده اگر از طرف صاحبش صدقه داده  تعّدی  نیست، ولی  ننموده، ضامن  روی هم 
مطالبه   را  مالش  عوض  یا  شود،  راضی  صدقه  به  آنکه  بین  است  مخیر  صاحبش  باشد، 

 نده باشد.کند، و ثواب صدقه برای تصّدق کن
شد اعالن   ذکرکسی که مالی را پیدا کرده، اگر عمدًا به دستوری که  ـ    2587مسأله  

نکند، گذشته از اینکه معصیت کرده است، چنانچه احتمال دهد که اعالن مفید باشد باز 
 هم واجب است اعالن کند.

نشانهـ    2588مسأله   که  کند  پیدا  را  چیزی  نابالغ  بچه  یا  دیوانه،  باگر  و دار  اشد 
بلکه واجب است که   تواند اعالن نماید ـقیمت آن به مقدار یک درهم برسد، ولّی او می

باشد گرفته  دیوانه  یا  بچه  از  را  چیز  آن  اگر  نماید  و   اعالن  کرد  اعالن  سال  یک  اگر  و  ـ 
 شد عمل نماید. ذکر( 2585صاحب مال پیدا نشد باید به آنچه در مسأله )

کند، از پیدا شدن صاحب مال  بین سالی که اعالن می  اگر انسان درـ    2589مسأله  
 ـ آن را صدقه بدهد. با اذن حاکم شرع بنا بر احتیاط واجب  ناامید شود باید ـ

اعالن میـ    2590مسأله   که  سالی  بین  در  در اگر  چنانچه  برود،  بین  از  مال  کند، 
صاحبش ضامن  نگهداری آن کوتاهی کرده، یا در آن تصرف کرده است، عوض آن را برای  

است و باید اعالن را ادامه دهد، و اگر کوتاهی نکرده و تصرف هم ننموده است، چیزی بر  
 او واجب نیست. 

رسد در جایی اگر مالی را که نشانه دارد و قیمت آن به یک درهم میـ    2591مسأله  
آن را    شود، باید از روز اّولپیدا کند که معلوم است به واسطه اعالن، صاحب آن پیدا نمی 

ـ فقراء  به  صاحبش  طرف  واجب  از  احتیاط  بر  بنا  شرع  حاکم  اذن  و   با  بدهد،  صدقه  ـ 
 نباید صبر نماید تا سال تمام شود.

اگر چیزی را پیدا کند و به خیال اینکه مال خود اوست بردارد، بعد  ـ    2592مسأله  
 ت.شد بر آن جاری اس ذکربفهمد مال خودش نبوده، احکامی که در مسائل گذشته 
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بهـ    2593مسأله   باید  آن  چیزی را که پیدا کرده  اگر صاحب  طوری اعالن کند که 
فرق   موارد  اختالف  حسب  به  امر  این  و  اوست،  مال  چیز  آن  که  دهد  احتمال  بشنود 

گاهی همینمی مثاًل  پیدا کردهکند،  بگوید: چیزی  که  است  کافی  بعضی  قدر  در  ولی  ام، 
ام، و در بعضی  ای طال پیدا کردهند مثاًل بگوید: قطعهموارد باید جنس آن را نیز تعیین ک

ام،  ای طال پیدا کرده موارد باید بعضی از خصوصیات را اضافه کند مثاًل بگوید: گوشواره
ولی در هر صورت باید تمام خصوصیات را نگوید تا متعین نشود، و باید در جایی اعالن  

 رسد. کند که احتمال بدهد خبر به صاحبش می 
و  ـ    2594ه  مسأل است  من  مال  بگوید  دیگری  و  کند  پیدا  را  چیزی  کسی  اگر 

های آن را بگوید، در صورتی باید به او بدهد که اطمینان داشته باشد مال اوست، و  نشانه 
 هایی را که بیشتر اوقات صاحب مال هم ملتفت آنها نیست بگوید.الزم نیست نشانه

کرده ـ    2595مسأله   پیدا  که  قیمت چیزی  چنانچه    اگر  برسد،  درهم  یک  به  است 
اعالن نکند و در مسجد یا جای دیگری که محل اجتماع مردم است بگذارد و آن چیز از  

 بین برود، یا دیگری آن را بردارد، کسی که آن را پیدا کرده ضامن است.
نمیـ    2596مسأله   سال  یک  تا  که  کند  پیدا  را  چیزی  آخرین  هرگاه  تا  باید  ماند، 
ـ آن  البته با حفظ تمام خصوصیاتی که در قیمتش دخالت دارند ماند ـی میزمانی که باق

را حفظ کند، و احتیاط واجب آن است که در طی این مدت او را اعالن کند، و چنانچه  
تواند بفروشد تواند قیمت آن را معین کند و برای خود بردارد، و میصاحبش پیدا نشد می

صورت باید اعالن را ادامه دهد، و اگر صاحبش پیدا شد  ، و در هر دو  داردنگه و پولش را  
مسأله   در  آنچه  به  باید  نشد  پیدا  صاحبش  سال  یک  تا  اگر  و  بدهد،  او  به  را  آن  قیمت 

 شد عمل نماید.  ذکر( 2585)
اگر چیزی را که پیدا کرده، موقع وضو گرفتن و نماز خواندن همراه ـ    2597مسأله  

نمی باطل  نمازش  و  ضو  و  باشد،  تحویل او  صاحبش  به  را  آن  نخواهد  اگر  حتی  شود، 
 دهد.

او را ببرند و کفش دیگری  ـ    2598مسأله   آن بگذارند، چنانچه    جایبهاگر کفش 
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را   که کفشش  است  برده و راضی  را  او  که کفش  است  مال کسی  مانده  که  بداند کفشی 
می بردارد،  است  برده  که  کفشی  همچ  جایبهتواند  عوض  و  بردارد،  خودش  نین  کفش 

باید  فرض  این  در  ولی  است،  برده  ظلم  و  ناحق  طور  به  را  او  کفش  که  بداند  اگر  است 
مجهول حکم  ااّل  و  نباشد،  بیشتر  خودش  کفش  از  آن  زیادی قیمت  به  نسبت  المالک 

مجهول  حکم  صورت  دو  این  غیر  در  و  است،  جاری  کفش جاری  قیمت  آن  بر  المالک 
 خواهد بود.

درـ    2599مسأله   که  مالی  مجهول  اگر  است  انسان  ـدست  باشد  یعنی  المالک 
ـ و گمشده بر آن مال صدق نکند، در صورتی که اطمینان داشته   صاحب آن معلوم نباشد 

داند باشد، جایزاست به هر طوری که می باشد که مالک آن راضی به تصرف او در آن می 
زمانی   تا  آن  صاحب  از  است  الزم  وگرنه  کند،  تصرف  آن  در  است  راضی  احتمال  او  که 

دهد، جستجو نماید، و پس از یأس از پیدا شدن صاحبش باید آن مال را به  یافتنش را می 
اجازه حاکم شرع باشد، و همچنین   با  آن است که  احتیاط واجب  فقیر صدقه بدهد، و 

تواند با اجازه او قیمتش را صدقه بدهد، و اگر بعدًا صاحبش پیدا شود، چنانچه راضی  می
 ـ باید عوض آن را به او بدهد. بنا بر احتیاط واجب  نشود، ـبه صدقه دادن 



 
 
 

 احکام سربریدن و شکار کردن حیوانات 
گوشت چه وحشی باشد چه اهلی اگر آن را به دستوری  حیوان حالل ـ    2600مسأله  

شود سر ببرند، پس از جان دادن، گوشت آن حالل و بدن آن پاک است، و  می  ذکرکه بعدًا  
 شتر و ماهی و ملخ راه دیگری است که در مسائل آینده خواهد آمد.  برای حالل شدن

گوشت وحشی مانند آهو و کبک و بز کوهی، و حیوان  حیوان حالل ـ    2601مسأله  
و حالل کرده  فرار  که  اهلی  شتر  و  گاو  مثل  شده،  وحشی  بعدًا  و  بوده  اهلی  که  گوشتی 

شود می ذکره دستوری که بعدًا توان آن را گرفت، اگر بوحشی یا سرکش شده است که نمی
و آنها را شکار کنند، پاک و حالل است، ولی حیوان حالل مانند گوسفند  اهلی  گوشت 

گوشت وحشی که به واسطه تربیت کردن اهلی شده است، با مرغ خانگی، و حیوان حالل
 شود.شکار کردن پاک و حالل نمی

ار کردن پاک و حالل  گوشت وحشی در صورتی با شک حیوان حاللـ    2602مسأله  
آهو که نمیمی بنابراین بچه  نماید،  پرواز  یا  بتواند فرار کند  فرار کند و بچه  شود که  تواند 

اش شود، و اگر آهو و بچه تواند پرواز نماید، با شکار کردن پاک و حالل نمیکبک که نمی
 ام است. اش حرتواند فرار کند، با یک تیر شکار نماید، آهو حالل و بچهرا که نمی

حاللـ    2603مسأله   به  حیوان  اگر  ماهی،  مانند  ندارد  جهنده  خون  که  گوشتی 
 شود خورد.خودی خود بمیرد پاک است ولی گوشت آن را نمی

گوشتی که خون جهنده ندارد مانند مار و سوسمار، مرده  حیوان حرام ـ   2604مسأله  
 آن پاک است، پس شکار یا سربریدن آن اثری ندارد.

پاک ـ    2605مسأله   زیرا  ندارد  اثری  خوک  و  سگ  کردن  شکار  و  سربریدن 
در  نمی که  کوچکی  حیوانات  همچنین  و  است.  حرام  هم  آنها  گوشت  خوردن  و  شوند، 

موش و  موش  مانند  دارند،  جهنده  خون  و  داشته  النه  زمین  یا داخل  شکار  با  که  خرما 
 شود.سربریدن، گوشت و پوست آنها پاک نمی
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حرامحیوانـ    2606مسأله   ـات  پیش   گوشت  مسأله  در  آنچه  با   شد  ذکربجز  ـ 
شود، چه درنده باشند و  سربریدن، یا شکار کردن با اسلحه، گوشت و پوست آنها پاک می

اند(. ولی اگر  چه غیر درنده، حتی فیل و خرس و بوزینه )که از نظر فقهی محل اختالف 
 اشکال است. گوشت را با سگ شکار کنند، پاک بودنش محلحیوانات حرام 

ای بیرون آید یا آن را بیرون آورند،  اگر از شکم حیوان زنده، بچه مرده ـ  2607مسأله 
 خوردن گوشت آن حرام است. 

 
 دستور سربریدن حیوانات 

به طور کامل ـ    2608مسأله   آن است که چهار مجری را  دستور سربریدن حیوان 
 ببرند: 
 مجرای نفس )حلقوم(. ـ  1
 ی(. مجرای خوردن )مرـ  2
باشد. و بنا بر احتیاط واجب که در دو طرف مری و حلقوم می   ضخیم دو رگ  ـ    4و    3

به   حلقوم  بریدن  یا  آنها  واقع    تنهاییشکافتن  چیز  چهار  این  بریدن  و  نیست.  کافی 
 شوند، ببرند. ای که حلقوم و مری از آنها جدا میشود مگر اینکه از زیر مهره نمی

چهار مجری را ببرند و صبر کنند تا حیوان بمیرد    اگر بعضی از اینـ    2609مسأله  
نمی کفایت  ببرند،  را  بقیه  حیوان  بعد  دادن  جان  از  پیش  را  آنها  که  صورتی  در  اما  کند، 

 . ببرند، آن حیوان پاک و حالل است هرچند بریدن آنها پشت سر هم نباشد
بهـ    2610مسأله   را  گوسفند  گلوی  گرگ  ماگر  این چهار  از  که  بکند  جری  طوری 

شود، و همچنین است اگر از حلقوم چیزی نماند، بلکه  چیزی نماند، آن گوسفند حرام می
باقی   بدن  به  متصل  یا  به سر،  آویزان  مجری  این چهار  و  بکند،  را  گردن  از  مقداری  اگر 

ـ گوسفند  آن  واجب  بمانند،  احتیاط  بر  می  بنا  حرام  را ـ  بدن  دیگر  جای  اگر  ولی  شود، 
که   در صورتی  که  بکند،  دستوری  به  و  باشد  زنده  ببرند،  می  ذکرگوسفند  را  آن  سر  شود 

 باشد، و این حکم اختصاص به گرگ و گوسفند ندارد.حالل و پاک می
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 شرایط سربریدن 

 سربریدن حیوان چند شرط دارد: ـ  2611مسأله 
باید مسلمان باشد، و بچه کسی که سر حیوان را میاّول:   برد چه مرد باشد چه زن 
تواند سر حیوان را ببرد. و اما  ـ می یعنی: خوب و بد را بفهمد هم اگر ممیز باشد ـمسلمان 

هایی است که در حکم کّفارند، مانند نواصب، اگر  کسی که از کّفار غیر کتابی، یا از فرقه 
نمی آن حیوان حالل  ببرد  را  ببرد  سر حیوان  را  اگر سر حیوان  نیز  کتابی  کافر  بلکه  شود، 

ـ هرچند »بسم الل  شود.ـ آن حیوان حالل نمی بنا بر احتیاط واجب  ه« هم بگوید، 
با  دّوم:   بریدن  و  باشد،  آهن  از  که  ببرند  چیزی  با  امکان  صورت  در  را  حیوان  سر 

ـ کافی نیست. ولی چنانچه آهن پیدا نشود با چیز   بنا بر احتیاط واجب  چاقوی استیل ـ
نیز می  تیزی که چهار مجرای آن را جدا کند، مانند شیشه و شود سر آن را برید، سنگ 

 هرچند ضرورتی مقتضی سربریدنش نباشد. 
در موقع سربریدن، حیوان رو به قبله باشد، پس اگر نشسته یا ایستاده باشد رو  سّوم:  

به قبله بودن آن همانند رو به قبله بودن انسان در نماز است، و اگر حیوان برطرف راست یا 
دن و شکم حیوان رو به قبله باشد و الزم نیست پاها و چپ خوابیده باشد باید محل بری 

که میدست  و کسی  باشد.  قبله  به  رو  آن  اگر  ها و صورت  ببرد  قبله سر  به  رو  باید  داند 
شود، ولی اگر فراموش کند، یا مسأله را  عمدًا حیوان را رو به قبله نکند، حیوان حرام می

و ندارد،  اشکال  کند،  اشتباه  را  قبله  یا  نتواند    نداند،  یا  است،  قبله کدام طرف  نداند  اگر 
هرچند با کمک دیگری حیوان را رو به قبله کند، در صورتی که حیوان چموش باشد، یا 

ای افتاده باشد و ناچار باشد آن را ذبح کند، به هر طرف ذبح کند اشکال  در چاه، یا چاله 
موجب مرگش شود. و ذبح ندارد. و همچنین اگر بترسد معّطلی برای رو به قبله کردن آن  

قبله   به  رو  هرچند  است  صحیح  شود،  ذبح  قبله  به  رو  باید  نیست  معتقد  که  مسلمانی 
 برد نیز رو به قبله باشد. نکشد. و احتیاط مستحب آن است که کسی که حیوان را سر می

نیت سربریدن، خود  چهارم:   به  آن  به  آن در زمان متصل  از  یا پیش  هنگام سربریدن 
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قدر که بگوید: را ببرد، و نام بردن غیر ذابح کافی نیست، و همین  اوند متعالخدذابح نام  
»بسم الله« یا »الله اکبر« کافی است، بلکه اگر تنها بگوید: »الله« نیز کافی است گرچه  
به   جهل  روی  از  یا  ببرد،  را  خدا  نام  سربریدن  قصد  بدون  اگر  و  است.  احتیاط  خالف 

شود، ولی اگر از روی فراموشی نام خدا را نبرد  وان حالل نمی مسأله نام خدا را نبرد، آن حی
 اشکال ندارد.

حیوان بعد از سربریدن حرکتی بکند، اگرچه مثاًل چشم، یا دم خود را حرکت پنجم:  
بودن آن حیوان در  دهد، یا پای خود را به زمین زند، و این در صورتی الزم است که زنده

 یست. حال ذبح مشکوک باشد وگرنه الزم ن
بهششم:   حیوان  بدن  رگاز  در  خون  اگر  پس  آید،  بیرون  خون  معمول  هایش  اندازه 

بسته شود و بیرون نیاید و یا آنکه خون بیرون آمده نسبت به نوع آن حیوان کم باشد، آن  
نمی  حالل  از حیوان  پیش  حیوان  که  باشد  جهت  این  از  خون  بودن  کم  اگر  ولی  شود، 

 کال ندارد.سربریدن خونریزی کرده است اش
آنکه بریده شدن گلو به قصد ذبح باشد، پس اگر چاقو از دست کسی بیفتد و هفتم:  

گلوی حیوان را ناخواسته ببرد، یا ذابح خواب یا مست یا بیهوش یا کودک یا دیوانه غیر  
بریده شود،  اتفاقًا  و  بر گلوی حیوان بکشد  را  برای مقصود دیگری چاقو  یا  باشد،  ممیز 

 شود.حالل نمی
بنا بر احتیاط واجب نباید سر حیوان را پیش از بیرون آمدن روح از ـ    2612مسأله  

ـ این کار موجب حرام شدن حیوان نمی بدنش جدا کنند  از روی  شودهرچند  اگر  ـ ولی 
ـ است  همچنین  و  ندارد؛  اشکال  شود،  جدا  سر  چاقو  تیزی  جهت  به  یا  بر   غفلت،  بنا 

و  احتیاط حیوان  گردن  شکستن  واجب  از   ـ  روح  آمدن  بیرون  از  پیش  نخاعش  قطع 
مانند ریسمانی سفید رنگ در میان مهره  های بدنش. و نخاع همان مغز حرام است که 

 کمر از گردن تا دم حیوان ادامه دارد.
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 دستور کشتن شتر 

سربریدن باید نحر کنند، و   جایبهشتر را برای حالل و پاک بودن  ـ    2613مسأله  
شد، کارد یا چیز دیگری را که  ذکربا رعایت شرایط سربریدن که دستور آن چنین است که 

بین گردن و سینه برنده باشد، در گودی  و  که شتر از آهن  آن است  و بهتر  اش فروکنند. 
 هنگام نحر ایستاده باشد. 

نحر، سر شتر را ببرند، یا گوسفند و گاو، و مانند اینها را    جایبهاگر  ـ    2614مسأله  
، گوشت آنها حرام و بدن آنها نجس است، ولی اگر شتر را ذبح کنند و  مثل شتر نحر کنند

پیش از مردن آن را نحر نمایند، گوشت آن حالل و بدن آن پاک است، و نیز اگر گاو، یا  
نحرو  گوسفند   را  اینها  پاک    مانند  و  حالل  ببرند،  را  آنها  سر  مردن  از  پیش  و  کنند 

 باشند.می
شود و نتوانند آن را به دستوری که در شرع معین    اگر حیوانی سرکشـ   2615مسأله  

شده بکشند، یا مثاًل در چاه بیفتد و احتمال بدهند که در آنجا بمیرد و کشتن آن به دستور  
اثر زخم جان بدهد، حالل   بزنند و در  نباشد، هر جای بدنش را که زخم  گذشته ممکن 

شرط می باید  ولی  نیست،  الزم  آن  بودن  قبله  به  رو  و  برای  شود،  که  را  دیگری  های 
 شد دارا باشد.  ذکرسربریدن حیوانات 

 
 ی که موقع سربریدن حیوانات مستحب است یچیزها

حیوانات  ـ    2616مسأله   سربریدن  در  را  چیز  چند  علیهم  الله  رضوان  فقهاء 
 اند.مستحب شمرده 

 موقع سربریدن گوسفند، دو دست و یک پای آن را ببندند و پای دیگرش را رها اّول:  
کنند. و موقع سربریدن گاو، چهار دست و پایش را ببندند و دم آن را رها کنند. و موقع  

تا زانو، یا زیر بغل به یکدیگر ببندند و   پایینکشتن شتر اگر نشسته باشد دو دست آن را از  
پاهایش را باز بگذارند، و اگر ایستاده باشد پای چپش را ببندند. و مستحب است مرغ را  
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 ریدن رها کنند تا پروبال بزند.بعد از سرب
 پیش از کشتن حیوان، آب جلوی آن بگذارند. دّوم: 

کاری کنند که حیوان کمتر اذیت شود، مثاًل کارد را خوب تیز کنند، و باعجله  سّوم:  
 سر حیوان را ببرند. 

 
 ی که در کشتن حیوانات مکروه است یچیزها

انات مکروه شمرده شده  در بعضی روایات چند چیز در کشتن حیو ـ    2617مسأله  
 است: 
 پیش از بیرون آمدن روح، پوست حیوان را بکنند.ـ  1
 در جایی حیوان را بکشند که حیوان دیگر که از جنس اوست آن را ببیند. ـ  2
کراهت ـ    3 احتیاج  صورت  در  ولی  جمعه،  روز  ظهر  از  پیش  یا  کنند  ذبح  شب  در 

 ندارد.
 ه است بکشد.خود انسان چهارپایی را که پرورش دادـ  4

 
 احکام شکار کردن با اسلحه 

گوشت وحشی را با اسلحه شکار کنند و بمیرد، با اگر حیوان حاللـ    2618مسأله  
 پنج شرط، حالل و بدنش پاک است:

که  اّول:   باشد  تیر  و  نیزه  مثل  یا  باشد،  برنده  و شمشیر  مثل کارد  اسلحه شکار  آنکه 
می پاره  را  حیوان  دّوم بدن  قسم  در  و  شرط حالل    کند،  باشد،  نداشته  سرنیزه  اگر سالح 

شدن این است که بدن حیوان را مجروح و پاره کند، و اگر سرنیزه داشته باشد کافی است 
وسیله دام یا چوب، و سنگ و مانند اینها  که آن را بکشد هرچند مجروح نسازد، و اگر به 

نمی پاک  بمیرد  و  کنند  شکار  را  حرا حیوانی  هم  آن  خوردن  و  همچنین  شود،  و  است.  م 
های بزرگ یا ـ اگر با چیز تیزی که سالح نیست مانند سوزن بنا بر احتیاط واجب  است ـ

تفنگ شکار کنند  با  را  اگر حیوانی  و  کنند،  را شکار  آن حیوان  مانند  و  یا سیخ  چنگال، 
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چنانچه گلوله آن در بدن حیوان فرو رود و آن را پاره کند، پاک و حالل است، چه گلوله  
ز و مخروطی باشد چه نباشد، و الزم نیست گلوله از جنس آهن باشد، ولی اگر گلوله در  تی

بدن حیوان فرو نرود بلکه آن را به سبب فشار بکشد، یا به واسطه حرارتش بدن حیوان را  
 حیوان بمیرد، پاک و حالل بودنش اشکال دارد.و بسوزاند، 
بچه مسلمان باشد که خوب و بد را کند باید مسلمان باشد یا  کسی که شکار میدّوم:  

ـ حیوانی را   مانند نواصب  بفهمد، و اگر کافر غیر کتابی، یا کسی که در حکم کافر است ـ
شکار نماید، آن شکار حالل نیست، بلکه کافر کتابی هم اگر حیوانی را شکار کند و نام 

 شود.ـ حالل نمی بنا بر احتیاط واجب  را هم ببرد، آن حیوان ـ خداوند متعال
اسلحه را برای شکار کردن حیوان بکار برد، و اگر مثاًل جایی را نشانه بگیرد و  سّوم:  

اتفاقًا حیوانی را بکشد، آن حیوان پاک نیست، و خوردن آن هم حرام است، ولی اگر به  
 .آن دیگری را بکشد، حالل است  جایبهقصد شکار حیوان بخصوصی تیراندازی کند و 

بکار  چهارم:   وقت  نام  در  اسلحه،  متعالبردن  از    خداوند  پیش  چنانچه  و  ببرد  را 
خوردن به هدف نام خدا را ببرد نیز کافی است، و اگر عمدًا نام خدا را نبرد شکار حالل  

 شود، ولی اگر فراموش کند اشکال ندارد.نمی
اندازه سربریدن  وقتی صیاد به حیوان برسد که مرده باشد، یا اگر زنده است بهپنجم:  

اندازه سربریدن وقت باشد و سر حیوان را نبرد تا بمیرد، حرام  وقت نباشد، و چنانچه به آن 
 است.

را  ـ    2619مسأله   آنان شرایط گذشته  از  نفر حیوانی را شکار کنند، و یکی  اگر دو 
نام   دو  آن  از  یکی  مثاًل  نکند،  دیگری رعایت  ولی  متعالرعایت کند،  و    خداوند  ببرد،  را 

 خدا را نبرد، آن حیوان حالل نیست. دیگری عمدًا نام 
اگر بعد از آنکه حیوانی را تیر زدند مثاًل در آب بیفتد، و انسان بداند  ـ    2620مسأله  

ـ جان داده است، حالل نیست، بلکه اگر   تیر و افتادن در آب  که حیوان به واسطه هر دو ـ
 باشد.نداند که جان دادن آن فقط به واسطه تیر بوده است، نیز حالل نمی

یا اسلحه غصبی، حیوانی را شکار کند، شکار ـ    2621مسأله   با سگ غصبی  اگر 
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شود، ولی گذشته از اینکه گناه کرده، باید اجرت اسلحه یا  حالل است و مال خود او می 
 سگ را به صاحبش بدهد.

اگر با وسیله شکار چون شمشیر بعضی از اعضای بدن حیوان مانند  ـ    2622مسأله  
باشد، ولی چنانچه آن حیوان را با مراعات  از او جدا کنند، آن عضو حرام می   دست و پا را

( مسأله  در  گذشته  می 2618شرایط  او حالل  بدن  باقیمانده  ببرند،  سر  اگر  (  اما  و  شود؛ 
ـ گذشته  وسیله شکار  شرایط  یک  با  در  گردن  و  سر  و  کند،  دو قسمت  را  حیوان  بدن  ـ 

حیوان جان داده باشد، هر دو قسمت حالل است. قسمت بماند، و انسان وقتی برسد که  
اندازه اندازه سربریدن وقت نباشد، اما اگر به و همچنین است اگر حیوان زنده باشد ولی به 

سربریدن وقت باشد و ممکن باشد که مقداری زنده بماند، قسمتی که سر و گردن ندارد،  
دستو  به  را  آن  سر  اگر  دارد،  گردن  و  سر  که  قسمتی  و  ببرند،  حرام،  قباًل گذشت  که  ری 

 باشد.حالل، وگرنه آن هم حرام می 
اگر با چوب یا سنگ، یا چیز دیگری که شکار کردن با آن صحیح  ـ    2623مسأله  

نیست حیوانی را دو قسمت کنند، قسمتی که سر و گردن ندارد حرام است، و قسمتی که 
زنده مقداری  که  باشد  ممکن  و  باشد  زنده  اگر  دارد،  گردن  و  به    سر  را  آن  سر  و  بماند 

 باشد. دستوری که قباًل گذشت ببرند، حالل، وگرنه آن قسمت هم حرام می
ببرند و بچه زندهـ    2624مسأله   یا سر  بیرون اگر حیوانی را شکار کنند،  آن  از  ای 

 باشد.آید، چنانچه آن بچه را به دستوری که قباًل گذشت سر ببرند، حالل، وگرنه حرام می 
مرده   ـ  2625مسأله   بچه  و  ببرند  یا سر  کنند،  را شکار  از شکمش اگر حیوانی  ای 

بیرون آورند، در صورتی که مردن بچه پیش از کشتن آن حیوان نباشد، و همچنین به سبب 
دیر بیرون آوردنش از شکم آن حیوان نمرده باشد، چنانچه خلقت آن بچه کامل باشد و مو  

 است. یا پشم در بدنش روییده باشد، پاک و حالل 
 

 شکار کردن با سگ شکاری 

حالل ـ    2626مسأله   وحشی  حیوان  شکاری،  سگ  کند،  اگر  شکار  را  با  گوشتی 
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 شود: شش شرط حیوان پاک و حالل می
به اّول:   بفرستند سگ  برای گرفتن شکار  را  آن  که هر وقت  باشد  تربیت شده  طوری 

پس از نزدیک شدن به شکار و    برود، و هر وقت از رفتن جلوگیری کنند بایستد، ولی اگر
دیدن آن نتوان از او جلوگیری کرد، ضرر ندارد، و اگر عادتش این باشد که پیش از رسیدن 

ندارد، و همچنین اگر عادت به خوردن خون شکار    لاک ش اخورد،  صاحبش از شکار می 
باشد،  ـ  داشته  واجب  ولی  احتیاط  بر  باشد بنا  چنین  عادتش  که  است  شرط  اگر    ـ  که 

 . زدیبرنخ زیستبه و نکند ممانعت از دادن شکار  صاحبش خواست شکار را از او بگیرد
صاحبش آن را بفرستد، و اگر از پیش خود دنبال شکار رود و حیوانی را شکار دّوم:  

بعدًا  و  رود  شکار  دنبال  خود  پیش  از  اگر  بلکه  است،  حرام  حیوان  آن  خوردن  کند، 
برسا  صداصاحبش   به شکار  را  آن  زودتر  که  واسطه صدای صاحبش  بزند  به  اگرچه  ند، 

 از خوردن آن شکار خودداری نماید. ـ  بنا بر احتیاط واجب  ـباید شتاب کند 
فرستد باید مسلمان باشد، به تفصیلی که در شرایط شکار  کسی که سگ را می سّوم:  

 با اسلحه گذشت.
نام    ماگ نهشکارچی  چهارم:   از رسیدنش به حیوان،  یا پیش  خداوند  فرستادن سگ، 

کند    تعالم فراموش  اگر  ولی  است،  آن شکار حرام  نبرد،  را  نام خدا  اگر عمدًا  و  ببرد،  را 
 اشکال ندارد.

شکار به واسطه زخمی که از دندان سگ پیدا کرده است بمیرد، پس اگر سگ پنجم:  
 شکار را خفه کند یا شکار از دویدن یا ترس بمیرد، حالل نیست.

باشد، یا    ه تشک  ارحیوان    ، سگی برسد که  کسی که سگ را فرستاده است، وقتششم:  
تأخیر غیر معمول در   اندازه سربریدن آن وقت نباشد ـاگر زنده است به نه از جهت  ولی 
اندازه سربریدن وقت باشد و سر حیوان را نبرد  ـ اما اگر وقتی برسد که به رسیدن به شکار

 تا بمیرد، حالل نیست.
وقتی  ـ    2627مسأله   اگر  فرستاده  را  را کسی که سگ  بتواند سر حیوان  که  برسد 

ببرد، چنانچه به واسطه تهیه مقدمات آن مانند بیرون آوردن کارد وقت بگذرد و آن حیوان  
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ببرد و حیوان   با آن سر حیوان را  نباشد که  او  اگر چیزی همراه  بمیرد، حالل است، ولی 
وان را رها کند شود، البته در این حال اگر آن حیـ حالل نمی بنا بر احتیاط واجب  بمیرد ـ

 شود.که سگ او را بکشد، حالل می 
چنانچه  ـ    2628مسأله   کنند،  را شکار  حیوانی  هم  با  و  بفرستد  را  اگر چند سگ 

آنها دارای شرط  اند، شکار حالل است، و  شد بوده   ذکر(  2626هایی که در مسأله )همه 
 ها نبوده، شکار حرام است. اگر یکی از آنها دارای آن شرط 

اگر سگ را برای شکار حیوانی بفرستد و آن سگ حیوان دیگری را  ـ    2629مسأله  
با حیوان دیگری شکار   اگر آن حیوان را  نیز  و  آن شکار حالل و پاک است،  شکار کند، 

 باشد. کند، هر دوی آنها حالل و پاک می
خداوند  اگر چند نفر با هم سگ را بفرستند و یکی از آنها عمدًا نام  ـ    2630مسأله  

طوری  اند بههایی را که فرستادهرا نبرد، آن شکار حرام است، و نیز اگر یکی از سگ  متعال
 باشد. شد تربیت شده نباشد، آن شکار حرام می ذکر( 2626که در مسأله )

یا حیوان دیگری غیر سگ شکاری، حیوانی را شکار کند،    ،اگر بازـ    2631مسأله  
یوان زنده باشد و به دستوری که قباًل  آن شکار حالل نیست، ولی اگر وقتی برسند که ح

 گذشت سر آن را ببرند، حالل است.
 

 صید ماهی و ملخ 

ماهی ـ    2632مسأله   ـاگر  باشد  دار  فلس  عرفًا  که  عارضی  ای  جهت  از  هرچند 
ـ زنده از آب بگیرند و بیرون آب جان دهد، پاک و خوردن آن   فلس از او جدا شده باشد

باشد، هرچند با یرد پاک است، ولی خوردن آن حرام میحالل است. و چنانچه در آب بم
صورت وسیله  این  در  که  بمیرد  آب  در  ماهیگیر  تور  در  اینکه  مگر  بمیرد،  زهر  مانند  ای 

خوردنش حالل است. و ماهی که عرفًا فلس ندارد را اگرچه زنده از آب بگیرند و بیرون  
 آب جان دهد، حرام است.

یرون بیفتد، یا موج آن را بیرون بیندازد، یا آب فرو اگر ماهی از آب بـ    2633مسأله  
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وسیله دیگر کسی  رود و ماهی در خشکی بماند، چنانچه پیش از آنکه بمیرد، با دست یا به
 آن را بگیرد، بعد از جان دادن حالل است، و اگر قبل از گرفتن بمیرد، حرام است.

سلمان باشد و در موقع  کند، الزم نیست مکسی که ماهی را صید میـ  2634مسأله 
نام   آن  متعالگرفتن  اطمینان   خداوند  دیگری  راه  از  یا  ببیند،  باید  مسلمان  ولی  ببرد،  را 

 داشته باشد که او را زنده از آب گرفته، یا آنکه در تور او در آب مرده است. 
مرده ـ    2635مسأله   گرفته ماهی  آب  از  زنده  را  آن  نیست  معلوم  که  یا مرده،  ای  اند 

کند که دلیل بر حالل بودن آن است ه در دست مسلمان باشد و در آن تصرفی میچنانچ
مانند فروختن یا خوردن، حالل است، و اگر در دست کافر باشد، اگرچه بگوید آن را زنده  

باشد، مگر آنکه انسان اطمینان کند که او را زنده از آب گرفته یا آنکه در  ام، حرام می گرفته
 است.تور او در آب مرده  

 خوردن ماهی زنده جایز است.ـ  2636مسأله 
دادن  ـ    2637مسأله   از جان  پیش  آب  بیرون  در  یا  کنند،  بریان  را  زنده  ماهی  اگر 

 بکشند، خوردنش جایز است.
اگر ماهی را بیرون آب دو قسمت کنند، و یک قسمت آن در حالی  ـ    2638مسأله  

 ون آب مانده جایز است.که زنده است در آب بیفتد، خوردن قسمتی را که بیر
وسیله دیگری زنده بگیرد، بعد از جان دادن اگر ملخ را با دست یا بهـ    2639مسأله  

گیرد مسلمان باشد، و در موقع گرفتن نام  آن حالل است، و الزم نیست کسی که آن را می
را    ای در دست کافر باشد و معلوم نباشد که آن را ببرد، ولی اگر ملخ مرده   خداوند متعال

 ام حرام است.زنده گرفته است یا نه، اگرچه بگوید زنده گرفته 
بال درنیاورده است و نمیـ    2640مسأله   پرواز کند، حرام  خوردن ملخی که  تواند 

 است.



 
 
 

 ها ها و آشامیدنیاحکام خوردنی
پرندهـ    2641مسأله   و هر  درنده  کرکس  و  باز  و  عقاب،  و  شاهین  مانند  که  ای 

بنا بر   د، حرام است، و همچنین حرام است همه انواع کالغ، حتی زاغ ـچنگال دار باش
ای که هنگام پرواز بال زدنش کمتر از صاف نگهداشتن بالش ـ و هر پرنده احتیاط واجب 

می حرام  و  است  دار  چنگال  پرنده باشد،  هر  و  صاف باشد،  از  بیش  زدنش  بال  که  ای 
گوشت به  گوشت را از حالل پرندگان حرامتوان  نگهداشتن اوست حالل است، بنابراین می

ای معلوم نباشد، اگر  مالحظه کیفیت پرواز آنها تمیز داد، ولی چنانچه کیفیت پرواز پرنده 
کدام دان و یا سنگدان و یا خارپشت پا داشته باشد حالل است، و اگر هیچ آن پرنده چینه 

ـ چون مرغ  غیر از آنچه ذکر شد از اینها را نداشته باشد، حرام است. و اما پرندگان دیگر ـ
باشند، ولی کشتن بعضی و کبوتر و گنجشک و حتی شترمرغ و طاووس، همه حالل می

از پرندگان مکروه است مانند هدهد و پرستو. و اما حیواناتی که پرواز دارند ولی پر ندارند 
بنا بر   باشند، و همچنین است زنبور و پّشه و دیگر حشرات پرندهمانند خفاش حرام می 

 احتیاط واجب.
اگر چیزی را که روح دارد، از حیوان زنده جدا نمایند، مثاًل دنبه، یا ـ    2642مسأله  

 باشد.مقداری گوشت از گوسفند زنده ببرند، نجس و حرام می 
اجزاء حیوانات حالل ـ    2643مسأله   از  آن چهارده  بعضی  و  است،  گوشت، حرام 

است: » فضله. »۲« خون. »۱چیز  نر۳«  »آلت()  ی «  فرج. »۴.  بچه ۵«  « ۶دان. »« 
« چیزی که در  ۸گویند. »« تخم که آن را دنبالن می ۷گویند. »غدد که آن را دشول می 

  ستون فقرات« مغز حرام )نخاع(، که در میان  ۹باشد. »اندازه نخود میمغز سر است و به 
بر احتیاط واجب »۱۰است. » . دان« زهره۱۱« پی که در دو طرف تیره پشت است، بنا 

«۱۲« )طحال(.  سپرز   »۱۳»  « و  ۱۴مثانه.  پرندگان  غیر  در  همه  اینها  چشم.  حدقه   »
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اشکال حرام  گوشت است. و اما خون و فضله پرندگان بیماهی و ملخ از حیوانات حالل
ا  واست،   اگر    نیجز  پرندگاندو  است   باشد،  در  واجب  احتیاط  بر  بنا  بودنش  و  حرام   ،

ـ حرام است خون و فضله ماهی، و فضله ملخ، و جز این   ر احتیاط واجب بنا ب همچنین ـ
 از آنها چیزی حرام نیست.

  ادرار  گوشت، حرام است، و همچنینحیوانات حرام   ادرار  آشامیدنـ    2644مسأله  
ـحیوانات حالل الزم گوشت  احتیاط  بر  بنا  شتر  ولی خوردن حتی  و    ادرار  ـ  گاو  و  شتر 

 ه باشد اشکال ندارد.گوسفند اگر برای معالج
ــ    2645مسأله   شن  و  خاک  است  همچنین  و  است،  حرام  ِگل  بر   خوردن  بنا 
در صورت  احتیاط الزم معالجه  برای  آنها  غیر  و  ارمنی  گل  و  داغستان  گل  و خوردن  ـ 

برای   )علیه السالم(ناچاری اشکال ندارد، و خوردن کمی از تربت حضرت سید الشهداء
ود متوسط جایز است، و اگر آن را از خود قبر مقدس یا اطراف  استشفاء به مقدار یک نخ

بر آن صدق کند بنا بر احتیاط واجب   )علیه السالم(آن برندارند هرچند تربت امام حسین
باید در مقداری از آب و مانند آن حل نمایند که مستهلک شود و بعدًا آن آب را بیاشامند،  

این احتیاط را باید رعایت کرد   در موردی که اطمینان نباشد که تربت از قبر  و همچنین 
 ای هم بر آن شهادت ندهد.مقدس آن حضرت است و بیّــنه

حرام  ـ    2646مسأله   است،  آمده  دهان  در  که  سینه  خلط  و  بینی  آب  بردن  فرو 
آید، اشکال که موقع خالل کردن، از الی دندان بیرون می   ییغذانیست. و نیز فرو بردن  

 ندارد.
شود، یا برای انسان ضرر مهمی خوردن چیزی که موجب مرگ می ـ    2647مسأله  

 دارد حرام است.
خوردن گوشت اسب، و قاطر، و االغ، مکروه است، و اگر کسی با  ـ    2648مسأله  

شود، و همچنین شیر آنها و نسل بعد از وطی آنها  کند، گوشت آنها حرام می  نزدیکیآنها  
شود، و باید آنها را از شهر بیرون گین آنها نجس می و سر  ادرار  ـ و بنا بر احتیاط واجب، ـ

ببرند و در جای دیگر بفروشند، و بر واطی اگر صاحبش نباشد الزم است قیمتش را به  
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آید برای واطی است، و اگر با حیوانی  می  به دست صاحبش بدهد، و پولی که از فروشش  
و    ادرار  کند،  نزدیکیشتر    که گوشتش معمواًل مورد استفاده است، مانند گاو و گوسفند و 

می نجس  آنها  ـسرگین  است  همچنین  و  است،  حرام  آنها  گوشت  خوردن  و  بر   شود  بنا 
ـ آشامیدن شیر آنها، و نسل بعد از وطی آنها، و باید آن حیوان را بکشند و   احتیاط واجب 

 بسوزانند، و کسی که با آن وطی کرده، اگر صاحبش نباشد پول آن را به صاحبش بدهد. 
بزغاله اگر از خوک به مقداری که گوشت و استخوانش قّوت بگیرد، ـ  2649سأله م

شود، و در صورتی که شود، و شیر آنها نیز حرام میشیر بخورد، خود و نسلش حرام می
ـ باید استبراء شود و پس از   بنا بر احتیاط واجب  مقدار شیر خوردن، کمتر از آن باشد ـ

آن این است که هفت روز شیر پاک بخورد، و اگر حاجت به گردد، و استبراء  آن حالل می
ـ است  بزغاله  حکم  در  و  بخورد.  علف  روز  هفت  باشد،  نداشته  احتیاط   شیر  بر  بنا 

بچه  واجب  و  گوساله  و  شیرخوار،  بره  حاللـ  حیوانات  دیگر  خوردن  های  و  گوشت، 
نجاست  حیوان  حالل  گوشت  نمایند  استبراءش  چنانچه  و  است،  حرام  و  می خوار  شود، 

 ( بیان شد. 219کیفیت استبراء آن در مسأله )
بزرگ ـ    2650مسأله   از  اخبار  از  بعضی  در  و  است،  حرام  شراب،  ترین آشامیدن 

صادق امام  حضرت  از  است،  شده  شمرده  السالم(گناهان  که    )علیه  است  شده  روایت 
بدی  ریشه  میفرمودند: شراب،  شراب  که  و کسی  است،  گناهان  منشأ  و  رد عقل خو ها 

شناسد و از هیچ گناهی باک ندارد، و  دهد، و در آن موقع خدا را نمی خود را از دست می
هیچ  نمیاحترام  نگه  را  نمیکس  رعایت  را  نزدیک  خویشان  حّق  و  از دارد،  و  کند، 

و مالئکه و    خداوند متعالای از آن بنوشد  گرداند، و اگر جرعه های آشکار روی نمیزشتی
ان او را لعنت کنند، و اگر تا حّد مستی بنوشد روح ایمان و خداشناسی از و مؤمن  پیامبران

گیرد، و تا چهل روز نماز او قبول  آن قرار می  جایبهرود، و روح پلید خبیثی  او بیرون می 
 . (شود. )هر چند واجب است نمازش را بخواند و نماز او صحیح است نمی

خورند، حرام است، و  آن شراب می ای که در  خوردن چیزی از سفره ـ    2651مسأله  
 .ای بنا بر احتیاط واجب همچنین نشستن بر سر چنین سفره 
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بر هر مسلمان واجب است مسلمان دیگری را که نزدیک است از ـ    2652مسأله  
گرسنگی یا تشنگی بمیرد، آب و غذا داده و او را از مرگ نجات دهد اگر جان خودش در 

مسلمان نباشد ولی انسانی است که قتل او جایز    خطر نباشد، و همچنین اگر آن شخص
 نیست.

 
 آداب غذا خوردن 

 چند چیز در غذا خوردن، مستحب شمرده شده است: ـ  2653مسأله 
 هر دو دست را پیش از غذا بشوید.اّول: 
 بعد از غذا دست خود را بشوید و با دستمال خشک کند. دّوم: 

کند، و بعد از همه دست بکشد، و  میزبان پیش از همه شروع به غذا خوردن  سّوم:  
و   نشسته  او  راست  طرف  که  کسی  بعد  بشوید،  را  خود  دست  میزبان  اّول  غذا  از  پیش 

اّول کسی که طرف  همین از غذا  بعد  و  نشسته،  او  به کسی که طرف چپ  برسد  تا  طور 
 طور تا به میزبان برسد.چپ میزبان نشسته دست خود را بشوید و همین 

»بسم الله« بگوید، و اگر سر یک سفره چند جور غذا باشد، در    در اّول غذاچهارم:  
 وقت خوردن هرکدام از آنها »بسم الله« بگوید.

 با دست راست غذا بخورد.پنجم: 
 با سه انگشت یا بیشتر غذا بخورد و با دو انگشت نخورد.ششم: 
نشسته هفتم:   سفره  یک  سر  نفر  چند  خودش  اگر  جلوی  غذای  از  کسی  هر  اند، 

 . بخورد
 لقمه را کوچک بردارد. هشتم: 

 سر سفره زیاد بنشیند و غذا خوردن را طول بدهد.نهم: 
 غذا را خوب بجود. دهم: 

 بعد از غذا خداوند عالم را حمد کند.یازدهم: 
 ها را بلیسد. انگشت دوازدهم: 
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برگ  سیزدهم:   و  نی  و  انار  شاخه  و  ریحان  چوب  با  ولی  نماید،  خالل  غذا  از  بعد 
 ل نکند.درخت خرما خال

میچهاردهم:   سفره  بیرون  غذا  آنچه  بیابان  در  اگر  ولی  بخورد،  و  کند  جمع  ریزد 
 ریزد، برای پرندگان و حیوانات بگذارد. بخورد، مستحب است آنچه می 

 در اّول روز و اّول شب غذا بخورد و در بین روز و در بین شب غذا نخورد.پانزدهم: 
 بد، و پای راست را روی چپ بیندازد.بعد از خوردن غذا به پشت بخوا شانزدهم: 

 در اّول غذا و آخر آن نمک بخورد.هفدهم: 
 میوه را پیش از خوردن با آب بشوید. هجدهم: 

 
 ی که در غذا خوردن مذموم است یچیزها

 چند چیز در غذا خوردن مذموم شمرده شده است:ـ  2654مسأله 
 در حال سیری غذا خوردن.اّول: 
ر است که خداوند عالم بیشتر از هر چیز از شکم پر متنفر  پر خوردن. و در خبدّوم:  

 است.
 نگاه کردن به صورت دیگران در موقع غذا خوردن.سّوم: 

 خوردن غذای داغ. چهارم: 
 آشامد. خورد یا میفوت کردن چیزی که می پنجم: 
 بعد از گذاشتن نان در سفره، منتظر چیز دیگر شدن. ششم: 
 پاره کردن نان با کارد. هفتم: 

 گذاشتن نان زیر ظرف غذا.هشتم: 
 طوری که چیزی در آن نماند. پاک کردن گوشتی که به استخوان چسبیده به نهم: 
 شود.هایی که با پوست خورده میپوست کندن میوه دهم: 

 دور انداختن میوه پیش از آنکه کاماًل آن را بخورد.یازدهم: 



 توضیح المسائل    ............................................................................................   522

 
 آداب آشامیدن 

 ن شمرده شده است: چند چیز از آداب آشامیدـ  2655مسأله 
 آب را به طور مکیدن بیاشامد.اّول: 
 در روز ایستاده آب را بیاشامد.دّوم: 

 پیش از آشامیدن آب »بسم الله«، و بعد از آن »الحمد لله« بگوید. سّوم: 
 به سه نفس آب را بیاشامد.چهارم: 
 از روی میل آب را بیاشامد.پنجم: 
و اهل بیت ایشان را یاد    )علیه السالم(لهعبدال  ابعد از آشامیدن آب، حضرت أبششم:  

 کند و قاتالن آن حضرت را لعنت نماید.
 

 ی که در آشامیدن مذموم است یچیزها

زیاد آشامیدن آب، و آشامیدن آن بعد از غذای چرب، و در شب به  ـ    2656مسأله  
از  با دست چپ، و همچنین  آشامیدن آب  نیز  و  ایستاده مذموم شمرده شده است،  حال 

 شکسته کوزه و جایی که دسته آن است مذموم شمرده شده است.جای 



 
 
 

 احکام نذر و عهد
نذر آن است که انسان برای خدا بر خود واجب کند که کار خیری را  ـ  2657مسأله 

 د، یا کاری را که نکردن آن بهتر است ترک نماید. جا آورهب
آن را به عربی بخواند،  در نذر باید صیغه خوانده شود، و الزم نیست  ـ    2658مسأله  

پس اگر بگوید چنانچه مریض من خوب شود برای خدا بر من است که ده تومان به فقیر  
بنا بر احتیاط   بدهم، نذر او صحیح است، و اگر بگوید برای خدا نذر کردم چنین کنم، ـ

از  واجب  یکی  نام  یا  نذر کردم،  بگوید  فقط  و  نبرد  را  نام خدا  اگر  ولی  کند،  باید عمل    ـ 
اولیای خدا را ببرد نذر صحیح نیست. و نذر اگر صحیح بود و مکلف به نذر خود عمدًا  
کفاره   مانند  نذر  به  نکردن  وفا  کفاره  و  بدهد،  کفاره  باید  و  است،  کرده  گناه  نکرد  عمل 

 مخالفت قَسم است، که بعدًا خواهد آمد. 
صد خود نذر کند، نذر کننده باید بالغ و عاقل باشد، و به اختیار و قـ    2659مسأله  

او را مجبور کرده یا  بنابراین نذر کردن کسی که  اند، یا به واسطه عصبانی شدن بی قصد 
 اختیار نذر کرده، صحیح نیست.بی

ــ    2660مسأله   سفیه  مصرف   شخص  بیهوده  کارهای  در  را  خود  مال  که  کسی 
شخص مفّلس  ـ اگر مثاًل نذر کند چیزی به فقیر بدهد صحیح نیست، و همچنین   کندمی

اگر نذر کند که مثاًل چیزی از اموالی که از تصرف در آنها منع شده به فقیر بدهد، صحیح  
 نیست.

حّق ـ    2661مسأله   با  آنچه  در  شوهر  بعدی  اجازه  یا  قبلی،  اذن  بدون  زن  نذر 
و  باشد.  کرده  نذر  ازدواج  از  قبل  اگر  حتی  نیست،  صحیح  دارد،  منافات  او  استمتاع 

موالش بدون اجازه شوهر محل اشکال است، پس باید رعایت احتیاط صحت نذر زن در ا
 شود، مگر در حج و زکات و صدقه و احسان به پدر و مادر و صله ارحام. 
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تواند نذر او را به هم  اگر زن با اجازه شوهر نذر کند، شوهرش نمیـ    2662مسأله  
 بزند، یا او را از عمل کردن به نذر جلوگیری نماید. 

در نذر فرزند، اجازه پدر شرط نیست، ولی اگر پدر یا مادر از عملی  ـ    2663مسأله  
کنند   منعش  است  کرده  نذر  را  آن  مخالفت  ـکه  و  باشد  شفقت  روی  از  آنها  نهی  اگر 

 شود.ـ نذرش باطل می موجب ایذاء آنها باشد
تواند نذر کند که انجام آن مقدور باشد، بنابراین  انسان کاری را میـ    2664مسأله  

تواند پیاده کربال برود، اگر نذر کند که پیاده برود، نذر او صحیح نیست،  کسی که مثاًل نمی
شود و چیزی بر او نیست  و اگر در وقت نذر مقدور باشد و بعدًا عاجز شود، نذر باطل می

بجز در موردی که نذر روزه کند که اگر از انجام آن عاجز شد احتیاط واجب آن است که  
کیلو به کسی بدهد که    1٫5« گرم غذا به فقیری صدقه بدهد، یا  750روز »  هر  جایبهیا  
 او آن روزه را بگیرد.  جایبه

اگر نذر کند که کار حرام یا مکروهی را انجام دهد، یا کار واجب، یا  ـ    2665مسأله  
 مستحبی را ترک کند، نذر او صحیح نیست.

جا  ه بهد یا ترک نماید، چنانچه  اگر نذر کند که کار مباحی را انجام دـ   2666مسأله  
دن آن و ترکش شرعًا از هر جهت مساوی باشد، نذر او صحیح نیست، و اگر انجام آن  آور

را    ییغذااز جهتی شرعًا بهتر باشد و انسان به قصد همان جهت نذر کند، مثاًل نذر کند  
از   آن  ترک  اگر  نیز  و  است؛  صحیح  او  نذر  بگیرد،  قّوت  عبادت  برای  که  جهتی  بخورد 

شرعًا بهتر باشد، و انسان برای همان جهت نذر کند که آن را ترک نماید، مثاًل برای اینکه  
دود مضر و مانع انجام وظایف شرعی به نحو احسن است نذر کند آن را استعمال نکند، 

باشد، ولی اگر بعدًا ترک استعمال دود برای او ضرر داشته باشد، نذر او  نذر او صحیح می
 ود.شباطل می

اگر نذر کند نماز واجب خود را در جایی بخواند که به خودی خود  ـ    2667مسأله  
ثواب نماز در آنجا زیاد نیست، مثاًل نذر کند نماز را در اتاق بخواند، چنانچه نماز خواندن  

انسان حضور قلب    ،در آنجا از جهتی شرعًا بهتر باشد مثاًل به واسطه اینکه خلوت است 
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 نذر او برای آن جهت باشد صحیح است.  کند، اگرپیدا می
جا  ه بطور که نذر کرده  اگر نذر کند عملی را انجام دهد، باید همان ـ    2668مسأله  

د، پس اگر نذر کند که روز اّول ماه صدقه بدهد، یا روزه بگیرد، یا نماز اّول ماه بخواند،  آور
د. و نیز اگر نذر کند که وقتی  کند کفایت نمیجا آوره بچنانچه قبل از آن روز یا بعد از آن  

مریض او خوب شد صدقه بدهد، چنانچه پیش از آنکه خوب شود صدقه را بدهد کافی  
 نیست.

اگر نذر کند روزه بگیرد ولی وقت و مقدار آن را معین نکند، چنانچه  ـ   2669مسأله  
را    یک روز روزه بگیرد کافی است، و اگر نذر کند نماز بخواند و مقدار و خصوصیات آن 

نماز وتر را بخواند کفایت می  یا  نماز دو رکعتی بخواند،  اگر یک  اگر  معین نکند،  و  کند، 
بگویند  که  بدهد  چیزی  اگر  نکند،  معین  را  آن  مقدار  و  جنس  و  بدهد  صدقه  کند  نذر 

د، در صورتی  جا آورهبصدقه داده، به نذر عمل کرده است، و اگر نذر کند کاری برای خدا 
 ک روز روزه بگیرد، یا چیزی صدقه بدهد، نذر خود را انجام داده است. که یک نماز، یا ی

اگر نذر کند روز معینی را روزه بگیرد، باید همان روز را روزه بگیرد،  ـ    2670مسأله  
و در صورتی که عمدًا روزه نگیرد، باید گذشته از قضای آن روز، کفاره هم بدهد، ولی در  

کند و روزه را نگیرد، و چنانچه در سفر باشد الزم نیست  تواند مسافرت  آن روز اختیارًا می
قصد اقامت کرده و روزه بگیرد، و در صورتی که از جهت سفر یا از جهت عذر دیگری 

 مثل مرض، یا حیض روزه نگیرد، الزم است روزه را قضا کند ولی کفاره ندارد.
 ید کفاره بدهد.اگر انسان از روی اختیار به نذر خود عمل نکند، باـ  2671مسأله 
اگر نذر کند که تا وقت معینی عملی را ترک کند، بعد از گذشتن آن  ـ    2672مسأله  

را  می عمل  آن  آورهبتواند  یا  جا  فراموشی،  روی  از  وقت  آن  گذشتن  از  پیش  اگر  و  د، 
انجام دهد، چیزی بر او واجب نیست، ولی باز هم الزم است که تا آن وقت آن   ناچاری 

را   را  نی جا  هبعمل  عمل  آن  عذر  بدون  وقت  آن  رسیدن  از  پیش  دوباره  چنانچه  و  اورد، 
 انجام دهد باید کفاره بدهد.

کسی که نذر کرده عملی را ترک کند، و وقتی برای آن معین نکرده  ـ    2673مسأله  
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است، اگر از روی فراموشی یا ناچاری یا غفلت یا اشتباه، آن عمل را انجام دهد، یا کسی 
، یا جاهل قاصر باشد، کفاره بر او واجب نیست ولی نذر باقی است، پس او را مجبور کند

 د، باید کفاره بدهد.جا آورهباگر بعد از آن از روی اختیار آن را 
روزه ـ    2674مسأله   را  جمعه  روز  مثاًل  معینی  روز  هفته  هر  در  که  کند  نذر  اگر 

از جمعه یکی  چنانچه  دربگیرد،  یا  باشد،  قربان  یا  فطر  عید  دیگری    ها  روز جمعه عذر 
 د. جا آوره بمانند سفر یا حیض برای او پیدا شود، باید آن روز را روزه نگیرد و قضای آن را 

دادن ـ    2675مسأله   از  پیش  چنانچه  بدهد،  معینی صدقه  مقدار  که  کند  نذر  اگر 
  صدقه بمیرد، الزم نیست آن مقدار را از مال او صدقه بدهند، و بهتر این است که بالغین 

 خود از طرف میت صدقه بدهند. سهم از ورثه آن مقدار را از 
تواند آن را به فقیر  اگر نذر کند که به فقیر معینی صدقه بدهد، نمیـ    2676مسأله  

 دیگر بدهد، و اگر آن فقیر بمیرد، الزم نیست آن را به ورثه او بدهد.
بهـ    2677مسأله   مثاًل  امامان  از  یکی  زیارت  به  که  کند  نذر  زیارت حضرت   اگر 

امام دیگر برود کافی نیست، و    )علیه السالم(عبدالله اأب مشّرف شود، چنانچه به زیارت 
 اگر به واسطه عذری نتواند آن امام را زیارت کند، چیزی بر او واجب نیست.

نذر  ـ    2678مسأله   را  آن  نماز  و  زیارت  غسل  و  برود  زیارت  کرده  نذر  که  کسی 
 د.جا آورهبنکرده، الزم نیست آنها را 

اگر برای حرم یکی از امامان، یا امامزادگان نذر کند و مصرف معینی ـ  2679مسأله 
را در نظر نداشته باشد، باید آن را در تعمیر و روشنایی و فرش حرم و مانند اینها مصرف  

نیاز بود، در راه کمک به زّوار مستمند آن حرم  کند، و اگر ممکن نشد یا آن حرم به کلی بی
 ف نماید. مصر

برای  ـ    2680مسأله   وآله(اکرم  پیامبراگر  علیه  الله  ائمه  )صلی  از  یکی   یا 
السالم(اطهار نذر   )علیهم  را  چیزی  آنها  مانند  و  پیشین  علمای  یا  امامزادگان  از  یکی  یا 

اگر   و  برساند،  مصرف  همان  به  باید  است  کرده  قصد  را  معینی  مصرف  چنانچه  کند، 
ت باید به مصرفی برساند که نسبتی به آن حضرت داشته  مصرف معینی را قصد نکرده اس 
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باشد، مثاًل بر زّوار فقیر او صرف نماید و یا به مصارف حرم او برساند، و یا در امری که  
 موجب اعالی نام اوست صرف کند.

نذر کرده ـ    2681مسأله   امامان  از  برای یکی  یا  برای صدقه،  اند، گوسفندی را که 
صرف نذر برسد شیر بدهد یا بچه بیاورد، مال کسی است که آن را  اگر پیش از آنکه به م

شود جزء نذر کرده مگر آنکه قصدش اعم باشد، ولی پشم گوسفند و مقداری که چاق می
 نذر است.

هرگاه نذر کند که اگر مریض او خوب شود یا مسافر او بیاید، عملی  ـ    2682مسأله  
نذر کردن مریض خوب شده، یا مسافر آمده    را انجام دهد، چنانچه معلوم شود که پیش از

 است، عمل کردن به نذر الزم نیست.
یا کس دیگری  ـ    2683مسأله   به سید،  کند که دختر خود را  نذر  یا مادر  اگر پدر 

 کند.شوهر دهد، نذر آنان نسبت به دختر اعتبار ندارد و تکلیفی بر او ثابت نمی
با  ـ    2684مسأله   متعالهرگاه  ک  خداوند  خود  عهد  شرعی  حاجت  به  اگر  که  ند 

برسد کاری را انجام دهد، بعد از آنکه حاجتش برآورده شد، باید آن کار را انجام دهد، و  
او   بر  آن عمل  انجام دهد،  را  آنکه حاجتی را ذکر کند، عهد کند که کاری  اگر بدون  نیز 

 شود. واجب می
مثـ    2685مسأله   باید صیغه خوانده شود،  نذر  مثل  هم  با خدا در عهد  بگوید  اًل 

کند انجام دهد شرعًا بهتر باشد،  عهد کردم چنین کنم، و الزم نیست کاری را که عهد می
بلکه کافی است شرعًا از آن نهی نشده باشد، و در نظر عقال رجحان داشته باشد، یا برای 
آن شخص مصلحتی دربرداشته باشد، و اگر بعد از عهد طوری شد که آن عمل مصلحتی  

 یا شرعًا مرجوح شد، هرچند مکروه شده باشد الزم نیست به آن عمل کند. نداشت 
بدهد، ـ    2686مسأله   باید کفاره  و  است  گناه کرده  نکند،  به عهد خود عمل  اگر 

 درپی روزه بگیرد، یا یک بنده آزاد کند.یعنی: شصت فقیر را سیر کند، یا دو ماه پی



 
 
 

م خوردن احکام ق    س 
قَس ـ    2687مسأله   قَسم اگر  مثاًل  کند،  ترک  یا  دهد  انجام  را  کاری  که  بخورد  م 

بخورد که روزه بگیرد، یا دود استعمال نکند، چنانچه عمدًا مخالفت کند گناه کرده است  
باید کفاره بدهد، یعنی: یک بنده آزاد کند، یا ده فقیر را سیر کند یا آنان را بپوشاند، و اگر  

 .درپی روزه بگیردروز پیاینها را نتواند انجام دهد، باید سه 
 قَسم چند شرط دارد:ـ  2688مسأله 

خورد باید بالغ و عاقل باشد، و از روی قصد و اختیار قَسم کسی که قَسم میاّول:  
کرده مجبورش  که  کسی  و  مست  و  دیوانه  و  بچه  خوردن  قَسم  پس  درست بخورد،  اند 

 اختیار قَسم بخورد.نیست، و همچنین است اگر در حال عصبانی بودن بی قصد یا بی
خورد باید حرام یا مکروه نباشد، و کاری را که قَسم  کاری را که برای آن قَسم میدّوم: 

جا  ه بخورد ترک کند، باید واجب یا مستحب نباشد، و اگر قَسم بخورد کار مباحی را  می
برای آور یا  باشد،  داشته  رجحان  عقال  نظر  از  ترک  یا  فعل  آن  چنانچه  کند،  ترک  یا    د 

 شخص او مصلحتی دنیوی داشته باشد، قَسمش صحیح است. 
اسم سّوم:   از  یکی  گفته  به  او  ذات مقدس  به غیر  که  بخورد  قَسم  های خداوند عالم 

یاد کند که مخصوص اوست نمی افعالی  و  به صفات  یا خدا را  الله،  و  مانند خدا،  شود، 
و نیز اگر به اسمی قَسم بخورد ها و زمین را آفرید، مثاًل بگوید: قسم به آن کسی که آسمان 

شود که هر وقت کسی آن اسم قدری به خدا گفته میگویند، ولی بهکه به غیر خدا هم می
آید، مثل آنکه به خالق و رازق قَسم بخورد، صحیح  را بگوید، ذات مقدس حق در نظر می

ن به نظر  است، بلکه اگر به اسمی قَسم بخورد که فقط در مقام قَسم خوردن ذات حق از آ
 قسمش صحیح است.آید، مثل سمیع و بصیر باز هم می

قَسم را به زبان بیاورد، ولی آدم الل اگر با اشاره قَسم بخورد صحیح است، و چهارم:  
کسی که قادر بر تکلم نیست، اگر بنویسد و آن را در قلبش قصد کند کافی است، بلکه  
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 ، باید به آن عمل کند.  ـ جب بنا بر احتیاط وا قادر بر تکلم نیز اگر بنویسد ـ
میپنجم:   قَسم  که  موقعی  اگر  و  باشد،  ممکن  او  برای  قَسم  به  کردن  خورد  عمل 

خورد ممکن باشد ممکن نباشد و بعدًا ممکن شود، کافی است، و اگر موقعی که قَسم می
از وقتی که عاجز می آن عاجز شود،  به  از عمل  بعدًا  به هم میو  او  خورد، و  شود قَسم 

قدری مشقت پیدا کند که نشود آن را تحمل کرد، و این عجز اگر به  نین است اگر بههمچ
اختیار او باشد، یا بدون اختیار ولی او در تأخیر از زمان قدرت عذری نداشته باشد، گناه  

 کرده و کفاره واجب است.
قَسم  ـ    2689مسأله   از  شوهر  یا  کند،  جلوگیری  فرزند  خوردن  قَسم  از  پدر  اگر 

 زن جلوگیری نماید، قَسم آنان صحیح نیست.  خوردن
اگر فرزند بدون اجازه پدر، و زن بدون اجازه شوهر قَسم بخورد، پدر ـ  2690مسأله 
 توانند قَسم آنان را به هم بزنند.و شوهر می 

اگر انسان از روی فراموشی یا ناچاری یا غفلت، به قَسم عمل نکند،  ـ  2691مسأله 
و همچنین است اگر مجبورش کنند که به قَسم عمل ننماید. و    کفاره بر او واجب نیست،

شوم، و  گوید: و الله اآلن مشغول نماز میخورد، مثل اینکه می قَسمی که آدم وسواسی می 
نمی مشغول  وسواس  واسطه  بیبه  که  باشد  طوری  او  وسواس  اگر  قَسم شود،  به  اختیار 

 عمل نکند کفاره ندارد. 
خورد که حرف من راست است، چنانچه حرف او  می  کسی که قَسمـ    2692مسأله  

قَسم  بلکه  است،  حرام  باشد  دروغ  اگر  و  است،  مکروه  او  خوردن  قَسم  باشد  راست 
باشد، ولی اگر برای شود از گناهان بزرگ میفصل منازعات خورده می مقامدروغی که در 

بخورد اشکال اینکه خودش یا مسلمان دیگری را از شّر ظالمی نجات دهد، قَسم دروغ  
شود، اما اگر بتواند توریه کند و توجه به آن هم داشته باشد ندارد، بلکه گاهی واجب می

یعنی: معنایی را اراده کند که بر خالف ظاهر لفظ   احتیاط واجب این است که توریه کند ـ
ـ مثاًل اگر ظالمی بخواهد کسی را اذیت   ای برای مقصود خود اقامه ننمایداست، و نشانه 

ای؟ و انسان یک ساعت قبل او را دیده باشد، بگوید  کند و از انسان بپرسد که او را دیده
 ام. ام و قصد کند که از پنج دقیقه پیش ندیدهاو را ندیده 



 
 
 

 احکام وقف
شود و خود او و  اگر کسی چیزی را وقف کند، از ملک او خارج میـ    2693مسأله  
نمی یا  دیگران  ببخشند  را  آن  نمیتوانند  ارث  ملک  آن  از  هم  کسی  و  در  بفروشند،  برد، 

 شد، فروختن اشکال ندارد. ذکر( 2105و  2104) هایبعضی از موارد که در مسأله
الزم نیست صیغه وقف را به عربی بخوانند، بلکه اگر مثاًل بگوید این ـ  2694مسأله 

ع به  وقف  بلکه  است،  صحیح  وقف  کردم،  وقف  دینی  علوم  طالب  بر  را  نیز  کتاب  مل 
می یا محقق  و  بیندازد،  مسجد  در  بودن  وقف  قصد  به  را  حصیری  چنانچه  مثاًل  شود 

به  را  آن ساختمانی  به  را  مساجد  که  میطوری  بسازد،  طور  بودن  مسجد  قصد  به  سازند 
شود. و قبول در وقف الزم  شود، ولی به قصد تنها وقفیت محقق نمیوقفیت محّقق می

 وقف خاص، و همچنین قصد قربت الزم نیست. نیست چه وقف عام باشد، و چه 
آنکه وقف کند  ـ    2695مسأله   از  اگر ملکی را برای وقف کردن معین کند و پیش 

شود؛ و همچنین اگر در وقف خاص قبل از قبض  پشیمان شود یا بمیرد، وقف واقع نمی
 موقوف علیه بمیرد. 

میـ    2696مسأله   وقف  را  مالی  که  وقفکسی  موقع  از  باید  را   کند،  مال  کردن، 
از   این مال بعد از مردن من وقف باشد، چون  برای همیشه وقف کند، و اگر مثاًل بگوید 
ده   تا  بگوید  اگر  نیز  و  نیست،  است، صحیح  نبوده  مردنش وقف  تا  موقع خواندن صیغه 
سال وقف باشد و بعد از آن نباشد، یا بگوید تا ده سال وقف باشد، بعد، پنج سال وقف 

ره وقف باشد، وقف صحیح نیست، ولی در این صورت اگر قصد حبس کند،  نباشد و دوبا
 شود. حبس واقع می 

وقف خاص در صورتی صحیح است که مال وقف را تحت تصرف  ـ    2697مسأله  
کفایت  متولی  قبض  و  درآورد،  آنها  ولی  یا  وکیل  یا  شده،  وقف  آنها  برای  که  کسانی 
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موجودند تصرف کنند، و اگر بعضی از آنها کند، و کافی است کسانی که از طبقه اّول  نمی
تصرف کنند فقط نسبت به آنها صحیح است، ولی اگر چیزی را بر اوالد صغیر خود وقف  

 کند، اگر عین در دست خود او باشد کافی است و وقف صحیح است.
قبض  ـ    2698مسأله   اینها،  امثال  و  مساجد  و  مدارس،  قبیل  از  عامه  اوقاف  در 

 شود. ت به مجّرد وقف نمودن محقق میمعتبر نیست و وقفی
وقف کننده باید بالغ و عاقل باشد، و با قصد و اختیار وقف کند و  ـ    2699مسأله  

ـ سفیه  بنابراین  نماید،  تصرف  خود  مال  در  بتواند  در  شرعًا  را  خود  مال  که  کسی  یعنی: 
یزی را  ـ چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید، اگر چ کندکارهای بیهوده مصرف می 

 وقف کند صحیح نیست.
ای که در شکم مادر است و هنوز به دنیا نیامده  اگر مالی را برای بچهـ    2700مسأله  

است وقف کند، صحت آن محل اشکال است، و الزم است رعایت احتیاط نمایند، ولی 
دنیا می به  بعدًا  که  برای کسانی  آنها  از  بعد  و  فعاًل موجودند  که  اشخاصی  برای  د آیناگر 

می  محقق  وقف  که  موقعی  در  اگرچه  نماید،  مثاًل  وقف  نباشند،  هم  مادر  شکم  در  شود 
ای بعد های او باشد، و هر دسته چیزی را بر اوالد خود وقف کند که بعد از آنان وقف نوه 

 از دسته دیگر او از وقف استفاده کنند، صحیح است.
ای را وقف کند مغازهاگر چیزی را بر خودش وقف کند، مثل آنکه  ـ    2701مسأله  

نمایند،  او  برای عبادات  استیجار  یا  پرداخت دیون،  از مرگ او خرج  بعد  آن را  که درآمد 
فقیر شود،  فقرا وقف کند و خودش  برای اسکان  مثاًل منزلی را  اگر  نیست، ولی  صحیح 

  تواند در آن ساکن شود، و اما اگر به نحوی وقف کند که اجاره آن را میان فقرا توزیع می
 .کنند و خودش فقیر شود، گرفتن او از آن مال محل اشکال است 

اگر برای چیزی که وقف کرده متوّلی معین نموده باشد، باید مطابق ـ    2702مسأله  
قرارداد او رفتار شود، و اگر معین ننموده باشد، چنانچه بر افراد مخصوص مثاًل بر اوالد 

نان است، و اگر بالغ نباشند اختیار با ولی  خود وقف کرده باشد، اختیار استفاده با خود آ
آنچه  برای  ولی  نیست،  الزم  شرع  حاکم  اجازه  وقف  از  استفاده  برای  و  است،  ایشان 
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های آینده است مثل تعمیر کردن وقف و اجاره دادن آن به  مصلحت وقف یا مصلحت نسل 
 نفع طبقات بعدی اختیار با حاکم شرع است.

 بر فقرا یا سادات وقف کند، یا وقف کند که منافع  اگر ملکی را مثالً ـ    2703مسأله  
آن به مصرف خیرات برسد، در صورتی که برای آن ملک متوّلی معین نکرده باشد، اختیار 

 آن با حاکم شرع است.
اگر ملکی را بر افراد مخصوصی، مثاًل بر اوالد خود وقف کند که هر  ـ    2704مسأله  

استطبقه آن  از  دیگر  طبقه  از  بعد  و  ای  دهد  اجاره  را  آن  وقف  متوّلی  چنانچه  کنند،  فاده 
شود، ولی اگر متوّلی نداشته باشد و یک طبقه از کسانی که ملک بمیرد، اجاره باطل نمی

بر آنها وقف شده، آن را اجاره دهند، و در بین مدت اجاره بمیرند، چنانچه طبقه بعدی آن  
می باطل  اجاره  نکنند،  امضاء  را  در صاجاره  و  مال شود،  مستأجر  که  تمام  ورتی  االجاره 

 گیرد. االجاره را از زمان باطل شدن، پس میمدت را داده باشد، مابقی مال
رود مگر آنکه اگر عین موقوفه خراب شود، از وقف بودن بیرون نمیـ    2705مسأله  

باغ   به قید  باغ را  اینکه  بین برود، مثل  آن عنوان از  به عنوان خاصی باشد و  وقف مقید 
میبو  باطل  وقف  شود  خراب  باغ  آن  اگر  که  باشد  کرده  وقف  واقف دن  ورثه  به  و  شود، 

 گردد. برمی
ملکی که مقداری از آن وقف است، و مقداری از آن وقف نیست،  ـ    2706مسأله  

توانند وقف را جدا اگر تقسیم نشده باشد، متوّلی وقف و مالک قسمتی که وقف نیست می
 کنند.

ی وقف خیانت کند، مثاًل عایدات آن را به مصرفی که معین اگر متولّ ـ    2707مسأله  
نماید که مانع از خیانتش گردد، و در  شده نرساند، حاکم شرع امینی را به او ضمیمه می 

 او متوّلی امینی را معین نماید. جایبه تواند او را عزل و صورتی که ممکن نباشد، می
کرـ    2708مسأله   وقف  حسینیه  برای  که  را  نمیدهفرشی  به  اند،  نماز  برای  شود 

با   باشد،  ملک حسینیه  اگر  ولی  باشد،  نزدیک حسینیه  آن مسجد  اگرچه  ببرند،  مسجد 
 دیگر منتقل نمود. به جایشود اجازه متوّلی می 
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اگر ملکی را برای تعمیر مسجدی وقف نمایند، چنانچه آن مسجد  ـ    2709مسأله  
رود که در آینده نه چندان دور احتیاج به تعمیر احتیاج به تعمیر نداشته باشد و انتظار هم ن

پیدا کند، و نیز ممکن نباشد که عایدات آن ملک را جمع نموده و نگهدارند که تا بعدها به  
تعمیر مسجد برسد، در این صورت احتیاط الزم آن است که عایدات آن ملک را در آنچه  

بقی تأمین  نمایند مانند  به مقصود واقف بوده، صرف  تعمیر نزدیک  یا  احتیاجات مسجد  ه 
 مسجد دیگر.
اگر ملکی را وقف کند که عایدی آن را خرج تعمیر مسجد نمایند، و ـ    2710مسأله  

گوید بدهند، در صورتی که برای هر به امام جماعت و به کسی که در آن مسجد اذان می
شد باید  طور مصرف کنند، و اگر تعیین نکرده با یک مقداری معین کرده باشد باید همان 

اّول مسجد را تعمیر کنند، و اگر چیزی زیاد آمد متوّلی آن را بین امام جماعت، و کسی که  
داند قسمت نماید، ولی بهتر آن است که این دو نفر طوری که صالح میگوید بهاذان می

 در تقسیم با یکدیگر صلح کنند. 



 
 
 

 احکام وصّیت 
سفارش  ـ    2711مسأله   انسان  که  است  آن  او  وصّیت  برای  مرگش  از  بعد  کند 

کارهایی انجام دهند، یا بگوید: بعد از مرگش چیزی از مال او ملک کسی باشد، یا اینکه 
چیزی از مال او را به کسی تملیک، یا صرف در خیرات و مبّرات کنند، یا برای اوالد خود  

و وصّیت  و کسانی که اختیار آنان با اوست، قیم و سرپرست معین کند. و کسی را که به ا
 گویند.کنند »وصی« میمی

تواند حرف بزند، اگر با اشاره مقصود خود را بفهماند،  کسی که نمی ـ    2712مسأله  
می کاری  هر  میبرای  که  هم  کسی  بلکه  کند،  وصّیت  با تواند  اگر  بزند،  حرف  تواند 

 ای که مقصودش را بفهماند وصّیت کند، صحیح است. اشاره 
باشد که   نییقرا ی به امضاء یا مهر میت ببینند، چنانچه  ااگر نوشته ـ    2713مسأله  

 ظهور در وصّیت داشته باشد باید به آن عمل شود. 
کند باید بالغ و عاقل باشد، و سفیه نباشد، و از  کسی که وصّیت میـ    2714مسأله  

آنکه ده سال داشته   نابالغ صحیح نیست مگر  روی اختیار وصّیت کند، پس وصّیت بچه 
ّیت برای ارحامش، یا صرف در خیرات عامه نموده باشد که وصّیت او در این  باشد، و وص 

دو مورد صحیح است. و اما اگر برای غیر ارحامش وصّیت کند، یا آنکه بچه هفت ساله  
وصّیت کند در مورد چیز مختصری از اموالش، صحت وصّیت محل اشکال است، پس 

، وصّیت او در اموالش نافذ نیست،  باید رعایت احتیاط بشود، و اگر شخصی سفیه باشد 
 ولی در غیر آن نافذ است، مانند امور مربوط به تجهیز او. 

کسی که از روی عمد و به قصد خودکشی، مثاًل زخمی به خود زده،  ـ  2715مسأله 
او را به  از مال  یا سمی خورده است که موجب مرگ است، اگر وصّیت کند که مقداری 

، وصّیت او صحیح نیست، مگر اینکه کار او از باب جهاد  مصرفی برسانند و سپس بمیرد
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 باشد، و اما وصّیت در غیر شئون مالی، صحیح است.  خداوند متعالدر راه 
در  ـ    2716مسأله   باشد،  کسی  مال  اموالش  از  چیزی  که  کند  وصّیت  انسان  اگر 

چیز از  صورتی که او وصّیت را قبول کند چه در حیات موصی چه بعد از فوت او، اگر آن  
 شود. یک سّوم اموال موصی بیشتر نباشد، آن چیز را بعد از مردن موصی، مالک می 

انسان نشانه ـ    2717مسأله   امانت وقتی  فورًا  باید  دید،  در خود  را  های های مرگ 
(  2361مردم را به صاحبانش برگرداند یا آنکه به آنها اطالع دهد به تفصیلی که در مسأله )

بدهکار است و موقع دادن آن بدهی نرسیده است، یا رسیده است   گذشت، و اگر به مردم
تواند بپردازد، باید کاری کند که  کند ولی او نمیکند، یا مطالبه میولی طلبکار مطالبه نمی

شود، مثاًل در موردی که بدهی او  اطمینان نماید بدهی او به طلبکار پس از مرگش داده می 
ک وصّیت  نیست  معلوم  دیگران  می برای  اگر  اما  و  بگیرد،  شاهد  وصّیت  بر  و  تواند ند، 

هرچند   بپردازد  فورًا  باید  است،  نموده  مطالبه  طلبکار  و  رسیده  آن  وقت  و  بپردازد 
 های مرگ را نبیند. نشانه 

بیند، اگر خمس و زکات و  های مرگ را در خود می کسی که نشانهـ    2718مسأله  
نمی فعاًل  و  است  بدهکار  بدهد،  مظالم  احتمال  تواند  یا  دارد  مال  خودش  از  چنانچه 

باید کاری کند که اطمینان نماید پس از مرگش پرداخت می ادا نماید،  آنها را  دهد کسی 
او  می بر  حج  اگر  است  همچنین  و  اعتمادی،  مورد  شخص  به  کند  وصّیت  مثاًل  شود، 

شرعیه  جوه واجب باشد و نتواند خودش فعاًل نائب بگیرد. و اما اگر بتواند بدهی خود از و
 های مرگ را در خود نبیند.را فعاًل بدهد، باید فورًا بدهد هرچند نشانه 

بیند، اگر نماز و روزه قضا  های مرگ را در خود می کسی که نشانهـ    2719مسأله  
مرگش   از  پس  نماید  اطمینان  که  کند  کاری  باید  می   جایبه دارد،  انجام  مثاًل  او  دهند، 

ب خودش  مال  از  که  کند  ولی وصّیت  باشد  نداشته  مال  اگر  بلکه  بگیرند،  اجیر  آنها  رای 
انجام می را  آنها  بگیرد  چیزی  آنکه  بدون  بدهد کسی  است احتمال  واجب  هم  باز  دهد، 

ـ باشد  داشته  کسی  اگر  ولی  نماید،  بزرگ  وصّیت  پسر  او  ترمانند  به  چنانچه  بداند  که  ـ 
قدر کافی است که به او اطالع  یندهد، هماطالع دهد، قضای نماز و روزه او را انجام می 
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 دهد و الزم نیست وصّیت کند. 
بیند، اگر مالی پیش کسی های مرگ را در خود میکسی که نشانهـ    2720مسأله  

آنان  دارد یا در جایی پنهان کرده است که ورثه نمی دانند، احتیاط واجب آن است که به 
برای بچه نیست  و سرپرست معین کند، ولی در  های صغیر خود قیم  اطالع دهد و الزم 

بین می از  بدون قیم مالشان  یا خودشان ضایع میصورتی که  باید رود،  آنان  برای  شوند، 
 قیم امینی معین نماید.

موصی  ـ    2721مسأله   شخص  به  راجع  که  اموری  در  و  باشد،  عاقل  باید  وصی 
ست باید مورد  ـ در اموری که راجع به دیگران ا بنا بر احتیاط واجب  است، و همچنین ـ

ـ مسلمان باشد. و وصّیت به  بنا بر احتیاط واجب  اطمینان باشد، و وصی مسلمان باید ـ
به   نابالغ  ولی   تنهاییبچه  اجازه  بدون  بچگی  حال  در  که  باشد  آن  موصی  مقصوِد  اگر 

ـ صحیح نیست و باید تصرف او به اذن حاکم شرع   بنا بر احتیاط واجب  تصرف نماید، ـ
اگر ولی  اشکال   باشد،  نماید،  ولی تصرف  اذن  به  یا  بلوغ  از  بعد  که  باشد  این  او  مقصود 

 ندارد.
اگر کسی چند وصی برای خود معین کند، چنانچه اجازه داده باشد  ـ    2722مسأله  

به وصّیت عمل کنند، الزم نیست در انجام وصّیت از یکدیگر اجازه    تنهاییکه هرکدام به  
باشد،   نداده  اجازه  اگر  و  یا  بگیرند،  کنند،  به وصّیت عمل  با هم  باشد که همه  گفته  چه 

نگفته باشد، باید با نظر یکدیگر به وصّیت عمل نمایند، و اگر حاضر نشوند که با یکدیگر  
با   موافقت  از  هرکدام  برای  شرعی  مانع  وجود  آن  منشأ  چنانچه  کنند،  عمل  وصّیت  به 

آنها را مجبور می اعت نکنند، یا منشأ اختالف  کند، و اگر اطدیگری نباشد، حاکم شرع 
باشد،   هرکدام  برای  شرعی  مانع  معین    جایبه وجود  را  دیگری  شخص  آنان  از  یکی 

 نماید.می
اگر انسان از وصّیت خود برگردد، مثاًل بگوید ثلث مالش را به کسی  ـ    2723مسأله  

باطل می ندهند، وصّیت  او  به  بگوید  بعد  دبدهند،  تغییر  را  اگر وصّیت خود  و  هد شود. 
جای او قیم نماید، وصّیت  های خود معین کند، بعد دیگری را بهمثل آنکه قیمی برای بچه
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 شود و باید به وصّیت دّوم او عمل نمایند.اّولش باطل می 
ای را اگر کاری کند که معلوم شود از وصّیت خود برگشته، مثاًل خانه ـ  2724مسأله 

ـ برای   با التفات به وصّیت سابق گری را ـکه وصّیت کرده به کسی بدهند، بفروشد، یا دی
 شود.فروش آن وکیل نماید، وصّیت باطل می

اگر وصّیت کند چیز معینی را به کسی بدهند، بعد وصّیت کند که  ـ    2725مسأله  
 نصف همان را به دیگری بدهند، باید به هرکدام نصف آن را بدهند.

یرد مقداری از مالش را به  ماگر کسی در مرضی که به آن مرض میـ    2726مسأله  
کسی ببخشد و وصّیت کند که بعد از مردن او هم مقداری به کس دیگر بدهند، چنانچه  
ثلث او برای هر دو مال کافی نباشد و ورثه هم حاضر به اجازه دادن زائد بر ثلث نباشند،  

د وصّیت باید ابتدا مالی را که بخشیده از ثلث خارج کنند و سپس باقیمانده آن را در مور
 صرف نمایند. 
به  ـ    2727مسأله   را  آن  عایدی  و  بفروشند  را  او  مال  ثلث  که  کند  وصّیت  اگر 

 مصرفی برسانند، باید مطابق گفته او عمل نمایند. 
مرض میـ    2728مسأله   آن  به  که  مرضی  در  به کسی  اگر  مقداری  بگوید:  میرد، 

گفته است، باید مقداری را    بدهکار است، چنانچه مّتهم باشد که برای ضرر زدن به ورثه
که معین کرده از ثلث او بدهند و اگر مّتهم نباشد اقرار او نافذ است، و باید از اصل مالش  

 بدهند.
اگر وصّیت کند که چیزی را به کسی بدهند، الزم نیست آن شخص  ـ    2729مسأله  

؛  در حال وصّیت وجود داشته باشد، پس اگر آن شخص پس از مرگ موصی موجود باشد 
تعدد مطلوب   از وصّیت  نباشد چنانچه  اگر موجود  و  بدهند،  او  به  را  آن چیز  است  الزم 

در   باید  شود،  موصی  استفاده  نظر  به  که  دیگری  باشد    ترنزدیک مصرف  وصّیت  مورد  به 
می  ورثه  وگرنه  که صرف شود  کند  اگر وصّیت  ولی  کنند.  میان خود قسمت  را  آن  توانند 

مرگش   از  بعد  او  از مال  آن شخص وقت مرگ موصی  چیزی  اگر  باشد، پس  مال کسی 
موجود باشد هرچند حملی باشد که هنوز جان نیافته است، وصّیت صحیح، و إاّل باطل  
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 کنند.است، و آنچه را که برای او وصّیت کرده است، ورثه میان خودشان قسمت می
اطالع  اگر انسان بفهمد کسی او را وصی قرار داده است، چنانچه بهـ  2730مسأله 

وصّیت کننده برساند که برای انجام وصّیت او حاضر نیست، الزم نیست بعد از مردن او 
به وصّیت عمل کند، ولی اگر پیش از مردن او نفهمد که او را وصی کرده، یا بفهمد و به او  
اطالع ندهد که برای عمل کردن به وصّیت حاضر نیست، در صورتی که مشّقت نداشته  

ت او را انجام دهد. و نیز اگر وصی پیش از مرگ موصی، موقعی ملتفت  باشد، باید وصیّ 
بنا بر  شود که موصی به واسطه شّدت مرض، یا مانع دیگر نتواند به دیگری وصّیت کند ـ

 ـ باید وصّیت را قبول نماید. احتیاط واجب 
نمیـ    2731مسأله   بمیرد، وصی  است  کرده  که وصّیت  را  اگر کسی  دیگری  تواند 

میت معین کند و خود از کار کناره نماید، ولی اگر بداند مقصود میت این نبوده   وصی آن
بوده،  کار  انجام  فقط  مقصودش  بلکه  نماید،  کار  آن  انجام  در  مباشرت  وصی  خود  که 

 تواند دیگری را از طرف خود وکیل نماید.می
یرد، یا اگر کسی دو نفر را با هم وصی کند، چنانچه یکی از آن دو بمـ    2732مسأله  

دیگری  آن  صورتی  چنین  در  که  شود  فهمیده  وصّیت  عبارت  از  اگر  شود،  کافر  یا  دیوانه 
را  دیگر  نفر  یک  شرع  حاکم  وگرنه  شود،  عمل  نحو  همین  به  باید  است  وصی  مستقاًل 

کند، و اگر هر دو بمیرند، یا دیوانه یا کافر شوند، حاکم شرع دو نفر او معین می  جایبه
معین می  را  نفر  کدیگر  دو  معین کردن  را عملی کند،  بتواند وصّیت  نفر  اگر یک  ولی  ند، 

 الزم نیست. 
به  ـ    2733مسأله   نتواند  با    تنهاییاگر وصی  دهد، هرچند  انجام  را  میت  کارهای 

معین   را  دیگر  نفر  یک  او  کمک  برای  شرع  حاکم  دیگری،  کردن  اجاره  یا  گرفتن  وکیل 
 کند.می

مالـ    2734مسأله   از  مقداری  در   اگر  چنانچه  شود،  تلف  وصی  دست  در  میت 
نگهداری آن کوتاهی کرده، و یا تعّدی نموده، مثاًل میت وصّیت کرده است که فالن مقدار  
به فقرای فالن شهر بده و او مال را به شهر دیگر برده و در راه از بین رفته، ضامن است، و  
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 اگر کوتاهی نکرده و تعّدی هم ننموده، ضامن نیست. 
بمیرد ـ    2735مسأله   کس  آن  اگر  که  بگوید:  و  کند  وصی  را  کسی  انسان  هرگاه 

 فالنی وصی باشد، بعد از آنکه وصی اّول مرد، وصی دّوم باید به وصّیت عمل نماید.
و  ـ    2736مسأله   بدهکاری  و  است  شده  واجب  استطاعت  با  میت  بر  که  حّجی 

آنها واجب م باشد، باید از اصل  یحقوقی را که مثل خمس و زکات و مظالم، ادا کردن 
از   اما کفارات و نذرها و  آنها وصّیت نکرده باشد؛ و  مال میت بدهند، اگرچه میت برای 

 شود.جمله حج نذری با وصّیت از ثلث ادا می
و  ـ    2737مسأله   مثل خمس  که  و حقوقی  و حج واجب  بدهی  از  میت  مال  اگر 

وصیّ  چنانچه  بیاید،  زیاد  است  واجب  او  بر  مظالم،  و  یا زکات  ثلث  که  باشد  کرده  ت 
مقداری از ثلث را به مصرفی برسانند، باید به وصّیت او عمل کنند، و اگر وصّیت نکرده 

 ماند مال ورثه است.باشد، آنچه می 
باشد،  ـ    2738مسأله   بیشتر  او  مال  ثلث  از  کرده،  معین  میت  که  را  مصرفی  اگر 

آن را اجازه دهند، چه با لفظ وصّیت او در بیشتر از ثلث در صورتی صحیح است که ورثه  
و چه با فعل، و رضایت قلبی کافی نیست. و اگر مدتی بعد از مردن او هم اجازه نمایند  
در سهم  فقط  نمایند وصّیت  رد  بعضی  و  اجازه  ورثه  از  بعضی  چنانچه  و  است،  صحیح 

 . اند صحیح و نافذ است آنهایی که اجازه نموده 
او بیشتر باشد، و  اگر مصرفی را که میت م ـ    2739مسأله   ثلث مال  عین کرده، از 

نمی دیگر  نمایند،  اجازه  را  آن  حیات  ورثه  حال  در  اگر  و  برگردند،  خود  اجازه  از  توانند 
توانند پس از مرگ اجازه دهند، ولی اگر پس از مرگ رد کردند، اجازه  موصی رد کردند می 

 بعد اثری ندارد.
او خـ    2740مسأله   ثلث  از  که  کند  را  اگر وصّیت  او  دیگر  بدهی  یا  زکات  و  مس 

انجام  فقرا  به  اجیر بگیرند، و کار مستحبی هم مثل اطعام  او  نماز و روزه  برای  و  بدهند 
دهند، باید اّول بدهی او را از ثلث بدهند، و اگر چیزی زیاد آمد برای نماز و روزه او اجیر  

رده برسانند، و چنانچه بگیرند، و اگر از آن هم زیاد آمد به مصرف کار مستحبی که معین ک
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به او فقط  ثلث مال  ثلث مال  از  بیشتر  اجازه ندهند که  او باشد، و ورثه هم  اندازه بدهی 
 مصرف شود، وصّیت برای نماز و روزه و کارهای مستحبی باطل است.

اجیر  ـ    2741مسأله   او  نماز و روزه  برای  و  او را بدهند  اگر وصّیت کند که بدهی 
مستحبی   کار  و  ثلث بگیرند  از  را  اینها  که  باشد  نکرده  وصّیت  چنانچه  دهند،  انجام  هم 

بدهند، باید بدهی او را از اصل مال بدهند، و اگر چیزی زیاد آمد، ثلث آن را به مصرف 
نماز و روزه و کارهای مستحبی که معین کرده برسانند، و در صورتی که ثلث کافی نباشد،  

عملی شود، و اگر اجازه ندهند باید نماز و روزه پس اگر ورثه اجازه بدهند باید وصّیت او  
 را از ثلث بدهند، و اگر چیزی زیاد آمد به مصرف کار مستحبی که معین کرده برسانند. 

اگر کسی بگوید: که میت وصّیت کرده فالن مبلغ را به من بدهند، ـ    2742مسأله  
مرد عادل هم گفته او  چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصدیق کنند، یا قَسم بخورد و یک  

را تصدیق نماید، یا یک مرد عادل و دو زن عادله، یا چهار زن عادله به گفته او شهادت  
باید مقداری را که می  باید  دهند،  و اگر یک زن عادله شهادت دهد،  او بدهند،  به  گوید 

و اگر دو زن عادله شهادت دهند،  یک چهارم چیزی را که مطالبه می  او بدهند،  به  کند 
چهارم آن را به او بدهند. و نیز اگر دو  نصف آن را، و اگر سه زن عادله شهادت دهند، سه 

مرد کافر کتابی که اهل ذّمه باشند و در دین خود عادل باشند گفته او را تصدیق کنند، اگر  
 کند به او بدهند.مسلمانی نباشد که شهادت دهد، باید چیزی را که مطالبه می 

ی بگوید: من وصی میتم که مال او را به مصرفی برسانم، در اگر کسـ    2743مسأله  
شود که دو مرد عادل گفته او را تصدیق نمایند، یا دو مرد اهل ذّمه عادل  صورتی ثابت می

ثابت   همچنین  و  نمایند،  تصدیق  دهد  شهادت  که  نباشد  مسلمانی  اگر  خود،  دین  در 
 شود با اقرار ورثه.می

چیزی از مال او برای کسی باشد، و آن کس پیش  اگر وصّیت کند  ـ    2744مسأله  
توانند آن  اند میاز آنکه قبول کند یا رد نماید، بمیرد، تا وقتی ورثه او وصّیت را رد نکرده

خود   وصّیت  از  کننده  وصّیت  که  است  صورتی  در  حکم  این  ولی  نمایند،  قبول  را  چیز 
 برنگردد، وگرنه حّقی به آن چیز ندارند. 



 
 
 

 احکام ارث 
 برند سه دسته، هستند: کسانی که به واسطه خویشی ارث میـ  2745سأله م

  پایین پدر و مادر و اوالد میت است، و با نبودن اوالد، اوالِد اوالد هر چه  دسته اّول:  
برد، و تا یک نفر از این دسته هست  است ارث می  ترنزدیک ند، هرکدام آنان که به میت  رو

 برند.دسته دّوم ارث نمی
جد یعنی پدربزرگ، و جّده یعنی مادربزرگ، و خواهر و برادر است، و با  ّوم:  دسته د 

برد، و تا  است ارث می  ترنزدیک شان هرکدام آنان که به میت  نبودن برادر و خواهر، اوالد ای
 برند.یک نفر از این دسته هست دسته سّوم ارث نمی

تا یک نفر از عموها و  و خاله و اوالد آنان است، و    یی دا عمو و عمه و  دسته سّوم:  
داییعمه و  و خالهها  زندهها  میت  نمیهای  ارث  آنان  اوالد  میت یک  اند،  اگر  ولی  برند، 

و خاله نداشته باشد،    ییدا عموی پدری و یک پسر عموی پدر و مادری داشته باشد، و  
اگر عمو یا   ولیبرد،  رسد، و عموی پدری ارث نمیارث به پسر عموی پدر و مادری می

از پس خالی  حکم  این  باشد،  داشته  حیات  میت  همسر  اینکه  یا  و  باشد،  متعدد  عمو  ر 
 اشکال نیست.

و خاله خود میت و اوالد آنان، و اوالد اوالد    ییدا اگر عمو و عمه و  ـ    2746مسأله  
برند، و اگر اینها نباشند،  و خاله پدر و مادر میت ارث می  ی یدا آنان نباشند، عمو و عمه و  

ار نباشند، عمو و عمه، و  ث میاوالدشان  اینها هم  اگر  و  و خاله جد و جّده    ییدا برند، 
 برند.برند، و اگر اینها هم نباشند، اوالدشان ارث می میت، ارث می
بعدًا  ـ    2747مسأله   که  تفصیلی  به  شوهر  و  ارث  می  ذکرزن  یکدیگر  از  شود، 

 برند.می
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 ارث دسته اّول 

نفر از دسته اّول باشد، مثاًل پدر یا مادر یا   اگر وارث میت فقط یکـ    2748مسأله  
رسد. و اگر پسر و دختر باشند، مال  یک پسر یا یک دختر باشد، همه مال میت به او می 

 کنند که هر پسر دو برابر دختر ببرد. را طوری قسمت می
شود:  اگر وارث میت فقط پدر و مادر او باشند، مال سه قسمت می ـ    2749مسأله  

آن   قسمت  میدو  مادر  را  قسمت  یک  و  پدر،  چهار را  یا  برادر  دو  میت  اگر  ولی  برد. 
خواهر، یا یک برادر و دو خواهر داشته باشد که همه آنان مسلمان و آزاد و پدر آنان با پدر  

شرط اینکه به دنیا آمده باشند، میت یکی باشد، خواه مادرشان هم یکی باشد یا نه، و به
دار مادر  و  پدر  میت  تا  نمیاگرچه  ارث  اینها  مادر یک د  اینها،  بودن  واسطه  به  اما  برند، 

 دهند.برد و بقیه را به پدر میششم مال را می 
باشد، چنانچه میت ـ    2750مسأله   و یک دختر  مادر  و  پدر  فقط  میت  وارث  اگر 

می قسمت  پنج  را  مال  باشد،  نداشته  فوق  شرایط  با  خواهری  و  مادر  برادر  و  پدر  کنند: 
قس یک  می هرکدام  را  آن  قسمت  سه  دختر  و  شرایط مت،  با  خواهر  یا  برادر  اگر  و  برد، 

برند، و نسبت  پنجم را می ششم و دختر سه پنجم و مادر یک گذشته داشته باشد، پدر یک
محتمل  به یک سی  که  باشد، همچنان  مادر  است سهم  محتمل  و  است  باقیمانده  که  ام 

ـ با   بنا بر احتیاط واجب  پدر باشد ـچهارم آن سهم دختر و یک چهارم آن سهم  است سه 
 هم مصالحه نمایند.

شش  ـ    2751مسأله   را  مال  باشد،  پسر  یک  و  مادر  و  پدر  فقط  میت  وارث  اگر 
برد، و اگر  کنند: پدر و مادر هرکدام یک قسمت، و پسر چهار قسمت آن را می قسمت می

خودشان قسمت چند پسر یا چند دختر باشند، آن چهار قسمت را به طور مساوی بین  
میمی تقسیم  طوری  را  قسمت  چهار  آن  باشند،  دختر  و  پسر  اگر  و  هر کنند،  که  کنند 

 پسری دو برابر یک دختر ببرد. 
اگر وارث میت فقط پدر یا مادر و یک یا چند پسر باشند، مال را  ـ    2752مسأله  
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و اگر  برد،  کنند: یک قسمت آن را پدر یا مادر. و پنج قسمت را پسر می شش قسمت می 
 نمایند.چند پسر باشند، آن پنج قسمت را به طور مساوی تقسیم می

اگر وارث میت فقط پدر یا مادر با چند پسر و دختر باشد، مال را  ـ    2753مسأله  
می قسمت  میشش  مادر  یا  پدر  را  آن  قسمت  یک  قسمت کنند:  طوری  را  بقیه  و  برد، 

 کنند، که هر پسری دو برابر دختر ببرد. می
را چهار  ـ    2754مسأله   مال  باشد،  و یک دختر  مادر  یا  پدر  فقط  میت  وارث  اگر 

 برد.کنند: یک قسمت آن را پدر یا مادر، و بقیه را دختر میقسمت می
پنج ـ    2755مسأله   را  مال  باشد،  دختر  چند  و  مادر  یا  پدر  فقط  میت  وارث  اگر 

می میقسمت  مادر  یا  پدر  را  رکنند: یک قسمت  قسمت  و چهار  به طور  برد،  دخترها  ا 
 کنند. مساوی بین خودشان قسمت می

اگر میت اوالد نداشته باشد، نوه پسری او اگرچه دختر باشد، سهم  ـ    2756مسأله  
برد، مثاًل اگر  برد، و نوه دختری او اگرچه پسر باشد، سهم دختر میت را میپسر میت را می

باشد داشته  پسرش  از  دختر  یک  و  خود،  دختر  از  پسر  یک  قسمت میت  سه  را  مال   ،
دهند. و در ارث  کنند: یک قسمت را به پسِر دختر، و دو قسمت را به دختِر پسر میمی

 ها، نبودن پدر و مادر شرط نیست. بردن نوه
 

 ارث دسته دوم 

برند، جد یعنی  دسته دّوم از کسانی که به واسطه خویشی ارث میـ    2757مسأله  
برا  و  مادربزرگ،  یعنی  و جّده  و خواهر پدربزرگ،  برادر  اگر  و  است،  میت  و خواهر  در، 

 برند.نداشته باشد، اوالدشان ارث می
اگر وارث میت فقط یک برادر، یا یک خواهر باشد، همه مال به او  ـ    2758مسأله  

رسد، و اگر چند برادر پدر و مادری، یا چند خواهر پدر و مادری باشد، مال به طور  می
می قسمت  آنان  بین  ومساوی  هر    شود،  باشند،  هم  با  مادری  و  پدر  خواهر  و  برادر  اگر 

برد، مثاًل اگر دو برادر و یک خواهر پدر و مادری دارد، مال را  برادری دو برابر خواهر می 
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 برد.کنند: هر یک از برادرها دو قسمت، و خواهر یک قسمت آن را می پنج قسمت می
د، برادر و خواهر پدری که  اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری دارـ    2759مسأله  

برد، و اگر برادر و خواهر پدر و مادری ندارد، چنانچه  از مادر با میت جدا است، ارث نمی
رسد، و اگر چند برادر  فقط یک خواهر، یا یک برادر پدری داشته باشد، همه مال به او می

، و اگر هم  شودیا چند خواهر پدری داشته باشد، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می
 برد.برادر و هم خواهر پدری داشته باشد، هر برادری دو برابر خواهر می

اگر وارث میت فقط یک خواهر یا یک برادر مادری باشد، که از پدر  ـ  2760مسأله 
رسد، و اگر چند برادر مادری یا چند خواهر مادری  با میت جدا است، همه مال به او می

 شود.باشند، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می یا چند برادر و خواهر مادری
اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری و برادر و خواهر پدری و یک ـ    2761مسأله  

برند و مال را شش  برادر یا یک خواهر مادری داشته باشد، برادر و خواهر پدری ارث نمی
قیه را به برادر و خواهر  کنند: یک قسمت آن را به برادر یا خواهر مادری، و بقسمت می

 برد.دهند، و هر برادری دو برابر خواهر میپدر و مادری می
و  ـ    2762مسأله   برادر و خواهِر پدری،  و  برادر و خواهِر پدر و مادری،  اگر میت 

ارث نمی برد و مال را سه چند برادر و خواهِر مادری داشته باشد، برادر و خواهِر پدری 
بین خودشان   کنند: یک قسمتقسمت می به طور مساوی  برادر و خواهِر مادری  را  آن 
برادر و خواهِر پدر و مادری میقسمت می را به  دهند و هر برادری دو برابر  کنند و بقیه 
 برد.خواهر می 

اگر وارث میت فقط برادر و خواهِر پدری و یک برادِر مادری یا یک  ـ    2763مسأله  
قسمت   شش  را  مال  باشد،  مادری  خواهِر  می خواهِر  یا  برادر  را  آن  قسمت  یک  کنند: 

می میمادری  پدری  و خواهِر  برادر  به  را  بقیه  و  برابر خواهر برد  دو  برادری  و هر  دهند، 
 برد.می

خواهِر  ـ    2764مسأله   و  برادر  چند  و  پدری  خواهِر  و  برادر  فقط  میت  وارث  اگر 
و خواهِر مادری به طور کنند: یک قسمت آن را برادر  مادری باشد، مال را سه قسمت می
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دهند، و هر  کنند، و بقیه را به برادر و خواهِر پدری میمساوی بین خودشان قسمت می
 برد.برادری دو برابر خواهر می

اگر وارث میت فقط برادر و خواهر و زن او باشد، زن ارث خود را به ـ  2765مسأله 
  ذکر طوری که در مسائل گذشته  به  برد، و خواهر و برادرشود، میمی   ذکرتفصیلی که بعدًا  

برند. و نیز اگر زنی بمیرد و وارث او فقط خواهر و برادر و شوهر او  شد ارث خود را می 
شد    ذکرطوری که در مسائل پیش  برد، و خواهر و برادر بهباشد، شوهر نصف مال را می 

می را  خود  میارث  ارث  شوهر  یا  زن  آنکه  برای  ولی  برا برند،  سهم  از  خواهر  برد،  و  در 
یا پدری کم میمادری چیزی کم نمی برادر و خواهِر پدر و مادری  از سهم  و  شود، شود 

او  مادری  و  پدر  خواهر  و  برادر  و  مادری  خواهر  و  برادر  و  شوهر  میت  وارث  اگر  مثاًل 
رسد، و یک قسمت از سه قسمت اصل مال را به برادر و باشد، نصف مال به شوهر می 

ماند مال برادر و خواهِر پدر و مادری است، پس اگر د، و آنچه میدهنخواهر مادری می
همه مال او شش تومان باشد: سه تومان به شوهر، و دو تومان به برادر و خواهر مادری، 

 دهند.و یک تومان به برادر و خواهِر پدر و مادری می
اوالدشان   اگر میت خواهر و برادر نداشته باشد، سهم ارث آنان را بهـ    2766مسأله  

شود، دهند، و سهم برادرزاده و خواهرزاده مادری به طور مساوی بین آنان قسمت میمی
رسد بنا بر مشهور هر  و اما سهمی که به برادرزاده و خواهرزاده پدری یا پدر و مادری می

برد، ولی بعید نیست که بین اینها هم بطور مساوی قسمت شود پسری دو برابر دختر می 
 ـ باید مصالحه کنند. ر احتیاط واجب و بنا ب ـ

اگر وارث میت فقط یک جّد یا یک جّده است، چه پدری باشد یا  ـ    2767مسأله  
برد. و اگر وارث رسد، و با بودن جّد میت، پدِر جّد او ارث نمیمادری، همه مال به او می 

می قسمت  سه  مال  باشد،  پدری  جّده  و  جّد  فقط  یکمیت  و  جّد  را  قسمت  دو   شود: 
می جّده  را  بین قسمت  مساوی  طور  به  را  مال  باشند،  مادری  جّده  و  جّد  اگر  و  برد. 
 کنند. خودشان قسمت می 

جّده  ـ    2768مسأله   یا  جّد  یک  و  پدری  جّده  یا  جّد  یک  فقط  میت  وارث  اگر 
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شود: دو قسمت را جّد یا جّده پدری و یک قسمت را مادری باشد، مال سه قسمت می
 برد.یجّد یا جّده مادری م

اگر وارث میت جّد و جّده پدری و جّد و جّده مادری باشد، مال  ـ    2769مسأله  
به طور مساوی بین خودشان سه قسمت می شود: یک قسمت آن را جد و جّده مادری 

می می قسمت  پدری  جّده  و  جّد  به  را  آن  قسمت  دو  و  جّده  کنند،  برابر  دو  جّد  و  دهند 
 برد.می

یت فقط زن و جّد و جّده پدری و جد و جّده مادری او  اگر وارث مـ    2770مسأله  
بعدًا   که  تفصیلی  به  را  خود  ارث  زن  میمی  ذکرباشد،  سه شود  از  قسمت  یک  و  برد، 

می مادری  جّده  و  جد  به  را  مال  اصل  خودشان  قسمت  بین  مساوی  طور  به  که  دهند 
برد. و اگر  جّده می   دهند، و جد دو برابرکنند و بقیه را به جد و جّده پدری میقسمت می

برد و جد و جّده به دستوری وارث میت شوهر و جد و جّده باشد، شوهر نصف مال را می 
 برند.شد ارث خود را می ذکرکه در مسائل گذشته 

یا  ـ    2771مسأله   یا جّده  با جد  یا خواهرها  برادرها  یا  یا خواهر  برادر  اجتماع  در 
 اجداد یا جّدات، چند صورت است:

ینکه هر یک از جد یا جّده و برادر یا خواهر همه از طرف مادر باشند، در این  ااّول:  
شود، اگرچه بعضی مذکر و بعضی مؤنث صورت مال بین آنها به طور مساوی تقسیم می

 باشند.
طور دّوم:   به  آنها  بین  مال  نیز  صورت  این  در  باشند،  پدر  طرف  از  آنها  همه  اینکه 

می تقسیم  کمساوی  فرضی  در  مختلف  شود،  اگر  و  باشند،  اناث  همه  یا  و  ذکور  همه  ه 
 برد.باشند، پس هر مذکری دو مقابل مؤنث می

اینکه هر یک از جد یا جّده از طرف پدر باشد و برادر یا خواهر از طرف پدر و  سّوم:  
مادر باشد، حکم این صورت حکم صورت گذشته است، و دانسته شد که برادر یا خواهر  

 برد.در یا خواهر پدری و مادری جمع شود، پدری تنها ارث نمیپدری میت اگر با برا 
اینکه اجداد یا جّدات یا هر دو هم از طرف پدر و هم از طرف مادر باشند، و چهارم:  
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از   مادری  خویشان  برای  صورت  این  در  باشند،  چنین  نیز  دو  هر  یا  خواهرها  یا  برادرها 
ترکه است، و به طور مساوی بین مذکر  برادرها و خواهرها و اجداد و جّدات یک سّوم از  

شود، و برای خویشان پدری از آنها دو سّوم از ترکه است که به هر  و مؤنث آنها تقسیم می
شود، و اگر همه ذکور یا همه اناث باشند، به طور مساوی  مذکری دو مقابل مؤنث داده می 

 شود. بین آنها تقسیم می
باشپنجم:   پدر  از طرف  جّده  یا  این  اینکه جد  در  مادر،  از طرف  یا خواهر  برادر  و  د 

برد، و اگر متعدد صورت برادر یا خواهر در فرضی که یکی باشد یک ششم از مال را می
نمایند و باقیمانده مال جد یا  باشند یک سّوم را به طور مساوی بین خودشان تقسیم می 

 د.برجّده است، و اگر جد و جّده هر دو باشند، جد دو مقابل جّده می
اینکه جد یا جّده یا هر دو از طرف مادر و برادر یا برادرها از طرف پدر باشند،  ششم:  

در این صورت برای جد یا جّده یک سّوم است، و اگر هر دو هستند همان یک سّوم را به 
کنند، و دو سّوم آن برای برادر یا برادرها است، و اگر با آن جد یا  طور مساوی تقسیم می 

ا را میجّده خواهر  باشد نصف  یکی  که  باشد، در صورتی  پدر  متعدد  ز طرف  اگر  و  برد، 
برند، و در هر صورت از برای جد و یا جّده یک سّوم است، و بنابراین  باشند دو سّوم را می 

داده   خواهر  به  که  است  مردد  و  است،  زائد  ترکه  از  ششم  یک  شد،  یکی  خواهر  اگر 
تقسمی جّده  یا  جد  و  او  میان  یا  و  می شود،  مصالحه  یم  آن،  در  واجب  احتیاط  و  شود، 

 است.
اینکه اجداد یا جّدات یا هر دو، هم پدری باشند و هم مادری و با آنها برادر یا هفتم:  

خواهِر پدری باشد، یکی باشد یا متعدد، در این صورت برای جد یا جّده مادری یک سّوم  
می  تقسیم  آنها  بین  مساوی  طور  به  تعدد  با  و  ااست،  بعضی شود،  و  مذکر  بعضی  گرچه 

ترکه   از  باقی  سّوم  دو  پدری  خواهِر  یا  برادر  و  پدری،  جّده  یا  جد  برای  و  باشند.  مؤنث 
گیرد. و اگر با آن اجداد یا جّدات، برادر یا خواهِر مادری است، و مذکر دو برابر مؤنث می

طور مساوی   باشد، برای جد یا جّده مادری و برادر یا خواهِر مادری یک سّوم است که به
شود، اگرچه بعضی مذکر و بعضی مؤنث باشند؛ و برای جد و یا جّده  بین آنها تقسیم می
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 گیرد. پدری دو سّوم است، و جد دو برابر جّده می 
اینکه برادرها یا خواهرها بعضی پدری و بعضی مادری باشند و با آنها جد یا هشتم:  

یا خوا  برادر  برای  این صورت  در  باشد،  پدری  اگر جّده  است  ترکه  مادری یک ششم  هِر 
شود یکی باشد، و یک سّوم است اگر متعدد باشند، و به طور مساوی بین آنها تقسیم می 

و برای برادر یا خواهِر پدری و جد یا جّده پدری باقی آن ترکه است، و برای مذکر دو برابر 
باشد،   مادری  یا جّده  یا خواهرها جد  برادرها  آن  با  اگر  و  است  یا جّده  مؤنث  برای جد 

تقسیم   آنها  بین  مساوی  طور  به  و  است  سّوم  یک  تمام  مادری  خواهِر  یا  برادر  و  مادری 
مؤنث  می برابر  دو  آنها  مذکر  برای  که  است  سّوم  دو  پدری  یا خواهِر  برادر  برای  و  شود، 

 است.
در صورتی که میت برادر یا خواهر دارد، برادرزاده یا خواهرزاده او ـ    2772مسأله  

نمیار خواهر  ث  یا  برادر  با  خواهرزاده  یا  برادرزاده  ارث  که  جایی  در  حکم  این  ولی  برد، 
مزاحمت نکند جاری نیست، مثاًل اگر میت برادِر پدری و جّد مادری داشته باشد، برادِر 

برد، و در این صورت اگر میت پسر برادِر  پدری دو ثلث و جّد مادری یک ثلث ارث می
 باشند. برادر با جّد مادری در ثلث شریک می  مادری داشته باشد، پسر 

 
 ارث دسته سوم 

و  ـ    2773مسأله   عمه  و  سّوم عمو  آنان    ییدا دسته  اوالد  و  خاله  اوالد  و  خاله  و 
 برند.است که اگر از طبقه اّول و دّوم کسی نباشد، اینها ارث می 

 اگر وارث میت فقط یک عمو یا یک عمه است، چه پدر و مادریـ    2774مسأله  
باشد، یعنی با پدر میت از یک پدر و مادر باشند، چه پدری چه مادری، همه مال به او 

یا همه می یا همه پدری  باشند و همه پدر و مادری،  یا چند عمه  اگر چند عمو  و  رسد، 
می  آنان قسمت  بین  مساوی  به طور  مال  باشند،  دو  مادری  هر  و عمه  اگر عمو  و  شود. 

 برد.باشند، عمو دو برابر عمه می
اگر وارث میت عمو و عمه باشد و بعضی پدری و بعضی مادری و  ـ    2775مسأله  
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برند، پس اگر میت یک عمو یا بعضی پدر و مادری باشند، عمو و عمه پدری ارث نمی
می  قسمت  شش  را  مال  دارد،  مادری  عمه  عمه یک  یا  عمو  به  را  قسمت  یک  کنند: 

ی، و در فرض نبودن آنها به عمو و عمه پدری  مادری، و بقیه را به عمو و عمه پدر و مادر
کنند: دو قسمت را دهند؛ و اگر هم عمو و هم عمه مادری دارد، مال را سه قسمت میمی

به عمو و عمه پدر و مادری، و در فرض نبودن آنها به عمو و عمه پدری، و یک قسمت را 
 برد.دهند؛ و عمو در هر حال دو برابر عمه میبه عمو و عمه مادری می

فقط یک  ـ    2776مسأله   میت  وارث  باشد، هم  یدایاگر  او  یا یک خاله  به  مال  ه 
یعنی با مادر میت از یک  و هم خاله باشد و همه پدر و مادری ـ  ی دایرسد، و اگر هم  می

دو برابر خاله ارث ببرد،    ییدا ـ یا پدری یا مادری باشند، بعید نیست که   پدر و مادر باشند
تساوی احتمال  می  ولی  ـهم  پس  واجب  رود،  احتیاط  بر  مصالحه  بنا  زائد  مقدار  در  ـ 

 کنند.
چند  ـ    2777مسأله   یا  یک  فقط  میت  وارث  خا  یدایاگر  و  و  مادری،  و    یدایله 

و   مادری،  و  پدر  نبردن    ی یدا خاله  ارث  باشد،  پدری  خاله  محل    یدایو  پدری  خاله  و 
نفر باشد یک ششم، و اگر متعدد یا خاله مادری اگر یک    ییدا اشکال است، و به هر حال  

سّو  یک  میباشند  را  مال  به  م  مابقی  و  داده   یدای برند،  مادری  و  پدر  یا  پدری  خاله  و 
بنا بر احتیاط   دو برابر خاله ارث ببرد، ولی ـ  یدایو در هر حال محتمل است که    شود؛می

 ـ باید مصالحه کنند.  واجب 
یا چند  ـ    2778مسأله   میت یک  وارث  یا  ،  یدایاگر  یا چند خاله،  و    یداییا یک 

خاله، و یک یا چند عمو، یا یک یا چند عمه، یا عمو و عمه باشد، مال را سه قسمت 
برند. و  یا خاله یا هر دو، و بقیه را عمو یا عمه یا هر دو می  یدایک قسمت را  کنند: یمی

 کیفیت تقسیم بین هر گروه گذشت.
و خاله نداشته باشد، سهم آنان به اوالد  یدایاگر میت عمو و عمه و ـ  2779مسأله 
داشته باشد، آن یک دخترعمه    یپسردای، پس اگر یک دخترعمه و چند  شودآنان داده می 
کنند، و این طبقه )فرزندان  یک سّوم را میان خود تقسیم می  هایپسردایبرد، و  دو سّوم می
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 اند. ا مادر میت مقدمو خاله پدر، ی یدایو خاله( بر عمو و عمه و  ییدا عمو و عمه و 
  ی دایو خاله پدر و عمو و عمه و    ی دایاگر وارث میت عمو و عمه و  ـ    2780مسأله  

و خاله    یدایود: یک سهم آن را عمو و عمه و  شو خاله مادر او باشند، مال سه سهم می
شود یا مرد دو  برند و در اینکه مال میان آنها به طور مساوی تقسیم میمادر میت ارث می 

گیرد اختالف است و احتیاط واجب آن است که صلح کنند، و دو سهم دیگر ابر زن میبر
می  قسمت  سه  را  بین  آن  کیفیت  همان  به  میت  پدر  خاله  و  دایی  را  قسمت  یک  کنند: 
به عمو و عمه  خودشان قسمت می  به همان کیفیت  نیز  آن را  نمایند، و دو قسمت دیگر 

 دهند. پدر میت می
 

 ارث زن و شوهر

او و  ـ    2781له  مسأ اگر زنی بمیرد و اوالد نداشته باشد، نصف همه مال را شوهر 
می دیگر  ورثه  را  یک  بقیه  باشد،  داشته  اوالد  دیگر  شوهر  از  یا  شوهر  آن  از  اگر  و  برند، 

 برند.چهارم همه مال را شوهر و بقیه را ورثه دیگر می
ارم مال او را زن و  اگر مردی بمیرد و اوالد نداشته باشد، یک چهـ    2782مسأله  

برند، و اگر از آن زن یا از زن دیگر اوالد داشته باشد، یک هشتم مال  بقیه را ورثه دیگر می
های دیگر  برند، و زن از زمین خانه و باغ و زراعت و زمینرا زن و بقیه را ورثه دیگر می

نمی خانه ارث  هوایی  خود  از  نیز  و  آن،  قیمت  از  نه  و  زمین  خود  از  نه  و    برد،  بنا  مانند 
نمی ارث  می درخت  ارث  آنها  قیمت  از  ولی  ـبرد،  ورثه می برد  دیگر، و  پولهای  از  توانند 

ـ و همچنین است درخت و زراعت و ساختمانی که در زمین باغ و   قیمت را به او بدهند
زمین و  بر زراعت  شوهر  فوت  وقت  در  که  هایی  میوه  به  نسبت  ولی  است،  دیگر  های 

 برد.ین آنها ارث میدرختان است از ع
آنها ارث نمیـ    2783مسأله   از  که  بخواهد در چیزهایی  ـاگر زن  زمین   برد  مانند 

ـ تصرف کند، باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد و همچنین در چیزهایی که زن   خانه مسکونی
برد مانند بنا و درخت. و از جهت دیگر جایز نیست که ورثه تا سهم از قیمت آنها ارث می
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ـ بدون   مانند بنا و درخت  برد ـاند، در چیزهایی که زن از قیمت آنها ارث مین را ندادهز
اجازه او تصرفی کنند که موجب نقصان قیمت آن شود یا اینکه آن را به فروش یا مانند آن  

 برسانند.
طور  اگر بخواهند بنا و درخت و مانند آن را قیمت نمایند، باید همانـ    2784مسأله  

نزد قیمت   که  خصوصیت کارشناسان  گرفتن  نظر  در  بدون  را  آنها  است  معمول  گذاری 
زمینی که در آن هستند حساب کنند چقدر ارزش دارند، نه اینکه آنها را کنده شده از زمین  
اجاره در همین  بدون  که  را در حالی  آنها  اینکه قیمت  یا  و قیمت گذارند،  نمایند  فرض 

 زمین باقی بمانند حساب کنند.
مجرای آب قنات و مانند آن، حکم زمین را دارد، و آجر و چیزهایی  ـ    2785له  مسأ

ارث  آن  عین  از  آب  خود  به  نسبت  اما  است،  ساختمان  حکم  در  رفته،  بکار  آن  در  که 
 برد.می

اگر میت بیش از یک زن داشته باشد، چنانچه اوالد نداشته باشد،  ـ    2786مسأله  
شد، به طور    ذکرهشتم مال به شرحی که  اشد، یک یک چهارم مال، و اگر اوالد داشته ب

نکرده   نزدیکیشود، اگرچه شوهر با همه یا بعض آنان  های او قسمت میمساوی بین زن
نزدیکی  او  با  و  از دنیا رفته، زنی را عقد کرده  آن مرض  اگر در مرضی که در  باشد، ولی 

 برد و حّق مهر هم ندارد. نکرده است، آن زن از او ارث نمی
اگر زن در حال مرض شوهر کند و به همان مرض بمیرد، شوهرش ـ    2787أله  مس

 برد.نکرده باشد، از او ارث می نزدیکیاگرچه با او 
طالق  ـ    2788مسأله   احکام  در  که  ترتیبی  به  را  زن  رجعی   ذکراگر  طالق  شد، 

عّده بمیرد،    برد، و نیز اگر شوهر در بین آن بدهند و در بین عّده بمیرد، شوهر از او ارث می 
می ارث  او  از  آنان  زن  از  یکی  بائن،  طالق  عّده  در  یا  عّده  گذشتن  از  بعد  اگر  ولی  برد، 

 برد.بمیرد، دیگری از او ارث نمی
را طالق دهد و پیش از گذشتن    همسرشاگر شوهر در حال مرض،  ـ    2789مسأله  

می ارث  او  از  شرط  سه  با  زن  بمیرد،  قمری  ماه  ردوازده  طالق  چه  چه برد،  باشد  جعی 
 بائن:
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باشد  اّول:   کرده  و در صورتی که شوهر  باشد،  نکرده  این مدت شوهر دیگر  در  آنکه 
 برد، هرچند احتیاط مستحب این است که صلح نمایند.ارث نمی
انجام نگرفته باشد، وگرنه ارث نمیدّوم:   و رضای زن  به درخواست  برد، آنکه طالق 

 ا طالق دهد یا نه. خواه چیزی به شوهر داده باشد که او ر
به  سّوم:   یا  مرض  آن  واسطه  به  داده،  را طالق  زن  مرض  آن  در  که  مرضی  در  شوهر 

جهت دیگری بمیرد، پس اگر از آن مرض خوب شود و به جهت دیگری از دنیا برود، زن 
 برد، مگر اینکه فوت او در عّده رجعی باشد. از او ارث نمی

زن خود گرفته، اگرچه زن آن را پوشیده  لباسی که مرد برای پوشیدن  ـ    2790مسأله  
باشد، بعد از مردن شوهر، جزء مال شوهر است، مگر اینکه به زن تملیک کرده باشد و  

 زن حق دارد به عنوان نفقه از شوهر مطالبه تملیک لباس کند. 
 

 مسائل متفرقه ارث 

انگشتر و شمشیر میت و لباسـ    2791مسأله   و  برا قرآن  یا  پوشیده  ی  هایی را که 
بزرگ پسر  مال  است،  داشته  نگه  از  پوشیدن  بیشتر  اّول  از سه چیز  میت  اگر  و  است.  تر 

یکی دارد، مثاًل دو قرآن یا دو انگشتری دارد، احتیاط واجب آن است که پسر بزرگ در  
آنها با ورثه دیگر صلح کند. و همچنین در مورد رحل قرآن و تفنگ و خنجر و مانند آنها  

 غالف شمشیر و جای قرآن تابع آنهاست. های دیگر و از سالح 
او در یک  ـ    2792مسأله   از دو زن  مثاًل  باشد،  از یکی  اگر پسر بزرگ میت بیش 

بین خودشان   به طور مساوی  را  باید چیزهای گذشته  باشند،  آمده  دنیا  به  پسر  دو  وقت 
بزرگ مختص  حکم  این  و  کنند.  بزرگقسمت  خواهرانی  هرچند  است،  پسر  از ترین  تر 

 داشته باشد.  خود
بهـ    2793مسأله   قرضش  چنانچه  باشد،  داشته  قرض  میت  یا  اگر  او  مال  اندازه 

شد، به    ذکرتر چیزهایی هم که مال اوست و در مسأله پیش  زیادتر باشد، باید پسر بزرگ 
قرض او بدهد، و یا به مقدار قیمت آنها از مال خود بدهد؛ و اگر قرض میت کمتر از مال 
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چنانچه باشد،  بزرگ  او  پسر  به  که  چیزی  چند  آن  از  غیر  اموالش  می بقیه  کافی تر  رسد 
تر از آن چیزها یا از مال خود به نسبت به قرض  برای اداء قرضش نباشد، باید پسر بزرگ

او بدهد، و اگر بقیه اموالش کافی به قرض باشد، باز هم احتیاط الزم آن است که پسر 
مبزرگ قرض  ادای  در  گذشته  کیفیت  به  همه  تر  اگر  مثاًل  کند،  شرکت  میت    ییدارایت 

بزرگ  پسر  مال  که  است  چیزهایی  از  آن  تومان  بیست  مقدار  به  و  است  تومان  تر شصت 
بابت  را  آن چیزها  از  تومان  ده  مقدار  به  باید  بزرگ  پسر  دارد،  تومان قرض  و سی  است 

 قرض میت بدهد.
میـ    2794مسأله   ارث  کافر  از  اگرچهمسلمان  کافر  ولی  میت    برد،  پسر  یا  پدر 

 برد.مسلمان باشد از او ارث نمی
او  ـ    2795مسأله   از  بکشد،  ناحق  به  و  را عمدًا  از خویشان خود  یکی  اگر کسی 

برد، برد، ولی اگر قتل به حق باشد مانند قصاص یا اجرای حد یا دفاع، ارث می ارث نمی
به هوا بینداز آنکه سنگ را  باشد، مثل  اگر از روی خطا  از  و همچنین  به یکی  اتفاقًا  و  د 

او ارث می  او را بکشد، از  او بخورد و  پردازد برد، ولی از دیه قتل که عاقله می خویشان 
نمی ـارث  قتل شبه عمد  و همچنین  قتل  برد  معمواًل موجب  کند که  اینکه کاری  یعنی: 

است  داشته  مقتول  به  نسبت  آن  انجام  ولی قصد  نداشته،  هم  قتل  و قصد  مانع   نیست  ـ 
 برد.ای که باید آن را به ورثه بپردازد سهمی نمیشود، بله از دیهث نمیار

ای که در شکم است  هرگاه بخواهند ارث را تقسیم کنند، برای بچهـ    2796مسأله  
برد، در صورتی که معلوم باشد یکی است یا متعدد، پسر  که اگر زنده به دنیا بیاید ارث می

، و اگر  داردنگه علمی باشد باید سهم او یا آنها را  است یا دختر، هرچند با کمک وسایل  
معلوم نباشد، پس اگر احتمال معتبری داده شود که متعدد است، به مقدار عدد محتمل 
باید سهم پسر نگه دارند، و چنانچه مثاًل یک پسر یا یک دختر به دنیا آمد، زیادی را ورثه  

 بین خودشان تقسیم کنند.



 
 
 

 ملحقات 
 ری ـ قرض گرفتنگذا( سپرده 1)

 ها در کشورهای اسالمی بر سه گونه هستند: بانک
یا چند شخص سرمایه که سرمایه  ـ خصوصی:  1 اموال یک تن  از  گذار تشکیل اش 

 شود.می
 اش از اموال دولتی است.که سرمایه  ـ دولتی: 2
 شود.که از سرمایه دولت و بخش خصوصی، تشکیل می ـ مشترک: 3

های خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ  از بانک  قرض کردنـ    2797مسأله  
قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح  

 و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است.
 هایی ذکر شده است، مانند: برای رهایی از ربا، راه

فرضاً   ـ  1 گیرنده،  گرانقرض  بیست درصد  یا  ده  او  یا وکیل  بانک  از  را  از   کاالیی  تر 
فروشد و  خرد و یا کاالیی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میقیمت واقعی آن می

می  شرط  معامله  مدت ضمن  برای  است  طرفین  توافق  مورد  که  را  مبلغی  بانک  که  کند 
قرض گرفتن از بانک جایز است و  گویند که  معینی به او قرض دهد. در چنین حالی می 

 ربا نیست.
 این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است.  ولی

 همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. 
فروش به کمتر از قیمت یا خرید   و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی ـ

 ـ شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. آنتر از به گران
قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثاًل هزار تومان را به    ـ  2
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 هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. 
صحت بیع محل اشکال است،   ولیاگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست،  

د که بانک مبلغی را مثاًل هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند البته مانعی ندار
دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثاًل قرار دهد و در  

جای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای  وقت پرداخت جایز است به
 رضایت طرفین اشکالی ندارد. دین از جنس دیگر خواهد بود، و با

بانک کاالیی را به مبلغی، مثاًل هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری    ـ  3
 بفروشد و سپس همان را نقدًا به مبلغی کمتر از آن، مثاًل هزار تومان بخرد. 

را   کاال  بانک  که  باشد  شده  شرط  اّول،  بیع  در  که  صورتی  در  نیز  معامله  شکل  این 
ن آن  مجددًا  بر  را  و عقد  کند  از عقد شرط  قبل  یا  و  بخرد  آن  نسیه  قیمت  از  به کمتر  قدًا 

اگر    ولیشود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست،    ذکرمبتنی سازد، مثاًل در ضمن عقد  
 چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد.

راه  این  که  است  ـگفتنی  باشد ها  صحیح  هم  معامالت   اگر  در  اساسی  هدف  یک  ـ 
نمیب تحقق  را  سررسید انکی  در  پرداخت  عدم  صورت  در  بتواند  بانک  اینکه  آن  و  سازد 

تأخیر  در صورت  گرفتن سود  زیرا  نماید؛  مطالبه  دیرکرد  عنوان  به  را  بیشتری  پول  قرض 
بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد  

 قرار داده باشند.
بانکقرـ    2798مسأله   از  گرفتن  جایز  ض  سود،  پرداخت  شرط  به  دولتی،  های 

اگر   و  نیست.  آن  نگذاشتن  و  گذاشتن رهن  میان  تفاوتی  آن  در  و  است  ربا  زیرا  نیست؛ 
کسی با این شرط از بانک دولتی قرض کند، قرض و شرط آن، هر دو باطل است؛ زیرا  

 رآورد.بانک مالک اموال خود نیست تا آنها را به تملیک قرض گیرنده د
می  گیرنده  قرض  اشکال،  این  از  رهایی  تقلید(  برای  )مرجع  شرع  حاکم  اذن  با  تواند 

قرض   را  نظر  مورد  مجهول  حی صحمبلغ  بانک  اموال  که  لحاظ،  این  به  و  کند  المالک 
ایم و کافی  اختیار تصرف در آنها با حاکم شرع است، و این اذن را ما به همه مؤمنین داده 
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گیرد هنگام گرفتن پول پیش خودش بگوید این پول را از  نک میاست کسی که پول از با
کافی است اصل مبلغ را به بانک  طرف حاکم شرع به خودم قرض دادم، و در این صورت  

 هرچند بداند قانون ملزم به پرداخت اصل و سود به بانک است.  برگرداند
بانکسپرده ـ    2799مسأله   به  که در واقع قرض د های خصوصی ـگذاری در  ادن 

دهند و  ـ در صورتی که شرط سود نکند جایز است، هرچند بداند به او سود می  آنها است 
منظور از شرط نکردن این نیست که شخص قلبًا بنا نداشته باشد که سود را مطالبه کند  
اگر بانک نپرداخت؛ زیرا ممکن است این بنا را نداشته باشد ولی شرط کند و ممکن است 

گذاری اشد ولی شرط نکند، بلکه منظور از شرط نکردن این است که سپرده بنا را نداشته ب
 را مشروط به تعّهد بانک به پرداخت سود نکند.

بانکسپرده ـ    2800مسأله   در  ـگذاری  خصوصی  به  های  دادن  قرض  معنای  به 
سپرده  آنها اصل  کند،  چنین  کسی  اگر  و  نیست  جایز  سود  دریافت  شرط  با  گذاری  ـ 

شود، ولی اگر  باطل است. و اگر بانک سود را پرداخت کرد، او مالک نمیصحیح و شرط 
مطمئن باشد که مالکان بانک حتی در صورت علم به عدم مالکیت شرعی به تصرف او  

 در این مال )سود( راضی هستند، تصرف او اشکال ندارد. و غالبًا چنین است.
ـ با   نای قرض دادن به آنهابه مع  های دولتی ـگذاری در بانکسپرده ـ    2801مسأله  

ها  گذاری بانکشرط گرفتن سود جایز نیست و آن سود ربا است. بلکه مال به این سپرده 
از   بعدًا  را  آنچه  زیرا  است؛  مال  اتالف  منزله  به  شرعًا  باشد،  سود  دریافت  بدون  هرچند 

براین المالک است. بناگیرند، مال بانک نیست، بلکه از اموال مجهولبانک باز پس می
فایده  و  درآمدها  سال  سپردن  طول  در  شخص  که  دست هایی  بانکمی  به  در  های آورد، 

برای  را  اموال  این  اجازه صرف  او  زیرا  است؛  آن، مشکل  پرداخت خمس  بدون  دولتی، 
مؤونه خود دارد و به اتالف آن مجاز نیست، و اگر آن را اتالف کند، ضامن خمس برای  

گذاری بدون اجازه حاکم شرع  در صورتی است که سپرده   شود. البته اینصاحبان آن می 
اجازه سپرده  به شخصی  اما چنانچه حاکم شرع  نیز  باشد  بانکی  به سیستم  و  داد  گذاری 

گذاری اشکال شرعی ندارد اجازه داد که سپرده را از اموال موجود در بانک بپردازد، سپرده 
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دریافت کرده، و نیمی از آن را در    گذار سود شرط نشده راگونه که جایز است سپرده همان
افراد مستحق و فقیر   امور شخصی خود صرف نموده و نیمی دیگر را به عنوان صدقه به 

گذاری و دریافت سود و صرف آن  تسلیم نماید، و عامه مؤمنین از طرف ما مجاز در سپرده 
 باشند.به نحو مذکور می

سپرده ـ    2802مسأله   ـدر  که گذش گذاری  مواردی  ـ ت در  ثابت  سپرده  میان  که   ـ 
ـ و حساب   گذار قرار دهددار است و بانک ملزم نیست آن را دائمًا در اختیار سپرده مدت 

 ـ تفاوتی نیست. گذار قرار دهدکه بانک ملزم است آن را در اختیار سپرده  جاری ـ
های دولتی  ـ حکم بانک در مواردی که گذشت  های مشترک ـبانک ـ  2803مسأله 

دار اموال مجهولرا  آن حکم  در  موجود  اموال  و  شرع د  اذن حاکم  بدون  دارد  را  المالک 
 تصرف در آن جایز نیست.

سپردهـ    2804مسأله   حکم  مورد  در  بانک آنچه  از  گرفتن  قرض  و  های گذاری 
دولتی   و  بانک   ذکر خصوصی  به  مربوط  است؛  کشورهای  شد،  اسالمی    ولی های 

برای  سپرده  دست گذاری  سود  به  بانک   آوردن  سرمایهدر  که  به  هایی  متعلق  شان 
ها خصوصی باشند و چه دولتی یا مشترک جایز است؛  غیرمسلمانان است، چه این بانک

زیرا گرفتن ربا از آنها جایز است. اما قرض گرفتن از آنها، به شرط پرداخت سود، حرام  
در آن تصرف  توان برای رهایی از آن، مال را بدون نیت قرض از بانک گرفت  است و می 

او   از  را  سود  و  مال  اصل  آنها  که  بداند  هرچند  نیست،  شرع  حاکم  اذن  به  نیازی  کرد 
 خواهند گرفت.

 
 ( اعتبارات 2)

 اعتبار بر دو گونه است: 
واردات:    1 برای  اعتبار  به  ـ  است  خارجی  کاالهای  کردن  وارد  خواهان  که  کسی 

اعتبار میبانک رجوع می بانک متعهد می  گردد. درکند و خواستار گشایش  شود  نتیجه 
برای  را  آن  مبلغ  و  نماید  اعتبار  صاحب  تسلیم  را  شده  وارد  خارجی  کاالهای  اسناد  که 
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 صادرکننده کاال، واریز کند. 
وکیل   به  مراجعه  یا  مکاتبه  طریق  از  کاال  صادرکننده  با  معامله  شدن  تمام  از  پس  و 

کاالها کمیت  و  کیفیت  که  لیستی  دریافت  و  کشور،  در  می   موجود  مشخص  و را  کند 
مبلغ   و  گرفته  تحویل  را  اسناد  بانک  نهایت  در  بانک،  به  کاال  قیمت  از  بخشی  پرداخت 

 نماید.کاال را برای فروشنده ارسال می 
که جز در نام، با اعتبار فوق تفاوتی ندارد و آنکه خواهان    ـ اعتبار برای صادرات:  2

ارت برای  خارجی  خریدار  است،  خارج  به  کاالیی  اعتباری صدور  بانک،  نزد  او،  با  باط 
از طی  می را پس  آن  مبلغ  و  تحویل خریدار  را  اسناد کاال  بانک  آن  اساس  بر  که  گشاید 

 دهد.مراحل فوق، تحویل صادرکننده می
چه برای واردات و  در نتیجه این دو گونه اعتبار، در حقیقت تفاوتی ندارند و اعتبار ـ

برای صادرات تعّهد چه  از  یعنی قیمت    ـ عبارت است  پرداخت بدهی مشتری،  به  بانک 
 شده به فروشنده و تسلیم اسناد آن به مشتری. کاالی خریداری

البته یک نوع اعتبار دیگر وجود دارد، به این شرح که صادرکننده لیستی شامل کیفیت 
ای با واردکننده صورت گرفته باشد، به بانک یا شعبه آن  و کمیت کاالها را بی آنکه معامله

فرستد.  فرستد و بانک نیز به نوبه خود آن لیست را برای خریدار احتمالی میر کشور مید
در صورتی که آن شخص خواهان خرید کاالی موصوف در لیست باشد، از بانک خواهان  

 کند. شود و بانک نیز به تحویل اسناد کاال و دریافت قیمت اقدام میگشایش اعتبار می 
ها و اقدام به این عملیات نیز از  ات یاد شده در بانک گشایش اعتبارـ    2805مسأله  
 ها جایز است.سوی بانک 

 برد: بانک از صاحب اعتبار دو گونه سود می ـ  2806مسأله 
با صادرکننده ـ    1 ارتباط  و  بدهی،  پرداخت  به  تعهد  مانند  بانکی؛  از خدمات  سودی 

 برد.کاال. و گرفتن اسناد آن و تحویل آن به خریدار و... می 
صاحب   یعنی:  است،  ُجعاله  عقد  در  داخل  زیرا  است؛  جایز  گرفتن  سود  نحوه  این 

در   توان آن را ـکند. همچنین میاعتبار برای بانک مبلغی در ازای این خدمات تعیین می
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 ـ داخل در عقد اجاره دانست. صورتی که شروط صحت آن را داشته باشد
پردازد و در قبال عدم  ب مشتری، می بانک قیمت کاال را از مال خود، نه از حسا  ـ  2

پرداختی   مبلغ  از کل  به صورت درصدی  معین، سودی  تا مدتی  از مشتری  آن  به  مطالبه 
 آورد.می دست 

توان بر اساس عقد جعاله جایز دانست، گفته شده است که این نحو سود گرفتن را می 
کند. و مات تعیین میبه این ترتیب که صاحب اعتبار برای بانک مبلغی را در ازای این خد

 ممکن است بر اساس عقد اجاره نیز صحیح باشد اگر شرایط صّحت آن را داشته باشد. 
ولی واضح است که صاحب اعتبار، تنها ضامن اصل بدهی خود به بانک است، پس  

 گرفتن سود از سوی بانک در قبال دادن مهلت برای پرداخت آن، ربا و حرام است. 
اعتبار   اگر صاحب  سود البته  و  بدهی  اصل  بانک،  از سوی  بدهی  پرداخت  قبال  در 

ـ به عنوان ُجعل قرار دهد، این عقد داخل در ُجعاله خواهد  فرضًا دو ماهه دار آن را ـمدت 
 وجه نیست. بود و در این صورت صحت آن بی

توان برای رهایی از ربوی بودن این معامله و تصحیح گرفتن سود، آن را در  همچنین می
پردازد، وارد کرد. چون بانک قیمت کاال را به ارز خارجی به صادرکننده آن می   عقد بیع

تواند آن مقدار از ارز خارجی را در ذمه مشتری به مبلغی از پول رایج کشور بفروشد،  می
ُمثمن جنسشان مختلف است،   و  ارز و سود مورد نظر است، و چون ثمن  آن  که معادل 

 اشکالی ندارد.
»گ فوق  موارد  بههمه  مربوط  خصوصی  ذشته«،  بانک  حساب  طرف  که  است  جایی 

باشد؛ و در صورتی که بانک دولتی، یا مشترک باشد، از آنجا که بدهی خواهان اعتبار را  
مجهول اموال  میاز  نمیالمالک  بانک  مدیون  شخص  شرعًا  به  پردازد،  تعهد  لذا  شود. 

 رود.به شمار نمی بازپرداخت اصل بدهی همراه با سود آن، از قبیل ربای حرام
 

 ( نگهداری کاال 3)

شود و آن را به حساب  گاهی بانک واسطه رساندن کاال از صادرکننده به واردکننده می
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انعقاد قرارداد میان صادرکننده و  واردکننده، نگهداری می کند، به این صورت که پس از 
فرستد  واردکننده میواردکننده و پرداخت قیمت کاال و رسیدن آن، بانک اسناد آن را برای  

کند و در صورت تأخیر واردکننده در تحویل کاال، آن را به  و او را از رسیدن کاال باخبر می 
گیرد. همچنین در صورتی که  کند و در قبال آن اجرتی معین می حساب او نگهداری می

بفرستد، بانک  برای  کاالیی  باشد،  بسته  واردکننده  با  قراردادی  آنکه  بدون   صادرکننده 
کند و اگر آنان کاال را بانک نسبت به ارسال لیست کاال برای خریداران احتمالی اقدام می

 تواند در قبال نگهداری آن، ُاجرتی از صادرکننده دریافت کند.خریداری نکردند، می
در صورتی که نگهداری کاال از سود بانک به درخواست صادرکننده ـ    2807مسأله  

یا ض و  ـیا واردکننده باشد  باشد  ارتکازی  من عقد شرط شده  ناگفته و  این شرط  اگرچه 
ـ برای بانک گرفتن اجرت برای نگهداری کاال جایز است وگرنه استحقاق چیزی را  باشد

 ندارد.
 

 ( فروش کاالهای متروکه 4)

ـ از گرفتن آنها و   پس از آنکه بانک را از وجود کاال باخبر کرد هرگاه صاحبان کاال ـ
ب  ُاجرت  می پرداخت  را  کاال  بانک  کنند،  خودداری  حّق  انک  آنها  قیمت  از  و  فروشد 

 کند.خویش را برداشت می 
در حالت مذکور، برای بانک فروش کاال و برای دیگران خرید آن ـ    2808مسأله  

گونه موارد، بانک در صورت  جایز است؛ زیرا به مقتضای شرط صریح یا ارتکازی در این
االی خود و پرداخت حّق بانک، از سوی آنان وکیل است  تخلف صاحبان کاال از گرفتن ک

 که آن را بفروشد، و در صورتی که فروش آن جایز باشد، خرید آن نیز جایز است. 
 

 ( کفالت بانکی 5)

شوند که گاه شخصی یا اشخاصی مشترکًا در برابر مرجعی دولتی یا غیر آن، متعهد می 
درمانگاه و یا پلی بسازند؛ در چنین مواردی   ای را اجرا کنند، مانند آنکه مدرسه یاپروژه
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خواهد تا تضمینی برای اجرای این  گاه آن که تعهد برایش صورت گرفته از تعهد دهنده می
خسارت  شده،  تعیین  مهلت  در  آن  اجرای  عدم  صورت  در  و  بدهد،  را پروژه  وارده  های 

کف دهنده  تعهد  از  شود  مطمئن  تعهد  انجام  به  آنکه  برای  و  باب  بپردازد،  این  در  یلی 
بانک مراجعه میمی به  اینجاست که تعهد دهنده  اسناد کفالتی صادر خواهد. در  تا  کند 

آن کفالت کند که در صورت عدم اجرای تعهدات متعهد در مهلت مقرر و  نماید و طی 
 عدم پرداخت خسارت تعیین شده، بانک خسارت را خواهد پرداخت.

ب پروژه مبنی بر ادای مبالغ درخواستی  تعهد بانک نسبت به صاحـ    2809مسأله  
در صورت تخلف متعهد از اجرای آن و ادای خسارات، نوعی کفالت مالی است در برابر 

گونه موارد، با ضمانی که در  کفالت اصطالحی در ابواب معامالت که ضمانت مالی در این 
ین مورد ضمانت رود این تفاوت را دارد، که در ضمان فقهی ضامن به عین دفقه به کار می 

شود و در نتیجه اگر پیش از ادای آن فوت کند، پیش از تقسیم ارث مانند هر  بدهکار می
گونه ضمان، ضامن بدهکار شود، ولی در این اش برداشت و پرداخت می دین دیگر از ترکه 

نیست، بلکه واجب است آن را ادا کند و اگر نکرد و وصّیت هم نکرد از ترکه او برداشت 
 د.شو نمی

بر  با هر لفظی که داللت  آن  ایجاب  ایجاب و قبول دارد، و  به  نیاز  این عقد ضمانت 
باشد  داشته  موافقت  بر  داللت  که  لفظی  هر  با  نیز  قبول  و  است،  انشاء  قابل  کند  تعهد 
انجام   نیز  کند  تعهد  انشاء  بر  داللت  که  عملی  یا  و  نوشتن  با  عقد  این  و  است.  صحیح 

 شود.می
بانک گرفتن کارمزد معینی از متعهد به ازای کفالت از او مبنی   برایـ    2810مسأله  

توان این قرارداد را از باب ُجعاله دانست، به این صورت  بر اجرای پروژه جایزاست، و می
می  تعیین  کفیل شدنش  در صورت  بانک  برای  را  ُجعلی  متعهد،  حال،  که  این  در  و  کند 

 گرفتن این مبلغ برای بانک حالل است.
از  ـ    2811مسأله   و  تعیین شده تخلف ورزید  اجرای پروژه در مدت  از  اگر متعهد 

مبالغ   اوست  کفیل  که  بانک  و  کرد،  خودداری  کارفرما  به  مقرر  خسارت  پرداخت 
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تواند به متعهد رجوع کند؛ زیرا تعهد و درخواستی را به کارفرما پرداخت کرد، بانک می 
و   است  بوده  متعهد  شخص  درخواست  به  بانک  ضامن  کفالت  تعهدش  نتیجه  در  او 

تواند آن را از شخص متعهد مطالبه کند؛  خسارات وارد شده به بانک است، لذا بانک می 
به   بانک  بر  که  است  خسارتی  ضامن  او  و  بوده  او  درخواست  به  بانک  ضمانت  زیرا 

 مقتضای ضمانتش وارد شده است.
 

 ( فروش سهام 6)

ها دهند و بانکسهام خود قرار میها را واسطه فروش  های سهامی، بانکگاه شرکت 
شرکت  از  نمایندگی  به  معینی  کارمزد  دریافت  مبادرت با  سهام  فروش  به  مزبور،  های 

 ورزند.می
این نحوه معامله با بانک جایز است؛ زیرا در حقیقت، یا داخل در  ـ    2812مسأله  

کارمزد معین اجاره است به این صورت که شرکت، بانک را برای انجام این کار در برابر  
کند، و یا از باب ُجعاله است، و در هر دو صورت معامله صحیح است و بانک  اجیر می 

 در قبال انجام این کار، مستحق کارمزد است.
خرید و فروش این سهام صحیح است، البته اگر معامالت شرکت ـ    2813مسأله  

مشغول باشد، خرید سهامی حرام باشد، مثل آنکه به دادوستد شراب و یا معامالت ربوی  
 سهام آن، و مشارکت در این معامالت جایز نیست.

 
 ( فروش اوراق قرضه 7)

ذی  قانونی  مراجع  که  هستند  اوراقی  قرضه،  و  اوراق  معین  اسمی  قیمت  به  ربط، 
فروشند، مثاًل سندی کنند و آنها را به قیمتی کمتر از قیمت اسمی می داری صادر میمدت 

فروشند، مشروط  تومان است به نهصد و پنجاه تومان نقدًا می را که قیمت اسمی آن هزار  
بانک در قبال دریافت کارمزد معینی،   تومان بخرند. گاه  به هزار  بعد  آن را سال  آنکه  بر 

 شود.مسئول فروش این اوراق می 
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 این معامله به دو شکل ممکن است صورت گیرد: ـ  2814مسأله 
خریدار  ـ    1 از  حقیقت  در  سند  ـصادرکننده  تومان  پنجاه  و  نهصد  مبلغ  مثال   آن  در 
می  فوق قرض  سند  ـ  خریدار  به  تومان  هزار  معین،  مدت  سررسید  از  پس  و  کند 

گرداند: نهصد و پنجاه تومان به عنوان اصل، و پنجاه تومان مازاد بر آن. این شکل،  بازمی
 ربا و حرام است.

ـ نقدًا   ی قابل پرداخت است که بعد از مدت صادرکننده سند، سند هزار تومانی را ــ    2
 فروشد.به نهصد و پنجاه تومان می 

نیست،   ربوی  قرض  حقیقتًا  اگرچه  صورت  ـ  ولیاین  معامله  که همان صحت  گونه 
 ـ محل اشکال است.  گذشت 

نمی نتیجه  می در  معامله  آنها  با  رسمی  مراجع  که  را  مذکور  اوراق  فروش  کنند، توان 
 تصحیح کرد.
نیسـ    2815مسأله   بانکجایز  که  و  ت  بپردازند،  اوراق  این  فروش  و  خرید  به  ها 

 همچنین گرفتن کارمزد برای این کار جایز نیست.
 

 های داخلی و خارجی( حواله8)

ُمحیل  ـ    2816مسأله   ذمه  از  بدهی  انتقال  معنای  به  فقهی،  اصطالح  در  حواله 
ت؛ لکن در اینجا  علیه )کسی که حواله به او منتقل شده( اس)حواله دهنده( به ذمه محال 

 های بانکی به شرح زیرند: هایی از حوالهرود. نمونهتر از آن بکار میبه معنای عام
پذیرد که مبلغی را از وکیل او  ای برای مشتری خود، میبانک در قبال صدور حواله ـ 1

در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به 
کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهرًا گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق  ازای آن  

دارد که در غیر بانک َدین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن  
 از حّق خود و پرداخت َدین در جای دیگر، جایز است. 

حواله ـ    2 می بانک  صادر  شخص  برای  شخای  آن،  طبق  که  می کند  مبلغ  ص  تواند 
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ـ که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان   در داخل یا خارج معینی را از بانک دیگری ـ
 کند.قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت می

این   این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر  بانک در قبال صدور  ظاهرًا جایز است که 
ای وکیل کردن بانک دّوم نسبت به قرض دادن به شخص چنین باشد که در بانک اّول بر

بانک دّوم دارد، حق نزد  اّول  بانک  اموالی که  به ای دریافت می الزحمه از  این کار  و  کند 
حق گرفتن  قبیل معنای  از  بلکه  باشد،  حرام  تا  نیست،  دادن  قرض  خود  برای  الزحمه 

اخت کارمزد در قبال قرض  گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرد 
 دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. 

به   دیگری  حّق  بانک  برای  باشد،  خارجی  ارز  حواله،  در  مذکور  مبلغ  اگر  وانگهی 
می  ذمهوجود  بدهکار  که  معنا  بدین  مشغول  آورد،  حواله  در  مذکور  ارز  پرداخت  به  اش 
زم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار  است و مل 

معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حّق خویش،  
 تواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند.مبلغی دریافت دارد. همچنین می

ای دهد و حواله به بانکی در نجف اشرف تحویل میشخص مبلغ معین را فرضاً ـ    3
از  می یا خارج  و  دیگری در کربال،  بانک  از  را  آن  معادل  یا  مبلغ  آن همان  که طبق  گیرد 

دارد،  کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت می 
 این فرض به دو شکل است: 

شور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول  شخص مبلغی از پول رایج کاّول:  
پردازد. فروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میخودش است می

 در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت.
میدّوم:   قرض  بانک  به  را  معین  مبلغ  میشخص  شرط  و  قبال  دهد،  در  که  کند 

دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی    ای برای بانکدریافت حواله 
که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، 
و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش  
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می استفاده  روایات  از  چون  ولی  است،  حرام  شرعًا  و  دارد،  دهنده  مالی  قرض  که  شود 
تواند تواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس می می

حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بالعوض جایز باشد، در 
 قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است.

مـ    4 اشرف  نجف  در  مثاًل  بانکی  از  می شخص  آن حواله بلغی  ازای  به  و  به گیرد  ای 
می  کشور بانک  خارج  یا  داخل  در  دیگر  بانکی  از  را  پرداختی  پول  معادل  بتواند  تا  دهد 

 گیرد. دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی می 
 این فرض دو صورت دارد: 

ا  اّول: آن  معادل  به  را  رایج کشور  پول  معینی  مبلغ  به شخص  به  بانک  ارز خارجی  ز 
فروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله  اضافه کارمزد می 

 دهد. در این صورت جایز است.می
او به  بانک مبلغ معینی به شخصی قرض می   دّوم: انتقال بدهی  دهد و به ازای قبول 

کند. این مورد ربا ی ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط م
می شمار  به  قرض  مقدار  بر  چیزی  کردن  شرط  قبیل  از  زیرا  ازای  است،  به  گرچه  رود، 

 عملیات حواله دهی باشد. 
اتفاق بدون پیش  این  اگر  از البته  به این صورت که نخست شخص  بوده باشد،  شرط 

ه بانک بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را ب
صورت  این  در  کند،  کارمزد  درخواست  احاله  این  قبال  در  بانک  و  دهد  حواله  دیگری 
پذیرش   و  دیگری  بانک  به  انتقال قرض  از  دارد  بانک حق  زیرا  است،  آن جایز  پرداخت 

می لذا  کند،  خودداری  گیرنده،  قرض  مبلغی  شرِط  حق  این  از  گذشت  قبال  در  تواند 
قبیل   از  مورد  این  دارد.  خود  دریافت  طلب  انداختن  تأخیر  به  برای  طلبکار  که  مبلغی 

گیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و می
 گیرد، لذا اشکالی ندارد. دریافت آن در جای دیگری، می 

بدهکار،  ـ    2817مسأله   آنکه  مانند  است،  حواله  دو  متضمن  حواله  یک  گاهی 
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خ می طلبکار  حواله  بانک  به  او  نام  به  چکی  صدور  با  را  مبلغ  ود  پرداخت  بانک  و  دهد 
ای که در شهر طلبکار است و یا به بانک دیگری ارجاع دهد تا مندرج در چک را به شعبه

مواجه  حواله  دو  با  حقیقت  در  اینجا  در  دارد.  دریافت  آنجا  در  را  مذکور  مبلغ  طلبکار 
 هستیم:

دهد و بدین ترتیب بانک بدهکار ر خود را به بانک حواله میآنکه بدهکار، طلبکا اّول:
 شود. آن شخص می 

آنکه بانک طلبکار را به یکی از شعب خود و یا بانک دیگری برای دریافت مبلغ  دّوم:  
 دهد.مذکور ارجاع می

نقش بانک در حواله اّولی، پذیرش حواله، و در دومی، صدور حواله است، و هر دو 
صحیح  شرعًا  حواله    حواله  بانک  ذمه  عین  خود،  شعبه  به  بانک  حواله  اگر  لکن  است. 

نمی  گفته  حواله  آن  به  فقهی،  اصطالح  به  باشد،  بدهی دهنده  انتقال  آن  در  زیرا  شود، 
طلب   تا  است  خواسته  خود،  وکیل  از  بانک  حقیقت  در  بلکه  است،  نگرفته  صورت 

 شخصی را در مکان مورد نظر بپردازد.
که بانک در قبال انجام امور فوق، حتی قبول حواله کسی  در هر صورت، جایز است  

به   حواله  قبیل  از  حواله  این  زیرا  کند،  کارمزد  درخواست  دارد،  حساب  بانک  در  که 
که می است  قبال بدهکار  در  گرفتن کارمزد  به  این صورت مجاز  در  و  نپذیرد  را  آن  تواند 

 پذیرش آن است.
اقسام حواله و احک ـ    2818مسأله   به  آنچه از  آن گذشت، عینًا در حواله  ام فقهی 

تواند مبلغی را به کسی بپردازد و از او اشخاص نیز جاری است، بدین معنا که شخص می
ای برای شهر دیگری بگیرد و در قبال آن کارمزدی دریافت کند و یا مبلغی از کسی  حواله

 بگیرد و او را به شخص دیگری حواله بدهد و کارمزدی دریافت نماید.
کند که حواله بر شخص بدهکار باشد و  در آنچه گذشت تفاوتی نمیـ    2819سأله  م

محال نزد  که  آن  مانند  اّولی  آن،  غیر  که  یا  آن  دومی  و  باشد،  داشته  مالی  حساب  علیه، 
 چنین نباشد. 
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 ( جوایز بانک 9)

آنان به  کشی میگذاران خود قرعه ها میان سپرده گاه بانک  کنند و برای تشویق بیشتر 
 دهند.انداز، به کسانی که قرعه به نام آنها در آمده، جوایزی میگذاری و پسپرده س

نیاز به تفصیل دارد، در  آیا این کار بانکـ    2820مسأله   ها جایز است؟ این مسأله 
به قرعهگذاران، سپردهصورتی که سپرده بانک گذاری را مشروط  و  باشند  ها کشی نکرده 

ا و  آنان  تشویق  برای  سپرده صرفًا  حساب،  فزایش  گشودن  به  دیگران  تشویق  و  گذاری 
است.   برندگان جایز  از سوی  نیز  و گرفتن جوایز  است  این کار جایز  باشند،  کرده  چنین 

ها دولتی، یا مشترک باشند، باید برای قبض و تصرف در آنها از حاکم ولی اگر آن بانک 
جایزه و تصرف در آن    شرع اجازه گرفت، و در صورتی که بانک خصوصی باشد، گرفتن

 جایز است و نیازی به اذن حاکم شرع نیست.
گذاری خود را در ضمن عقد قرض یا مانند آن مشروط  گذاران، سپرده لکن اگر سپرده 

کشی بزند، این کشی کرده باشند و بانک در پی اجرای این شرط دست به قرعهبه قرعه
که  کسی  از سوی  جایزه  گرفتن  همچنین  نیست.  جایز  ـ  کار  آمده  در  نامش  به  در   قرعه 

 ـ جایز نیست و بدون آن جایز است. صورتی که به عنوان وفای به شرط باشد
 

 ( وصول سفته10)

بدین  است،  خویش  مشتری  از  نمایندگی  به  سفته  وصول  بانکی،  خدمات  از  یکی 
آن   مبلغ  و  سررسید  تاریخ  از  را  سفته  امضاکننده  بانک،  آن،  سررسید  از  پیش  که  ترتیب 

کند، تا برای پرداخت آن آماده شود و بانک پس از وصول مبلغ سفته، آن را به  بر می باخ
می واریز  خود  مشتری  می حساب  او  به  نقدًا  یا  و  خدمت  کند  این  قبال  در  و  پردازد 

دارد. همچنین بانک نسبت به وصول چک به نمایندگی از مشتری  کارمزدی دریافت می 
اقدام یا شهر دیگری  او  کند و در جایی که حامل چک، خود خواهان  می  خود در شهر 

کند و در قبال این خدمت اقدام و وصول چک نیست، آن را به نمایندگی از او وصول می 
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 دارد.کارمزدی دریافت می
 وصول سفته و دریافت کارمزد به چند شکل است:ـ  2821مسأله 

محال استفاده ـ    1 که  بانکی  به  را  آن  سفته  از  نیست،کننده  قبال  می  علیه  در  و  دهد 
 گردد.پرداخت کارمزدی معین، خواهان وصول مبلغ آن می 

بانک   آنکه  بر  است، مشروط  آن جایز  قبال  در  کارمزد  دریافت  و  این خدمت  ظاهرًا 
توان این کارمزد را از فقط سفته را وصول کند، لکن وصول سود ربوی آن جایز نیست، می

ر خواستار وصول طلب خود از طریق بانک نظر فقهی ُجعاله دانست، که طی آن طلبکا
 شود.می

کند، لکن بانک نسبت به علیه ارائه میکننده سفته، آن را به بانک محال استفاده ـ    2
 امضاکننده آن بدهکار نیست و یا با ارز دیگری جز آنچه بدو حواله شده بدهکار است.

ـ  این حواله  قبول  بابت  بانک  که  است  این صورت، جایز  در با   در  که  همان شرطی 
ـ کارمزدی دریافت کند؛ زیرا پذیرفتن حواله بر آن که بدهکار نیست و   مورد قبلی گذشت 

گرفتن  لذا  نیست.  واجب  است،  بدهکار  آمده،  حواله  در  آنچه  جز  دیگری  جنس  به  یا 
 چیزی برای دست کشیدن از این حق و انجام خدمت، اشکالی ندارد.

پرداخت وجه آن از حسابی که نزد بانک دارد، آن را به  امضاکننده سفته با اشاره به ـ  3
کند، تا در سررسید آن از حسابش کسر شود و مبلغ آن به حساب دارنده  بانک حواله می 

سفته واریز شود و یا نقدًا به او پرداخت گردد. در اینجا امضاکننده سفته، طلبکار خود را  
ا از نوع حواله به بدهکار به شمار  به بانک که بدهکار خودش است حواله داده است، لذ

علیه )بانک( با این حواله الزم است و بدون پذیرش آن از طرف  رود. و موافقت محال می
بدهی   پرداخت  و  این حواله  قبال  در  که  است  جایز  بانک  برای  لذا  نیست.  نافذ  بانک، 

 حواله دهنده، کارمزدی دریافت کند.
 

 ( خرید و فروش ارز 11)

ها، اقدام به خرید و فروش و تبدیل ارز برای فراهم آوردن مقدار  بانک یکی از کارهای  
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کافی از آنها در جهت تأمین نیاز مشتریان خود، به ویژه واردکنندگان کاالهای خارجی و  
 آوردن سود از طریق تفاوت قیمت خرید و فروش آنهاست. به دست در نتیجه 

کمتر و یا بیشتر از آن، چه نقد و  خرید و فروش ارز به قیمت بازار یا ـ  2822مسأله 
 دار، صحیح است. چه مدت 

 
 ( اضافه برداشت 12)

باشد، می داشته  بانک حساب جاری  در  ـهر کس  مبلغی  هر  سپرده تواند  از  اش که 
 ـ از آن برداشت کند. بیشتر نباشد 

دهد تا بیش و گاهی بانک به برخی صاحبان حساب که به آنان اعتماد دارد، اجازه می
نچه محل دارند، از حساب خود برداشت کنند. به این عمل »اضافه برداشت« گفته  از آ
 گیرد.شود و بانک از این مبلغ سودی برای خود در نظر میمی

به شرط دادن  ـ    2823مسأله   بانک  از  برداشت، در حقیقت، قرض گرفتن  اضافه 
مبلغ از  بانک  که  سودی  و  است،  حرام  و  ربوی  قرض  نتیجه  در  و  است  اضافه    سود 

 رود.کند، از سودهای ربوی حرام به شمار می برداشت تقاضا می 
البته اگر بانک دولتی یا مشترک باشد، اضافه برداشت از آن، نه به قصد قرض گرفتن  

به نحوی   المالک به اذن حاکم شرع )مرجع( ـاز بانک، بلکه به قصد گرفتن مال مجهول
 ـ اشکال ندارد. که در مسأله دّوم گذشت 

 
 ( تنزیل برات 13)

 : مقّدمات
 هایی دارد از آن جمله: بیع با قرض تفاوت  اّول:

بیع، تملیک عین در مقابل عوض است. حال آنکه قرض، تملیک مال است در ـ    1
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 .(1)مقابل تعهد پرداخت مثل، اگر آن مال مثلی باشد، و قیمت اگر قیمتی باشد
ه اصل آن صحیح، و تنها بیع ربوی اساسًا باطل است، بر خالف قرض ربوی کـ    2

 مازاد آن باطل است.
هر مازادی که در قرض شرط شود، ربا و حرام است. بر خالف بیع که در مورد  ـ    3

شود( اگر از یک جنس باشند، مکیل و موزون )اشیایی که با پیمانه و یا وزن معامله می
نباشن موزون  و  مکیل  یا  و  مختلف  جنسشان  اگر  و  است  حرام  مطلقًا  این  مازاد  در  د، 

اگر  لکن  است.  صحیح  معامله  و  نیست  ربا  مازاد  آن  باشد،  نقدی  معامله  اگر  صورت 
دار باشد، مانند آنکه صد تخم مرغ را به یکصد و ده تخم مرغ که بعدًا تحویل معامله مدت 

تحویل   بعد  ماه  یک  که  گندم  کیلو  چهل  به  را،  برنج  کیلو  بیست  یا  و  بفروشند،  بگیرند 
بفروشند واجب  بگیرند،  احتیاط  و  است،  اشکال  نباشد  ربوی  معامله  این  اینکه  در   ،

 اجتناب از آن است.
آیند، فروش و مبادله آنها  ها از آنجا که معدود )شمردنی( به حساب می اسکناس   دّوم:

با تفاضل و کم و زیاد، در صورتی که از یک جنس نباشند، به صورت نقدی و نسیه جایز  
با یک جنس  از  اگر  لکن  جایز  است.  نقدی  صورت  به  تنها  تفاضل  با  آنها  فروش  شند، 

 
اّدعا می  (1) میان  گاه  باید  بیع  در  که  این صورت  به  دارد،  اختالف  نیز  دیگری  از جهت  با قرض  بیع  که  شود 

نمی پیدا  تحقق  بیع  آن  بدون  و  باشد،  معّوض اختالفی  اختالفی الزعوض و  در قرض چنین  آنکه  م  کند، حال 
اختالفی  دو  آن  میان  باید  بفروشد،  ذمه مشتری  در  دینار  ده  و  به صد  را  دینار  اگر کسی صد  نتیجه  در  نیست. 
باشد، به این صورت که فرضًا یکی دینار عراقی و دیگری دینار اردنی باشد، و اگر هر دو دینار عراقی از یک نوع  

معوض   و  عوض  زیرا  بیع؛  صورت  به  است  قرضی  باشند،  چاپ  یک  طرف و  یک  چون  و  ندارند،  اختالفی 
 زیادتی دارد ربا و حرام است. 

دو   این  بیع،  انشاء  در ظرف  است  کافی  میان عوضین  اختالف  تحقق  برای  زیرا  نیست،  روشن  گفته  این  لکن 
متفاوت باشند، مثاًل معّوض عین شخصی، و عوض کّلی در ذمه باشد، مضافًا بر آن، الزمه این نظر صحت بیع 

دم، به معادل آن به صورت نسیه است، با این اّدعا که قرض غیر ربوی است، گرچه به صورت بیع  بیست کیلو گن
ـ این مورد از قبیل بیع یکی از مثلین با مازاد  طور که خود گوینده نیز بدان معترف استهمان  است. حال آنکه ـ

 . حکمی است که ربا و حرام است
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 ـ خالی از اشکال نیست. طور که گذشت همان است. و اما فروش نسیه آنها ـ
بنابراین، آن که مثاًل ده دینار عراقی طلبکار است، جایز است طلب خود را به کمتر از  

متر از آن به پول دیگری آن مثاًل ُنه دینار نقدًا بفروشد. همچنین جایز است که آن را به ک
مثاًل ُنه دینار اردنی، نقد بفروشد، ولی به صورت نسیه جایز نیست مگر اینکه وقت طلب 

 او رسیده باشد؛ زیرا بیع طلبی که وقتش نرسیده است به دین مؤجل جایز نیست. 
های رایج میان تجار بازار، مانند اسکناس، اعتبار مالی ندارد و صرفًا سند سفته   سّوم:

رود، و گویای آن است که مبلغ مندرج در آن در ذمه امضاکننده  ثبات بدهی به شمار میا
آن و برای کسی است که سفته به نام او صادر شده است. بنابراین معامالت بر خود آنها  
اگر مشتری   آنهاست. همچنین  اوراق گویای  این  اموالی است که  بر  بلکه  ندارد،  جریان 

نده بدهد، بهای کاال را نپرداخته است؛ لذا اگر آن سند گم شود  ای به فروشبرات یا سفته
نشده  فارغ  بدهی  از  مشتری  ذمه  و  نشده  تلف  او  مال  از  گردد،  تلف  فروشنده  نزد  یا  و 
است، ولی اگر اسکناس بدهد هر قیمت آن را پرداخته است و اگر تلف شود از مال بایع 

 تلف شده است.
 ت: ها دو گونه اسسفته ـ  2824مسأله 

بدهکار کسی  ـ    1 آن  امضاکننده  که  این صورت  به  است،  واقعی  بدهی  گویای  آنچه 
 است که سفته به نام او صادر شده است. 

 آنچه گویای بدهی واقعی نیست.ـ  2
است که طلبکار طلب مدت  اّول، جایز  مورد  ثابت در  بدهکار  ذمه  در  که  را  دار خود 

که طلبش صد تومان باشد، و آن را به نود   است، نقدًا به مبلغی کمتر بفروشد، مانند آن
دار آن جایز نیست، زیرا فروش دین به دین است( تومان نقدًا بفروشد )البته، فروش مدت

دیگری می یا  بانک  آن  از  استحقاق،  و پس  زمان  در  )امضاکننده سفته(  بدهکار  از  تواند 
 قیمت آن را مطالبه نماید.

صوری طلبکار  برای  دّوم،  مورد  در  َدینی اما  واقعًا  زیرا  نیست،  جایز  سفته  فروش   ،
وجود ندارد و ذمه امضاکننده آن مشغول نیست و صرفًا برای تنزیل صادر شده است. لذا  
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 به سفته دوستانه معروف است. 
توان تنزیل آن را به شکل دیگری مشروع دانست، به این صورت که  با این حال، می

استفاده  سفته،  وکیلامضاکننده  را  امضاکننده  می   کننده  ذمه  در  را  سفته  مقدار  تا  کند 
اگر سفته » مثاًل  آن.  ارزش  از  قیمتی کمتر  به  و  دیگر  پولی  به  دینار عراقی  50بفروشد   »

«  50کننده به وکالت از امضاکننده »« تومان باشد استفاده 1100باشد و ارزش واقعی آن »
امله، ذمه امضاکننده سفته به  « تومان. پس از این مع 1000فروشد به » دینار در ذمه او می 

می50» مشغول  دینار  استفاده «  و  است شود  کننده  امضاء  ملک  که  تومانی  هزار  کننده 
می  استفادهدریافت  سپس  خودش  کند.  به  امضاکننده  از  وکالت  به  را  تومان  هزار  کننده 

دار دینار در ذمه خودش، در نتیجه ذمه او برای امضاکننده به مق  50فروشد در مقابل  می
 شود.همان پنجاه دینار که امضاکننده بدهکار بانک است بدهکار می

لکن این راه فایده کمی دارد، چون فقط در جایی مفید است که تنزیل با پول خارجی   
با توجه به   صورت بگیرد، اما در مورد پول رایج کشور، اثری ندارد، زیرا تصحیح آن با بیع ـ

 ـ ممکن نیست. ل گذشت اشکالی که در بیع معدود با تفاض
اما تنزیل قیمت سفته صوری نزد بانک به نحو قرض، به این صورت که قرض گیرنده 

کننده از سفته مبلغی کمتر از قیمت اسمی سفته از بانک قرض کند و بانک را و استفاده 
به امضاکننده سفته که بدهکار نیست، برای وصول تمام قیمت آن حواله دهد، ربا و حرام 

یرا شرط بانک کاستن مقداری از مبلغ سفته را در حقیقت شرط دریافت مازاد و  است؛ ز
پاره انجام  عنوان  به  بلکه  نباشد،  دادن  مهلت  ازای  به  مازاد  این  اگرچه  است،  ای حرام 

که قرض دهنده حق ندارد بر عملیات بانکی، مانند ثبت بدهی و تحصیل آن باشد، چون 
 نفع مالی برای او داشته باشد.قرض گیرنده شرطی بگذارد که در آن 

بانک مورد  در  فوق  بانکحکم  مورد  در  اما  است،  خصوصی  یا های  دولتی  های 
می  استفاده مشترک،  که  کرد  گونه عمل  بدین  ربا،  از مشکل  رهایی  برای  در  توان  کننده، 

مال   به  دستیابی  مقصودش  بلکه  باشد،  نداشته  قرض  و  فروش  قصد  سفته  تنزیل 
توان با اجازه حاکم شرع آن را گرفت و سپس در  . در این صورت میالمالک باشدمجهول
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به  را  او  و  کرد  رجوع  سفته  امضاکننده  به  بانک  مدت،  پایان  در  هرگاه  و  کرد  تصرف  آن 
می  نیز  امضاکننده  نمود،  وادار  آن  قیمت  پرداخته  پرداخت  آنچه  َبَدل  دریافت  برای  تواند 

 ه خواست او آن را امضا کرده باشد. کننده رجوع نماید، اگر باست به استفاده 
 

 ( اشتغال در بانک 14)

 عملیات بانکی دو گونه هستند: 
نظیر  ـ    1 است،  ربوی  معامالت  به  مربوط  که  عملیاتی  مانند  حرام،  بانکی  عملیات 

نمایندگی در اجرای آنها، ثبت و شهادت بر آنها و دریافت مازاد ربوی به نفع گیرنده آن. 
هایی که معامالت ربوی دارند و یا به تجارت با معامالت شرکت همچنین عملیات مرتبط  

اند، مانند فروش سهام آنها و گشایش اعتبار برای آنها، از عملیات حرام به شراب مشغول
 رود.شمار می

همه این عملیات حرام است و اشتغال در این بخش جایز نیست و موجب استحقاق  
 باشد. اجرت نمی

، که غیر از عملیات مذکور هستند و پرداختن به آنها و گرفتن  عملیات بانکی جایزـ    2
 اجرت بر آنها جایز است.

پرداخت ـ    2825مسأله   ـاگر  نباشد  مسلمان  ربوی  معامله  در  مازاد  خواه   کننده 
دیگری و خواه  باشد  این   بانک خارجی  گرفتن  که گذشت،  این صورت همان طور  در  ـ 

نت در  و  است  جایز  مسلمان  برای  اجرای  مازاد  به  مرتبط  بخش عملیات  در  اشتغال  یجه 
 ها و غیر آنها، جایز است.چنین معامله ربوی در بانک 

بانکـ    2826مسأله   در  موجود  کشورهای اموال  در  مشترک  یا  و  دولتی،  های 
مجهول  اموال  از  شرع  اسالمی،  حاکم  به  رجوع  بدون  آنها  در  تصرف  که  است،  المالک 

ها و گرفتن و پرداختن اموال به مشتریانی  گونه بانک در اینجایز نیست، بنابراین اشتغال  
می  تصرف  آنها  در  اموال،  اصالح  برای  شرع  حاکم  به  رجوع  بدون  اذن که  بدون  کنند، 

ها را در گونه بانکحاکم شرع )مرجع( جایز نیست، ولی اگر حاکم شرع اشتغال در این



 توضیح المسائل    ............................................................................................   574

 موارد مذکور اجازه دهد اشکال ندارد.
در  صـ    2827مسأله   که  مشروعی  معامالت  دیگر  و  حواله  اجاره،  ُجعاله،  حت 

های دولتی در کشورهای اسالمی رایج است، نیازمند به اجازه حاکم شرع است، و بانک
نیست، و همچنین است معامالت مشروعی که در  این معامالت صحیح  او  اجازه  بدون 

که نسبت به سهم    های مشترک بین دولت و مردم در کشورهای اسالمی رایج است بانک
اجازه حاکم شرع )مرجع(   بر  از است دولت، صّحت معامالت متوقف  ، و عموم مؤمنین 

ـ صحت  شرایط  که  صورتی  در  دهند  انجام  را  معامالت  این  مجازند  ما  ما  طرف  نزد  که 
 ـ در آنها رعایت شده باشد.  معتبر است 

 
 ( قرارداد بیمه 15)

بیمه آن  طبق  که  است  قراردادی  )بیمه  میگزار  متعهد  شونده(  یا  بیمه  ماهانه،  شود 
بیمه به  معینی  مبلغ  یکباره  یا  و  )بیمهساالنه  بیمهگر  آن،  مقابل  در  و  بپردازد  گر  کننده( 

گزار یا شخص ثالثی که در قرارداد بیمه معین و قرارداد به نفع او  شود که به بیمهمتعهد می
ض مالی دیگری، در صورت وقوع منعقد شده است، مبلغی پول یا پرداختی ثابتی و هر عو 

 ای، یا ضرری که در قرارداد بدان تصریح شده است، بپردازد.حادثه
 بیمه انواعی دارد از آن جمله: ـ  2828مسأله 

 بیمه اشخاص در برابر مرگ، بیماری و یا حوادث دیگر.ـ  1
ن و  سوزی، غرق شد، هواپیما و کشتی در برابر خطر آتشماشینبیمه اموال، مانند ـ  2

 سرقت و مانند آنها. 
لذا  ندارد،  مذکور  موارد  با  تفاوتی  آن  شرعی  احکام  که  دارد  دیگری  تقسیمات  بیمه 

 نیازی به ذکر آنها نیست.
 قرارداد بیمه دارای چند رکن است: ـ  2829مسأله 

بیمهـ    2و    1 از سوی  قبول  و  بیمهایجاب  و  و گزار  نوشتار  یا  گفتار  آن هر  در  که  گر، 
 آنها داللت کند، کافی است. مشابه آن بر
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 شده، چه شخص باشد و چه مال.تعیین مورد بیمهـ  3
 تعیین آغاز و پایان مدت قرارداد بیمه.ـ  4

آتشـ    2830مسأله   مانند  زیان،  و  خطر  عامل  بیمه،  قرارداد  سرقت، در  سوزی، 
رتی که  در صو  غرق، بیماری، مرگ و مانند آن و همچنین اقساط ماهانه یا ساالنه بیمه ـ

 ـ باید مشخص شود.  پرداخت آن قسطی باشد
عدم  ـ    2831مسأله   و  اختیار  قصد،  عقل،  بلوغ،  بیمه،  قرارداد  طرفین  در 
ـ شرط است، و در صورتی که طرفین یا یکی از   بر اثر سفه یا ورشکستگی محجوریت ـ

، قرارداد آنها نابالغ، دیوانه، مجبور و یا محجورعلیه، باشند، یا قصد جدی نداشته باشند
 صحیح نیست.

می ـ    2832مسأله   شمار  به  الزم  عقدهای  از  بیمه  رضایت قرارداد  با  جز  و  رود 
 طرفین قابل فسخ نیست. 

بیمه که  کنند  قرارداد شرط  در  اگر  بیمهالبته  یا  داشته  گزار  اجازه فسخ  دو  یا هر  و  گر 
 باشند، طبق این شرط فسخ جایز است. 

تواند  گزار میگر به تعهدات خود عمل نکند، بیمهدر صورتی که بیمهـ    2833مسأله  
او ـ غیر  یا  شرع  حاکم  به  رجوع  بیمه با  همچنین ـ  کند.  تعهداتش  اجرای  به  ملزم  را  گر 

حّق می عنوان  به  شده  پرداخت  مبلغ  بازگرداندن  خواستار  و  نماید  فسخ  را  قرارداد  تواند 
 بیمه شود.

گزار مبلغی را  معین شده باشد که بیمهدر صورتی که در قرارداد بیمه  ـ    2834مسأله  
به عنوان حّق بیمه به اقساط بپردازد. و او در اجرای این تعهد چه از نظر مقدار و چه از 

بیمه بر  کند،  تخلف  پرداخت،  زماِن  پرداخت نظر  در  خود  تعهد  به  که  نیست  واجب  گر 
بیمه و  نماید،  عمل  معین،  ضرر  و  حادثه  بروز  هنگام  به  معین  نمی گزمبلغی  نیز  تواند  ار 

 خواستار بازگرداندن حّق بیمه پرداخت شده، گردد. 
طرفین  ـ    2835مسأله   توافق  تابع  بلکه  نیست،  شرط  بخصوصی  مدت  بیمه  در 

 گر است.گزار و بیمهقرارداد یعنی بیمه
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عّده ـ    2836مسأله   سرمایه اگر  با  فراهم ای  خویش  مشترک  اموال  از  که  ای 
کآورده تأسیس  دیگران شرط  اند، شرکتی  بر  قرارداِد شرکت،  آنان ضمن  از  نند و هر یک 

که نوع آن را طی  ای نسبت به شخص خود و یا اموالش ـکند که در صورت وقوع حادثه 
معین می یا  کندشرط  از سرمایه شرکت  او  به  وارده  به جبران خسارات  ـ شرکت موظف 

 ن شرط عمل شود. سود آن باشد، مادام که قرارداد باقی است، واجب است به ای
 

 ( سرقفلی 16)

یکی از معامالت رایج میان تّجار و کَسبه، سرقفلی یا حّق پیشه نام دارد، و مقصود آن  
است که مستأجر محلی را که خود اجاره کرده است و در تصرف دارد، در قبال دریافت 

مبلغی   مبلغی که مورد توافق طرفین است، به دیگری واگذارد، و یا مالک در قبال دریافت 
اش و یا افزایش مبلغ  معین پس از پایان مدت اجاره از بیرون کردن مستأجر از محل اجاره

 اجاره خودداری کند.
اجاره کردن جایی مانند محل کسب و تجارت، برای مستأجر حّقی  ـ    2837مسأله  

 تواند مانع تصرف مالک در ملکشکند، و او پس از پایان مدت اجاره نمیدر آن ایجاد نمی
و تخلیه آن یا افزایش مبلغ اجاره سابق شود. همچنین اقامت طوالنی مستأجر در محلی  

و   محل  کردن  پیدا  ارزش  و  پیشه  رواج  دست و  هیچ  به  آن،  تجاری  موقعیت  یک آوردن 
نمی  وجود  به  آنجا  در  ماندن  در  او  برای  او  حّقی  بر  اجاره،  مدت  پایان  از  پس  و  آورد، 

 لیم مالکش کند.واجب است، محل را تخلیه و تس
که مالک را از اجبار مستأجر به تخلیه محل   و در صورتی که مستأجر از قانون دولتی ـ

می  منع  اجاره  میزان  افزایش  یا  و  افزایش  کنداجاره  یا  محل  تخلیه  از  و  نماید  استفاده  ـ 
رضایت  بدون  محل  در  او  تصرف  و  است  حرام  عملش  کند،  خودداری  اجاره  میزان 

 . و اگر مبلغی را در قبال تخلیه محل دریافت کند، حرام است.مالکش غصبی است 
اگر مالک محلی را مثاًل به مدت یک سال به ده هزار تومان اجاره  ـ    2838مسأله  

پنجاه  مبلغ  آن  بر  عالوه  و  که  دهد  کند،  شرط  عقد  ضمن  در  و  بگیرد  او  از  تومان  هزار 
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دید کند و یا به همان میزان به کسی  ساالنه با همین مبلغ و بدون افزایش، اجاره او را تم
که مستأجر محل را به او واگذار کند )مستأجر دوم( اجاره دهد، و همچنین مستأجر سّوم  
و... در این صورت جایز است که مستأجر در قبال دریافت مبلغی مساوی یا بیشتر و یا  

شر چنین  با  که  حق  این  توافق  طبق  پرداخته،  مالک  به  نقدًا  آنچه  از  دست طی  کمتر   به 
 آورده است به دیگری واگذارد.

اگر مالک، محلی را به شخصی برای مدت معینی اجاره دهد و در ـ    2839مسأله  
ـ پس از پایان مدت،  در قبال دریافت مبلغی یا بدون آن ضمن عقد بر خود شرط کند ـ

متعارف  اجاره او را ساالنه به همان صورتی که سال اّول موافقت کرده است و یا به شکل  
هر سال، تمدید کند و از قضا شخص دیگری به مستأجر مبلغی بپردازد تا او فقط محل  

به این شکل که دیگر حّق ماندن نداشته باشد و مالک پس از تخلیه،   اجاره را تخلیه کند ـ
ـ در این صورت جایز است مستأجر مبلغ مورد توافق   محل را هرگونه بخواهد اجاره دهد

سرقفلی فقط برای تخلیه خواهد بود، نه به ازای انتقال حّق تصرف مستأجر  را بگیرد و این 
 به شخص دّوم. 

کرده  ـ    2840مسأله   خود  بر  عقد  ضمن  که  شرطی  به  که  است  واجب  مالک  بر 
( مسأله  فرض  در  پس  کند؛  وفا  یا  2838است،  مستأجر  به  که  است  واجب  مالک  بر   )

ون افزایش میزان اجاره، محل را اجاره  شخصی که مستأجر به نفع او کنار رفته است، بد
( بر مالک واجب است که مدت اجاره را تا زمانی  2839دهد. همچنین در فرض مسأله )

که مستأجر مایل به ماندن است به همان میزان اجاره سابق و یا به نحو متعارف )به هر 
 نحو که شرط شده باشد( تمدید کند.

تخلف ورزد و از تمدید اجاره خودداری   در صورتی که مالک از وفای به شرط خود
ـ او را وادار به وفای به شرط   با رجوع به حاکم شرعی یا دیگری تواند ـکند، مستأجر می 

کند. لکن اگر به هر دلیلی نتواند او را وادار به وفای به شرط کند، بدون رضایت مالک،  
 جایز نیست که در مورد اجاره تصرف کند. 

شرطـ    2841مسأله   فرض   اگر  در  که  اجاره  عقد  )ضمن  مسأله  و  2838های   )



 توضیح المسائل    ...........................................................................................   578

در فرض   ـ نه شرط فعل؛ یعنی شرط تمدید اجاره ـ به صورت شرط نتیجه ( آمده ـ2839)
ـ باشد، به این صورت که مستأجر بر مالک شرط کند که او یا هر که او مستقیمًا یا با   ما

ازای پرداخت مبلغی معین کند، حّق تصرف محل و استفاده از آن را به  واسطه معین می
ـ مستأجر  حال  این  در  باشد،  داشته  سال  هر  در  متعارف  قیمت  به  یا  که   سالیانه  آن  یا 

می  تعیین  را  او  رضایت   کندمستأجر  بدون  حّتی  را  آن  از  استفاده  و  محل  تصرف  حّق  ـ 
 مالک دارد و مالک تنها حق دارد که مبلغ مورد توافق را مطالبه کند.

 
 اره قاعده اقرار و مقاصه نوعی( مسائلی درب17)

احکام برخی مسائل عقود و ایقاعات و حقوق، اختالفی است و آرای علمای شیعه با 
نحوه   درباره  لذا  است.  متفاوت  کاًل  گاه  و  بعضًا  گاه  موارد  این  در  اسالمی  مذاهب  دیگر 

الله    رضوان شود و فقیهان متأخر ـرفتار شیعیان با غیر شیعیان در این مسائل پرسش می 
ـ حکم این مسائل را بر اساس قاعده الزام، یعنی ملزم کردن اشخاص غیر شیعی به   علیهم 

می استخراج  مذهبشان،  میاحکام  پاسخ  و  این کنند  ما  نظر  از  که  آنجا  از  لکن  دهند. 
مانند   الزام،  قاعده  جانشیِن  قواعد  طبق  بر  را  مسائل  این  باید  است،  نشده  ثابت  قاعده 

گیرند، از آنان  گونه که از شما می ها و احکامشان، همان ی )طبق سّنت قاعده مقاّصه نوع
بگیرید( و یا قاعده اقرار )رفتار با غیر امامی به موجب احکام مذهبش و ملزم داشتن او  

 به آنها( تطبیق کرد و حکم آنها را بیان نمود.
لکن   از نظر فقه امامیه، عقد نکاح بدون شاهد گرفتن صحیح است.ـ  2842مسأله 

ای مانند  نظر دارند، و برخی موافق امامیه هستند و پارهاهل سّنت در این مسأله اختالف 
می فاسد  را  گرفتن  شاهد  بدون  نکاح  حنبلیان،  و  شافعیان،  نیز  حنفیان،  مالکیان  دانند. 

 دانند. ولی آنان که مّدعی فسادند، خود دو دسته هستند: نکاح مخفیانه را فاسد می 
بیش و  اینمالکیان،  مورد  در  حنبلیان  نکاحتر  فسادش  گونه  و  صحت  مورد  در  که  ها 

کس حّق ازدواج با این زن را ندارد،  ـ معتقدند که هیچ مانند عقد مذکور اختالف است ـ
مگر آنکه مردی که عقد نکاح به نام او بسته شده است، او را طالق دهد و یا نکاح او را  
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این د پیروان  از  اگر شوهر  ازدواج کرد  و مذهب باشد، نمی فسخ کند. پس  آن زن  با  توان 
 مگر آنکه او را طالق دهد و یا نکاحش را فسخ کند. 

توان با چنین زنی ازدواج  ها معتقدند که میگونه نکاحشافعیان، و حنفیان در مورد این
 کرد و نیاز به طالق یا فسخ نکاح نیست.

بق قاعده الزام شوهر به احکام  بنابراین هرگاه شوهر از پیروان این دو مذهب باشد، ط
اظهر   هستند،  عّده  نیازمند  که  باشد  کسانی  از  آنان  نظر  از  زن  که  صورتی  در  مذهبش، 

 جواز نکاح او پس از انقضای عّده است. 
همچنین اگر زن شیعه باشد و شوهر از پیروان این دو مذهب باشد، در صورتی که از  

تمام شدن عّده، ازدواج کند. لکن در هر    نظر آنان نیازمند عّده است، جایز است پس از 
امتناع   که در صورت  است  آن  اولی  احتیاط،  و رعایت  از شبهه  برای خروج  دو صورت 

 ـ بگیرند. گرچه از طریق حاکم شرع  شوهر از طالق زن، طالق او را ـ
برادرزادهـ    2843مسأله   و  عمه  میان  جمع  سّنت  اهل  نظر  و  از  خاله  یا  اش 

جایزخواهرزاده عقد    اش  دو  هر  کنند،  عقد  را همزمان  دو  هر  اگر  که  معنا  بدین  نیست، 
 باطل است، و در صورتی که عقد یکی پس از دیگری باشد، عقد دومی باطل است. 

برادرزاده از  امامیه، عقد عمه پس  فقه  از نظر  از خواهرزادهلکن  اش اش و خاله پس 
و عقد خواهرزاده پس از عقد    مطلقًا جایز است. همچنین عقد برادرزاده پس از عقد عمه

عقد   از  بعد  یا  و  باشند  داده  رضایت  خاله  و  عمه  عقد  از  پیش  آنکه  بر  مشروط  خاله، 
 رضایت بدهند جایز است.

برادرزاده و  عمه  میان  نکاح  در  سّنت،  اهل  پیرو  اگر  و  بنابراین  خاله  میان  یا  و  اش 
ه مذهب آنها عقد هر دو  اش جمع کند، پس اگر عقد آنها متقارن باشد چون بخواهرزاده

باطل است، برای پیرو مذهب امامیه جایز است بر هر یک از آنها و در صورت رضایت 
عمه یا خاله بر هر دو عقد کند. و اگر عقد مرد سّنی متقارن نباشد، عقد زن دّوم در فرض  

می  شیعی  مرد  و  است  باطل  آنها  مذهب  به  در مذکور  این حکم  کند.  ازدواج  او  با  تواند 
 ورد هر یک از آن دو زن در صورتی که امامی باشند، نیز جاری است.م
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ــ    2844مسأله   و صغیره  یائسه  مطلقه  زن  امامیه،  مذهب  طبق  آنها   بر  با  اگرچه 
باشد  نزدیکی ندارند.   شده  عّده  اهل  ولیـ  مذاهب  طبق  ـبر  در  سّنت  که  اختالفی  با 

دارند برای صغیره  عّده  واجب   شروط  آنان  بر  عّده  اهل ـ  از  اگر شوهر  سّنت است. حال 
ـ طالق دهد، ملزم   با اعتقاد به لزوم عّده برای صغیره اش را ـباشد، و زن یائسه یا صغیره 

به رعایت قواعد مذهب خود مانند فساد عقد خواهر مطلقه، و نکاح زنانی که جمع آنها  
با خواهر این مطلقه    تواندشود، بنابراین مرد شیعی می با زن در دوران عّده حرام است، می

 ازدواج کند هرچند آن مرد سنی با او عقد بسته باشد. 
و احتیاط واجب برای مرد شیعی نیز آن است که با این زن مطلقه پیش از تمام شدن  

ـ تا پایان عّده، ازدواج   و یا شیعه بشود اش ازدواج نکند، و آن زن نیز اگر شیعه باشد ـعده
ایام عّده از شوهر نفقه نگیرد، گرچه طبق مذهب نکند. همچنین احوط آن است ک ه در 

النفقه او باشد، مگر آنکه از باب اجرای قاعده مقاّصه نوعی در صورت بودن شوهر واجب 
 شرایط آن، بتوان نفقه گرفت.

دیگر ـ    2845مسأله   نظر  از  که  دارد  شرایطی  امامیه،  فقه  نظر  از  طالق،  صحت 
آنها در صحت طالق معتبر نیست، لذا اگر شخص  یک یا برخی از  مذاهب اسالمی، هیچ 

ای طالق دهد که از نظر مذهبش صحیح و از نظر مذهب ما غیر امامی زن خود را به گونه 
ـ جایز است   بنا به الزام طرف طبق احکام مذهبش فاسد است، برای پیرو مذهب امامیه ـ

ـ زن  آن  عّده  انقضای  از  پس  که ط که  باشد  از کسانی  که  عّده در صورتی  مذهبشان  بق 
می  دارد باشد،  امامیه  از  مطلقه  زن  که  صورتی  در  همچنین  کند.  ازدواج  او  با  با ـ  تواند 

 دیگری، ازدواج نماید.
یک، یا برخی  هیچ برخی شرایط صحت طالق از نظر امامیه، که از نظر دیگر مذاهب ـ

 ـ معتبر نیست، عبارتند از: از آنها
 صورت نگرفته باشد. زدیکینطالق در پاکی زن که در آن ـ  1
 طالق قطعی باشد و بر چیزی معّلق نباشد. ـ  2
 طالق با گفتار باشد، نه نوشتار.ـ  3
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 طالق از سر اختیار باشد، نه اجباری. ـ  4
 طالق، با حضور دو شاهد عادل باشد. ـ  5

میـ    2846مسأله   چیزی  که  کسی  شافعی،  مذهب  بر  را  بنا  آن  سپس  و  خرد 
د از خیار رؤیت استفاده کند، گرچه مبیع طبق اوصاف مذکور باشد، در  توانبیند، میمی

امامیه، مشتری نمی  تواند در این فرض از خیار رؤیت استفاده  صورتی که از نظر مذهب 
ای که مشتری شافعی مذهب، کند. حال اگر مذهب شافعی بر امامیه نافذ باشد به گونه 

این فردر  مورد  در  این خیار  از  موارد  می گونه  استفاده  مذهب  امامی  مشتری  وشنده  کند، 
مثل کند و طبق قاعده مقاّصه نوعی، در مورد فروشنده شافعی  بهتواند مقابله امامی نیز می 

 مذهب، از این قاعده استفاده کند.
ابوحنیفه و شافعی برای مغبون قائل به خیار غبن نیستند، حال آنکه  ـ  2847مسأله 

ا  ثابت  خیار  این  ما  مذهب  شامل  در  خیار  این  ثبوت  عدم  یا  ثبوت  بحث  ظاهرًا  و  ست، 
توّجهی به قیمت و خرید و فروش کاال به هر قیمتی  موردی که بنای شخص مغبون بر بی

نمی که باشد،  جایی  شامل  همچنین  نیست.  ثابت  غبن  خیار  ظاهرًا  فرض  این  در  شود، 
نقل معامله  طرفین  وبنای  بیشتر  نه  است  بازار  قیمت  طبق  بر    وانتقال  مغبون  شخص 

شود؛ زیرا ظاهرًا از نظر همگان اّدعای غابن مبنی بر باال نبودن قیمت اعتماد کرده، نمی
در اینجا خیار ثابت است، از جهت فریب دادن بایع. همچنین این خیار شامل جایی که 
مطالبه  حّق  مانند  دیگری  حّق  فسخ،  حّق  جز  خاص،  عرف  در  ارتکازی  شرط  به  بنا 

 شود.وجود دارد، نمی التفاوت مابه
اهل   مذهب  و  باشد  ثابت  غبن  خیار  امامیه  مذهب  نظر  از  که  جا  هر  حال،  هر  در 

ـ جایز است   از باب مقاّصه نوعی سّنت، آن را منکر باشد، برای شخص امامی مذهب ـ
که پیرو اهل سّنت را به نبود خیار غبن ملزم کند. این در جایی است که مذهب اهل سّنت  

 جمله شخص امامی مذهب نافذ و جاری باشد.  بر همگان، از
مبیع  ـ    2848مسأله   جود  و  به  مشروط  َسَلم  عقد  صحت  مذهبان  حنفی  نظر  از 

مذهب  اگر  پس  نیست.  معتبر  امامیه چنین شرطی  نظر  از  آنکه  است، حال  عقد  هنگام 
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حنفی بر مذهب امامیه نافذ باشد، به این صورت اگر مشتری حنفی باشد فروشنده را ملزم  
امامی  برای مشتری  نماید،  دانستن عقد  باطل  ـبه  که  است  نیز جایز  مقتضای   مذهب  به 

نوعی مقاّصه  در   قاعده  و  نماید.  عقد  این  دانستن  باطل  به  ملزم  را  حنفی  فروشنده  ـ 
 صورتی که پس از آن مشتری امامی مذهب شود، نیز همین حکم جاری است.

االرث میراث بر آن، به َعَصبه  سهم   نظر اهل سّنت آن است که مازادـ    2849مسأله  
ـ او میت  برادر  می  مانند  داده  اگر  ـ  مثاًل  است،  آن  امامیه خالف  مذهب  نظر  لکن  شود. 

به  از ارث را  نیمی  باید  امامیه  از نظر  برادری داشته باشد،  و  تنها دختری  و  مردی بمیرد 
ازند و به برادر میت سهمی  االرث و نیم دیگر را به عنوان رّد به او بپرددختر به عنوان سهم 

گیرد. لکن نظر اهل سّنت آن است که در این فرض نیمی از ارث میت به برادر  تعّلق نمی
رود. حال اگر مذهب اهل سّنت بر  شود، چون که از عصبه میت به شمار می پرداخت می 

نافذ باشد و مازاد سهم  امامی مذهب  اگر  وارث  پرداخت نشود، عصبه میت  او  به  االرث 
االرث وارِث سّنی توانند از باب قاعده مقاّصه نوعی، مازاد سهم مامی مذهب باشند، می ا

 مذهب را بگیرند.
از نظر اهل سّنت، زن از همه َتَرکه شوهر اعّم از منقول و غیرمنقول  ـ    2850مسأله  

می ارث  غیره،  و  زمین  یا  مانند  زمین  اصل  از  زن  امامیه،  مذهب  نظر  از  آنکه  حال  برد. 
برد، نه اصل آنها. بنابراین اگر  برد و تنها از قیمت بنا و درختان ارث میآن ارث نمیقیمت  

ای که زن سّنی مذهب از زمین و اصل بنا و  مذهب اهل سّنت بر شیعه نافذ باشد به گونه 
نیز   امامی مذهب  زن  باشند،  مذهب  امامی  ورثه  دیگر  که  در صورتی  ببرد،  ارث  درختان 

رسد، بگیرد که سایر ورثه اهل از زمین و اصل بنا و درختان به او می  تواند میراثی را کهمی
 سنت باشند.

 
 ( احکام تشریح 18)

کالبدشکافی بدن میت مسلمان مرده جایز نیست، و اگر کسی چنین  ـ   2851مسأله  
 ـ بر او دیه واجب است. به تفصیلی که در کتاب دیات آمده است  کند ـ
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در صورتی که در   افر، از هر صنفی که باشد ـکالبدشکافی میت کـ    2852مسأله  
ـ جایز است. لکن اگر کافِر ذمی باشد، احتیاط واجب  زمان حیاتش خونش محترم نباشد

او  شریعت  در  مرده  کالبدشکافی  اگر  البته  کالبدشکافی خودداری شود.  از  که  است  آن 
شد و یا آنکه پس  چه به طور مطلق و چه آنکه در زمان حیاتش اجازه داده با جایز باشد ـ

 ـ در این صورت کالبدشکافی جایز است.  از مرگش، ولی او اجازه داده باشد
ای و در صورتی که محترم بودن خون کافر در زمان حیاتش مشکوک باشد، و نشانه  

 بر آن وجود نداشته باشد، نیز کالبدشکافی جایز است. 
کالبدشکافیـ    2853مسأله   بر  متوقف  مسلمانی  جان  حفظ  باشد،   اگر  دیگری 

چنانچه ممکن باشد کافری را که خونش محترم نیست، یا مشکوک است. و اگر ممکن 
کالبدشکافی  نبود  ممکن  نیز  این  اگر  و  نمایند،  کالبدشکافی  را  او  از  غیر  کافری  نشد 

 مسلمان جایز است. 
جان   حفظ  اینکه  مگر  نیست،  جایز  غیره  و  آموزش  برای  مسلمان  کالبدشکافی  و 

 ـ بر آن متوقف باشد.  رچند در آیندهه مسلمانی ـ
 

 ( احکام پیوند 19)

قطع عضو مسلمان مرده، مانند چشم و دستش برای پیوند زدن به  ـ    2854مسأله  
آید. و دفن آن عضو قطع  بدن زنده جایز نیست، و اگر کسی چنین کند، بر او دیه الزم می 

 قطع آن واجب نیست.  ای از بدن شد،شده واجب است، ولی اگر پیوند زد و عضو زنده
اگر حفِظ زندگی مسلمانی، بر قطع عضوی از اعضای بدن مسلمان  ـ    2855مسأله  

بر قطع کننده دیه الزم می  آن جایز است. لکن  این  مرده متوقف باشد، قطع  آید و هرگاه 
رود و احکام بدن زنده بر آن جاری  عضو به بدن زنده پیوند زده شود، جزو آن به شمار می 

 شود.می
ریهـ    2856مسأله   که  است  کسی  شده  یاد  مسائل  در  میت  از  او  مراد  قلب  و  ها 

در   است  مرده  مغزی  نظر  از  کسی  اما  و  باشد.  نداشته  بازگشتی  و  باشند  متوقف  کاماًل 
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می انجام  را  خود  وظیفه  دستگاه  کمک  به  هرچند  او  ریه  و  قلب  که  میت حالی  دهند 
 وجه جایز نیست. به زنده به هیچ  شود و قطع اعضای او برای الحاقشمرده نمی 

پیوند زدن در صورتی که  ـ    2857مسأله   برای  انسان زنده  از بدن  برداشتن بخشی 
آنها جایز نیست، ولی اگر   امثال  قطع آن زیان مهمی داشته باشد مانند چشم و دست و 

مانند قطعه باشد  نداشته  کلیه در صورت سالم  زیان مهمی  یا یک  نخاع  یا  پوست  از  ای 
دن کلیه دیگر با فرض رضایت صاحبش جایز است اگر کودک یا دیوانه نباشد وگرنه به  بو 

 وجه جایز نیست و هرگاه قطع آن جایز بود گرفتن پولی به ازای آن نیز جایز است. هیچ
به ـ    2858مسأله   پولی  گرفتن  همچنین  و  آن،  به  نیازمند  بیماران  به  خون  اهدای 

 ازای آن جایز است.
مرده ـ    2859مسأله   کافر  بدن  از  یا  بریدن عضوی  و  نیست  محترم  که خونش  ای 

الحال است، برای پیوند زدن به بدن مسلمان جایز است، و پس از آن احکام بدن  مشکوک
رود. همچنین پیوند زدن  شود؛ زیرا جزئی از بدن او به شمار میمسلمان بر آن جاری می 

بدن مسلمان اشکالی ندارد، و    العین مانند سگ بهعضوی از اعضای بدن حیوان نجس
گردد، و به دلیل آنکه جزئی از بدن شخص زنده به احکام بدن مسلمان بر آن جاری می

 شود. رود و زندگی در آن جریان یافته است، احکام بدن مسلمان بر آن مترتب میشمار می
 

 ( تلقیح مصنوعی 20)

وهر داشته باشد چه  تلقیح زن جز با َمنی شوهر جایز نیست، چه شـ    2860مسأله  
وسیله شوهر  نداشته باشد، چه زن و شوهر بر آن راضی باشند و چه نباشند، و چه تلقیح به

 باشد یا دیگری.
اگر زنی با منی غیر شوهر خود تلقیح شود، و آن زن باردار شود و  ـ    2861مسأله  

بدین باشد،  داده  رخ  اشتباهی  اتفاق  این  که  صورتی  در  آورد،  دنیا  به  که    فرزندی  معنا 
خواستند او را با منی شوهرش تلقیح کنند، لکن با منی شخص دیگری اشتباه شد، در می

گردد، و حکم این مسأله مانند وطی به  شک فرزند به صاحب منی ملحق می این فرض بی 
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نیست که   بعید  باز  گاهانه و عامدانه صورت گرفته باشد،  تلقیح آ این  اگر  شبهه است. و 
به صاحب منی گردد،    فرزند  ثابت  آنها  میان  ارث  َنَسب حّتی  احکام  و همه  گردد  ملحق 

زیرا آنچه از ارث استثنا شده است، فرزند زنا است و اگرچه عملی که به انعقاد نطفه منجر 
 شده، حرام است، ولی این مسأله حکم زنا را ندارد.

او و    گردد و هیچ فرقی میانهمچنین این فرزند در هر دو فرض به مادرش ملحق می 
 دیگر فرزندانش نیست. 

به رحم زن  آن،  مانند  و  از طریق مساحقه  را  نطفه شوهر خود  که زن  نیز  در صورتی 
باردار شود و فرزندی به دنیا آورد، فرزند به صاحب نطفه و  دیگری منتقل کند و آن زن 

 گردد، گرچه این عمل حرام است. زنی که او را به دنیا آورده است، ملحق می 
اگر تخمک زن و اسپرم مرد گرفته و بارور شود و در رحم مصنوعی  ـ    2862مسأله  

و   به صاحب تخمک  آید، ظاهر آن است که  دنیا  به  این عمل  از  گذاشته شود و فرزندی 
شود. البته گردد و میان او و آن دو همه احکام َنَسب حّتی ارث جاری میاسپرم ملحق می 

 برد. دنیا برود، فرزند از او ارث نمیاگر پیش از انجام تلقیح یکی از آن دو از 
در  ـ    2863مسأله   و  گذاشته شود  دیگری  زن  در رحم  زنی  بارورشدۀ  تخمک  اگر 

آنجا رشد کند و فرزندی به دنیا آید، در ترتیب احکام مادر و فرزند نسبت به هرکدام از آن  
 دو زن، باید رعایت احتیاط شود، گرچه محرمیت او با صاحب رحم ثابت است. 

البته اگر  ـ    2864أله  مس تلقیح زن با منی شوهرش در حال حیات او جایز است. 
جایی که دیدن آن حرام است، و لمس قسمتی از بدن که لمس آن  این کار مستلزم نگاه به 

موارد   در  مگر  دهد  انجام  را  کار  این  کسی  نیست  جایز  شوهر  جز  باشد،  است،  حرام 
بچه  اینکه  مانند  او ضرورت،  برای  شدن  تحمل   دار  معمواًل  که  باشد  حرجی  مستلزم 

شود و راهی برای حامله شدن بجز این راه نباشد. حکم فرزندی هم که از این تلقیح نمی
می  بیحاصل  منی شود،  با  زن  تلقیح  ولی  دارد.  را  آنها  فرزندان  دیگر  حکم  تفاوتی  هیچ 

او ـ انجام شو  بنا بر احتیاط واجب  شوهر پس از مرگ  د فرزند از او  ـ جایز نیست و اگر 
 برد گرچه به او منتسب است.ارث نمی
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 ( احکام کنترل جمعیت21)

جایز است که زن از داروهای پیشگیری از حاملگی به شرط آنکه به  ـ  2865مسأله 
از   با حقی  اینکه  مگر  نباشد،  راضی  اگر شوهر  حتی  کند،  استفاده  نزند،  مهمی  زیان  او 

 حقوق شرعی او منافات داشته باشد. 
جایز است که زن از دستگاه پیشگیری از حاملگی، و مانند آن اگر  ـ    2866له  مسأ

ضرر مهمی به او نزند استفاده کند، لکن در صورتی که گذاشتن دستگاه متوقف بر نگاه 
جایی است که نظر به آن حرام است، و یا لمس قسمتی از بدن که لمس آن جایز کردن به

از   غیر  کسی  نیست  جایز  باشد،  صورت نیست،  در  مگر  دهد  انجام  را  کار  این  شوهر 
دار شدن برای او ضرر داشته باشد، یا مستلزم حرجی باشد که ضرورت، مانند اینکه بچه

شود با فرض اینکه راه دیگری برای منع حمل نباشد، یا اگر باشد باز  معمواًل تحمل نمی
ستگاه نطفه را پس  هم مستلزم ضرر یا حرج باشد. این در صورتی است که معلوم نباشد د

 ـ باید در هر حال، ترک شود.  احتیاط واجب  کند، وگرنه بنا بر ـاز انعقادش تلف می
لوله ـ    2867مسأله   جراحی  عمل  با  زن  است  هرچند  جایز  ببندد  را  رحم  های 

که  در صورتی  نیست  جایز  این عمل  ولی  نشود،  باردار  هرگز  دیگر  که  باشد  این  مستلزم 
متی از بدن که ستر آن واجب باشد، یا لمس قسمتی که لمس  متوقف باشد بر کشف قس

جایز   و  گذشت.  که  تفصیلی  با  ضرورت  حال  در  مگر  نیست،  جایز  دستکش  بدون  آن 
یا تخمدان  برداشتن رحم،  برای  مانند  نیست عمل جراحی  آن که ضرر مهمی  مانند  و  ها 

نند این احکام در قطع عضو دارد، مگر اینکه بیماری این ضرورت را ایجاب نماید. و ما
مورد مرد نیز جاری است البته، اگر عمل جراحی به دست کسی جز شوهر صورت گیرد،  
و موجب نگاه به آنچه به آن جایز نیست و لمس قسمتی از بدن که لمس آن جایز نیست،  

دار  باشد، در این صورت این عمل جایز نیست، مگر در صورت ضرورت، مانند اینکه بچه
 ر داشته باشد، حکم این مسأله تمامًا درباره مرد نیز جاری است.شدن برای او ضر

باقی ـ    2868مسأله   اینکه  مگر  نیست،  نطفه، جایز  انعقاد  از  َحْمل پس    انداختن 
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ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمواًل 
نمی و تحمل  روح  دمیدن  از  قبل  صورت  این  در  که  آن    شود،  اسقاط  جنین  گرفتن  جان 

و بعد از آن مطلقًا جایز نیست حتی بنا بر احتیاط واجب در صورت داشتن  جایز است،  
و اگر مادر حمل خود را بیندازد، دیه آن بر مادر واجب است، و باید   ضرر یا حرج مذکور.

ورثه دیگر  یا  پدر  به  را  دیهآن  بیندازد،  را  حمل  پدر  اگر  و  بپردازد.  بر  اش  واجب  اش  او 
بپردازد مادر  به  را  آن  باید  و  واجب  .  است،  او  بر  دیه  باشد  پزشک  اسقاط  مباشر  اگر  و 

است، مگر اینکه وارث ببخشد، هرچند اسقاط جنین به درخواست پدر و مادر باشد. و 
پنجاه   و  دویست  و  هزار  پنج  پرداختن  آن  گرفتن  جان  از  پس  جنین  دیه  در  است  کافی 

اگر جنین پس نقره،  اگر دختر باشد. و ـمثقال  این مقدار    احتیاط   بر  بنا ر باشد، و نصف 
  نداشته   جان  جنین  اگر  و.  است   مقدار  همین  نیز  بمیرد  رحم  در   که  جنینی  دیه  ـ واجب 

رتی که نطفه باشد کافی است در دیه آن یکصد و پنج مثقال نقره و اگر خون  صو   در  باشد
صد و پانزده مثقال، و اگر استخوان  بسته باشد دویست و ده مثقال، و اگر گوشت باشد سی 

و  پانصد  باشند  کامل  جوارحش  و  اعضا  اگر  و  مثقال،  بیست  و  چهارصد  باشد  داشته 
ـ و  مثقال.  پنج  و    جان   فرض   در  دختر  و  پسر  بین  فرقی  ـ جب وا  احتیاط  بر   بنا بیست 

 . ت نیس نداشتن
از وقت  ـ    2869مسأله   از داروهایی که عادت ماهانه را  عادی  جایز است که زن 

ـ   چون روزه و مناسک حج و جز آن اندازد، برای اتمام برخی واجبات ـخود به عقب می
استفاده کند، مشروط بر آنکه این کار به او زیان مهمی نزند، و اگر در صورت استفاده از  
احکام  مشمول  باشد،  عادتش  ایام  در  گرچه  نباشد،  متصل  که  ببیند  خونی  داروها،  این 

 حیض نخواهد بود. 
 

 کندهایی که دولت احداث می ( حکم خیابان 22)

خیابانـ    2870مسأله   در  کردن  پیادهحرکت  و  خانه ها،  از  احداث  و روهای  ها، 
امالک شخصی مردم که دولت آنها را تملک کرده و تبدیل به راه نموده است، جایز است.  
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آنکه مالکش را با  یها را، دولت به قهر و بالبته اگر کسی بداند که جای خاصی از این راه 
زمین   حکم  کرده،  تصرف  باشد،  کرده  راضی  است  آن  حکم  در  آنچه  یا  و  خسارت  دادن 
غصبی را خواهد داشت و هیچ نـوع تصّرفی حتی عبور از آن جایز نیست، مگر آنکه مالک  

ـ راضی کند و در صورتی که   مانند پدر، جّد و یا قیم منصوب از سوی آن دو یا ولی او را ـ
مجهولمالکش   مال  حکم  نشناسد،  به  را  باید  آن  مورد  در  و  داشت،  خواهد  را  المالک 

ها نیز  گونه زمین های باقیمانده از این حاکم شرع رجوع کنند. از این مسأله حکم قسمت 
 اجازه مالک جایز نیست. شود که تصرف در آنها بیروشن می 

های مساجد،  زمینوآمد و نشستن و تصرفاتی از این قبیل در  رفت ـ    2871مسأله  
  ولی اند، جایز است.  ها واقع شده ها و دیگر موارد وقف عام که در راهها، قبرستان حسینیه 

های مدارس و مانند آنها از موقوفات خاص، جز برای کسانی  گونه تصرفات در زمین این
ـ باید از آن اجتناب  بنا بر احتیاط واجب  که وقف بر ایشان شده، مورد اشکال است و ـ

 شود.
خیابان ـ    2872مسأله   در  واقع شده  مساجد  پیادهزمین  و  بودن ها  وقف  از  روها، 

شود، لکن احکام مترّتب بر عنوان مسجد را ندارد، مانند حرمت نجس کردن  خارج نمی
 آن، وجوب زدودن نجاست از آن؛ حرمت توقف ُجُنب، حائض و نفساء در آن. 

ز عنوان مسجد بودن، خارج نشده باشد،  های باقیمانده از مسجد، اگر او اما قسمت 
بار می آنها  بر  به مسجد  از عنوان مسجد بودن خارج همه احکام مربوط  اگر  شود؛ لکن 

تبدیل کند شود ـ یا خانه  و  یا محل،  به دکان،  را  آن  بار  مثاًل ظالم  آن  بر  ـ احکام مسجد 
ثبیت غصب به شود و همه انتفاعات حالل از آن جایز است، مگر آنچه که موجب تنمی

 شمار آید، که جایز نیست. 
مانده پس از ویران کردن مسجد مانند سنگ و چوب و  جا  ه بآثار  ـ    2873مسأله  

آهن، و وسایل آن مانند لوازم روشنایی، گرمایشی و سرمایشی، اگر وقف بر مسجد باشد،  
مصالح  در  نباشد،  ممکن  کار  این  اگر  و  شود،  دیگری  مسجد  صرف  که  است  واجب 

یا آن   مصرف گردد، و اگر نتوان جز با فروششان از آنها استفاده کرد، باید متوّلی ـ  عمومی
 ـ آنها را بفروشد و صرف مسجد دیگری بکند.  که مانند او حق تصرف دارد
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مانده مسجد، ملک آن باشد، مثل آنکه از منافع عیِن وقف  جا  ه بو در صورتی که آثار  
نیست که خود این آثار صرف مسجد دیگری شده بر مسجد خریداری شده باشد، واجب  

دید  ـ در صورت صالح یا آن که مانند او حق تصرف دارد شود، بلکه جایز است که متوّلی ـ
 آنها را بفروشد، و بهای آنها را صرف مسجد دیگری کند. 

آثار   درباره  گذشت  که  تفصیلی  حکم  و  جا  هبو  مدارس  مانند  عام،  اوقاف  مانده 
 گیرند، نیز جاری است. ها قرار میهها که در راحسینیه 

گیرد و از امالک  ها قرار میهای مسلمانان که در راه حکم قبرستانـ    2874مسأله  
می  روشن  گذشت،  آنچه  از  است،  عام  اوقاف  یا  صورتی  شخصی،  در  مسأله  این  گردد. 

رفت  که  وگرنه  است  نشود  مسلمان  اموات  حرمت  هتک  موجب  قبرستان  زمین  در  وآمد 
نیست.  وآرفت  جایز  آن  در  گونه   ولیمد  هر  نباشد،  وقف  یا  ملک شخصی  قبرستان  اگر 

 تصّرف در آن در صورتی که هتک حرمت نباشد، اشکالی ندارد.
قسمت  حکم  مسأله  این  نیز  از  است  نشده  راه  جزء  که  قبرستان  از  باقیمانده  های 

آنهروشن می  فروش  آنها و  در  )امالک شخصی( تصرف  اّول  در فرض  با  شود، که  ا جز 
ـ متوّلی  اجازه  با  جز  عام(  )اوقاف  دّوم  فرض  در  و  نیست.  جایز  مالک  که   اجازه  آن  یا 

دارد تصرف  حق  او  قبرستان مانند  دیگر  در  صرف  باید  آن  بهای  و  نیست،  جایز  های ـ 
ـ و  بشود  واجب  مسلمانان  احتیاط  بر  آنچه   بنا  فرض    ترنزدیک ـ  در  و  است،  مقدم  است 

بدون   آن  در  کار موجب  سّوم تصرف  این  که  اجازه کسی، جایز است، در صورتی  به  نیاز 
 تصرف در ملک دیگران مانند آثار قبرهای ویران شده نشود. 

 
 ( مسائلی درباره نماز و روزه 23)

آنکه در شهر خود افطار کند،  دار پس از غروب بیاگر شخص روزهـ    2875مسأله  
سد که هنوز خورشید غروب نکرده بر  به جاییبا هواپیما به سمت مغرب مسافرت کند و  

 است، واجب نیست تا غروب امساک کند، گرچه احتیاط مستحب امساک است. 
به سمت  ـ    2876مسأله   و سپس  بخواند،  را  نماز صبح  در شهر خود  مکّلف  اگر 
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برسد که هنوز فجر ندمیده است و بماند تا فجر بدمد، یا    به جاییغرب مسافرت کند و  
شهر خود بخواند و سپس مسافرت کند و به شهری برسد که هنوز  آنکه نماز ظهر را در  

ظهر نشده است و بماند تا وقت داخل شود، یا آنکه نماز مغرب را در شهر خود بخواند 
تا   بماند  و  است  نکرده  که هنوز خورشید غروب  برسد  به شهری  و  کند  سپس مسافرت 

رچه احتیاط مستحب اعاده  ـ اعاده نماز واجب نیست گ هادر همه این فرض  غروب کند ـ
 است.

با هواپیما  ـ    2877مسأله   و  آن گذشته  تا وقت  نماز نخواند    به جایی اگر شخصی 
الذمه«  ـ باید نماز را به قصد »ما فی بنا بر احتیاط واجب  رفت که هنوز وقت باقی بود ـ

 یعنی بدون قصد ادا و قضا انجام دهد.
با هواپیما سفر کندـ    2878مسأله   در اگر مکلف  بخواند،  نماز  آن  بخواهد در  و   ،

صورتی که بتواند به هنگام نماز رو به قبله بودن و استقرار داشتن و دیگر شرایط را رعایت 
کند، نمازش صحیح است، وگرنه در صورتی که وقت داشته باشد و بتواند پس از خروج  

ش در هواپیما صحیح  ـ نماز بنا بر احتیاط آورد، ـ  جایهباز هواپیما نماز واجد شرایط را  
آورد و در آن    جایبهنیست. لکن اگر وقت تنگ باشد، واجب است نماز را درون هواپیما  

صورت اگر جهت قبله را بداند، باید بدان جهت نماز بخواند و نمازش بدون رعایت قبله  
ـ صحیح نیست، و در این حال باید هرگاه هواپیما از سمت قبله  جز در حال ضرورت ـ

د، بدان سو رو کند، و در هنگام انحراف از قبله، از قراءت و ذکر دست بکشد، منحرف ش
از قبله منحرف   از )نود( درجه  باید سعی کند بیش  به عین قبله توجه کند،  نتواند  اگر  و 
نشود، و اگر جهت قبله را نداند، باید بکوشد آن را مشخص کند و طبق ظّن خود عمل  

دهد آورد کافی است نماز را به هر جهتی که احتمال می   به دست نماید، و اگر نتواند ظن  
آورد. گرچه احتیاط مستحب آن است که نماز را به چهار جهت    جایبهقبله در آن باشد،  

آورد. این در جایی است که بتواند با شناخت قبله رو به قبله باشد و اگر جز در    جایبه
 شود. نتواند، شرط استقبال ساقط می تکبیرة االحرام نتواند، بدان اکتفا کند و اگر اصالً 

و جایز است انسان قبل از وقت نماز اختیارًا با هواپیما مسافرت کند، هرچند بداند در  
 هواپیما ناچار به نماز فاقد شرط استقبال و استقرار خواهد شد. 
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اگر شخص سوار هواپیمایی شود که سرعت آن برابر سرعت حرکت  ـ    2879مسأله  
شرق به غرب حرکت کند و مدتی به گرِد زمین بچرخد، احتیاط واجب آن   زمین باشد و از

 جای بهگانه را به نیت قربت مطلق  است که در هر بیست و چهار ساعت، نمازهای پنج
 آورد. لکن روزه را باید قضا کند.

دوازده ساعت   باشد، طبیعتًا هر  زمین  برابر سرعت حرکت  دو  اگر سرعت هواپیما  و 
گرد  یک به  و بار  زوال  و  فجر  دوبار  ساعت  چهار  و  بیست  در  و  چرخید،  خواهد  زمین 

از هر  نماز صبح و پس  با هر فجر  آن است که  احتیاط واجب  غروب خواهد داشت. و 
 آورد. جایبه زوال نمازهای ظهر و عصر، و پس از هر غروب، نمازهای مغرب و عشا را، 

بار ـ یک یا کمتر سه ساعت ـ  و اگر با سرعت باالیی به گرد زمین بچرخد و مثاًل هر 
ـ و  نیست،  واجب  نماز  و غروب،  زوال  و  فجر  هر  هنگام  به  بزند،  دور  را  احتیاط   زمین 

گانه ـ آن است که در هر بیست و چهار ساعت، به نیت قربت مطلق، نمازهای پنج واجب 
ظهر   آورد، با این مالحظه که نماز صبح را میان طلوع فجر و آفتاب و نمازهای  جایبهرا  

  جای بهشب  و عصر را میان زوال و غروب و نمازهای مغرب و عشا را میان غروب و نیمه 
 آورد.
می   روشن  مسأله،  این  میاز  مشرق  به  مغرب  از  اگر  که  برابر شود  آن  سرعت  و  رود 

پنج  نمازهای  باید  است،  زمین  حرکت  خود  سرعت  اوقات  در  را  و    جایبه گانه  آورد. 
کمت آن  سرعت  اگر  بسیار  همچنین  آن  سرعت  اگر  اما  باشد،  زمین  حرکت  سرعت  از  ر 

بار ـ یک یا کمتر بیشتر از سرعت حرکت زمین باشد، به صورتی که مثاًل هر سه ساعت ـ
 شود. زمین را دور بزند، حکم مسأله از آنچه گذشت، روشن می 

اش روزه گرفتن در سفر است، پس از طلوع فجر  اگر آن که وظیفهـ    2880مسأله  
شه فجر در  هنوز  که  برسد  شهری  به  و  کند  سفر  هوایی  طریق  از  روزه،  نیت  با  خود،  ر 

ـ را   مثل خوردن و آشامیدن تواند تا طلوع فجر آنجا مفطرات روزه ـطلوع نکرده است، می 
 . انجام دهد

اگر کسی در ماه رمضان پس از زوال خورشید، از شهر خود سفر  ـ    2881مسأله  
ـ باید  بنا بر احتیاط واجب  هنوز وقت زوال نشده است ـ  کند و به شهری برسد که در آن
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 روزه آن روز را تمام کند و قضا بر او واجب نیست.
اش روزه گرفتن در سفر است، از شهر خودش  اگر کسی که وظیفهـ    2882مسأله  

افق هنوز   ماهکه هالل   اختالف  دلیل  به  که  کند  به شهری سفر  دیده شده  آن  در  رمضان 
ده نشده است، روزه آن روز بر او واجب نیست. و اگر در شهری که هالل هالل در آن دی

ماه شّوال در آن دیده شده عید کند و سپس به شهری سفر کند که به دلیل اختالف افق، 
آن دیده نشده است، ـ احتیاط واجب  هنوز هالل در  بر  امساک  بنا  آن روز را  بقیه  باید  ـ 

 آورد. جایبهکند و قضای آن را نیز 
اگر مکّلف در جایی باشد که روز آن شش ماه، و شب آن شش ماه ـ    2883مسأله  

ـ نماز  احتیاط واجب  باشد، در مورد  بر  باید مالحظه   بنا  مکانی کند که هر   تریننزدیک ـ 
شبانه  یک  ساعت  چهار  و  پنجبیست  نمازهای  مطلق  قربت  نیت  به  و  دارد،  را  روز  گانه 

آنجا   اوقات  ام  جایبهطبق  و  به آورد.  رمضان  ماه  در  که  است  واجب  روزه  مورد  در  ا 
تواند،  شهری برود که بتواند در آن روزه بگیرد، یا بعد از آن برود و قضا کند؛ و اگر نمی 

 جای روزه، باید فدیه بدهد.به
اگر در شهری باشد که در هر بیست و چهار ساعت، شبانه  گرچه  روزی دارد ـلکن 

و شبش یک و سه ساعت،  بیست  باشد  روزش  برعکس  یا  و  تابع   ساعت،  نماز  ـ حکم 
 اوقات خاّص آن است.
روزه   به  نسبت  در  اما  و  است  او واجب  بر  ماه رمضان  توانایی، روزه  پس در صورت 

ـ تشنگی  شدت  و  روز  طول  بخاطر  اگر  توانایی  عدم  مشقت  مثال صورت  او  بر  روزه  ـ 
واجب باید از طلوع فجر    طبنا بر احتیا شدیدی داشته باشد که معموال قابل تحمل نیست  

آن مرحله از  به  او  بر  امساک  ادامه  آنکه  تا  اجتناب کند  از مفطرات  نیت قربت مطلق  به 
تواند بخورد و بیاشامد، ولی بنا بر احتیاط واجب در مشقت برسد که در این صورت می

  یاورد. نجا  هبخوردن و نوشیدن باید به مقدار ضرورت اکتفا کند و در بقیه روز مفطرات را  
او مترتب است و   و اگر عدم توانایی روزه گرفتن به جهت ضرر باشد پس حکم بیمار بر 

آورد، قضای آن واجب است    جایبه شود، و اگر بتواند قضای آن را  روزه از او ساقط می 
 وگرنه بر او فدیه الزم است. 
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 آزمایی های بخت ( بلیط24)

بخت بلیط برگههای  برخیآزمایی،  که  است  معینی  شرکت   هایی  مبَلغ  به  را  آنها  ها 
کشی کنند و قرعه به نام  ها قرعهشوند که میان خریداران این برگه فروشند و متعهد می می

هر که بیرون آمد، به او مبلغی به عنوان جایزه بدهند. این کار ممکن است به چند وجه 
 صورت بگیرد:

برگه   اّول: گرفتن  هنگام  را  پول  مقاینکه  در  بدهد،  در ها  که  احتمالی  جایزه  ابل 
بی قرعه معامله  صورت،  این  در  آورد،  دست  به  است  ممکن  باطل  کشی  و  حرام  شک 

کشی برنده گردد، در صورتی است، و اگر کسی این عمل حرام را مرتکب شود و در قرعه 
قرعه شرکت  می که  جایزه  عنوان  به  که  مبلغی  باشد،  دولتی  کننده  گیرد  کشی 

واز تصرف در آن مشروط به رجوع به حاکم شرع است، و اگر المالک است و جمجهول
آن شرکت خصوصی باشد، در صورتی تصرف در آن مال جایز است که بداند صاحبانش  

 راضی به تصرف او هستند، حتی اگر بدانند او مالک نیست.
برنامهدّوم:   در  و مشارکت  مالی  پول کمک  دادن  از  مانند ساختن  مقصود  ای خیریه 

آوردن سود و جایزه، در این صورت اشکالی ندارد. و در    به دست پل باشد، نه    مدرسه، یا
کشورهای   در  باشد  دولتی  شرکت  اگر  کرد،  اصابت  کسی  نام  به  قرعه  اگر  فرض  این 
اسالمی با اجازه حاکم شرع و تصرف در آن با مراجعه به او اشکالی ندارد، و اگر دولتی  

 اکم شرع و مراجعه به او ندارد.نباشد تصرف در جایزه نیازی به اجازه ح
خریدار   سّوم: که  صورت  این  به  باشد.  شرکت  به  دادن  قرض  پول،  دادن  از  مقصود 

دهد و آن شرکت موظف است عالوه بر  مبلغی را مثاًل برای شش ماه به شرکت قرض می 
کشی، مبلغی را به عنوان جایزه اگر قرعه به نامش  بازپرداخت مبلغ مذکور، با انجام قرعه 

 رود.اصابت کرد بپردازد. این معامله حرام است؛ زیرا از نوع قرض ربوی به شمار می
 

 والحمد لّله أواًل وآخراً 
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